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Abstract
Polarization holography is a recent holographic method. Azobenzene side-chain polymers are
the most attractive materials for this method. Digital data storage is realised with recording
polarisation hologram of a spacious object. Multiplexing ability of polarization holograms is
proved with an appropriate method and exposure strategy. The unique reflected transmission
holographic arrangement uses the advantages of the transmission and reflective arrangements
and is suitable for using azobenzene side-chain polymers. Non-volatile readout can be
realized with the reconstruction of holograms with a wavelength different from the recording
wavelength. The reflected-transmission holograms allow secure data storage by using phase
coded reference beam.

A dolgozat bírálatai és védésről készült jegyzőkönyv a későbbiekben – a BME doktori
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Bevezető
A számítástechnika fejlődésével egyre növekvő adatmennyiség tárolásának
megoldása folyamatos kihívás az adattárolási módszerek fejlesztőinek és a készülék
gyártóinak. A mágneses adathordozók, a hajlékony és merevlemezek sikerei után az
optikai adattárolás, a CD és DVD lemezek, valamint a szilárdtest memóriák is jelentős
piaci területet alakítottak ki a hordozható memóriák területén.
Az említett módszerek mindegyikében egy adategység megfeleltethető a
tárolóanyag egy adott felületelemén mérhető effektusnak, így az elemi kialakítható vagy
érzékelhető legkisebb felületelem korlátozza a kapacitást. Az adatkapacitás növelésének
egy lehetősége olyan módszerek alkalmazása, ahol az adat a tárolóanyag térfogatában
rögzül, nem pedig adott felületelemhez köthetően. Ilyen módszer pl. a holográfia.
A holografikus adattárolás esetén az információt a tárgynyaláb hordozza, ami a
referenciával átfedve a nyalábok fázisától függő interferenciát hoz létre. A holografikus
anyagban az interferenciaképtől függő törésmutató, vastagság vagy abszorpció
moduláció alakul ki. A hologram az anyagban rögzített moduláció. Ha a hologramot
megvilágítjuk a referencia nyalábbal, a hologramon diffraktálódó nyaláb a rekonstruált
tárgy nyaláb. A holográfiának az adattárolás szempontjából számos előnyös
tulajdonsága van:
- Az információt jelentő fényhullámok redundáns rögzítése,
- Térfogati adattárolás miatt nagyobb az adatkapacitás,
- Párhuzamos adatkezelés lehetősége a tárgynyaláb adatfüggő térbeli
modulációjával,
- Adott térfogatban tárolt adat mennyiségének növelése multiplexeléssel,
- A tárolt információ fizikai titkosításának lehetősége.
1963 óta, amikor van Heerden [1] megállapította, hogy az interferencia
mintázatok tárolásával elméletileg elérhető térfogati adatsűrűség 1/ 3. Számos rendszer
λ

született ennek elérésre. A holografikus adattárolási módszerek jelentős fejlődésen
mentek át, aminek legtöbbször a módszerek alapjául szolgáló újabb tárolóanyagok
kifejlesztése volt az oka [2]. Legkorábbian emulziós fotólemezeket alkalmaztak, ahol az
abszorpció az interferencia mintázat intenzitásával arányosan változott. A legtöbbet
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kutatott tárolóanyagok a fotorefraktív kristályok, mint a LiNbO3 vagy a BaTiO3.
Ezekben az anyagokban az interferenciakép a törésmutató nagyságát modulálja, így a
rögzülő hologramok diffrakciós hatásfoka nagyobb. Számos nagyszerű publikáció
született az említett anyagokkal és az elért eredmények is nagyon bíztatóak. Azonban a
kristályok

kezelésének

problémái

(pl.:

törékenység,

higroszkóposság)

és

a

tömeggyárthatóság előrelátható nehézségei miatt a legutóbbi holografikus adattároló
rendszerfejlesztések

szinte

kizárólag

fotorefraktív

polimerekre

alapulnak.

A

holografikus tárolóanyagok között a legújabbak a fotoindukálható anizotrópiát mutató
anyagok. Ezekben az anyagokban a fénypolarizációs irányától függő irányú lokális
anizotrópia jön létre. A fotoanizotróp anyagokon alapul a polarizációs holográfia, ahol a
hologramot létrehozó eredő fényintenzitás polarizációs irány szerinti modulációja
rögzül.
Ebben a dolgozatban ismertetésre kerülnek a polarizációs holográfián alapuló
adattárolásban

elért

eredményeim.

Munkámat

Budapesti

Műszaki

és

Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszéke és az Optilink Rt. között létrejött
együttműködés keretében folytattam, aminek a célja egy új, polarizációs holográfiát
alkalmazó adattárolási módszer kifejlesztése volt azobenzol oldalláncos poliészter
tárolóanyaggal ellátott memória kártyához.
Az 1. fejezetben ismertetem az irodalomban található a dolgozathoz kapcsolódó
eredményeket, a további fejezetekben pedig a témában végzett saját eredményeimet.
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1. Irodalmi áttekintés
Az elméleti megoldás a fény lokális polarizációjának rögzítésével készített
hologramok írásához és rekonstruálásához már a 70-es évek közepén megszületett [3].
Az új holografikus technológia - a polarizációs holográfia -

alapja a fotoindukált

anizotrópia. Polarizált fénnyel létrehozott anizotrópiát elsőként F. Weigert írt le [4], aki
után az effektust Weigert-effektusnak nevezték el. A Weigert-effektust mutató anyagok
a kölcsönható fénynyaláb polarizációjának hatására olyan anyagszerkezeti átalakuláson
esnek át, hogy a fény polarizációs irányától függő irányú anizotrópia jön létre.
Anizotrópia jellemezhető a különböző irányban polarizált fénynyalábok által
érzékelhető komplex törésmutatók különbségének maximumával. Olyan koordináta
rendszert alkalmazva, ahol a legkisebb és a legnagyobb törésmutató az x és az y tengely
irányában polarizált nyaláb esetén van, akkor a törésmutató különbség:

∆n = n y − nx

(1)

Az indukált anizotrópia a keltett fázistolás alapján mérhető olyan nyalábbal,
amelynek a polarizáció iránya a fenti koordináta rendszer szerinti x és y tengellyel 45˚ot zár be, így a két komponens között a fázistolás az alábbi módon adható meg.

∆φ =

2π

λ

∆n ⋅ d

(2)

ahol d az anyagvastagság és a nyaláb vákuumbeli hullámhossza .
λ

Polarizációs hologram esetén a lokálisan kialakuló anizotrópiát a hologramot
létrehozó nyalábok eredőjének adott helyen felvett polarizációs iránya határozza meg.
Két egymással koherens, ortogonálisan lineáris polarizációjú fénynyaláb esetén, Jones
vektorokat használva meghatározható az eredő intenzitás. A Jones vektorok
komponensei megfelelnek a koordináta tengelyek irányba eső polarizációnak. A
harmadik koordináta irányába eső térerősség vektorral nem foglalkozok, mert az
időátlaga nulla.

Eeredő = E1 + E 2

(3)

ahol

1
E1 = A1   e i (ϖt −k r )
0 
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0 
E2 = A2  e i (ϖt −k r +∆φ )
1

I eredő = E1 + E2

2

= E1

2

2

+ E2

*

*

+ E1 ⋅ E2 + E1 E2

(4)
A két vektor merőleges, így az utolsó két tag nulla, azaz az eredő intenzitás a
két nyaláb térerősség négyzeteinek az összege. ∆φ megegyezik a (2) szerint
meghatározott fáziskülönbséggel. A tér adott pontjában a ∆φ fáziskülönbség
függvényében csak az eredő nyaláb polarizációs állapota változik. Az alábbi ábra
mutatja néhány alapvető fáziskülönbség esetén az eredő polarizációt a fenti nyalábok
esetén, ha a két nyaláb amplitudója azonos.
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1.1. ábra Az eredő polarizáció ortogonális lineáris polarizációjú hullámok
esetén a fáziskülönbség függvényében
Ha a két nyaláb közötti fáziskülönbség időben állandó, az eredő térrel
megvilágított fotoindukált anizotrópiát mutató anyagban

a fáziskülönbségnek

megfelelően változó irányú lokális anizotrópia alakul ki. Ha a két nyaláb síkhullám és a
terjedési irányuk szöget zár be, az anizotrópiaváltozás periódikus lesz.
θ
E1
z’

E2

y’

x’

1.2 ábra A nyalábok vizsgált elhelyezkedése
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A komplex törésmutató képzetes és valós része is lehet anizotróp. A képzetes
rész irányfüggése a polarizáció szelektív abszorpció, azaz a polarizációs dikroizmus
(továbbiakban dikroizmus). A valósrész irányfüggése a kettőstörés. A hologram
polarizációs viselkedése leírható egy Jones mátrixszal.
Az (4) egyenletben leírt modulált térerősség által létrehozott polarizációs
hologramban a törésmutató valós és képzetes részének anizotrópiáját leíró
transzformációs Jones mátrix egy olyan x’,y’,z’ rendszerben, ahol a x’,y’ sík a
holografikus minta felületével egybe esik és a nyalábok az y’,z’ síkban a z’ tengelyre
szimmetrikusan helyezkednek el, az alábbi módon írható le [5,6].



T
(
y
)
= e i φ0
 ℜ 

 x '− y '

[T ( y)]
ℑ

x '− y '

e i∆φ ⋅cos δ
⋅
 0



e −i∆φ ⋅cos δ 

T + ∆T ⋅ cos δ
= 0
0


0

(5)

0


T0 − ∆T ⋅ cos δ 

(6)

ahol T0 = (T|| + T⊥ ) / 2 és ∆T = (T|| − T⊥ ) / 2 és T|| , T⊥ az anizotrópiával párhuzamos és
merőleges polarizációjú próba nyalábbal mérhető transzmisszió,

φ

0

az izotróp fázistolás

a holografikus mintán való áthaladáskor. Továbbá a nyalábok közötti fáziskülönbség az
alábbi módon adható meg a z=0 síkban.

δ=

4π

λ

y ⋅ sin

θ
2

,

(7)

ahol a hologramot létrehozó két nyaláb között bezárt szög, nyalábok hullámhossza.
λ

θ

A törésmutató valósrészének anizotrópiájából származó ∆φ fázistolást az (2)
egyenlet adja meg. A teljes transzformációs Jones mátrixot tetszőleges x,y rendszerbe
cos(α ) − sin(α )
az S (α ) = 
 forgatási mátrixszal áttranszformálhatjuk.
 sin(α ) cos(α ) 

[T ( y)]

x− y

[

] [

]

= S ( −α ) Tℜ ( y ) x '− y ' Tℑ ( y ) x '− y ' S (α )

(8)

Egy tetszőleges polarizációjú síkhullám próba nyalábot ejtve a hologramra a
diffraktált nyaláb Jones vektora megadható.

E d ( y) = T ( y) E p

(9)
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ahol

cos α 
E p = E p0 

 sin α 

egy lineárisan polarizált próba nyaláb.

Ortogonális cirkuláris nyalábokat használva a hologram írásához az eredő
intenzitás, hasonlóan a lineárisan polarizált nyalábokhoz, a (4)-nek megfelelően a két
nyaláb intenzitásának összege. Induljunk ki két azonos amplitudójú beíró nyaláb Jones
vektorából, ahol a nyalábok fázisát a hely függvényében (7) adja.

E1 =

1
2

1 iδ
i  e ,


E2 =

1
2

 1  −iδ
− i  e .
 

Beírva (3)-ba.

E eredő

 e iδ + e − iδ 
2  cos(δ ) 
=
 iδ


− iδ 
2 − sin(δ )
i e − e 

1
= E1 + E 2 =
2

(

)

(10)

A laterális, y irányú pozíció függvényében az eredő térerősség mindig lineárisan
polarizált. A polarizáció irányának változását mutatja a 1.3. ábra a beíró nyalábok
fáziskülönbségétől függően.
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1.3. ábra Az eredő polarizáció ortogonálisan cirkuláris polarizációjú hullámok
esetén a fáziskülönbség függvényében
A (10) egyenlet abban az esetben írja le az eredő polarizációs irányt,
amennyiben a fáziskülönbség a nyalábok között az origóban 0. A beíró nyalábok közötti
∆φ fáziskülönbség függvényében az origóban elfordul a polarizációs irány, így a
fáziskülönbség hatása egy kiindulási elfordulásként vehető figyelembe. A minta további
pontjaiban az erdő polarizációs irány a helyfüggő elforgatási transzformációval
számítható.
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e i∆φ
T ( y ) = S (−δ ) 
 0

0 
 S (δ )
e −i∆φ 

(11)

− i sin(2δ ) sin(∆φ )
cos(∆φ ) + i cos(2δ ) sin(∆φ )

T ( y) = 
(12)
− i sin(2δ ) sin(∆φ )
cos(∆φ ) − i cos(2δ ) sin(∆φ )

A hologramot megvilágítva egy cirkuláris nyalábbal a diffraktált nyaláb
diffrakciós hatásfoka kiszámítható.

E diff = T ( y ) E i =
− i sin(2δ ) sin(∆φ )
cos(∆φ ) + i cos(2δ ) sin(∆φ )
 1 1
=
(13)
− i sin(2δ ) sin(∆φ )
cos(∆φ ) − i cos(2δ ) sin(∆φ ) 2 i 


E diff =

1  cos(∆φ ) + i cos(2δ ) sin( ∆φ ) + sin(2δ ) sin(∆φ ) 


2 − i sin(2δ ) sin(∆φ ) + i cos(∆φ ) + cos(2δ ) sin( ∆φ )

(14)

E diff =

cos( ∆φ ) 1 sin( ∆φ )  1(i cos(2δ ) + sin( 2δ ) ) 
 +


2 i 
2 − i (sin( 2δ ) + i cos(2δ ) )

(15)

E diff =

cos(∆φ ) 1 i sin(∆φ )  1  i 2δ
 +
 e
2 i 
2 − i 

(16)

A diffraktált térerősség kifejezésének első tagja a nulladrend, a második az első
rend. Az első rend terjedési irányát az exponenciális tagban lévő helyfüggő fázistag adja
meg. Kis szögekre az első rend nulladrenddel bezárt szöge megegyezik a két beíró
nyaláb közötti szöggel. A diffrakció hatásfokát az alábbi módon definiálhatjuk.

η=

E

+1 2
diff

Ei

(17)

2

Beírva az első rendbe diffraktált nyaláb térerősségét a (17) egyenletbe, látható,
hogy a fázistolás függvényében változik a diffraktált rend hatásfoka.

η = sin 2 (∆φ )

(18)

Ha a fázistolás /2-vel egyenlő, akkor a diffrakciós hatásfok akár 100% is lehet.
π
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1.1 Polarizációs holografikus anyagok
Az anyagok, amelyekben polarizált fénnyel anizotrópia indukálható az alábbi
csoportokba oszthatók:
-

alkáli halid kristályok anizotróp szín központokkal,

-

fényre sötétedő üvegek és ezüst halid emulziók,

-

szerves anyagok metastabil triplet szintekkel,

-

fénnyel átrendezhető festéket tartalmazó anyagok (pl. bakteriorhodopszin),

-

kalkogenid üvegek

-

azo-festék tartalmú anyagok.

Az első polarizációs hologramokat fotoindukált dikroizmussal hoztak létre. A
legtöbbet vizsgált anyag az Ag-Cl [7]. A létrehozott anizotrópia nagyon gyenge, az elért
diffrakciós hatásfok nem haladja meg az 1%-ot. A fotoindukálható kettőstörést mutató
anyagok kifejlesztése áttörést hozott a polarizációs hologramokkal elérhető diffrakciós
hatásfokban. Különösen az azo-festék tartalmú holografikus anyagok kifejlesztésével a
polarizációs hologramok diffrakciós hatásfoka megsokszorozódott.
A leggyakoribb azo-festékek:
-

metil-orange festék

-

Mordant pure yellow festék

-

Disperse Red 1 festék

-

azobenzol,

-

cianoazobenzol,

-

aminoazobenzol

Az azo-festék anyag több különböző hordozó anyaggal kombinálható. A
legfontosabb azo-festéket tartalmazó anyagok:
-

azobenzol tartalmú amorf polimerek (pl. poli vinil alcohol, epoxy polimer,
polieszter, polimetakrilát) [8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19],

-

azobenzol tartalmú üveg alapú szerves-szervetlen hibrid solgél filmek [20] ,
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-

azobenzol tartalmú folyadékkristályos polimerek, [21,22,23,17]

-

azobenzol tartalmú folyadékkristályba eloszlatott polimer golyó típusú
polimerek [5],

-

azobenzol tartalmú zselatin film [24],

Polimer mátrixba épített azo-festékkel érték el a legnagyobb, >35% diffrakciós
hatásfokú polarizációs hologramot [8]. Ez a diffakciós hatásfok már alkalmassá teheti
ezt a polarizációs technológiát holografikus adattárolásban való felhasználásra. Az
adattárolás szempontjából a legfontosabb elvárás a diffrakciós hatásfok mellett az
érzékenység a kis írási idők eléréséhez, a stabilitás és a holografikus rács törölhetősége
és újraírhatósága. A fotoindukált kettőstörést létrehozó anyagok közül az amorf
azobenzol oldalláncos polimerek és az oldalláncos folyadék kristályos polimerek a
legjobban alkalmazhatóak polarizációs holografikus adattároláshoz a jó fotoaktív
karakterisztikájuk és újraírhatóságuk miatt [10,12,16,19,23,26,27].
Polarizációs hologram létrehozásához használt két egymással koherens nyaláb
egymáshoz

viszonyított

polarizációs

állapota

nagyban

befolyásolja

az

adott

holografikus anyagban elérhető diffrakciós hatásfokot. A különféle holografikus
anyagok attól függően, hogy az indukált anizotrópia dikroizmusból és/vagy
kettőstörésből eredő, a megvilágító nyalábok azonos vagy ellentétes, valamint lineáris
vagy cirkuláris polarizációja esetén kapjuk a legnagyobb diffrakciós hatásfokot [28]. Ha
a lineárisan polarizált nyalábok polarizációs iránya párhuzamos nincs molekula
orientáció, és a hologram írása csak a cis és a transz állapotok (lásd később) közötti
törésmutató különbség miatt jön létre.

1.2 Azobenzol oldalláncos polimerek

1.4. ábra Azobenzol oldalláncos polimer tipikus felépítése
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A fenti ábrán látható egy azobenzol oldalláncos poliészter molekula [29]. A
polimer lánchoz kapcsolódik az azobenzol festék egy elfordulni képes összekötő tagon
keresztül. Polarizált megvilágítás hatására a festék molekulák orientálhatóak.
Megvilágítás hatására az azo rész transz és cis konfigurációi közötti izomerizációs
ciklusai során elősegíti a kromofor átmeneti dipólus momentumának befordulását a fény
polarizációs irányára merőlegesen.

1.5 ábra Azobenzol oldallánc izomerjei
A fénnyel indukált molekula reakciót erősíti a szomszédos nem elnyelő mezogén
csoportokkal való dipólus kölcsönhatás. A mezogén csoportok bekövetkező orientációja
csatolódik a megvilágítással indukált azo festék beforduláshoz. Az így létrehozható
kettőstörés moduláció alkalmas polarizációs hologramok írására [16]. Molekula
orientációval készült hologramok írásához az irodalomban ortogonális lineáris és
cirkuláris polarizációjú nyalábokat is alkalmaznak. Egyik esetben sincs a térerősség
vektoroknak időben állandó párhuzamos komponense, így interferenciából eredő
intenzitás moduláció nem jön létre. Az eredő nyaláb intenzitása nem függ a nyalábok
fáziskülönbségétől, csak a polarizációs állapota (lásd 1.1. és 1.3. ábrák), ami
fáziskülönbségtől függően változik a holografikus anyag mentén. Az ilyen típusú
holografikus anyagok esetén cirkuláris nyalábokkal nagyobb diffrakciós hatásfok érhető
el [8].
Az

oldalláncos

polimerek

kétféle

fázisban

fordulnak

elő,

amorf

és

folyadékkristályos. A folyadékkristályos polimerekben rögzíthető információ sűrűsége a
mikrodomének méretétől függ. A folyadékkristályos anyagok szórása a mikrodomén
szerkezet miatt nagyobb [30]. Az amorf polimerek stabilitása azonban kisebb [10].
Egyes oldalláncos polimerek további előnye, hogy az írás utáni hőkezeléssel
megnövelhető a diffrakciós hatásfok és a stabilitás [10,16,24,31]. A beírás során
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alkalmazott megnövelt minta hőmérséklet is javíthatja az elérhető kettőstörés nagyságát
[29].
Nem polarizált vagy cirkulárisan polarizált megvilágító nyalábbal megvilágítva
az azobenzol oldalláncos polimert az izotróp állapothoz hasonló rendezetlen orientáció
alakul ki. A korábban hologram formájában kialakított rendezett struktúra eltüntethető,
így a holografikus adattárolás szempontjából fontos törlés is elvégezhető az azobenzol
oldalláncos polimereken [26, 32]. A holografikus anyag törölt területére újabb hologram
írható és az újra kitörölhető, ez a ciklus többször is elvégezhető [33].

Holografikus
minta

Rácsvonalak

1.4. ábra Transzmissziós és reflexiós holografikus elrendezés vastag hologram
esetén
A klasszikus holográfiához hasonlóan a tárgy és referencia nyaláboknak a
holografikus mintához viszonyított elhelyezkedésük szerint különböző polarizációs
holografikus technikát alkalmazhatunk. Az eddig tárgyalt hologramok estén mindkét
nyaláb a minta azonos oldaláról érkezett, ez a transzmissziós hologram. A holografikus
anyag vastagságától függően megkülönböztethetünk vékony és vastag transzmissziós
hologramokat. A vékony hologramokat Raman-Nath diffrakció írja le, míg a vastag
hologramokat a Bragg diffrakció.
Azonban, ha a két nyaláb a minta ellentétes oldaláról érkezik a hologram
reflexiós. A reflexiós hologram esetén a szemben haladó nyalábok a minta felületével
közel párhuzamos rácsot hoznak létre és a rácsvonalak nagy távolságban metszik a
minta felületét, azonban az arra merőleges irányban a rácsvonalak sűrűsége nagy (~ /2).
λ

Reflexiós hologram készítéséhez vastag (>10 ) anyagra van szükség a megfelelő számú
λ

rács eléréséhez, ezt a Lippmann diffrakció írja le [2]. Azobenzol oldalláncos polimerbe
12

reflexiós polarizációs hologramot írva párhuzamos lineáris polarizációjú nyalábokkal
9% diffrakciós hatásfokot értek el [34]. Reflexiós elrendezésben ellentétes cirkuláris
nyalábokkal az elérhető diffrakciós hatásfok 4,3%, ahol a cirkuláris nyalábok spirális
alakú rácsot írnak a hologramba, ami optikai aktivitást hoz létre [25,35,36].
A lineáris anizotrópia mellet a cirkuláris anizotrópia is létre hozható azobenzol
polimerekben. Az elért cirkuláris kettőstörés nagysága ∆ncirk=10-2 [37]

1.3 Holografikus adattárolás
Az adattároló technológiák egyik legjellemzőbb tulajdonsága az adatsűrűség. Az
adatsűrűség a következőképpen definiálható.

D=

N adat
A

(19)

ahol a Nadat [bit] a tárolt adatmennyiség, A az adat tárolásához felhasznált terület.
A legalapvetőbb holografikus adattárolásai módszer a síkhullám tárgynyaláb
rögzítése síkhullám referenciával. A tárolt információ a tárgy nyaláb intenzitás
modulációja. Ha az intenzitásnak két szintje van, akkor ez 1 bitnek felel meg. A fenti
esetben az adat sűrűség a hologram terület reciproka. Az 1.6. ábra jelöléseit
felhasználva és négyzet alakú (d oldalhosszúságú) hologramot feltételezve a (19)
egyenletben leírt adatsűrűség:
Beíró nyalábok
θ

Holografikus
rács
Λ

d

1.6. ábra Transzmissziós holografikus elrendezés
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D=

N adat 1
1
= = 2
A
A d

(20)

Az egy hologramban tárolható adat mennyisége növelhető a több intenzitás szint
felhasználásán kívül a tárgy nyaláb tárolni kívánt adattól függő laterális modulációjával
is. A tárgynyaláb vektor komplex amplitúdója több módon is modulálható. Változható a
térerősség vektor nagysága [31,38,39], iránya [40] és fázisa [41,42], vagy ezek
kombinációja. A tárgy nyaláb kétdimenziós térbeli modulációja egy adatoldalt hoz létre.
A kétdimenziós adatoldal írása történhet az adatoldal holografikus mintára való
leképzésével vagy a modulált nyaláb mintára való fókuszálásával (Fouriertranszformációval).

Tárgy nyaláb
moduláló
eszköz

α

Holografikus
anyag
a,

b,

1.7. ábra Optikai elrendezések leképezett (a) és Fourier transzformált (b) tárgy nyaláb
esetén
Az előbbi esetben a holografikus anyagba elemi kis hologramokat hozunk létre
egyszerre, a hologramok írását így párhuzamosítva. A párhuzamosítás csökkentheti az
azonos adatmennyiség beírásához szükséges beírási időt úgy, hogy az adatsűrűség
változatlan. A megoldás hátránya a holografikus anyag inhomogenitásaira való
érzékenység.
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A gyakrabban használt módszer az utóbbi eset, ahol a tárgy nyaláb Fourier
transzformáltja rögzül [2]. A Fourier transzformáltat a megfelelő optikai rendszer a
tárolóanyagba fókuszálja és ott a referencia nyalábbal átfedve jön létre a hologram.
Rekonstruáláskor

inverz

Fourier

transzformációt

végző

optikai

rendszerrel

rekonstruálható a tárolt információ. Előnye az elérhető nagy adatsűrűség, a tároló anyag
inhomogenitására való érzéketlenség és a Fourier transzformált eltolás invarianciája.
Hátránya a Fourier transzformált jelentős intenzitás modulációja, aminek a rögzítéséhez
nagy dinamikájú tároló anyag vagy a moduláció csökkentése szükséges.
A tárgynyaláb felbontását a legnagyobb rögzített térfrekvenciának megfelelő
Fourier komponens határozza meg, az adott periódushossz Rayleigh felbontásához
szükséges hologram méretét pedig a Nyquist apertúra adja meg.

DNq =
ahol

λ

λ⋅ f

(21)

p

a hullámhossz, f a leképező objektív fókusztávolsága, p az átvihető legkisebb

moduláció periódushossza.
A hologram méret csökkentésével növelhető a tárolási kapacitás. A csökkenő
hologram méret miatt a tárgyfelbontás megtartásához egyre kisebb fókusztávolság, így
nagyobb numerikus apertúra szükséges, ami egyre nagyobb tárgyszögeket eredményez.
A hologramban tárolható információ sűrűségét a holografikus anyag felbontó
képessége korlátozhatja. A felbontás a holografikus rács periódusának minimális
méretét adja meg. A rácsperiódus mérete adott szöghöz az alábbi módon számítható (az
1.6. ábra jelöléseinek megfelelően).

Λ=

λ

(22)

θ

2 ⋅ sin( )
2

A kapacitás négyzet alakú hologramra, felhasználva (21)-et az alábbi módon
adható meg, ha a tárgy p méretű elemekből áll és az oldalhosszúságának mérete ltárgy és
a hologram mérete megegyezik a Nyquist apertúra méretével.
2

2

2
 ltárgy p   ltárgy
N adat ltárgy / p

 = 
D=
=
=
2
A
Dnq
λ
⋅
f
⋅
p

 λ⋅ f





2

(23)

15

Felhasználva, hogy Fourier lencsét alkalmazunk, a tárgynyaláb optikai tengellyel
bezárt legnagyobb szögére (lásd 1.6. ábra) ltárgy/2=f*sin( /2) és a tárgynyaláb referencia
α

nyalábbal bezárt szöge nem lehet ennél kisebb.
2

 ltárgy
D = 
λ⋅ f





2

2

 α    θ  
 sin     sin   
 1
2
2
=     ≤     = 
 λ   λ   Λ max

 


 






2

(24)

A tároló anyag felbontása korlátozhatja a tárgy és a referencia nyalábok közti
legnagyobb szöget, az alkalmazható numerikus apertúrát, így az adatkapacitást.
Az elméletileg elérhető legnagyobb adatkapacitás a végtelen nagy felbontású
anyagra csak az alkalmazott hullámhossztól függ D=1/λ3 (bit/µm3) [1].
Az irodalomban leggyakrabban a tárgynyaláb amplitúdójának modulációját
használják. Az amplitúdó modulált tárgy a Fourier-transzformáltjában jelentős
intenzitás csúcsok vannak, amik rögzítéséhez a tárolóanyagok dinamikája nem
elegendő. A fázismodulált tárgy nyaláb Fourier-transzformáltja sokkal homogénebb, de
nehezebb a fázisban modulált tárgy nyaláb detektálása nehéz. Fázis modulált tárgy
alkalmazásának egy lehetséges módja a korreláció, ahol a hologramot a fázismodulált
tárgynyalábbal rekonstruáljuk. Ekkor a diffraktált nyaláb a hologram írásánál
alkalmazott és a kiolvasó tárgy nyaláb moduláció korrelációs függvényének a
referenciával vett konvolúciója. [41,42]. A fázistárgy előnyös Fourier síkbeli intenzitás
eloszlása és az amplitúdó modulált tárgy könnyű detektálhatósága ötvözhető a tárgy
nyalábhoz adott véletlenszerű fázismaszk használatával [43,44] vagy háromállapotú
térbeli modulátor alkalmazásával [45,46].

1.4 Multiplexelés
A hologramban tárolható információ növelésének másik módja az egy hologram
helyre több hologram írása, azaz a multiplexelés. Minden egyes hologramot külön,
egymástól függetlenül kell tudni rekonstruálni. A szelektív rekonstruálásnak több módja
is ismeretes. Az amplitudó és fázis térfogati hologramokhoz leggyakrabb alkalmazott
megoldás a Bragg szelektivitás kihasználása. A hologram kiolvasásakor a kiolvasó
nyaláb és a rács egymáshoz viszonyított helyzetére vonatkozó Bragg feltétel teljesülése
esetén van diffrakció [2]. A Bragg szelektivitáshoz szükséges szög különbség
16

megadható az L rács vastagság, a

θ

referencia és tárgy nyaláb közötti szög, valamint a

λ

hullámhossz függvényében:

∆θ =

λ

(25)

2L sin θ

A feltétel által rögzített állapottól eltérve a diffrakciós hatásfok csökken. A
csökkenés sebessége függ a hologram létrehozásában résztvevő tárgy és referencia
nyalábok által létrehozott rácsvonalak számától a hologram vastagságának irányában,
amit legtöbb esetben a holografikus anyag vastagsága határoz meg. A hologram
vastagságának függvényében megkülönböztetünk vastag és vékony hologramot. A
vastag hologram esetén a Bragg szelektivitás jelentős, míg a vékony hologramnál
elhanyagolható

(Raman-Nath

diffrakció).

A

Bragg

szelektivitás

kihasználása

legegyszerűbben a referencia nyaláb beesési irányának változtatásával lehetséges
[47,48,49,50]. Ekkor az egyes hologramok különböző beesési irányú referencia
nyalábbal vannak felvéve és kiolvasva. A különböző referencia nyaláb irányokat úgy
kell megválasztani, hogy a hologramok rekonstruálása esetén a köztük lévő szög elég
nagy legyen, hogy csak a megfelelő hologramra teljesüljön a Bragg feltétel. Így minden
egyes hologram csak egy adott referencia irány esetén rekonstruálódik. Több eltérő
hullámhosszú referencia alkalmazásával is elválaszthatók az azonos térfogatba írt
hologramok [51,52]. Ebben az esetben a hullámhosszak minimális különbségét
ugyancsak a szelektív kiolvasás határozza meg.
Több hologram azonos helyre írása lehetséges nem síkhullám referencia
alkalmazásával is. Két módja ismert ennek a technikának, a korrelációs és a fáziskódolt
referenciás multiplexelés. Az előbbi esetén a síktól eltérő folytonos (pl. gömbi-shift
multiplexelés) hullámfrontú referenciát használva a hologram referencia nyalábhoz
viszonyított laterálisan elmozdításával jön létre szelektivitás [53,54,55]. A rekonstruáló
és a létrehozó referencia hullámfront szöge nem egységesen a teljes hullámfrontra
azonosan változik, hanem a hullámfront elemi egységeit nézve eltérő szögkülönbség jön
létre. Ha az elmozdítás elégendően nagy a hologram minden pontjára a szögkülönbség
elég nagy lesz, hogy ne teljesüljön a Bragg feltétel.
Fáziskódolt referenciával történő multiplexelés esetén a referencia hullámfront
fázisát térben modulálva a hologram egyes részei különböző fázisú referenciával vagy
az egész hologram több egymástól eltérő fázisú és irányú referenciával van rögzítve. A
referencia adott térbeli fázis modulációja a fáziskód. Fáziskódolt referenciával rögzített
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hologram rekonstruálásakor modulálatlan vagy az íráskor alkalmazottól eltérő
moduláció esetén az egyes eltérő referencia elemekkel létre hozott hologramok
interferenciáját hozzuk létre, ami csak a beíró fáziskódnak megfelelő referencia
alkalmazása esetén konstruktív, azaz a tárgynyalábot olvassa ki. Vastag hologram
esetén a nem megfelelő kód alkalmazásakor az interferencia destruktív. Így több eltérő
fáziskóddal készített hologram azonos hologram helyre való írásával multiplexelhetünk.
Kiolvasáskor az alkalmazott fáziskódtól függően csak egy hologramra lesz konstruktív
a kiolvasás. [56,57,58,59].
Polarizációs multiplexeléssel kétszeresére növelhető a kapacitás két hologram
azonos hologram helyre írásával. A két hologram írásakor a tárgy polarizációja
merőleges. Ha a referencia nyaláb azonos polarizációjú a két hologram írásakor, akkor a
hologramok egyszerre rekonstruálhatók. A két rekonstruált nyaláb a szelektív
detektáláshoz polarizáció szerint szétválasztható [59,60,61].

1.5 Titkosított adattárolás
Az adatok titkosított tárolásának lehetősége egyre nagyobb szerepet játszik az
adattárolási módszerek fejlesztésében. Az optikai adattárolás nagyfokú szabadságot
kínál ennek a problémának a megoldásához, különösen a holografikus adattárolás, ahol
nagy adatmennyiséget lehet párhuzamosan kezelni. A fizikailag megvalósított
adatkódolás sokkal összetettebb módszert biztosít, ami nagyobb védettséget nyújt a
feltörés ellen, mint egy digitális elektronikus rendszer. A holografikus adattárolásnál a
referencia és a tárgy nyaláb is lehet optikailag kódolt. A kódolás során a komplex
térerőség vektort módosítjuk. Az információ nem rekonstruálható a módosítás ismerete
nélkül.
A tárgynyaláb kódolása során XOR logikai műveletekkel a tárgynyaláb
felbontású vagy annál finomabb struktúrájú amplitudó és fázis modulátorokat adunk az
információt tartalmazó térbeli térerősség eloszláshoz [62,63,64,65]. A modulátorok
lehetnek a Fourier és a képsíkban is. Az irodalomban legtöbbször alkalmazott megoldás
a kétszeres véletlenszerű fáziskódolás (double random phase coding) [66,67]. Ennél a
megoldásnál a Fourier és a képsíkban is van egy véletlenszerű nagy felbontású
fázismoduláló eszköz.
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Polarizációs irány szerint modulált tárgynyaláb kódolása is lehetséges adat
pixelenként történő polarizációs állapot módosítással [40,68].
A tárgynyalábba megfelelő helyen elhelyezett nagy felbontású véletlenszerű
maszkkal az információt tartalmazó tárgynyaláb fehérzajjá alakítható. A maszk optikai
tengely körüli adott szögű elforgatásával is korlátozhatjuk a hologramban tárolt
információ nem jogosult kiolvasását [69].
A fáziskódolt referenciával rögzített hologram kiolvasása is egy feltételhez
köthető, a fáziskód ismeretéhez, azaz a referencia nyaláb fázisának térbeli
modulálásával a hologramban tárolt információ kódolható [39,70,71]. A kódolt
referenciával rögzített hologram kiolvasása másik referencia nyalábbal a referencia
nyalábok közötti korrelációs függvényt adja vissza
A kódolási hatásfok annál jobb, minél több kódkombináció létezik. A kód nagy
mérete miatt nem megjegyezhető, ezért olyan személyes nem másolható kód
felhasználása

célszerű,

mint

a

biometrikus

információk

(ujjlenyomat,

szem

szivárványhártyája) [39].

1.6 Nem törlő kiolvasás
Polarizációs hologramot azokon a hullámhosszokon lehet létre hozni, amelyek
beleesnek az alkalmazott holografikus anyag abszorpciós sávjába, így a molekuláris
átalakuláshoz szükséges gerjesztést és orientációt szolgáltatják. A rekonstruálás során
bekövetkező további hologram írás vagy törlés elkerülése a létrehozó nyalábnál
jelentősen kisebb intenzitású kiolvasó nyalábbal történhet. A kiolvasó nyalábnak olyan
kis energiát kell közölnie a mintával, hogy a hologram nagy számú rekonstruálása
esetén se okozzon változást a hologramban. Az ezzel járó kis intenzitás azonban
legtöbbször a rekonstruált hologram detektálását is megnehezíti.
Ennek a problémának a megoldására az amplitúdó és fázis hologramok esetén
több módszer is létezik. A holografikus anyagok egy részénél az információ beírás után
rögzíthető, pl. hővel vagy elektromosan, így azonban kizárólag archiválásra
használhatók [2]. Többfotonos eljárással is megakadályozható a hologram törlése
kiolvasással, azonban ennek a módszernek a gyakorlati megvalósítása számos
problémába ütközik [72,73,74].
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A nem törlő kiolvasás legtöbbet vizsgált módszere a gerjesztéshez nem elegendő
energiával rendelkező fotonokkal történő kiolvasás, azaz a rekonstruáláshoz a beíró
hullámhossztól eltérő, az elnyelési sávon kívül eső hullámhossz használata. Azonban
ebben az esetben még azonos referencia beesési irány mellett is a kiolvasás során
sérülhet a Bragg feltétel. A hullámhosszváltás miatt, ha a tárgynyaláb nem síkhullám, a
képtérnek csak egy részére teljesülhet a konstruktív diffrakció a kiolvasó nyaláb
irányától függően. A képtéri veszteség elkerülésének lehetséges módja, ha a képtér
egyes megfelelő részeit több elemi hologramban tároljuk, amelyekre a kiolvasó
hullámhosszal való megvilágításkor teljesül a Bragg-feltétel és az egyes elemi részek
rekonstruálódva a teljes képteret visszaadják [75]. A Bragg feltétel teljesítésének
további lehetősége a gömbhullám referencia alkalmazása, ahol a hullámhosszváltásnál a
rekonstruáló nyaláb hullámfront sugarának megfelelő megválasztásával képtér
veszteség nélkül előáll a tárgy nyaláb [76,77,78]. Shift multiplexelésnél a referencia
nyaláb nem síkhullám, így a megfelelő kiolvasó nyaláb hullámfronttal erre a módszerre
is megvalósítható a nem törlő kiolvasás [79].
A fotoindukált anizotrópia is mérhető olyan hullámhosszon, ami eltér a létrehozó
hullámhossztól. Az oldalláncos polimerek abszorpciós spektrumában is van olyan
tartomány, amely hullámhosszakra az elnyelés gyakorlatilag zérus, így a polarizációs
holográfiában is megoldható a hologram nem törlő kiolvasása.

1.7 Holografikus adattároló berendezések
A holográfia képessége a jelentős adatsűrűség tárolására már a 1970-es évek
elejétől megalapozottnak látszott, de a megvalósításhoz szükséges bemeneti és kimeneti
optikai eszközök nem álltak rendelkezésre [57].

A mikroelektronika és az

optoelektronikai eszközök fejlődése lehetővé tette számos holografikus adattárolást
demonstráló készülék kifejlesztését az elmúlt évtizedekben, bár még egyik sem került
kereskedelmi forgalomba [2].
Az

1992-ben

alapított

Tamarack

Storage

Devices

részvénytársaság

fejlesztésében készült adattároló 256x256 pixelt tartalmazó adatoldalak fázis és szög
multiplexeléssel való tárolását célozta meg egy 62mm átmérőjű fotopolimer tároló
anyagot tartalmazó lemezen, ami 1Gb adatmennyiség lemezenként. A fejlesztés a
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tárolóanyagok nem kielégítő minősége miatt és a merevlemezes tárolók rohamos
fejlődése miatt nem volt sikeres.
A Lucent Technologies laboratórium az általa fejlesztett fotopolimerre épülő
egyszer írható adattárló demonstrátort fejlesztett. 1998-ban a technológiát demonstráló
kísérletben 480 kbitet tartalmazó adatoldalak korrelációs multiplexelésével 45bit/µm2
adatsűrűséget valósítottak meg. A készülék várható ára és a tárolóanyaggal kapcsolatos
néhány probléma miatt az adattároló készülék piaci sikere még nem biztosított.
Az IBM is jelentős fejlesztéseket tett a holografikus adattárolás terén is. A
Demon I és II nevű demonstráló kísérleti elrendezéseikben számos új megoldást
integráltak, mint a tárgy nyaláb Fourier-transzformáltjának intenzitás eloszlását simító
axikont, aszférikus lencséket és apodizálót a megvilágító nyaláb torzításmentes, kis
veszteségű átalakításához. A referencia szög változtatásával elért adatsűrűség nagyobb,
mint 390 bit/µm2. A demonstrátorok tervezése tükrözi a valós piaci igényeket, azonban
ezek a készülékek nem tekinthetők egy későbbi gyártmány prototípusának.
A Stanford egyetemmel együttműködésben folyó fejlesztések legfőbb célja
olyan nagy kapacitású demonstrátor fejlesztése, amely megfelelően nagy olvasási és
írási adatsebességet (>1Gbit/s) is megvalósít. A LiNbO3-ba 900–os geometriában
korrelációs multiplexeléssel írt hologramokon kifejlesztettek egy nagysebességű
adatkezelő elektronikát. Ezt az elektronikát felhasználva készült egy holografikus
adattároló rendszer fotopolimer lemezhez. A nagy felbontású kis fókusztávolságú
optikával létrehozott hologramokat szintén korrelációs multiplexeléssel írják azonos
térfogatba. Az optikai rendszerben a tárgy és referencia nyalábok ugyanazon a
lencserendszeren keresztül, azaz egytengelyűen képződnek le, így az optikai rendszer
kisebb és könnyebb lehet. A demonstrált adatsűrűség nagyobb volt, mint 50 bit/µm2
[80]. Egy másik lehetséges megoldást is közöltek, ahol a korábbi lapszervezésű
adatkezelés helyett, többrétegben elhelyezkedő nagy numerikus apertúrával fókuszált
mikrométer méretű hologramokat írnak CD méretű nagy sebességgel forgó fotopolimer
lemezbe. A 12 1 bit/µm2 adatsűrűségű réteget demonstráltak 125µm vastag lemez
esetén 19,2 Mbit/s átviteli sebességgel [81]. Az utóbbi megoldás kisebb elérési időt
eredményez hasonló kapacitás mellett egyszerűbb, olcsóbb rendszerben.
A berlini műszaki egyetem - a Technische Universitat Berlin- is a bit értékű,
mikrométer méretű hologramokat felhasználó holografikus demonstrátor fejleszt. A CD
méretű fotopolimer lemezen hologramokat egymás fölött elhelyezkedő rétegekbe írják
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több hullámhosszal multiplexelve. A tárgy és referencia nyaláb a lemez két oldalról
érkezik, így létrehozva reflexiós hologramot. A tárgy nyalábot a lemezen áthaladó
fókuszált referencia nyaláb visszatükrözésével hozzák létre. Így a referencia nyaláb
önmagával interferál. A nagy numerikus apertúra és a kiolvasó nyalábban alkalmazott
konfokális szűrő miatt nagy számú réteg alkalmazható. A demonstrált elérhető kapacitás
5 bit/µm2 [82].
Optware Corporation fejlesztési céljai között a nagy adatsűrűség mellett a kis
méretű optikai rendszer és a CD/DVD kompatibilitás volt elsődleges. Ennek
megfelelően az adathordozó egy fotopolimert tartalmazó több rétegű korong, aminek
méret egyezik a CDés DVD szabvánnyal. A megvalósított holografikus demonstrátor
két optikai ága azonos optikai elemeken halad át. A referencia és a tárgy nyaláb is
ugyanannak a térbeli modulátornak különböző területei. A szétválasztás közöttük térbeli
szűréssel történik. A referencia nyaláb a tárgy nyaláb körül van elhelyezve. A kapacitás
növeléséhez a fókuszált referencia nyaláb nagy szögét kihasználva korrelációs
multiplexelést alkalmaznak [83]. A optikai rendszer további előnye kis érzékenysége a
hullámhossz változásra, így lehetséges félvezető dióda lézer alkalmazása egy
továbbfejlesztett rendszerben, ami jelentősen csökkentheti a előállítási költségeket [84].
Az alkalmazott tárolóanyagot az Aprilis Inc és InPhase Inc. készíti.
InPhase Technologies Inc. a saját fejlesztésű tárolóanyaghoz készített
berendezése a HDS 300R 2006 negyedik negyedében kerül a piacra. A tárolóanyag egy
fotopolimer, amely két különböző polimerizálható összetevőből áll. Az egyiket
polimerizálva kialakul egy vázszerkezet, amiből tetszőleges alakú optikai minőségű
holografikus minta készíthető. A másik összetevő, ami a vázszerkezetben egyenletesen
elhelyezkedik, fényérzékeny. A hologram írása során ennek az összetevőnek a
megvilágító intenzitástól függő polimerizációja során koncentráció különbségek
alakulnak ki. A koncentráció gradiens által létrehozott diffúzió okozza az adattárolás
alapját képző törésmutató modulációt. A tárolható kapacitás 300GB egy lemezen
(~100Gb/in2). Az 1 megapixeles adatoldalak szög szerint multiplexeltek. Az adatátviteli
sebesség >20MB/s. [85]
Számos új holografikus adattároló fejlesztés indul a nagy kapacitású és a
biztonságos adattárolás területén is olyan nagyvállalatok irányításával, mint a
Thompson [86], Bayer [87], General Electric [88] vagy a Philips [89].
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2. Kiterjedt tárgy polarizációs hologramja
A fotoindukált anizotrópia és a polarizációs holográfia alapjait számos
publikáció leírja [3,5,6,32], azonban ezt a módszert még nem használták fel
adattárolásra.

Nagy

kapacitás

elérése

és

nagy

adat

írási/olvasási

sebesség

párhuzamosított adatkezeléssel lehetséges. Optikai adattárolás esetén ez azt jelenti, hogy
az adatokat adatlapokba szervezve kell rögzíteni, ami hologram írásakor a tárgy nyaláb
térbeli intenzitás modulációjával lehetséges. Az intenzitás moduláció a tárolni kívánt
adattól függ. A polarizációs holográfia felhasználását vizsgáltam intenzitásmodulált két
dimenzióban kiterjedt tárgynyaláb rögzítéséhez.
Az általam alkalmazott indukált anizotróp tulajdonságú anyagok az irodalomban
fellelhető leginkább alkalmas azobenzol oldalláncos polimerek voltak. Ilyen
tárolóanyag fejlesztése folyik a dán Risoe Laboratóriumban.
4
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2.1. ábra Azobenzol oldalláncos poliészter (E1aP) tipikus elnyelési spektrum
1 m vastag minta esetén
Az azobenzol oldalláncos polimerekben az indukált anizotrópia alkalmas
polarizációs hologramok írására. Az anizotrópia kialakulásának, illetve irányának
megváltoztatása csak olyan hullámhosszon lehetséges, amely a megfelelő gerjesztést
biztosítja, azaz elnyelődik az adott kromoforban. Az elnyelt fény hatására az oldallánc
egy izomerizációs ciklusba kerül, amely során a megvilágító nyaláb polarizációjára
merőleges irányba fordul az azobenzol molekularész, így létrehozva a megvilágító
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fénynyaláb polarizációjával indukált anizotrópiát. Az anizotrópia létrehozásának
alapvető feltétele a megfelelő hullámhossz alkalmazása. Egy tipikus elnyelési spektrum
látható a 2.1. ábrán.
Az elnyelési spektrumon látható, hogy a zöld és kék tartományában jelentős az
abszorpció, ami az anizotrópia indukálásához szükséges gerjesztési energiát biztosítja.
Ilyen hullámhosszú polarizált fénynyaláb hatására a minta anizotróppá válik a
megvilágított területen a minta. Az indukált anizotrópiát az anizotrópiát létrehozó
nyalábbal 45 fokot bezáró polarizációjú nyaláb áthaladás során bekövetkező polarizáció
változásával lehet mérni. Ez a módszer felhasználható adattárolásra is, ha a minta elemi
területeinek a beírni kívánt adattól függő megvilágításával lokális anizotróp és nem
anizotróp területeket hozunk létre. Ezt a módszert alkalmazva készült egy készülék a
Budapesti Műszaki Egyetem Atomfizika Tanszékén [90]. A készülék az OMC (Optical
Memory Card, azaz optikai adattároló kártya) nevet kapta. Azonban a minták
inhomogenitása és a mintákban lévő szennyeződésekre való nagyfokú érzékenység
miatt az adattárolásnak ezt a módját nem volt célszerű alkalmazni. A probléma
megoldása a holográfia lehet, ahol az adattárolás redundáns, így a lokális
inhomogenitások hatása kicsi, ha a hologram mérete jelentősen nagyobb, mint az
inhomogenitások.
A polarizációs hologramok létrehozásához egymással koherens tárgy és
referencia nyaláb szükséges, ezért a hologram íráshoz elengedhetetlen lézer
alkalmazása. Az abszorbeált fényhullámhosszok közül elegendően nagy teljesítményű
és koherencia hosszú lézerek csak a zöld tartományban voltak elérhetőek, így ezeken a
hullámhosszakon végeztem vizsgálatokat (488nm AR+ lézer és 532nm ND:YAG
frekvencia kétszerezett lézer).
A maximális diffraktált intenzitás eléréséhez szükséges optimális minta
vastagságot az abszorpció alapján lehet meghatározni. Transzmissziós elrendezés esetén
a diffraktált nyaláb intenzitása x vastagságú mintánál, a beesési merőlegeshez közeli
beesési szögű nyalábok esetén, lineáris anyagra az alábbi módon adható meg.

I diff = I ref ηe −αx
ahol

η

,

a diffrakciós hatásfok és

(26)
α

a lineáris abszorpciós tényező. A diffrakciós hatásfok

függését a mintavastagságtól a (18) és (2) egyenletek adják meg.

I diff = I ref sin 2 (Cx )e −αx

(27)
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ahol C =

2π

λ

∆n

A függvényt deriválva a szélsőérték meghatározásához.

I diff = I ref ( 2C sin(Cx ) cos(Cx )e −αx − α sin 2 (Cx )e −αx ) = 0
'

'

(28)
Azaz

(2C cos(Cx) − sin(Cx)α ) = 0

(29)

Így

 2C 
arctg 

α 

x=
C

(30)

A 2.1. ábrán látható elnyelési spektrum alapján az abszorpciós tényező a
választott hullámhosszakon.

 1 

 µm 

α 488 = 0,4

 1 

 µm 

α 532 = 0,1

,mivel ∆n=0,097 [10]

C ≈ 1,2
A polimer optimális vastagsága az adott hullámhosszakra a fenti spektrummal
rendelkező anyagra 1-1,5µm, vastagabb hologramok esetén a kis behatolási mélység
miatt a diffraktált intenzitás jelentősen lecsökken. Az adott azobenzol polimer tehát
vékony hologramok írására alkalmas. A beesési szög növelésével az optimális vastagság
csökken, mivel a nyaláb a rétegben hosszabb utat tesz meg, ezért a polarizációs
hologramokhoz 1 m vastag mintákat használtam. A vizsgált minták centrifugálással
készültek 1 mm vastag 1” átmérőjű üveg hordozóra.
A klasszikus holográfiával ellentétben, ahol a beíró nyalábok interferenciájának
intenzitásától függő komplex törésmutató változás jön létre, a polarizációs holográfiánál
csak a beíró nyalábok eredő polarizációjától függ az indukált anizotrópia iránya, így a
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nyalábok között nem szükséges az interferencia létrejötte. Fontos viszont az eredő
nyaláb polarizációjának stabilitása időben és térben, azaz a tárgy és referencia
nyaláboknak egymással koherensnek kell lenniük, de a polarizációs irányuk lehet eltérő.
Az interferencia nélküli eredő nyalábot merőleges polarizációjú tárgy és referencia
nyalábbal lehet elérni, így a két nyaláb eredő intenzitása az elemi nyalábok
intenzitásának összege, (3) egyenletnek megfelelően. Az eredő nyaláb polarizációs
iránya csak a tárgy és a referencia nyalábok egymáshoz viszonyított fázisától függ. A
két alapvető megoldás a használható merőleges polarizációkra a merőleges lineáris és
cirkuláris polarizáció. A merőleges lineáris polarizáció alkalmazása esetén az eredő
polarizáció csak 0, π/2 és π fáziskülönbség esetén lesz lineáris, míg a többi esetben
elliptikus és cirkuláris (lásd 1.1. ábra). Az ellentétes forgásirányú cirkuláris nyalábok
esetén, ha a két nyaláb intenzitása azonos minden fázis különbségnél lineáris az eredő
polarizáció (lásd 1.2. ábra). Mindkét megoldás széles körben megtalálható az
irodalomban [8,10,11,17,28]. Az ellentétes cirkuláris nyalábokkal azonban nagyobb
diffrakciós hatásfok érhető el, ezért a minták vizsgálatát ellentétes cirkuláris
nyalábokkal végeztem.

2.2. ábra E1aP polimer molekuláris szerkezete
Az

adattároló

rendszer

kialakításának

szempontjából

a

legalapvetőbb

paraméterek a tároló anyagba írt hologram diffrakciós hatásfokának függése az
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expozíciós időtől és az elérhető legnagyobb diffrakciós hatásfok. A kísérletekben E1aP
amorf [10] és P6a12 folyadék kristályos [24] poliészter mintákat használtam, ezen
anyagok szerkezetét a 2.2. és a 2.9. ábrákon mutatom be.
Az E1aP típusú tároló anyagot tartalmazó minta diffrakciós hatásfokának beírási
időtől való függése látható az 1.3. ábrán [30].

2.3. ábra Diffrakciós hatásfok változása a beírási idő függvényében
A holografikus anyagok adattárolás szempontjából fontos tulajdonsága a
felbontóképesség. A Risoe-ben készült minták felbontása >2500 vonalpár/mm. Az
alkalmazható síkhullám tárgy-referencia nyaláb szögekre egy korlátot jelenthet a
létrehozható rácsperiódusok minimális hossza, ami az alábbi módon adható meg.

Λ=

ahol a

Λ

λ

θ ,

(31)

2 ⋅ sin( )
2

a rácsperiódus hossza, λ az alkalmazott hullámhossz és

θ

a nyalábok által

bezárt szög a tároló anyagon belül. 488nm-es hullámhossz esetén a tároló anyag
felbontása nem korlátozza az alkalmazható szöget, ami akár 150 fok is lehetne.
A nyalábok közötti beesési szög függvényében a diffrakciós hatásfok
változásának vizsgálata elvégezhető síkhullámokkal, ahol a referencia merőlegesen esik
a mintára, míg a tárgy nyaláb a tároló anyag normálisától mért beesési szöge változik.
Az E1aP mintába írható hologram diffrakciós hatásfokának a tárgy nyaláb beesési
szögétől való függését mutatja a 2.4. ábra [91].
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2.4. ábra A diffrakciós hatásfok függése a beíró nyalábok által bezárt szögtől
A diffrakciós hatásfok a mért tartományon csak a nagy szögek esetén csökken,
így +50-50 szögtartományon belül minden rácsfrekvencia jól alkalmazható holografikus
adattárolásra.
A

hologramban

rögzített

síkhullám

tárgynyaláb

információ

tárolás

szempontjából 1 bitnek felel meg. Az egy hologramon belül tárolható információ
növeléséhez több tárgy nyalábot kell alkalmazni. Különböző irányú síkhullámokat
alkalmazva tárgyként mindegyik megfelel 1 bit információnak, mivel a nyalábok a
hologram síkban átfednek. A tárolható adatsűrűség a különböző irányok számával
felszorzódik. Az egyes biteket tároló síkhullámok a hologram síkon kívül térben
szétválaszthatóak. Egy lencse hátsó fókuszába egy kiterjedt, több különböző
amplitúdójú elemi pontból álló tárgynyalábot ejtve, a hologram síkban több egymással
átlapolódó különböző terjedési irányú síkhullámot kapunk. A kiterjedt tárgy elemi
pontjainak a száma adja meg a hologramban tárolt adatkapacitást.
Egy fókuszáló optika gyújtópontjában kapott síkhullám sereg az optika hátsó
fókuszában lévő intenzitás eloszlás távoltéri Fraunhoffer-diffrakciós képe, ami az
intenzitás eloszlás Fourier-transzformáltja [92]. A síkhullámok és így a Fouriertranszformált is az optikai tengelyre merőleges síkban végtelenek. Amennyiben a
hologramban a Fourier-transzformáltnak csak egy részét rögzítjük, a tárgynyaláb térbeli
felbontását korlátozzuk. A tárgy elemi képpontjainak mérete meghatározza legnagyobb
szükséges felbontást. Az elemi képpontok koherens feloldásához a hologram méretét az
elemi képpont diffrakciós foltjával megegyezőre vagy annál nagyobbra kell választani.
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Ha az elemi képpont d élhosszúságú négyzet, ami a tárgynyaláb amplitúdó
modulációjának legkisebb mérete, akkor a diffrakciós folt mérete az éllel párhuzamos
irányban az alábbi módon adható meg [93].

r=

λ⋅ f
d

,

(32)

ahol r a diffrakciós folt méretének a fele, f a fókuszáló optika fókusztávolsága. A
képpont méretű intenzitás csúcs rögzítéséhez a hologram laterális méretének ezzel
megegyező, vagy ennél nagyobb méretűnek kell lennie.
Ennél a megoldásnál a tároló anyag inhomogenitásai azonosan hatnak minden
egyes síkhullámra, így a kiterjedt tárgy minden pontjára. Ezzel a módszerrel elkerülhető
lehet a korábban említett OMC demonstrátor érzékenysége a tároló anyag
inhomogenitásaira.
A módszer kísérleti ellenőrzéséhez egy olyan elrendezést építettem, ahol egy
változó transzmissziójú maszkot használtam tárgyként. Az Ar ion lézer 488 nm-es
vonalát használtam hologram írásra. Kitágított nyalábbal világítottam meg a tárgy
nyalábot intenzitásban moduláló maszkot, ami a kerettel ellátott 256x256 darab 15µmes elemből álló sakktáblának megfelelő helyeken króm réteggel van bevonva.
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2.5. ábra Mérési elrendezés kiterjedt tárgy polarizációs hologramjának
rögzítéséhez és kiolvasásához (transzmissziós elrendezés)
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Ezt a maszkot különböző fókusztávolságú akromátokkal a minta felületére
fókuszáltam, ahol az ellentétes cirkuláris polarizációjú referenciával átfedve írtam a
hologramot. A hologram rekonstruálásakor csak a referenciával világítottam meg a
mintát a hologram helyénél.
A kiolvasó lencsével rekonstruált nyaláb inverz Fourier transzformáltját egy
képdetektorra képeztem le. A kiolvasott hologram polarizációja ellentétes a referencia
nyaláb polarizációjával (16), így a kiolvasás során a referenciából eredő szórt zajok
kiszűréséhez polarizáció szűrő alkalmazása szükséges. A cirkuláris polarizációjú
nyalábok szétválasztásához olyan szűrőt alkalmaztam, ami egy egymáshoz megfelelően
beállított negyedhullámú lemezből és egy lineáris polarizátorból áll. Az elrendezés
vázlatát mutatja a 2.5. ábra.
A fenti elrendezésben E1aP amorf polimert tartalmazó mintába írt, majd
kiolvasott hologramot mutat az 2.6. ábra, ahol a Fourier lencse fókusztávolsága 25mm
volt. A hologram méretét a referencia nyaláb mérete határozta meg. A 15 µm-es
sakktábla maszk felbontásához a minimális referencia méret a diffrakciós képlet (32)
alapján 1,62mm. Ez határozta meg a referencia Gauss nyaláb átmérőjét. A kiolvasó
lencse fókusztávolságát, úgy választottam meg, hogy a sakktábla egy eleme több
képdetektor pixelre essen, így elkerülhetők a mintavételezésből eredő hibák. A Fourier
lencse fókusztávolsága 25 mm, a kiolvasó lencse fókusztávolsága 40 mm, és a Kappa
képdetektor pixelmérete 7,8*7,3 m. Egy sakktábla pixel ~3,2 detektor pixelre esik.

2.6. ábra Kiterjedt tárgy Fourier transzformáltjának rögzítésével készült
hologram kiolvasott képe (bal oldali) és az optikai rendszerrel a hologram rögzítése
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nélkül előállított tárgy nyaláb képe a CCD detektoron (jobb oldali), E1aP minta,
hologramméret 1,62mm
A 2.6. ábrán látható baloldali rekonstruált hologramból a jobb oldalalon látható
tárgynyaláb csak részlegesen olvasható ki. A kereten belüli sakk tábla finom struktúrája
egyáltalán nem látható, habár a diffrakciós számítás szerint fel kellene tudni oldani az
adott elemméretet. A hologram rekonstruált képét megvizsgálva látszódik, hogy a
kisebb elemeken kívül a keret is hibásan rekonstruálódik. A keret sötét és a világos
sávja is világosként jelennek meg, a köztük lévő határ azonban sötét. Ez tipikusan a
Fourier transzformált kisfrekvenciás komponenseinek hiányára utal. A (32) képlet
szerint a hologram a sakk táblát is fel tudná oldani, azonban a periódikus szerkezet
miatt jelentős intenzitású csúcsok jelennek meg a hologram közepén és négy pontban a
középont körül szimmetrikusan, amelyek a hologramban nem rögzülnek. A tárgy és a
referencia nyalábok teljesítményének egymáshoz viszonyított aránya úgy volt beállítva,
hogy a nyalábok átlagos intenzitása legyen megegyező, azonban az eredő polarizáció
csak akkor lesz lineáris, ha a két nyaláb intenzitása egyenlő. A diffrakciós hatásfok
függését a tárgy és a referencia nyalábok intanzitásarányától az alábbi egyenlet adja
meg [94].

η =C

I tárgy ⋅ I ref

(1 + F (I

+ I ref ))

2

tárgy

,

(33)

ahol a Iref és Itárgy a hologramot beíró referencia és tárgy nyaláb intenzitása, C és F az
anyagra jellemző konstansok.
A Fourier transzformáltban jelentős intenzitásváltozások lehetnek, különösen
periódikus struktúrák esetén, amelyek az egyenlet szerint jelentősen kisebb hatásfokkal
exponálódnak be. Ha a tárgynyalábban jelentős intenzitás változások vannak, akkor
azokra a Fourier komponensekre nemlineáris választ ad a hologram, különösen
referencia nyaláb intenzitásánál nagyobb intenzitás csúcsok esetén. Az intenzitások
arányát nem lehet úgy megválsztani, hogy nagy tárgy–referencia intenzitás arányoknál
a Fourier-transzformált megfelelően kiolvasható legyen, hanem a hologramon belüli
intenzitás

modulációt

kell

csökkenteni.

A

Fourier-transzformált

intenzitás

modulációjának simítására lehetséges megoldás a Fourier-transzformáltat meghatározó
komponensek egymáshoz viszonyított fázisának változtatása.
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A

tárgynyaláb

fázisfrontjának

megváltoztatása

legegyszerűbben

gömbi

fázismodulációval lehetséges. Ez megvalósítható a tárgy gömbhullámmal való
megvilágításával vagy az ezzel egyenértékű hologram sík optikai tengely irányú
eltolásával a Fourier lencse fókuszsíkjához képest. Azonban az elmozdítással együtt a
hologram mérete is növekszik a tárgy numerikus apertúrájának megfelelően, így a
hologramméret növelése nélkül a tárgynyaláb optikai tengelytől távolabb eső pontjaira,
ahol a beesési szög a legnagyobb, vignettálás léphet fel. A holografálást elvégezve több
növekvő méretű eltolásra a hologramminősége javult, azonban a vártnak megfelelően
folyamatosan

növekvő

vignettálást

tapasztaltam.

A

hologram

minőségének

megjavításához szükséges minimális eltolás során megnövekedett hologram mérethez
igazított referenciával már jó minőségben visszaállítható hologramokat lehet készíteni.
A 2.7. ábrán látható egy rekonstruált hologram, ami a korábbiakkal megegyező
paraméterekkel készült, de a referencia méretét 2 mm-re növeltem a defókuszált
hologram vignettálásának elkerüléséhez.

2.7. ábra Gömbifázissal modulált hullámfrontú tárgynyalábbal készített
hologram kiolvasott képe, E1aP minta, a hologram méret 2mm
A fenti kiolvasott kép minőségi javulása szemmel jól látható azonban a
mennyiségi értékeléséhez szükséges volt egy kiértékelő algoritmus kidolgozása. Az
algoritmus a feldolgozandó kép előkészítése (simítás) után a szomszédos képontok
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vizsgálatával

szélsőőértéket

keres

a

tárolt

információ

bináris

értékének

meghatározásához.

2.8. ábra A kiolvasott hologram egy részletének intenzitás diagramja, amely
alapján a hologramban tárolt információ kiértékelhető szélsőérték kereséssel
A fenti ábrán látható egy előkészített képrészlet intenzitáseloszlása. A
kiértékelés során megkeresem a lokális szélső értékeket. Minden egyes sötét és világos
elemi terület megfeleltethető a hologram tárgyaként alkalmazott maszk 0 és 1 értékű
bitjeinek. A hologram minősége a kiolvasott kép esetén kapott a szélsőértékek és a
maszk sakktábláján elhelyezkedő sötét és világos területek közötti eltérések alapján
határozható meg. Ez a mennyiség a bit hiba arány BER (Bit Error Rate).

BER =

nerr _ on + nerr _ off
n

,

(34)

ahol nerr_on és nerr_off a hibásan kiértékelt világos és hibásan kiértékelt sötét bitek száma,
n az összes tárolt bit száma. Elvégezve a fenti kiértékelést a 65536 bit kapacitású
hologramra 3x 10-3 bit hiba arány érhető el. Ez a hiba érték megfelelő hibajavító
algoritmus alkalmazásával hiba nélkül kiolvasható [95].
Megvizsgáltam egy másik anyagfajta a P6a12 folyadék kristályos azobenzol
oldalláncos polimer alkalmazhatóságát is kiterjedt tárgy hologramjának írásához,
amelyben nagyobb diffrakciós hatásfok érhető el, mint az amorf E1aP polimerrel. A
minta vastagsága azonos volt minkét tárolóanyagnál.
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2.9 ábra A P6a12 polimer molekuláris szerkezete
A korábbiakkal megegyező paraméterekkel készítettem hologramot a P6a12
mintába. Azonban a folyadék kristályos minta 0,4-0,9 m-es doménmérete miatt nem
volt alkalmas adattárolásra a korlátozott felbontás következtében [24,30]. A kiolvasott
hologramon látható, hogy a tárgy nagyobb méretű elemei is elmosódottan
rekonstruálódnak.

2.10. ábra Folyadékkristályos P6a12 polimerbe írt hologram kiolvasott képe
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A hologram kiolvasott képén megfigyelhető a felbontás hiánya és a jelentős
szórás is, amit a domén szerkezet okoz [30].
Az azobenzol oldalláncos polimerben létrehozott fotoindukált anizotrópia
alkalmas nagy felbontású (nagy kapacitású) kétdimenziós kiterjedt tárgy polarizációs
hologramjának rögzítésére. A hologramok az adatoldalnak megfelelő intenzitásban
modulált tárgy Fourier transzformáltját rögzítik. A Fourier-transzformált tárgynyalábon
belüli fényintenzitás változásai jelentősek lehetnek, különösen periódikus intenzitás
változások esetén. A polarizációs hologramok készítéséhez azonban közel azonos tárgy
és referencia intenzitás szükséges, ami megköveteli a hologram síkban a tárgy nyaláb
intenzitás modulációjának csökkentését. A Fourier-transzformált intenzitás változásai
csökkenthetők a komponensek közti fázis változtatásával. A tárgy nyaláb gömbi
fázismodulációjával jó minőségű (BER=3*10-3) hologram írható.

3. Polarizációs hologramok multiplexelése
A holografikus adattárolással elérhető adatkapacitás növelésének az irodalomban
leggyakrabban alkalmazott módja a multiplexelés [47,48,51,53,58]. A multiplexelés
során a holografikus minta ugyanazon térfogatába több hologramot exponálunk egymás
után. Az egyes hologramokban eltérő információ tárolásával az adatkapacitás a
multiplexelt hologramok számával többszörözhető. A fotorefraktív tároló anyagot
alkalmazó holografikus rendszerek esetén a telítéshez szükséges exponálási energia
törtrészével írják az egyes hologramokat. A tároló anyag részleges beexponálásával
telítődés nélkül beírható az összes hologram. Az egymás után beírt hologramok
expozíciós energiáit úgy kell megválasztani, hogy az összes hologram beírása utána az
egyes hologramok diffrakciós hatásfoka azonos legyen. A kiolvasás során a hologramok
közötti áthallás nem zavarhatja az egyes hologramokban tárolt információ
kiolvashatóságát. Az ehhez szükséges szétválasztásnak több módja is ismeretes. Vastag
hologramok esetén leggyakrabban alkalmazott módszer a Bragg szelektivitás
kihasználása. A nem megfelelő beesési szögű referencia esetén a diffrakciós hatásfok
csökken. A diffrakciós hatásfok nullára esik, ha a szögeltérés a beesési síkban a (25)
összefüggésben megadott ∆ -nál nagyobb.
θ
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Az általam használt polarizációs hologramok tárolására képes minták csak 12µm vastagok. Ennél a vastagságnál nincsen Bragg szelektivitás. Ennek ellenére térbeli
szétválasztással lehetséges a vizsgált oldalláncos azobenzol tároló anyagokba
multiplexelni polarizációs hologramokat. A térbeli szétválasztásnál biztosítani kell,
hogy az egyes kiolvasott hologramok egymástól elváló térszögekbe diffraktáljanak.

Referencia nyaláb

Tárgynyalábok

Polimer minta

3.1. ábra Nyalábok elhelyezkedése térben szétváló tárgynyalábokkal
megvalósított multiplexelésénél
A szelektivitás nélküli módszerrel írt hologramokat nem lehet külön-külön
kiolvasni. Az összes hologram által diffraktált nyaláb egyszerre jelenik meg a kiolvasó
nyalábbal való megvilágításkor. Az egyes hologramok irányának meghatározásához a
hologram hely körüli teret osztjuk fel úgy, hogy az egyes hologramok közötti szög
nagyobb legyen, mint a lefókuszált tárgynyaláb kúpszöge.
Az általam alkalmazott mérési elrendezésben a referencia nyaláb a minta
felületére normális irányból érkezett és a tárgynyalábok a normális körüli gyűrűn
helyezkedtek el. Ennek megvalósítását a tároló anyag hologram hely körüli, a minta
normálisával párhuzamos tengelyű forgatásával értem el. A referencia nyaláb a minta
felületére merőlegesen érkezett, így a nyalábok mindig azonosan szög alatt érkezve,
azonosan fedték át egymást. Az elrendezés, aminek segítségével multiplexelt
hologramokat írtam a 3.2. ábrán látható. Ortogonálisan cirkuláris polarizációjú
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nyalábokat használtam. A tárgy minden hologram esetén a korábban is használt
amplitúdó maszk volt. A hologramok kiolvasásához a beírótól eltérő hullámhosszú
nyalábot alkalmaztam, amit a minta nem nyel el, így nem törli a hologramot. A módszer
részletes leírása az 5. fejezetben.
Dióda
lézer

λ/4

Tükör
Ar-ion lézer

Forgatható
mintatartó

λ/4

λ/4

Képdetektor
polarizátorral

Tárgy
Wollaston
prizma

F1

Tükör

F2

Nyaláb λ/4
tágító

3.2. ábra Holografikus elrendezés forgatásos multiplexeléshez
A fotorefraktív anyagok törésmutató változásával ellentétben az azobenzol
oldalláncos poliészterekben az indukált anizotrópia törölhető és újra írható, mivel a
polarizációs irány változását a molekulák orientációja is követi, így a korábbi
orientációtól eltérő irányú rendezettség is létre hozható. A nem polarizált fény hatására
olyan rendezetlenség jön létre, ami a hologram írás nélküli izotróp állapothoz hasonló,
azaz nincs diffrakció. A tároló anyagba hologramként írt indukált anizotrópia így a
további hologramok írásával törlődik, ami az irodalomban ismert expozíció stratégiáktól
eltérő módszer kidolgozását tette szükségessé.
A nagy felbontású polarizációs hologramok rögzítésére alkalmas E1aP tároló
anyagot tartalmazó mintába elsőként két polarizációs hologramot írtam a tároló anyag
azonos helyére. Az első hologram diffraktált intenzitását vizsgáltam a második
hologram beírási energiájának függvényében. A diffraktált intenzitást a kamerán
rögzített képen megjelenő szürkeszint segítségével határoztam meg. A beírási energia
növelésével csökkent az elsőként írt hologram diffrakciós hatásfoka. Megegyező
expozíciós energiájú hologramok esetén a másodjára írt hologram diffrakciós hatásfoka
nagyobb, mint az elsőé. Több hologram egy helyre írása csak megfelelő, az egymást
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követő hologramok esetén egyre kisebb expozíciós idővel lehetséges, hogy az egymás
utáni hologramoknak azonos legyen a diffrakciós hatásfoka.
A polarizációs hologramok multiplexelhetőségének bizonyítására tíz hologramot
exponáltam a minta ugyanazon területére. Az argon ion lézer 488nm-es vonalát
használtam. A referencia és a tárgy nyaláb azonos teljesítményű volt, az
összteljesítmény 750mW. A tárgy fókuszálásához használt Fourier objektív 25mm
fókusztávolságú volt, így a hologram átmérőjére 2mm adódott. A referencia ennek
megfelelően ∅2mm-es síkhullám volt. Elsőként megvizsgáltam a hologram írás
minimális és a telítés eléréséhez szükséges expozíciós időt az adott lézerteljesítmény
mellett. A minimális expozíciós időt a hologram kiértékelése során kapott Bit Hiba
Arány (BER) alapján határoztam meg. Legalább 2 másodperces írási idő szükséges,
hogy a kiolvasott képet feldolgozva a BER kisebb legyen, mint 1*10-3, ami egy
feldolgozó algoritmus által tolerálható legnagyobb hiba arány [95]. Ezért a minimális
expozíciós időnek 2 másodpercet választottam. A telítés 10 másodperc alatt volt
elérhető. A megfelelő hologramokból kiolvasott képek a 3.3. ábrán láthatók. A
hologramok kiolvasását olyan hullámhosszon végeztem, ahol a mintának nincs
abszorpciója a 2.1. ábra szerint, így a hologramok törlése vagy módosítása nélkül is
mérhető a diffrakciós hatásfok. Az alkalmazott kiolvasó lézerdióda hullámhossza
670nm volt.

3.3. ábra A legkisebb és legnagyobb expozíciós idővel exponált hologram
kiolvasott képe
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10 hologram beírásához a mintát a hologram beírások között ~30 fokkal kellett
elforgatni a felületének normálisa körül. Azonos expozíciós idővel beírtam 10
hologramot. A kiolvasott

hologramok

képdetektoron rögzített

képei

alapján

összehasonlítottam az egyes hologramban elért diffrakciós hatásfokot. Az előzetes
vizsgálatnak megfelelően a legutoljára beírt hologramnak lett a legnagyobb diffrakciós

Normált diffrakciós hatásfok

hatásfoka.
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Hologram sorszám

3.4. ábra Azonos expozíciós energiával rögzített hologramok relatív diffrakciós
hatásfoka
A hologramok közötti diffrakciós hatásfok növekedés közelítően lineáris. A
polarizációs hologramok diffrakciós hatásfokának expozíciós időtől való függését (2.3.
ábra) megvizsgálva látható, hogy a difrakciós hatásfok növekedése a telítési expozíciós
időig közel lineáris. A lineáris növekedés miatt olyan expozíciós stratégiát választottam,
hogy a mért diffrakciós hatásfok növekedéssel fordított arányban változó idejű
expozíciós idejű hologramokat exponáltam. A expozíciós időknek a minimális és
telítéshez szükséges idő közöttti tartományba kell esniük.
A diffakciós hatásfok függés az expozíciós sorszámától a mérési eredményekre
illesztett egyenes alapján:

η = 0,09n + 0,11

,

(35)

ahol η a diffakciós hatások, n a expozíció sorszáma. Az egyenlő diffrakciós hatásfokú
hologramokhoz szükséges expozíciós stratégiának megfelelő expozíciós idő tehát:
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tn =

t1 *η min
,
0,09 n + 0,11

(36)

ahol t1 és tn a első és az n-dik hologram expozíciós ideje, ηmin a legkisebb diffrakciós
hatásfok, amire a normálás miatt van szükség. Ha t1-et a telítéshez szükséges időnek
választjuk, akkor annyi hologram exponálható a tárolóanyagba, ahány esetében az
expozíciós stratégia szerint nem lesz kisebb az expozíciós idő, mint a minimális.
N

1

2

3

4

5

6

7

tn [s]

10

6,89 5,26 4,25 3,57 3,07 2,7

8

9

10

11

12

13

14

2,41 2,17 1,98 1,81 1,68 1,56 1,46

A táblázat szerint az adott minta esetén egy hologram helyre azonos diffrakciós
hatásfokkal 10 hologram multiplexelhető. A fentieket kísérletileg is ellenőriztem. A tíz
hologramot elkészítettem a fent megadott expozíciós stratégoa mellett. A kiolvasott
képeket rögzítettem. A rögzített képek közül néhány pédát mutatnak az alábbi ábrák.

3.5. ábra A 10 multiplexelt hologram közül elsőként beírt hologram (a
nyomtathatóság miatt csökkentett világossággal)
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3.6. ábra A 10 multiplexelt hologram közül ötödikként beírt hologram

3.7. ábra A 10 multiplexelt hologram közül utolsóként beírt hologram
A képek alapján meghatározható a hologramok relatív diffrakciós hatásfoka. A
mérési eredmények az alábbi grafikonban ábrázoltam.
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3.8. ábra Expozíciós stratégia szerint csökkenő expozíciós energiával rögzített
hologramok relatív diffrakciós hatásfoka
A expozíciós stratégia hatására a diffrakciós hatásfokokban mérhető különbség
jelentősen csökkent, sőt a tendencia megfordult. A 2.-tól a 8.-ig közel azonos a
diffrakciós hatásfok. Azonban a diffrakciós hatásfoknál fontosabb a hologramok
minősége, azaz a bennük tárolt információ kiolvashatósága, feldolgozhatósága. Ehhez a
felvett képek sakktáblaszerűen elhelyezett pixeleket tartalmazó részét feldolgoztam az
előző fejezetben alkalmazott algoritmussal. Az alábbi grafikon mutatja az egyes
kiértékelt hologramokra kapott Bit Hiba Arányt.
A 3.8. ábra alapján látható, hogy a hiba mértéke csak kis mértékben változik,
azonban minden hologram esetén elég nagy. A Fourier hologramok szempontjából a
legrosszabb eset a periódikus tárgy, ahol a Fourier síkban megjelenő intenzitás csúcsok
simítása szükséges. Véletlenszerű tárgy alkalmazásával a hiba csökkenthető. A
hologram kiolvasásánál megengedhető hiba nagyban függ a beírt információ
kódolásától, ami történhet a beírt információ előformázásával vagy a tárolni kívánt
információ hibajavító redundáns bitekkel való kiegészítésével. A diagramban látható
nagyságrendű hiba kijavítására alkalmas hibajavító módszerek az irodalomban
megtalálhatók [95].
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3.8. ábra Expozíciós stratégia szerint csökkenő expozíciós energiával rögzített
hologramokban elért bit hiba arány
Polarizációs

holográfiával

azobenzol

oldalláncos

polimer

mintákban

létrehozhatók multiplexelelt hologramok. Azonos diffrakciós hatásfokú és minőségű
hologramok írásához olyan expozíciós stratágia használható, ahol a egymást követő
hologramok expozíciós ideje lineárisan csökken. A térben szétváló multiplexelt
hologramokkal tárolható kapacitás akkor nő, ha a hologram körüli fél térhez tartozó
minnél nagyobb térszögben van diffraktált nyaláb. Ezzel egyenlő kapacitás érhető el
egyetlen hologrammal is, ha a tárgy nyalábot egy nagy numerikus apertúrájú Fourier
objektívvel fókuszálja. Így az alkalmazott multiplexelési módszer a nagy numerikus
aperúrájú adatrögzítás egyszerű modellje.

4. Reflektált transzmissziós polarizációs hologram
A hologramot létrehozó és a hologram kiolvasásakor visszaállított tárgynyaláb
mintához

viszonyított

elhelyezkedésétől

függően

meg

lehet

különböztetni

transzmissziós és reflexiós hologramokat. Transzmissziós hologramok esetén a tárgy és
a referencia nyalábok a mintához azonos oldalról érkeznek, így a rekonstruált
tárgynyaláb a referenciával azonos irányban terjed, azaz a megvilágítási oldallal
ellentétes oldalon detektálható. A reflexiós hologramok esetén a létrehozó nyalábok
egymással szemben terjednek, így a hologramból rekonstruált tárgy nyaláb a

43

referenciával ellentétes irányban terjed, tehát a detektálás a megvilágítás oldalon
történik.
Az irodalomban felelhető holografikus adattárolást megvalósító elrendezésekben
mindkét módszerre találhatunk példát [8,25,34]. Azonban mindkét esetben a nyalábok a
minta teljes vastagságán és mindkét oldalán áthaladnak, ezért a mintákkal szemben
támasztott gyártási követelmények (pl. minta vastagság, felületi kialakítás) igen
szigorúak.
A mintákkal szemben támasztott minőségi követelmények kristályok esetén
könnyen teljesíthetők, azonban a kristályok egyéb rossz tulajdonságai (pl. törékeny,
higroszkópos, előállítási költség) miatt csak a fotopolimer holografikus anyagok
lehetnek alkalmasak piacképes holografikus médiák készítésére. A polimerek kis
szilárdsága miatt a tároló anyag egy hordozó lemezen vagy lemezek között helyezkedik
el. A torzítások és aberrációk elkerülése miatt vékony, nagypontosságú plán parallel
lemezekre van szükség, amelyek anyaga legtöbbször üveg, ami jól megmunkálható,
azonban törékeny. A nem törékeny műanyagok azonban nem elég merevek vékony
hordozó készítésére. A nagyobb vastagság miatt keletkező nagyobb szférikus aberráció
kompenzációja bonyolítja a leképező optikai rendszert. Továbbá a holografikus minta
mindkét oldalán optikai ablakot alkalmazó technológiák esetén nem lehet a minta
felületére semmilyen feliratot vagy ábrát tenni, ami sok piaci alkalmazásnál
követelmény lehet.
A fentiek szerint olyan holografikus módszerre lenne szükség, ahol a hologramot
létrehozó, kiolvasó és a kiolvasott nyaláb is a mintának ugyanazon felületén és a
megfelelő merevséghez szükséges vastagságnak csak töredékén haladnak át. Ennek
megoldására olyan mintát alkalmaztam, ahol a tároló anyag és a hordozó között egy
reflektáló réteg helyezkedik el. A reflektáló réteg és a tároló anyag között egy elválasztó
réteget kell alkalmazni az egymásra gyakorolt kémiai hatásaiknak elkerülésére.

Fedő réteg
Tároló réteg
Elválasztó réteg
Tükröző réteg
Műanyag hordozó

4.1 ábra A tükröző réteget tartalmazó kártya metszete
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A 4.1 ábrán látható, hogy a tároló anyagra került még egy fedő réteg is, aminek
kettős a szerepe. Egyrészt védi a tároló anyagot mechanikailag és kémiailag a külső
behatásoktól, így a minták tisztíthatóak oldószerekkel is. Másrészt megakadályozza a
tároló anyag felületén a polarizációs hologram írása során kialakuló felületi rács
kialakulását. A felületi rács olyan nem törölhető diffrakciót okozna, ami zajként jelenik
meg a rekonstruált hologramban [30,96]. A tároló és a tükröző réteg között elhelyezett
vékony SiO2 réteg megakadályozza a tükröző réteg kémiai hatását a tároló anyagra.
A hologramot létrehozó nyalábok a tároló anyag ugyanazon oldaláról érkeznek.
A kiolvasó referencia nyalábból a hologramon diffraktálódó nyaláb azonban
visszaverődve a tükröző felületen a beeső referencia nyalábbal ellentétes irányba terjed.
Ezért az ilyen mintákba készített hologramok reflektált transzmissziós hologramok.
A reflektált transzmissziós hologramok egyesítik a transzmissziós és a reflexiós
hologramok előnyeit. A mintának csak az egyik oldalán van szükség optikai minőségű
ablakra és a nyaláboknak nem kell a tároló anyagot hordózó lemez teljes vastagságán is
áthaladni. Továbbá a hordozó hátoldala alkalmas azonosító vagy reklám célú ábrák,
feliratok elhelyezésére.
A reflektált transzmissziós hologramok írása a transzmissziós hologramokéval
azonosan lehetséges, a tárgy és a referencia nyalábok ellentétesen cirkulárisak kell
legyenek. A hologram kiolvasásánál azonban a korábban használt polarizációs
szétválasztás nem alkalmazható, mivel a cirkuláris nyalábok polarizációja a tükrön
reflektálódva megfordul. A beeső referenciára merőleges polarizációval rekonstruált
tárgy nyaláb a tükröződés után a beeső referencia nyalábbal ellentétes irányban terjed és
megegyezik a polarizációjuk (lásd 4.2. ábra).

Referencia

Tárgy
Tükröző
réteggel
ellátott minta

Referenc
ia

Rekonstruált
tárgy nyaláb

4.2. ábra Polarizációs állapotok a reflektált transzmissziós hologramoknál
A szétválasztáshoz más megoldás szükséges a megfelelő jel/zaj viszony
eléréséhez. A polarizáción kívül térben és terjedési irány szerint lehet a nyalábokat
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szétválasztani. A 4.3. ábra a nyalábok térbeli szétválasztására általam használt módszert
mutatja.

Tárgy
nyaláb

Referencia
nyaláb

Kiolvasott tárgy
nyaláb

4.3. ábra Holografikus elrendezés térszűréssel szétválasztott nyalábokhoz
A fenti megoldásnál a tárgy és referencia a beesési merőlegeshez viszonyított
aszimmetrikus elhelyezésével elérhető, hogy térszűréssel elválaszthatók legyenek a
nyalábok. A fenti megoldás esetében a referencia a beesési merőlegessel párhuzamos,
így a beesési merőleges körüli referencia méretű térfogatban van jelen csak a referencia
(geometriai optikai közelítésben). A térszűrésnél ezt a térrészt elválasztva a tárgy és
referencia nyalábok külön választhatók. A megfelelő szétválasztáshoz olyan optikai
elrendezést állítottam össze, ami a térbeli mellett irány szerinti szétválasztást is
megvalósít. Az összeállítás vázlatát a 4.4. ábra mutatja. Az alkalmazott többmódusú 532
nm-es frekvencia kétszerezett Nd+:YAG lézer koherencia hossza csak néhány
milliméteres volt [97], így a referencia és a tárgy ág úgy állítottam be, hogy ne legyen
köztük úthossz különbség. A tárgy egy transzmissziós folyadék kristályos kijelző
(Kopin) volt, a továbbiakban SLM (Spatial Light Modulator, azaz térbeli
fénymodulátor). A modulátor 320*240 15x15 m-es pixelből áll. A pixelek mérete
12*12 m.

Az SLM modulálja a kitágított tárgynyaláb intenzitását a megjelenített

képnek megfelelően. A kép Fourier transzformáltját egy 10mm fókusztávolságú,
NA=0,4 Fourier lencse hozza létre. A Fourier lencsén keresztül világítottam meg a
hologramot a referencia nyalábbal is. A referencia ágban alkalmaztam egy referencia
lencsét. A referencia nyaláb hullámfrontja a hologram síkban sík, ha a referencia lencse
és a Fourier objektív afokálisan van beállítva. A referencia nyalábot úgy állítottam be,
hogy a referencia nyaláb a mintára merőlegesen beeső síkhullám legyen. A két lencse a
fókusztávolságok arányának megfelelően nagyítja a lézer nyalábot.
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Nd :YAG
lézer

Wollaston
prizma
Tükör
Referencia
lencse
Nyalábosztó
kocka

Kiolvasó
lencse

CCD
képdetektor

Tükör
Nyalábtágító SLM
λ/4 Fourier Tükröző réteggel
Polarizációs
lencse ellátott polimer
nyalábosztó
minta
kocka
4.4 ábra Kísérleti optikai rendszer reflektált transzmissziós hologramok
készítéséhez

A Fourier lencse után a tárgynyaláb a referenciával párhuzamos tengelyű
fókuszált nyaláb, ahol a különböző Fourier komponensek különböző szögeket zárnak be
a referencia nyalábbal. A két nyaláb a minta síkjában átfed egymással. Az SLM-re
kihelyezett kép nem periodikus, ezért a Fourier transzformált csak a nulla
térfrekvenciához tartozó csúcsot tartalmazza. A minta a Fourier síkból ki van mozdítva
a Fourier síkon belüli intenzitás moduláció csökkentéséhez. A kiolvasott nyaláb a 4.3.
ábrának megfelelően a beeső referenciával azonos polarizációjú, így a polarizációs
osztókockán a referencia ág irányába tükröződik, ahol egy neutrális osztókocka
segítségével kicsatolható. A 4.5. ábra mutatja az összeállításban a tárgynyaláb képét a
képdetektoron és a rögzített hologram kiolvasott képét.
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4.5. ábra A reflektált transzmissziós elrendezésben a tárgy képe (bal) és a
kiolvasott hologram (jobb)
A bal oldalon látható a térbeli fénymodulátorral létre hozott tárgynyaláb CCD
kamerával felvett képe (direkt kép). Az alkalmazott Sony XC73CE CCD pixelmérete
6,2*6,2

m. A képméret nagyítását a kiolvasó lencse és a Fourier lencse

fókusztávolságának aránya adja meg. Az SLM teljes képe az adott nagyításnál nem fér
el az alkalmazott képdetektoron, azonban az adatpixelek vizsgálatához szükséges
mintavétel így érhető el. A tárgyban elhelyezkedő adatpixelek a modulátor teljes
felületén egyenletesen elosztva helyezkednek el, kivéve a referencia nyaláb részére
fenntartott középső négyzet. A hologramból kiolvasott tárgynyaláb képén látható
középen egy jelentős zajt okozó nyaláb, amit a neutrális kocka oldallapjain tükröződő,
valamint a mintáról szóródó és visszaverődő referencia nyalábból a képdetektorra jutó
jelentős intenzitású nyaláb okoz.
A fenti ábrákon látható, hogy a referencia okozta zaj korlátozza a tárgynyaláb
detektálását, így a hologram elérhető kapacitását is. Meghatároztam a tárgy-referencia
nyalábok képsíkbeli intenzitás arányát.
A hologram méretét a tárgy elemi képpontját felbontó nyaláb rögzítéséhez az
elemi képpont hologram síkban adódó diffrakciós foltja adja meg.

h=2

λ⋅ f
d

(37)

ahol h a hologram mérete, λ a hullámhossz, f a fókuszáló lencse fókusztávolsága, d az
elemi tárgy képpont mérete. A referenciát a hologram mérettel egyező méretűnek
választva lesz a legkisebb fényteljesítmény a referenciában, ahol a referencia még nem
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korlátozza a tárgy felbontását. A referencia mérete a képsíkban a hologram síkbeli
méretéből számítható. A referencia nyaláb egy hologram méretű síkhullám, aminek
méretét a képsíkban a diffrakció adja meg, ha a fókuszáló lencse diffrakció limitált. A
referencia mérete tehát:

d ref = 2

λ⋅ f
h

,

(38)

ami megegyezik egy tárgy elemi képpont méretével (Apixel).
A diffraktált nyaláb teljesítménye az alábbi módon adható meg.

Pdiffraktál t = ηPreferencia

(39)

ahol η a diffrakciós hatásfok.A rekonstruált nyaláb egy képpontjának az intenzitása
felhasználva a világos pixelek számát.

I diffraktált =

ηPreferencia
N világos ⋅ A pixel

(40)

Felhasználva (38)-et megadható a kiolvasott nyaláb és a referencia képsíkbeli
intenzitás aránya.

ηPreferencia
I diffraktált
I referencia

=

N világos ⋅ Apixel
η
=
Preferencia
N világos
Apixel

(41)

A fenti hologram esetében a világos pixelek száma 30000 és a diffrakciós hatásfok
1,3%, azaz a referencia ~2,3*106 –szer nagyobb intenzitású, mint egy tárgy képpont.
A tárgy képpontjai a tárgynyaláb egy-egy adott beesési szögű síkhullám
komponensét adják, így a síkhullám komponensek közül csak azok detektálhatók,
amelyekre a (41) intenzitás arány >1, azaz az adott irányba a szétválasztással elérhető
elnyomással csökkentett szórási hatásfok kisebb a képponthoz tartozó diffrakciós
hatásfoknál.
Az adott optikai rendszert megvizsgálva kiderült, hogy a szórás jelentős része a
polimer mintából származik. Az E1aP polimer szórási hatásfokának szögfüggését
mutatja a 4.6. ábra a referenciával azonos és ellentétes polarizációra is. Az ábrán látható
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továbbá az 1 %-os diffrakciós hatásfokú 0,8 numerikus apertúrájú hologramhoz tartozó
szórási eloszlási függvény (BSDF Bidirectional Scatter Distribution Function) is [30].

4.6. ábra E1aP polimer szórási eloszlási függvénye
A fenti ábra alapján és a kiszámított tárgy síkbeli intenzitás arány alapján az
adott mintára meghatározható a szükséges elnyomás és a tárgy közepén adattárolásra
nem használható, a referencia részére fenntartott terület mérete. Az elnyomás javításával
az adattárolásra használható terület nőhet.
A

reflektált

transzmissziós

holografikus

minták

adattárolásra

való

felhasználásának fontos kérdése a legnagyobb alkalmazható tárgy-referencia szög. Az
alkalmazható szögeket két effektus korlátozza a holografikus tároló anyag felbontása és
a leképező rendszer által elérhető legnagyobb numerikus apertúra. Az aszférikus optikai
elemeket tartalmazó objektívekkel elérhető numerikus apertúra, ahol a képtorzítás még
tolerálható ~0,7, ekkor a poliészter anyagon belül a legnagyobb tárgy-referencia szög a
törésmutatótól függően ~27 fok. Az általam használt E1aP minta felbontása >2800
vonalpár/mm [26], ami 83 fokos tárgy referencia szöget is megenged. A diffrakciós
hatásfok szög szerinti változásának vizsgálatához egy olyan hologramot készítettem,
ahol a referencia a tárgy nyaláb szélén haladt, így a legnagyobb tárgy referencia szög a
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numerikus apertúrából adódó teljes kúpszög lett. Az adott Fourier objektív numerikus
apertúrája 0,4, fókusztávolsága 10mm volt.
3,6mm

4.7 ábra A legnagyobb alkalmazható tárgy szög vizsgálatához készült hologram
A fenti képen jól látható, hogy a Fourier objektív apertúrája levágja a tárgy
nyaláb szélét. A levágással párhuzamos intenzitás változásokat az apertúra élén fellépő
diffrakció okozza. Az itt létrehozott legnagyobb tárgy és referencia nyaláb közötti szög
a Fourier objektív Fourier sík oldali numerikus apertúrájából számítható szög
kétszerese.

NA = n ⋅ sin α = 0,4

(42)

Ha a polimer törésmutatója n=1,56

α = 29 °
Azaz a fenti hologramban rögzített legnagyobb szög a tárgy és a referencia
nyalábok között 29 fok. A hologramon látható, hogy a diffrakciós hatásfok változása a
tárgy referencia közti szög függvényében elhanyagolható a képdetektor dinamikájához
képest, így ennél nagyobb szögekre is alkalmas lehet a reflektált transzmissziós
módszer.
Az adatkapacitás növelésének további lehetősége az egy képpontba tárolható
információ növelése. Az eddig vizsgált esetekben a tárolt információ bináris volt, azaz
egy képpontban két eltérő fényintenzitású állapotot használunk fel az adat tárolására,
egy nagyobb intenzitásút, ami megfelelhet a bináris kódolás „1” értékének és egy kisebb
vagy nulla intenzitásút, ami a „0” értéknek. Az állapotok számának növelésével
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növekszik az egy képpontban tárolható kapacitás [98]. Fekete-fehér képdetektort
alkalmazva ezek az állapotok úgy jelennek meg, hogy a bináris kódolásnál lévő fekete
és fehér pixelek mellett megjelennek pixelek e kettő közti intenzitással, azaz
szürkeszinttel.

4.8. ábra Szürkeskálában kódolt adatot tartalmazó hologram
A fenti ábrán látható egy hologram, ami tartalmaz szürkeszintű pixeleket a
fekete és fehér pixelek mellett. A hologram feldolgozásakor a hiba olyan jelentős volt,
hogy a feldolgozó algoritmusban hiba korrekciójához szükséges volt a redundáns
információ megnövelése, ami felemésztette a szürkeszinttel megnövelt kapacitást.
A fenti eredmények alapján megállapítottam, hogy a fotoindukált anizótrópiát
alkalmazó polarizációs holográfia reflektált transzmissziós elrendezésben felhasználható
adattárolásra. Az ilyen elven működő berendezés tervezésénél a legfontosabb
szempontok: a legnagyobb numerikus apertúrájú objektív alkalmazása, a referencia
megfelelő mértékű elnyomása, és Fourier-transzformálton belüli intenzitás moduláció
csökkentése.
A technológia bemutatására készült egy demonstrátor készülék, amely egy
kompakt kialakítású berendezésként, mint egy számítógép periféria, képes adatok
tárolására. A demonstrátor készülék kialakítása az említett szempontok szerint történt.
A készülékben a fényforrás egy lézerdiódával pumpált frekvencia kétszerezett
Nd+:YAG szilárdtest lézer, amelynek a hullámhossza 532nm. Ez a hullámhossz
megfelelő az adott poliészter mintákban anizotrópia létrehozására és elegendően nagy a
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teljesítménye, de a mérete is elég kicsi egy kompakt készülékhez. Az optikai rendszer
vázlatát a 4.9. ábra mutatja.

4.9. ábra A polarizációs holográfiát alkalmazó demonstrátor optikai
rendszerének vázlata
Az optikai rendszer alegysége a 8f Fourier egység, a 4.9. ábrán szaggatott vonal
jelöli, amelyik tartalmazza a tárgy és referencia nyalábok kialakításához és
előkészítéséhez szükséges elemeket. Az optikai rendszer többi része ennek az
egységnek a megfelelő megvilágítását hozza létre. A tárgy és a referencia ág egy
többszörösen megtört Mach-Zender interferométer két karja. A két kar polarizációs
osztókockával van szétválasztva, a karok teljesítmény arányát a kockába belépő nyaláb
polarizációs iránya határozza meg. A karok a 8f Fourier egységet ellentétes oldalról
világítják meg.
A tárgyág a 4.9 ábrán 8f Fourier modul bal oldalán helyezkedik, ahol a kitágított
lézernyaláb megvilágítja a térbeli fénymodulátort. A Kopin gyártmányú transzmissziós
térbeli fénymodulátor 320x240 pixelt tartalmazó intenzitás modulált képet hoz létre. A
modulált tárgynyaláb polarizáltságának megfelelően a nyalábosztó kocka osztórétegén
reflektálódik, majd a λ/4 lemezen áthaladva a polarizációja cirkulárissá válik. A λ/4
lemez és a tükör együtt egy izolátor hoznak létre, aminek hatására a tükrön való
visszaverődés után a polarizáció forgásiránya megváltozik, így a prizmán a nyaláb
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tükröződés nélkül áthalad. A tükör szerepe továbbá a tárgynyaláb szűrése is. A tükör és
a λ/4 lemez között elhelyezett Író/olvasó objektív #1 fókusza a tükörre esik, így előáll a
tárgynyaláb Fourier-transzformáltja a tükör síkjában. A tükör a ráragasztott apertúra
miatt csak az optikai tengely körüli kis tartományt veri vissza, így létrehozva a
tárgynyaláb alul áteresztő szűrését. A szűrő mérete adja meg a hologram méretét is, így
a tárolható adatkapacitást egyértelműen meghatározza. Szűrő méretét legjobban a
minimális detektálható pixelperiódust megadó Nyquist apertúrához viszonyítva lehet
megadni (21). A rendszer szimulációja alapján a legjobb eredményt 1,4x Nyquist
apertúra méretű szűrés esetén kaptunk [99].
A tárgynyaláb áthaladva a polarizációs prizmán a fázismaszkra képződik le, ami
a Fourier objektív (író/olvasó objektív #1) hátsó fókuszában van. A fázismaszk
felületére λ/2 fázistolást létrehozó lépcsők vannak párologtatva, így a tárgynyaláb
fázislépcsőre eső pixelei π fázistolást szenvednek. A fázismaszk ábrája, azaz a lépcsők
elhelyezkedése a szimulációs program segítségével lett optimalizálva [99]. A
tárgynyaláb Fourier transzformáltja a véletlenszerű fázistolás miatt homogénebbé válik
és ellaposodnak a nagyobb csúcsok, így közelíthető a legjobb minőségű hologramok
készítéséhez szükséges azonos tárgy-referencia intenzitás. A hologram síkjában a tárgy
nyaláb fázismaszkkal történő simítása [43,44,100] mellett az irodalomban az axikon
[101] használata vannak példák. Mindkét megoldás előnye az általam korábban használt
gömbi fázistolással szemben, hogy nem befolyásolják a leképezést és a fókuszsíkok
helyét a simítás nélküli rendszerhez képest (4.10. ábra). Az axikon hatását
szimulációsan és kísérletileg is megvizsgálva kiderült, hogy a demonstrátor készülékben
a fázismaszkkal hatékonyabb simítás érhető el [99].

4.10. ábra A fázismaszk és az axikon hatása
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A fázismaszk elemméretének optimális mérete meghatározható a rendszer
szimulációjával. Az optimális esetben a fázismaszk legkisebb azonos fázisú területe 6*8
adatpixel méretűnek adódott.
Az intenzitásban és fázisban is modulált tárgynyalábot az író/olvasó #2 objektív
lefókuszálja a tároló anyagot tartalmazó adattároló kártyára, ahol a referenciával átfedve
létrejön a hologram. A Fourier objektív fókusztávolsága 4,4mm és a Fourier sík oldali
numerikus apertúrája 0,69, így az adott szűrés mellett a hologram mérete 220 m. A
tárgynyaláb a kártya tükröző rétegén visszaverődve az objektív előtt elhelyezett λ/4
lemez miatt merőleges polarizációval esik a polarizációs osztó kockára, ahol
reflektálódik és leképződik a CDD detektorra, amit az író/olvasó objektív hátsó
fókuszsíkjába helyeztem el. Az alkalmazott Sony képdetektor 1024*768 elemű 4,65
m-es pixelekkel. A térbeli modulátor által létrehozott tárgy nyaláb szűrt és fázisban
modulált képe a detektoron előáll. A 4.10. ábrán látható egy ilyen hologram nélkül
felvett direkt SLM kép és kinagyított részlete.
A fázismaszk illesztése pixelméret törtrészénél pontosabban szükséges, mivel a
fázishatárokon diffraktálódó nyaláb a képben destruktív interferenciát okoz

és a

hologram síkban a tárgynyaláb méretét növeli. Az illesztés feltétele a torzítástól mentes
objektív alkalmazása. Az alkalmazott objektívekben az aszférikus lencse egyedi
szférikus elemekkel kiegészítve alkalmas nagy numerikus apertúrájú torzításmentes
leképezést létrehozni [102].
A rögzített tárgynyaláb nagyított képén (4.11. ábra) látható, hogy habár a
leképezés nem tartalmaz nagyítást, az adatpixelek nem 1-1 képdetektor pixelre esnek,
hanem túlmintavételezettek. Ezt az adatpixel és a képdetektor pixel méretének aránya
okozza, ami ~3,2 szeres. A túlmintavételezéssel elkerülhető a térbeli modulátor és a
képdetektor nehezen megvalósítható pixelillesztése, amit nem a leképező rendszer
korlátoz, hanem a kártya bizonytalan pozícionálhatósága. A Fourier-transzformált
invariáns a kártya síkjában történő eltolásra, azonban az összes tengely szerinti
elfordulás a kép elmozdulását okozza a detektorhoz képest. Az ilyen elmozdulások
korrigálása a detektor mozgatásával lehetséges, azonban a tervezett adattároló kártya
nem merev, így esetleges görbülete a kiolvasott hologram nagyítását okozhatja, ami már
nem kompenzálható. A túlmintavételezéssel mindezek megoldhatóak, azonban az egy
pixelre jutó intenzitás csökken, így romlik a detektor zajhoz viszonyított jel-zaj viszony
és detektor képben lévő nagy mennyiségű információ feldolgozása is több műveletet
igényel [95].
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4.11. ábra A holografikus demonstrátorban készült direkt SLM kép és
kinagyított részlete
A referencia nyaláb a 4.9. árán látható interferométer másik karja a 8f Fourier
egység jobb oldalán. A karok közötti megfelelő úthossz különbség beállításához egy
nagy törésmutatójú úthossz kompenzáló rúd van a referencia nyalábban. Erre azért van
szükség, hogy ne kelljen drága egymódusú lézert használni a rendszerben, ami a
mechanikailag adódó úthosszkülönbségnél nagyobb koherencia hosszal rendelkezik. A
hologram íráshoz a két kar optikai úthosszát ki kell egyenlíteni, mivel az alkalmazott
lézer koherencia hossza kicsi (~1mm). A nagy törésmutatójú úthossz kompenzáló
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elemmel csökkentett úthossz különbséget a referencia ág két terelő tükrének együttes
állításával végeztem. Az úthossz különbségből eredő hibát a két kar közötti
interferencia modulációját csökkenti. Az ellentétes cirkuláris polarizáció miatt az
interferencia kép csak polarizációszűréssel jeleníthető meg. Megkerestem a legnagyobb
modulációt adó beállítást.
A referencia apertúra leképződik a hologramra, így a referencia apertúra
képének a tárgy nyalábbal átfedő része adja meg a hologram méretét, ezért célszerű a
referencia apertúra méretét úgy megválasztani, hogy a hologram síkban a tárgy és
referencia mérete megegyezzen. A tárgy nyalábnál kisebb referencia nyaláb a tárgy
nyaláb Fourier szűrő által meghatározottnál erősebb szűrését eredményezi, ami
információ veszteséget okoz. A referencia apertúra leképzése és a referencia nyaláb sík
hullámfrontja a Fourier objektívvel afokálisan elhelyezett referencia lencsével érhető el,
azaz a referencia lencse fókuszsíkja a fázismaszkra esik.
Az egymással párhuzamos optikai tengelyű de merőleges polarizációjú tárgy és
referencia nyaláb áthalad egy polarizációs osztókockán, ami a kártyáról visszaverődő
tárgy nyalábot a képdetektor irányába tükrözi. Egy hagyományos polarizációs
osztókocka esetén a referencia nem jutna el a kártyára, ezért egy különleges osztókockát
kell itt használni. Az osztókocka osztórétegében van egy rétegfolytonossági hiány. Az
osztóréteg a referencia helyén és annak kis környezetében a prizma anyagához hasonló
törésmutatójú ragasztó réteggel van helyettesítve, így ezen a területen a referencia
polarizációs irányától függetlenül áthalad és csak a törésmutató illesztettlenségből eredő
kis reflexió lép fel. Ez biztosítja a referencia nyaláb megfelelő elnyomását is, mivel a
hologram kiolvasásakor a kártyáról visszaverődő referencia nyaláb nem tükröződik a
polarizációs osztórétegen. A kártyáról visszaverődő referencia csak a törésmutató
különbség miatt tükröződik, így a törésmutató illesztettsége meghatározza a referencia
elnyomását. A BK7 üvegből készült (n21=1,53) prizmákhoz használt Araldit 2010
ragasztó törésmutatója (n21=1,54) közötti különbség csak 0,01, így a ragasztó üveg
határfelületen a reflexió [93].
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a határfelületen a beeső és a megtört nyaláb szöge a beesési merőlegestől

mérve.

Rs = −

sin( 45° − 44,63°) 0,028
=
≈ 0,028
sin( 45° + 44,63°) 0,999

Figyelembe véve a ragasztó réteg mindkét oldalának a reflexióját a referencia
nyaláb intenzitásából csak 0,16% tükröződik polarizációtól függetlenül. Ez a prizma
megoldja, hogy a referencia nyaláb a tárgy nyalábtól elválasztott térrészben haladjon
megkönnyítve a két kar össze és szétcsatolását.
A referencia nyaláb mérete az író/olvasó Fourier objektív hátsó fókuszsíkjában
megegyezik egy tárgy képpont méretével, ha a hologram síkjában a tárgy mérete a
Fourier transzformált nulladrendjével megegyezik, azaz a Nquist apertúra kétszerese. A
4.11. ábrán, a tárgy közepén a referencia részére fenntartott, adatpixeleket nem
tartalmazó terület a prizmában lévő réteghiánynál nagyobb, mivel a réteghiányon belüli
tárgy képpontok nem tükröződnek az osztórétegen a képdetektor irányába. A referencia
nyalábból a fenntartott térrészen kívülre szóródó sugarakra a megfelelő elnyomást a
prizma polarizációs osztó rétege biztosítja, mivel a mintáról visszaverődő referencia
nyaláb polarizációja a kiolvasott tárgy nyaláb polarizációjára merőleges, így a prizma
szétválasztja őket.
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Tárgy

Referencia

0,28 mm

4.12. ábra A hologram sík az objektív fazettája előtt
A 4.12. ábrán a tárgy és a referencia nyalábok mögött látható sötét kör a Fourier
objektív kártyához legközelebb eső elemének apertúrája, amit körül vesz az objektív
fazettája és a lencse foglalata.
A hologram íráshoz szükséges expozíciós energia az előzetes vizsgálatok alapján
1.6J/cm2. Az optikai rendszeren belüli veszteségek jelentősek, amelyek közül a
legfontosabbak: a térbeli modulátor transzmissziója 6% és a világos pixelek száma csak
töredéke az összes pixelnek, valamint a közel homogén megvilágításhoz szükséges
nyalábtágítással járó veszteségek. Ennek megfelelően a 100mW-os lézerteljesítményből
a hologram síkba 800µW jut el, ha a tárgy nyaláb teljesítménye harmada a referencia
ágénak. Az írási idő így a 280µm átmérőjű hologramnál ~2s. Egy hologramból
visszaállított tárgynyaláb képét mutatja a 4.13 ábra.
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4.13. ábra Kiolvasott hologram képe és kinagyított részlete
A 4.1 3 ábrán az alkalmazott szétválasztási módszerrel a rekonstruált nyalábba
szóródó referencia nyaláb kisebb, mint az alkalmazott képdetektorral érzékelhető
intenzitás, valamint a tárgy pixelek a detektort telítésbe viszik, így a referencia és a
tárgy nyaláb között jel/zaj viszony nagyobb, mint a képdetektor dinamikája (1:100).
A hologram kiolvasásánál a beíráshoz használt energiasűrűség töredékét
használtam (2mJ/cm2), ehhez kihasználtam a képdetektor maximális integrálási idejét
(15ms). A 4.11. és 4.13. ábrán a direkt kép és a hologram azonos részletét nagyítottam
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ki. Összehasonlítva a két ábrát látszódik, hogy a hologramból kiolvasott tárgynyaláb
pixelei jó minőségben megjelennek, azonban nő a pixelek közötti zaj. Ennek a zajnak
legfontosabb oka a pixelekből szóródó intenzitás. A pixelek közötti távolságtól függ a
zaj által okozott hiba, ezért célszerű olyan kódok alkalmazása, ahol a világos pixelek
száma kisebb. Az SLM adattárolásra használt pixeleinek a száma 61476. A információ
tárolás elemei a bájtokat reprezentáló pixelcsoportok. Egy bájtot 4x4 pixelből álló
pixelcsoport tárol. A fenti hologramnál 3 világos pixel van egy ilyen pixelcsoportban,
így egy hologram kapacitása 5 kB, azaz az adtsűrűség 1,05bit/ m2. Az információ
kiolvasása ezeknek a pixelcsoportokon belüli helyi szélsőérték kereséssel történik. Ez a
megoldás nem függ a pixelek abszolút intenzitásától, így tolerálja a képen belüli
inhomogenitást. A fenti hologramban hibásan visszaállított pixelek száma 2. Így a BER
(Bit Hiba Arány) értéke az adott hologramra:

BER =

n hibás
2
=
= 3,25 *10 -5
n összes 61476

(44)

Az adattároló eszközökhöz fejlesztett hibajavító algoritmusok által elviselhető
nyers hiba elérheti a 10-3 nagyságrendet is [95]. A fenti hologram esetén keletkezett
hiba nagyságrendekkel jobb az említett tolerálható szintnél, így hibajavító algoritmus
alkalmazásával hologramban tárolt információ hiba nélkül visszaállítható.
A reflektált transzmissziós hologramokat adattárolásra felhasználtam. A tárolt
információt a hologramból kiolvastam. A kiolvasott képből az információ hibajavító
algoritmusok tolerálható hibájánál jelentősen kisebb. Az elért adatsűrűség >1 bit/ m2. A
polarizációs hologram kapacitása tovább növelhető a hullámhossz csökkentésével. UV
tartományban (257nm) működő holografikus anyagok már elérhetőek [26].

5. Polarizációs hologram nem törlő kiolvasása
A fotoindukált anizotrópia létrehozásának a feltétele a megfelelő hullámhosszú
nyaláb alkalmazása, amelyre az abszorpció elegendően nagy, azaz a foton képes
gerjeszteni a molekulákat és szolgáltatja a megfelelő gerjesztést az oldallánc
átfordulásához. Azobenzol oldalláncos polimerek estén az abszorpciót alapvetően az
alkalmazott kromofóra határozza meg. A vizsgált minták tipikus abszorpciós spektruma
a 2.1 ábrán látható. Polarizációs hologramok beírásához 488nm hullámhosszúságú Ar+
vagy az 532nm hullámhosszúságú frekvencia kétszerezett Nd:YAG lézert használtam.
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A hologramok kiolvasása során azonban a beíró nyalábbal azonos hullámhossz
használata a hologram törlődését okozza. A korábbi mérések során a hologramot kis
intenzitású, impulzusokkal olvastam, így a hologram kitörlődése csak nagyszámú
rekonstruálás után következett be. A törlés nélküli kiolvasás megvalósításához azonban
célszerű olyan kiolvasó hullámhosszt alkalmazni, ahol az abszorpció kicsi, így a foton
nem gerjeszti a molekulát és nem tudja az anizotrópia irányát megváltoztatni, azonban a
diffrakció létrejön a hologramon. Az említett abszorpciós spektrum esetén a
hullámhossz

növelésével

az

abszorpció

csökken.

Ebbe

a

tartományba

eső

hullámhosszokat felhasználhatjuk a hologram nem törlő kiolvasásához.
A lehetőség, hogy egy nem törlő hullámhosszú kiolvasó nyalábbal is
visszaállítható a hologramban tárolt információ, olyan felhasználási területeken is
alkalmassá teheti a holografikus adattárolást, ahol kizárólag a hologram kiolvasása
szükséges egyszerűbb, kevesebb drága alkatészt tartalmazó készülékkel. A csak olvasó
készülék jelentősen olcsóbb lehet, mivel a kiolvasáshoz nincs szükség sem nagy
teljesítményű koherens fényforrásra, sem interferometrikus pontosságú fázisstabilitásra.
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5.1. ábra A hologram kiolvasásának szemléltetése a hullámszám vektorokkal a Ktérben
A beíróval megegyező kiolvasó nyalábbal rekonstruálva a hologramot az
impulzus megmaradás az összes tárgynyaláb komponensre automatikusan teljesül,
azonban a hullámhossz megváltoztatásával az impulzus megmaradás sérül. A
hullámhossz váltás problémája a hullámszám vektorok vizsgálatával adható meg. Ezt a
módszert leggyakrabban a vastag Bragg hologramok esetében alkalmazzák, ahol egy
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diffraktált rend van, azonban a cirkuláris nyalábokkal beírt vékony polarizációs
hologram esetén is csak egy diffraktált rend lép fel, ezért alkalmazom ezt a
megközelítést. A hullámszám térben ábrázolva egy a tároló anyag normálisára
szimmetrikus beíró nyalábokkal létrehozott hologramot mutat az 5.1. ábra. A
hologramot

λ

1

hullámhosszon hozzuk létre, és

λ

2

hullámhosszon rekonstruáljuk.

A fenti ábra alapján egy tárgynyaláb komponens és a referencia nyaláb (ko1 és kr1)
által létrehozott hologramra (Kg) teljesül az alábbi feltétel.

K g = k o1 − k r1
Azonban

(45)

hullámhosszú referencia nyalábbal kiolvasva (kr2) a hologramot, a

λ

2

vektor háromszög nem záródik.

K g = k o 2 − k r 2 − ∆k

(46)

Az illesztettlenség miatt a diffrakciós hatásfok csökken. A diffrakciós hatásfok a
∆k vektor nagyságától függ.

∆k ⋅ λ
)
2π
∆k ⋅ λ
2π

sin(

η∝

(47)

A hullámhossz különbség függvényében bekövetkező diffrakciós hatásfok
csökkenésre is megadható a (25)-höz hasonló a küszöbérték, ahol a diffrakciós hatásfok
a (47)-ben eléri az első minimum helyet. Ezt hullámhossz szerinti Bragg
szelektivitásnak nevezik [2].

( ∆λ ) Bragg =

ahol

λ

λ2 cosθ s
1

2 L sin 2  (θ f + θ s )
2


(48)

a hologramot létrehozó nyalábok hullámhossza, L a holografikus anyag

vastagsága,

θ

f

és

θ

s

a referencia és a tárgy nyalábok beesési szöge.

A diffrakciós hatásfok csökkenése miatt a hologram nem, vagy csak részben
olvasható ki. Térfogati hologramok esetén több megoldás is született. Néhányat az 1.6
fejezetben már ismertettem, mint a kiolvasó referencia nyaláb hullámfrontjának
módosítása [75,76], vagy a kiolvasáshoz optimalizált beírási módszer választása [77].

63

Megvizsgáltam az általam létrehozott polarizációs hologram kiolvashatóságát egy
olyan hullámhosszon, ami az abszorpciós spektrumnak (2.1. ábra) arra részére esik, ahol
az elnyelés már elhanyagolható. Az abszorpció 600nm felett már jelentéktelen ,ezen a
hullámhosszon működik számos lézerdióda és a He-Ne lézer is. Elsőként a síkhullámok
által létrehozott transzmissziós polarizációs hologram kiolvasását végeztem. A
kiolvasást He-Ne lézer nyalábjával végeztem. A kiolvasó nyaláb azzal a nyalábbal közel
azonos irányból esett a mintára, amelyik a minta normálisával párhuzamos.
He-Ne
Laser

Ar-ion laser

λ/4

mirror
Wollaston
prism

polyester
sample

λ/4

film
polarizer

λ/4

mirror

5.2. ábra Síkhullámokkal létrehozott polarizációs hologram kiolvasása nem törlő
hullámhosszon
A 5.2. ábrán látható elrendezésben az argon ion lézerrel írt hologramokat He-Ne
lézerrel rekonstruáltam.
A 633nm–es nyaláb polarizációjának forgásiránya megegyezik az azonos irányú
beíró nyalábéval, mivel ellentétes forgás irány esetén a –1-dik diffrakciós rendet
rekonstruálnánk a (16) szerint. A lézerek nyalábjainak átmérője azonos volt. A
diffraktált nyaláb nem a beíró nyaláb terjedési irányával párhuzamosan halad, ennek az
oka, hogy a diffraktált nyaláb terjedési iránya függ a kiolvasó nyaláb hullámhosszától.
Adott p rácsperiódusú rács esetén a λ hullámhosszú fény diffrakciós szöge az
alábbi módon adható meg.

sin α =

λ
2p

(49)

ahol α a diffraktált nyaláb terjedési irányának a beeső nyaláb terjedési irányával bezárt
szöge. Az adott rács esetén két eltérő hullámhosszra a diffrakciós szögek viszonya.
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sin α 1 λ1
=
sin α 2 λ2
Tehát a

λ

1

(50)

hullámhosszon írt hologramot kiolvasva

λ

2

hullámhosszon a diffraktált

nyaláb terjedési iránya megváltozik a (50) szerint. Az 5.2. ábrán látható elrendezés
esetén a szögkülönbség nem okoz problémát, csak a detektor kell áthelyezni.
Kiterjedt tárgy Fourier-hologramjában az egyes Fourier komponensekre a
beesési szög különböző, így a beírónál nagyobb hullámhosszú nyalábbal történő
rekonstruálásakor hullámhossz váltásból eredő szögnagyítás nem arányos minden
Fourier komponensre. A (50) összefüggés alapján a szögnagyítás csak a szög szinuszára
lineáris.

Így a beíráshoz használt Fourier objektívvel a kiolvasott hologram képe

nagyított és torzított. A torzítás kis tárgy szögekre elhanyagolható, ahol a Fourier
komponensek közül bármely kettőre igaz az alábbi összefüggés.

sin α 1 α 1
≅
sin α 2 α 2

(51)

A kiterjedt tárgy nem törlő hologramjának vizsgálatához az 5.2. ábrán látható
optikai elrendezés tárgy nyalábját kiegészítettem egy kétdimenziós intenzitás maszkkal
és a maszk megvilágításához és leképezéséhez szükséges optikai elemekkel.
He-Ne
lézer

Ar-ion
lézer

λ/4

tükör
Wollaston
prizma

poliészter
minta

λ/4

képdetektor

tárgy
F1
tükör

F2 λ/4

nyaláb λ/4
tágító

5.3. ábra Kiterjedt tárgynyalábbal létrehozott polarizációs hologram kiolvasása
nem törlő hullámhosszon
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A tárgy a már korábban is használt 256*256 darab 15µm elemből álló,
sakktáblaszerűen kialakított amplitúdó maszk volt. Fourier transzformáló lencseként
(F1) egy 40mm fókusztávolságú akromátot használtam, így a tárgy ági numerikus
apertúra 0,06. Ekkora numerikus apertúránál a szögnagyításból eredő torzítás és a
vastag hordozó miatt kialakuló aberrációk is elhanyagolhatóak. A hologramokból
rekonstruált tárgynyalábot a beírónál nagyobb fókusztávolságú objektívvel (F2)
kiolvasva a képdetektoron nagyított kép áll elő, ami szükséges a megfelelő
mintavételezés eléréséhez, mivel az alkalmazott Sony XC73CE kamera pixelmérete 6,2
mikron. A képdetektoron a tárgyból szóródó zajok kiszűréséhez egy λ/4 lemezből és
egy lineáris polarizátorból álló polarizációszűrőt alkalmaztam.
A kiolvasó He-Ne nyaláb mérete nagyobb a tárgy diffrakciós nullarendjének
méreténél, mivel a Fourier transzformált intenzitás modulációjának csökkentéséhez
használt defókuszálás miatt a hologram mérete nagyobb.

5.4. ábra Kiterjedt tárgy hologramjának kiolvasott képe a beíróval azonos
488nm-es (bal) és attól eltérő 633nm-es hullámhosszon (jobb). Beírás paraméterei:
λ1=488nm, Pösszes=750 W, fFourier= 40mm, d=20µm, a referencia ∅2mm-es síkhullám.
Kiolvasás paraméterei: λ2=633nm, ∅2mm síkhullám, fKiolvasó=50mm,.
A 5.4. ábra bal oldalán látható a beíróval azonos hullámhosszon kiolvasott kép,
jobbra pedig a nem törlő hullámhosszon kiolvasott kép. Látható a hullámhossz váltásból
eredő nagyítás. A sakktábla intenzitás modulációjából eredő intenzitás szélsőértékek
vizsgálatán alapuló feldolgozó algoritmust használva meghatározható a kiolvasott
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hologramban hibásan rekonstruált tárgypixelek száma. Az 5.4. ábrán látható jobb oldali
kép esetében a BER (Bit Hiba Arány) 0,02, míg a bal oldali képen 3*10-3.

5.5. ábra A kiolvasott hologram képének nagyított részlete
A hullámhossz váltás miatt megnövekedett hiba okát később vizsgálom.
Nagy kapacitású adattárolásra alkalmas kiterjedt tárgynyaláb polarizációs
hologramja

rekonstruálható

a beíró

hullámhosszúságútól

eltérő

hullámhosszú

fénynyalábbal, amelyet a tároló anyag nem nyel el, így megvalósítva a polarizációs
hologram nem törlő kiolvasását.
Megvizsgáltam a reflektált transzmissziós hologramra is a nem törlő kiolvasás
lehetőségét. A reflektált transzmissziós polarizációs hologramok írásához a 4.4. ábrán
látható optikai elrendezést használtam, de az SLM helyett a sakktábla maszkkal. A
reflexiós mintába írt hologramok nem törlő kiolvasása ebben az elrendezésben nem
lehetséges, mivel a fent említett összeállítás nem törlő kiolvasó ággal való kiegészítése
nem megoldható, így az író optikai rendszertől külön álló összeállítást kellett
használnom. A rekonstruált nyaláb a referenciával ellentétes terjedési irányú, de a beeső
referenciával azonos polarizációjú, ezért a 4.4. ábrán látható összeállításnál alkalmazott
nyalábszétválasztást alkalmaztam, továbbá a referencia nyaláb az optikai tengellyel és a
tároló anyag normálisával párhuzamos beesési irányát kell biztosítani. Az említett
összeállításban készített hologramok kiolvasásához létrehoztam az 5.6 ábrán látható
kiolvasó összeállítást. Fényforrásként egy 670 nm hullámhosszú kollimált lézerdióda
modult használtam.
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GlanThompson
polarizátor λ/4

Lézerdióda

50%
nyalábosztó
holografikus
minta

apertúra

λ/4

Kiolvasó
lencse
CCD kamera
film
polarizátorral

5.6. ábra Reflektált transzmissziós hologram nem törlő kiolvasásához használható
optikai rendszer
A beeső referencia nyalábot a rekonstruált tárgynyalábtól terjedési irány szerint
választottam szét egy 50%-os nyalábosztóval. A lézerdióda kis polarizációs foka miatt
fellépő nem megfelelő polarizációjú nyalábkomponenseket egy Glan-Thompson
polarizátorral szűrtem ki.

A nyaláb méretét apertúrával korlátoztam a hologram

méretére.
A kiolvasott hologramokat a kiolvasó Fourier lencse segítségével a kamerára
képeztem. A kamera elé helyezett polarizátor a holografikus mintáról visszaverődő, a
tárgynyalábra ortogonális polarizációjú referenciát szűri ki.
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5.7. ábra 670 nm-es lézerdiódával kiolvasott reflektált transzmissziós hologram
rekonstruált képének jobb felső negyede
A kiolvasott hologram sok zajjal terhelt, így a teljes hologram feldolgozása nem
lehetséges, azonban az elemi struktúra és a teljes numerikus apertúra is rekonstruálódik.
A referenciából szóródó zajjal terhelt hologram jobb felső sarkát kiértékelve a korábban
említett feldolgozó algoritmussal a BER=0,023-nak adódott. A teljes tárgy
feldolgozhatóságához a referencia nyaláb megfelelő elnyomása szükséges.
A hologramok megfelelő kiolvasásához olyan optikai rendszerre van szükség,
ahol a referencia nyaláb elválasztható a tárgynyalábtól, mint a 4.9.ábrán látható optikai
rendszerben, ezért az író-olvasó demonstrátorhoz hasonlóan készült egy csak hologram
olvasásra használható készülék, amely megvalósítja az író/olvasó demonstrátorban írt
hologramok nem törlő kiolvasását. Az optikai rendszer felépítésében megegyezik az író
készülék referencia ágával. A fényforrás azonban egy 670 nm-es 5 mW-os kollimált
nyalábú lézerdióda modul. A referencia nyaláb elválasztásához ebben a rendszerben is a
különleges polarizációs osztókocka alkalmas a legjobban, amely osztó rétegének
közepén rétegfolytonossági hiány van, egy „lyuk”, amit a prizmák anyagával
törésmutatóban illesztett ragasztó tölt ki, így ott csak a kis törésmutató különbségből
eredő reflexió lép fel.
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lézer dióda

Nyaláb tágító

tükör

Fourier lencse

tükör
referencia nyaláb
apertúrája

CCD detektor

λ/4 lemez
Polarizációs
nyalábosztó

Polarizációs nyaláb osztó
középponti lyukkal a
osztórétegben

olvasó objektív

Tároló réteg

Memoria kártya

5.8. ábra A csak olvasó demonstrátor optikai rendszere
A hologramot megvilágító, kiolvasó nyaláb mérete megegyezik az író készülék
referencia nyalábjának méretével (d=0,22mm), valamint a referencia lencse és a
Fourier-objektív afokális beállítása miatt kollimált is, azonban a rekonstruált hologram
komponenseinek a diffrakciós szöge a hullámhossz váltás miatt a (1) szerint
megváltozik. A kép mérete az alábbiak szerint adható meg egy tárgy szögre, ha a
Fourier lencse fókuszában van a hologram.

r = f ⋅ sinα
ahol r az adott tárgyszöghöz tarozó képsugár, f a fókusztávolság,

(52)
α

a tárgyszög. Az író

készülékkel azonos képdetektor (Sony) használatához azonos képméretet szükséges.

ríró = rolvasó

(53)

f író ⋅ sinα író = f olvasó ⋅ sinα olvasó

(54)

Átrendezve

f író
f olvasó

=

sinα olvasó
sinα író

(55)

Felhasználva (50)-et.

70

f író
f olvasó

=

λolvasó
λíró

(56)

Adott hologramot kiolvasva eltérő hullámhosszon akkor kapunk azonos
rekonstruált tárgynyaláb méretet, ha az alkalmazott fókusztávolságok aránya
megegyezik a hullámhosszak arányával. A csak olvasó rendszerben a kisebb
abszorpciójú nagyobb hullámhosszal való kiolvasáshoz a fentiek szerint nagyobb
fókusztávolságú és nagyobb numerikus apertúrájú objektív használata szükséges. A
képpontok távolsága a tárgy középpontjától a hozzájuk tartozó Fourier komponensek
szögének szinuszával arányosak, így a képen belüli torzítások elkerüléséhez f-sin
θ

objektívek szükségesek a hologram írásához és az eltérő hullámhosszon való
kiolvasásához is [102].
A fentiekben ismertetett elvek szerint tervezett demonstrátort építettem és
vizsgáltam, amelynek optikai rendszerét az 5.8. ábra mutatja. A készülékben 635 nm-es
kollimált lézerdióda nyalábja kitágítva világítja meg a 0,63 mm-es apertúrát, ami a 10
mm fókusztávolságú referencia lencse és a 3,5 mm fókusztávolságú, 0,8 numerikus
apertúrájú Fourier objektív segítségével létrehozza a megfelelő méretű megvilágító
nyalábot. Ezen a hullámhosszon a szélső nyalábok szöge (αmax635=30,5°) még nem éri el
az anyagon belüli határszöget (αhatár=38,7°). A kiolvasott hologram képének mérete a
képdetektoron megegyezik az író készülékben kiolvashatóéval, így a képfeldolgozó
algoritmus is azonos lehet mindkét készülékben.
A hologram rekonstruálása megfelel a kiolvasó nyaláb referencia nyalábbal vett
korrelációjának, így a beíró nyalábbal rekonstruálva a hologramot megkapjuk az
autokorrelációhoz tartozó képet. A hologramok kiolvashatósága ennek megfelelően
azon a készüléken belül, amelyben a hologramot létrehozzuk egyértelmű, mivel az
írásnál használt referencia nyalábbal rekonstruáljuk a tárgynyalábot, azonban egy eltérő
készülék esetén a referencia nyaláb hullámfrontjának az író készülékben lévő
referenciával azonosnak kell lenni. A hullámfrontok közötti eltérésnek megfelelően
változik a korrelációs kép, így romlik a hologram kiolvashatósága. A kiolvasó nyaláb
hullámfrontjának a hibája a tapasztalatok szerint főként a defókuszáltságból ered. A
referencia nyaláb kis mérete miatt a hullámfrontot a fókusz közelében kell vizsgálni,
ahol a nyaláb mérete csak 0,22 mm, így egy mikroszkóppal felnagyított
nyíróinterferométer

segítségével

állítottam

azonosra

a

két

rendszerben

a

hullámfrontokat. A nyíróinterferométerben a nyaláb önmagával a terjedési irányra
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merőlegesen eltoltan átlapolódik. A defókuszált nyaláb gömb alakú fázisfelülete miatt a
kialakuló interferencia képben gyűrűk jelennek meg. Ideális beállítása esetén, ahol sík a
hullámfront, a gyűrűk eltűnnek.

5.9. ábra A hullámfront beállításhoz használt nyíróinterferométeren megjelenő
képek, a bal oldali jelentős hibánál és jobb oldalon beállítva
A mérés hibája az interferogram kiértékelhetőségét figyelembe véve, a nyaláb
keresztmetszete mentén /2. Az így elérhető legkisebb fázisfelületi görbületi sugár
λ

>190mm.
A korreláció során a kiolvasó nyaláb görbült fázisfrontja minden egyes Fourier
komponens fázisfrontját meghatározza. A fázisfront hiba miatt az elemi képpontok nem
a detektorra fognak fókuszálódni. A referencia nyaláb hullámfrontjának a görbülete a
Fourier transzformált komponenseihez egy változó fázistagot ad hozzá, ami az inverz
Fourier transzformáció után a képpontok elmosódását okozza, mintha a képdetektor
nem az objektív fókuszsíkjában lenne. A képdetektor fókuszálásával ezt a hibát ki is
lehet kompenzálni. Csak olvasó rendszer esetén a képdetektor fókuszálása térbeli
modulátor közvetlen képének hiányában a kiolvasott hologrammal történt. Egy ilyen
kiolvasott hologram képét mutatja az 5.10. ábra.
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5.10. ábra A csak olvasó demonstrátorral kiolvasott hologram
A hologramot feldolgozva az író/olvasó demonstrátornál is alkalmazott
algoritmussal a tárolt adat hibátlanul rekonstruálható, a hiba azonban nagyobb, mint az
író/olvasó készülék esetén.

Ennek elsődleges oka a képen belüli inhomogenitás a

tárgyszög növekedésével növekvő Bragg illesztettlenség miatt.

6. Polarizációs hologramok fáziskódolt titkosítása
Az holográfia bevezetőben említett előnyei közül legutolsó tulajdonság
alkalmazhatóságát vizsgáltam meg a polarizációs holográfiában és az általam vizsgált
adattároló rendszerekben. A titkosított adattárolás leggyakrabban és legsikeresebben
alkalmazott megoldását vizsgáltam, a két véletlenszerű fáziskódot tartalmazó és a
fáziskódolt referenciával történő hologram készítést.
Egynél több referencia nyalábbal írt hologram esetén a tárgynyalábbal a
referencia nyalábok interferenciája hoz létre hologramot. A legegyszerűbb esetben a
tárgy nyaláb síkhullám és két a tárgynyalábbal ellentétes, de egymással azonos
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polarizációjú síkhullám referencia nyaláb vesz rész a hologram létrehozásában. A
hologram síkjában a két referencia és a tárgynyaláb komplex amplitudói:

Er1 = Ar1 ⋅ ei ( k ⋅r +φ1 )

(57)

E r 2 = Ar 2 ⋅ e i ( k ⋅r +φ2 )

(58)

Eo = Ao ⋅ ei ( k ⋅r +φ )

(59)

A két referencia nyaláb két hologram szuperpozícióját hozza létre.
Rekonstruáláskor mindkét referencia diffaktálódik mindkét hologramon. A referencia
nyalábokból diffraktálódó tárgynyaláb mellett megjelenik két parazita nyaláb is, melyek
intenzitáseloszlása megegyezik a tárgynyalábéval. Amennyiben a beíró referencia
nyalábok között beesési szögkülönbség van, akkor a parazita nyalábok térben
szétválnak. A parazita és tárgy nyalábok terjedési iránya közötti szög megegyezik a
referencia nyalábok terjedési iránya által bezárt szöggel. A két referencia nyaláb négy
diffraktált nyalábja interferometrikusan összegződik. A két azonos terjedési irányú
nyaláb összege a rekonstruált tárgy nyaláb.
δ

r1

r2
o

Holografikus minta
E12

E11+E22

E21

6.1. ábra Hologram írás két referencia nyalábbal
A 6.1. ábra szerinti rekonstruált nyalábok komplex amplitudói rendre.

E11 = η1 ⋅ Ar1 ⋅ ei∆φ1

(60)
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E12 = η1 ⋅ Ar 2 ⋅ ei∆φ2

(61)

E21 = η 2 ⋅ Ar1 ⋅ ei∆φ1

(62)

E22 = η 2 ⋅ Ar 2 ⋅ ei∆φ2 és
E diff

η=
ahol ∆

φ

1

és ∆

E ref
φ

2

a diffrakciós hatásfok,

(63)

a megfelelő referencianyalábok fázisváltozása a beíráskor alkalmazott

referenciák fázisához képest, mivel mindkét beíráskor használt referencia nyaláb a
tárgynyalábot fázishelyesen rekonstruálja, így a kiolvasott nyalábok fáziskülönbsége
csak a beíráskor használt fáziskülönbségtől való eltérés függvénye. Az E11 és az E22
interferenciája adja a rekonstruált tárgynyalábot:
2

I = E11 + E22 = η1 ⋅ ( Ar1 ) 2 + η 2 ( Ar 2 ) 2 + 2 η1η 2 Ar1 ⋅ Ar 2 ⋅ cos(φ1 − φ2 )
(64)
Legyen a két referencia nyaláb térerősségének abszolút értéke azonos. A
holografikus tároló anyagot lineárisnak feltételezve a diffrakciós hatásfokok is
egyenlőek. Így a (64) az alábbi formában írható fel.

I = 2η ⋅ ( Ar ) 2 ⋅ (1 + cos(φ1 − φ2 ))

(65)

A diffraktált nyalábok fáziskülönbségétől függően a két nyaláb között az
interferencia

lehet

konstruktív

és

destruktív,

tehát

a

referencia

nyalábok

fáziskülönbségétől függ, hogy a tárgynyaláb kiolvasható-e. A tárgynyalábbal beírt
információ, ami jelen esetben 1 bit, a referencia nyalábok megfelelő fáziskülönbségének
ismeretében olvasható ki. A fáziskülönbség a referencia kód.
Elvégeztem

polarizációs

hologramokra

a

kódolt

referenciával

történő

hologramírás alapkísérletét. Egy síkhullám tárgynyalábot rögzítettem két egymáshoz
képest változtatható fázisú referencia nyalábbal. Megvizsgáltam a fáziskülönbség (0- )
π

hatását a diffraktált tárgynyalábra. A fotoindukált anizotrópia létrehozásához a
korábbiakkal azonosan az Ar+ lézer 488nm vonalát használtam. Két azonosan cirkuláris
referencia nyalábot hoztam létre, majd a referenciákkal ellentétes cirkuláris
polarizációjú tárgynyaláb nyalábbal egy hologramot írtam az alábbi elrendezésben. A
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referenciák intenzitása közel azonos volt, azonban az egyik referenciaágba egy
piezoelektromos mozgató segítségével mozgatható tükröt helyeztem.
piezomozgatóra
szerelt tükör

tükrök

neutrális
osztókocka
referencia ág

tárgy ág

λ/4
holografikus minta
λ/4 lemez
Glan-Thompson
polarizátor
CCD kamera vagy
teljesítmény mérő

6.2. ábra Polarizációs hologram fáziskódolásának alapkísérlete
A piezoelektromos mozgató nagy pontossággal módosította az adott
referenciaág úthosszát a másikhoz képest, így a két referencia nyaláb közötti
fáziskülönbséget állíthatóvá vált. A piezoelektromos mozgató biztosította a tükör
normális

irányú

hullámhossz

alatti

elmozdulását.

A

mozgató

tengelyirányú

elmozdulásának felbontása 10nm.
A referencia nyalábok közötti szög 1,7 fok volt. A tárgynyaláb és a közelebbi
referencia közötti szög 8,5 fok. A beíráskor alkalmazott fáziskülönbséggel kiolvasva a
hologramot, az alábbi nyalábokat rögzítettem egy CCD kamerával.
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6.3. ábra Beírással azonos fázisállapotú
referenciával kiolvasott hologram:

6.4. ábra A kiolvasott hologram intenzitás
keresztmetszete a foltok középontjait
összekötő egynes mentén

A piezo mozgatóval a hullámhossz negyedével (120nm) elmozdítva a tükröt a
rekonstruált tárgynyaláb intenzitása jelentősen lecsökkent. Azonban három diffraktált
nyaláb közül csak a tárgynyaláb intenzitása változott, a két parazita nyalábé azonos
maradt.

6.5. ábra Beírással ellentétes fázisállapotú
referenciával kiolvasott hologram

6.6. ábra A kolvasott hologram intenzitás
keresztmetszete

a

foltok

középontjait

összekötő egynes mentén

A nyalábok teljesítményét teljesítménymérővel megmérve a következő
eredményeket kaptam, a különböző szög alatt diffraktálódott nyalábokat a fenti
komplex amplitúdó szerint megkülönböztetve.
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E12

E11+E22

E21

∆ =0

16nw

31nW

5nW

∆ =

17nW

7nW

4nW

φ

φ

π

A két referencia nyaláb közötti diffrakciós hatásfok különbség miatt a fél
hullámhossznyi fáziseltolás nem okoz kioltást a tárgynyalábban. A (64) alapján, ha a
diffrakciós hatásfokok aránya a táblázat szerint 4:1, akkor a tárgynyalábban a térerősség
a parazita nyalábok egységnyi térerőssége mellett.

I ∆φ =0 = (η1 ) + ( 4η1 ) + 2 η1 ⋅ 4η1 ⋅ cos(0) = 7η1
I ∆φ =π = (η1 ) + ( 4η1 ) + 2 η1 ⋅ 4η1 ⋅ cos(π ) = η1
Az elérhető legkisebb és legnagyobb tárgyintenzitás, összehasonlítva a mért
értékekkel, jó egyezést mutat. A referencia fáziskódolása alkalmas a polarizációs
hologramban tárolt információ titkosítására.
A referencia fáziskódnak az előbbi esetben két olyan kombinációját használtam,
amelyekkel a beírt információ a másik kóddal kiolvasva nem rekonstruálható. Az
alkalmazott referencia nyalábok számának növelésével a lehetséges kombinációk száma
nő. A holografikus minta síkjára merőleges síkban n egymással

δ

szöget bezáró azonos

intenzitású referencia nyalábbal történő kiolvasáskor a rekonstruált tárgynyaláb körül
±(n-1) egymással

δ

szöget bezáró parazita nyaláb jelenik meg. A k-adik irányba a teljes

térerősség:
n −k

Ak = ∑ η Aref ⋅ e iφl ⋅ e iφn −l
l =1

ahol a

φ

i

,

(66)

az i-edik referencia komponens fázistolása. Ha a fázistolások csak 0 és

π

értékűek, akkor az amplitúdóban az ei értéke 1 vagy -1. A fáziskód tehát kifejezhető
φ

egy n elemű vektorral, amelynek elemei 1 és –1 lehetnek. A kiolvasás során a beíráskor
és a kiolvasáskor használt fáziskód korrelációját végezzük el. Amennyiben a két vektor
megegyezik akkor a tárgynyaláb az adott vektor auto-korrelációs függvénye, eltérő
kódok esetén pedig kereszt-korrelációja. A referencia kódok közül kiválasztható a
kódok olyan részhalmaza, amelyekkel írt hologramokból a tárolt információ a
részhalmazon belüli kódok közül csak a beírt kóddal olvasható ki, ezek az ortogonális
kódok.
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Vastag hologramok esetén nincsenek parazita nyalábok, mivel az eltérő beesési
szöggel érkező referencia komponensek közül csak arra a referencia nyalábra teljesül a
Bragg feltétel, amelyik az adott hologramot létrehozta, ezért a parazita nyalábok nem
diffraktálódnak. Az eltérő fáziskódokat alkalmazva több hologramot is lehet a
holografikus minta ugyanazon térfogatába írni, ekkor a fáziskódolt referencia csak autokorreláció esetén hoz létre konstruktív interferenciával diffraktált nyalábot.
Az általam vizsgált vékony hologramokat alkalmazó adattároló módszer esetén a
működő numerikus apertúrán belül nincs Bragg szelektivitás (lásd korábban). A
holografikus minta ugyanazon térfogatába különböző kóddal írt hologramok tetszőleges
fáziskódot tartalmazó referencia nyalábbal való kiolvasásánál azonos diffrakciós
hatásfokkal rekonstruálódnak. A nagy tárgyi numerikus apertúra miatt a parazita
nyalábok is a tárgynyalábon belül jelennek meg, jelentős pixelek közötti áthallást és zajt
okozva. A eltérő szög alatt érkező referenciákkal nem kódolható egy nagy numerikus
apertúrájú polarizációs hologram, ha megjelennek parazita nyalábok.
A Fourier-transzformált tárgynyalábot korábban a tárgynyalábbal egytengelyű
síkhullám referenciával rögzítettem. A síkhullám referenciát a tárgy nyaláb középső
képpontjával egyező méretű nyaláb Fourier- transzformációjával hoztam létre (6.7.ábra
bal oldala) . Az ellentétes polarizációs állapot miatt ezt a tárgy képpont méretű
fókuszfoltot egy speciális Mach-Zender interferométerben kollimált nyalábból a
referencia lencsével a tárgynyaláb közepére képeztem. Több eltérő szög alatt érkező
referencia nyaláb további képpontok felhasználásával lehetséges, ezért az említett
kollimált nyalábot helyettesítettem egy összetett nyalábbal, így az összetett nyaláb
Fourier-transzformáltja több képpontnyi területet világított ki. Az alábbi ábra mutatja,
hogy állnak elő a fázis vektor elemeit adó referencia komponensek, ha több képpontnyi
a referencia nyaláb a tárgy képsíkjában (6.7. ábra jobb oldala).
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Tárgy nyaláb
képsíkja

Fourier
objektív

Tároló anyag

6.7. ábra Tárgy nyalábbal egytengelyű síkhullám referencia létrehozása a
Fourier lencsével (bal), azonos elrendezésben fáziskódolásra alkalmas eltérő beesési
irányú síkhullámok előállítása (jobb)
Vékony hologramnál az eltérő beesési szögű referenciák által létrehozott
parazita nyalábok zajként hibát okoznak a rekonstruált tárgy nyalábban. Ennek
elkerülésére olyan referencia nyalábot alkalmaztam, amelynek sík az eredő
hullámfrontja a hologram sík minden pontjában. A referencia nyaláb modulációját a
hologram síkkal konjugált síkban hoztam létre egy sík hullámfrontú nyaláb
fázismodulációjával. A fázismodulátor leképzéséhez a segédlencsét a Fourier-lencsével
afokálisan elhelyezve a 6.7. ábra jobb oldalán látható több beesési irányú referencia
nyalábot lehet létrehozni úgy, hogy a hologram síkban az eredő referencia a hologram
minden pontján sík hullámfronttal rendelkezik.
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Fázismodulátor

Segéd lencse

Tárgy nyaláb
képsíkja

Fourier
objektív

Tároló anyag

6.8. ábra Leképezett fázismodulátorral létrehozott fáziskódolás elvi felépítése
A fázismodulált referencia nyaláb a tárgynyaláb közepén kiterjedt, több képpont
méretű, tehát kódolt hologram írásra alkalmas. A diffraktált nyaláb vektor komplex
amplitúdója a hologram síkban megadható az alábbi egyszerű formában, ha a tárgy
nyalábot intenzitásban modulált sík hullámként írjuk fel.

Ed ( x, y ) = η ( Er ( x, y ) , Et ( x, y ) ) ⋅ Et ( x, y ) ⋅ Er* ( x, y ) ⋅ Ek ( x, y )
(67)
ahol

η

a lokális diffrakciós hatásfok (33)-nak megfelelően csak a Er(x,y) referencia és

a Et(x,y) tárgy nyaláb lokális komplex amplitúdójától függ és a Ek(x,y) a hologramot
kiolvasó nyaláb komplex amplitúdója.
A rekonstruált tárgynyaláb intenzitás eloszlása csak auto-korreláció esetén
egyezik a beíró tárgynyalábéval. Kereszt-korreláció esetén a nem megfelelő fázissal
összegződő elemi nyalábok véletlenszerűen modulált tárgynyalábot hoznak létre, azaz
Ed(x,y) ≠ Et(x,y), ami nem alkalmas a tárgynyalábban tárolt információ visszaállítására,
így az auto-korrelációt létrehozó fázisvektor ismerete nélkül nem olvasható vissza a
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tárgynyaláb. A referencia fáziskódolásának ezt a tulajdonságát használtam fel a
holografikusan tárolt információ titkosítására.
A reflektált transzmissziós hologramokban tárolt információ referencia
fáziskóddal való titkosításához a korábban részletesen tárgyalt holografikus adattároló
készüléket kiegészítettem egy olyan fáziskódoló modullal, amelyik a referencia nyaláb
hullámfrontjának változtatható modulációját teszi lehetővé. A készülék elkészítése
során a legfontosabb szempont a lehető legkisebb méret volt, így a lehetséges
fázismoduláló eszközök közül olyat kellett választani, ami elfért a rendelkezésre álló
helyen. A legegyszerűbb és legkisebb méretű ilyen eszköz a fázislépcsőket tartalmazó
üvegmaszk. A statikus fázismaszk további előnye, hogy a fázismoduláció nem változik
időben, így kizárja az ezzel kapcsolatos hibalehetőségeket, amik a térbeli modulátorok
esetében előfordulhatnak. A fáziskódok a maszk felületén előre meghatározott helyen
elhelyezkedő fázislépcsők. A fázislépcső d magassága az alkalmazott hullámhosszon fél
hullámhossznyi fázistolást eredményez a lépcső nélküli területekhez képest.

d

Fázislépcsők

Hordozó

6.9. ábra A fáziskódoló maszk metszete
Az optikai rendszerbe a fázismaszkot a referencia lencse hátsó fókuszsíkjába
építettem 6.10. ábra szerin, ami a hologram sík konjugáltja. Ebben a síkban helyezkedik
el a referencia apertúra is. A fázismaszk beépítéséhez a referencia apertúrát 0,1 mm-rel
a lencse felé elmozdítottam, ami az apertúra élének jelentéktelen elmosódását okozza. A
fázismaszkot az apertúrától 0,1mm-re elhelyezve az a fókuszsíkba került. Fázislépcső
nélküli maszkot alkalmazva a nem kódolt referenciát alkalmazó rendszer síkhullám
referenciáját kaptam vissza.
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6.10. ábra A fáziskódolást megvalósító modullal kiegészített optika rendszer
A fázismaszkon egy kód a referencia apertúrával megegyező méretű területen
helyezkedik el. A fázis lépcsők legkisebb távolsága a kód felbontásától függ. A
fázislépcsők közötti legkisebb azonos fázisú terület a kódelem. Minden kód
kódelemekre bontható. Különböző kódokban a kódelemek helye és fázisa eltérő.
Legjobb eredményt a Walsh-Hadamard kódok [103] alkalmazásával lehet elérni, ahol a
kódelemek ortogonálisak és a fázistolás , így a kódelemek fázistolása megfeleltethető a
π

síkhullám referencia nyaláboknál alkalmazott 0 és 1 értékekből álló kódvektornak. Ilyen
kódokhoz hasonló vékony polarizációs hologramok esetére optimalizált fáziskódokkal
220 különböző kód lehetséges [104].
A módszer vizsgálatának első lépése a fázislépcsőkkel módosított referencia
nyalábbal készített hologram visszaolvasása. Ez megfelel az adott fáziskóddal vett
autokorrelációs válaszfüggvény rekonstruálásának. Az autokorreláció vizsgálatához
elegendő egy kódot tartalmazó maszk, azonban a keresztkorrelációhoz további kódokat
tartalmazó maszkok szükségesek. A maszkra vonal mentén több fáziskódot is
elhelyezve a maszk mozgatásával több fáziskód egymás közti korrelációjának a hatása
is kimérhető. A fáziskód leképezése miatt a hologram kiolvashatósága nem invariáns a
maszk és hologram egymáshoz viszonyított laterális pozíciójára, ami megköveteli a
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fáziskódok közötti váltás során az egyes kódok nagy pontosságú visszahelyezését. A
laterális irányú mozgatás okozta hibák a mozgatási hosszal arányosak, továbbá a modul
beépítéséhez rendelkezésre álló hely is korlátozott volt, ezért összefűzött fáziskódok
alkalmazása volt célszerű. A 6.11. ábrán látható egy példa az összefűzésre, ahol a
szürke a , a fehér a 0 fázistolású területek. Az összefűzéssel két szomszédos kódnak
π

közös elemei lesznek, így a maszk egy kódelemnyi elmozdításával már egy másik
referencia fáziskód kapható. A nagy pontosságú mozgatás segítségével a fáziskódok
kiolvasásához

szükséges

maszk,

illetve

hologram

illeszkedési

pontosság

is

vizsgálhatóvá vált.

1
2
kó
3
kó

4

6.11. ábra Összefűzött 7x7 elemből álló fáziskódok
A kódelem mérete szerint több különböző fáziskódot is megvizsgáltam. A
6.12. ábra három fáziskódot mutat. Az ábrán piros kör jelzi a hologram méretét.
Mindhárom fáziskód páratlan elemszámú, hogy a hologram közepén lévő nulladrendre
ne essen fázishatár, mert a leképezett fázislépcső a hologram síkban destruktív
interferenciaként jelenik meg. A destruktív vonal méretét a referencia nyaláb
térspektrumának korlátozó apertúrája adja meg. Az említett apertúra a 6.10. ábrán az
alsó nyalábosztó prizma közepén, az osztórétegen lévő réteg folytonossági hiány, a
lyuk. A polarizációs osztórétegre a referencia nyaláb S polarizációval esik, így az
osztóréteg a képdetektorral átellenes irányba reflektálná. A referencia nyalábnak csak a
lyukra eső része halad a hologram felé, így a lyuk megadja a fázislépcsőn diffraktálódó
nyalábok térfrekvenciás szűrését. A legalsó füzérben egy egyenlő kódelem méretű,
kétdimenziós 7x7 elemű kód látható, amely esetén a lehetséges fáziskód kombinációk
száma megegyezik az összes elemszámnyi bittel, azaz 249. A legfelső egy egyenlő
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elemméretű egy-dimenziós kódot tartalmaz. A hologram mérete 21 kódelemre van
osztva. Az előző kóddal ellentétben az egydimenziós kód invariáns a mozgatási irányra
merőleges eltolásra. A középső kódfüzér esetében egy kód 3x3 elemet tartalmaz. A
kódelemek mérete úgy van megválasztva, hogy mindegyik kódelem által meghatározott
területre a tárgynyaláb közel azonos teljesítményű része essen, így minden kódelem a
tárgy nyaláb azonos teljesítményű részének modulálja a fázisát. A kódelemek nem
egyforma méretűek, mivel a tárgynyaláb a hologram síkban inhomogén [99].

6.12.

ábra

fázismaszkok

Különböző

elemméretű 6.13. ábra A hologram sík nagyított képe
egy dimenziós kóddal

A fáziskódolt referenciával írt hologramok vizsgálatát az autokorrelációban
kiolvasott hologramok kiértékelésével kezdtem. Azt vártam, hogy a hologramok hiba
nélkül rekonstruálhatók, ami azt jelenti, hogy a nyers hiba kevesebb, mint amit a
feldolgozó algoritmus megenged. A hologramok feldolgozásához olyan algoritmust
alkalmaztam, amelyik egy bájtnyi információt reprezentáló pixelcsoportra (4*4 pixel) a
lehetséges intenzitás eloszlások közül korrelációs módszerrel választja ki a legjobban
hasonlítót. A korrelációs feldolgozás esetén a hiba mérőszáma a Szimbólum Hiba
Arány (Symbol Error Rate, SER) [95]. Az adatvesztés nélküli feldolgozás az adattároló
készülékhez optimalizált hibajavító algoritmus használatával SER<5*10-2 esetén
lehetséges. Az adat teljesen feldolgozhatatlan, ha a SER>0,5.
A legtöbb kódelemet tartalmazó kód (7x7) esetén a legjelentősebb a referencia
nyalábban kialakuló destruktív vonalak hatása. A említett kóddal rögzített hologram
autokorreláció esetén kiolvasott hologramja látható a 6.14. ábrán. Az ábrán a
legszembetűnőbb, összehasonlítva a 4.13 ábrán látható fáziskód nélkül rögzített
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hologram kiolvasott képével, hogy a referencia nyaláb modulációja miatt a referencia
számára fenntartott középponti területen kívülre szóródó referencia jelentősebb
intenzitású, mint a síkhullám referenciával írt hologramok esetén, azonban ez az adat
feldolgozását nem zavarja.

6.14. ábra 7x7 elemet tartalmazó fáziskóddal rögzített hologram autokorrelációt adó fáziskóddal kiolvasva
A 6.14. ábrán látható beíráshoz alkalmazott fáziskóddal azonos kóddal
kiolvasott, azaz

autokorrelációban kiolvasott hologram képét feldolgozva a

SER=0.013-nak adódott.
Mindhárom típusú kóddal készítettem hologramokat és a beírásnál használt
kóddal kiolvasva a SER kisebb volt, mint 5*10-2.
A hologramot a beírásnál alkalmazottól eltérő fáziskóddal, azaz keresztkorrelációban kiolvasott kép feldolgozása során a hibának olyan nagynak kell lenni,
hogy a tárolt információt ne lehessen belőle visszaállítani. Ezt úgy lehet elérni, ha az a
kiolvasott kép feldolgozásakor kapott SER nagyobb egy meghatározott értéknél.
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6.15. ábra 7x7 elemet tartalmazó fáziskóddal rögzített hologram keresztkorrelációt adó fáziskóddal kiolvasva
A 6.15. ábrán látható egy 7x7 elemű fáziskóddal rögzített hologram
keresztkorrelációban kiolvasott képe. A feldolgozás során a SER értéke 0,993-nek
adódott, azaz a tárolt információ nem rekonstruálható.
A polarizációs holografikus rendszer szimulációjához egy a módszert jól leíró
modell készült [99]. A modellbe a referencia fázisfrontja, illetve a beírótól eltérő
kiolvasó fázisfront is beintegrálható a (67) szerint. A szimulációval való összevetéshez
egy fáziskódoló füzér több elemével végeztem keresztkorrelációt. Az egyszerű
programozhatóság miatt a 6.12. ábrán látható középső füzért választottam. A beíráshoz
használt kód a füzér balról harmadik kódja volt. A hologramot kiolvastam még további
tizenegy különböző fáziskóddal, ezek a hologramtól jobbra sorban elhelyezkedők. Az
egyes fáziskódokkal kiolvasott hologramok feldolgozásakor kapott SER értékeket
mutatja a 6.16. ábra.
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6.16. ábra Kiválasztott kóddal beírt hologram kiolvasva különböző
fáziskódokkal
Megvizsgálva az eredményeket a kereszt-korrelációban kapott hiba értéke
minden kódra nagyobb, mint 0,6, azaz a fáziskódolt referenciával tárolt polarizációs
hologram alkalmas titkosított adattárolásra.
A mért értékek mellett ábrázoltam az optikai rendszert szimuláló programmal
kiszámított hiba értékeket is. A mért és számolt értékek jó egyezést mutatnak. A
kibővített modell tehát alkalmas a fáziskódolt referenciával titkosított hologramot
alkalmazó holografikus rendszerek szimulációjára.
A hologram autokorrelációs rekonstruálásakor a beíró fáziskóddal azonos
hullámfronttal kell megvilágítani, ehhez a fáziskódot a hologramhoz pozícionálni kell.
Az illesztettlenségből eredő hiba mind a mérés, mind pedig egy prototípus tervezésénél
nagy fontossággal bír. A hiba vizsgálatához a hologramokat az autokorrelációs kóddal
világítottam meg, de a kód laterális, a füzér tengelyével azonos irányú elmozdításával
relatív eltolódást hoztam létre. A hologram méretéhez viszonyított elmozdulás
függvényében felvettem a hologram kiolvashatóságát mindhárom kódfüzérrel.
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6.17. ábra A mért SER változása a kód eltolásának függvényében különböző
kódok esetén
Az egyes kódok esetén az adat kiolvasásához megengedhető pozícionálási hiba
különböző. A nagyobb felbontású kódok esetén a hibafüggvény meredeksége nagyobb,
amit a 6.17. ábra mutat. Az eltolással a nem megfelelő fázisban lévő területek arányosan
nőnek. Azon kódok esetén, ahol az eltolás irányára merőleges fázishatárok száma
nagyobb, az adott eltolással megváltoztatott fázisú területek száma is nagyobb.
Legrosszabb esetben az összes kódelem határán fázisugrás is van. Ebben az esetben a
referencia nyaláb hibás fázisú területeinek aránya:

 d
 x 
ref

Rhiba
=  holo − 1
l
d
 kódelem
 holo 

(68)

ahol az lkódelem a kódelem x elmozdulás irányába eső mérete. Tetszőleges irányú
elmozdulás esetén a két térkoordinátára összegezni kell. Átlagos esetben csak a
kódelem határok töredékén van fázisugrás, a hibás fázisú területek ezzel arányosan
csökkennek. A fenti egyenletet általános esetre kiegészítve és átrendezve.

d −l
ref
Rhiba
= ε  holo kódelem
 lkódelem ⋅ d holo


 x ,


(69)

ahol az elmozdulás irányába eső fázishatárok és a kódelemek közötti határok aránya.
ε

Egy kódelemnyit eltolva a fáziskódot azonos

ε

fázisugrás/ kódelem határ faktort
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feltételezve, a hibás fázisú területek aránya közel azonos mindhárom kódfüzér esetén. A
különböző elemméretű fáziskódokra megvizsgáltam a SER növekedését a kódmérethez
viszonyított eltolás függvényében és az eredményeket a 6.18. ábrán ábrázoltam. A 3x3
kód kis elemszáma és az eltérő kódelem méretek miatt nagyon különböző a füzérben
található kódok esetén az

ε

szórása a fázishatárok elhelyezkedésétől függően, ezért két

különböző kódra is megvizsgáltam az autokorreláció pozícionálási érzékenységét. A két
kódra az

ε

különböző az egyik sok, a másik kevés fázishatárt tartalmazó kód. Egy

kódelemnyi eltolásnál, azaz kereszt-korrelációban, egyik típusú kód esetén sem
rekonstruálható az információ.
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6.18. ábra A SER változása a kódmérethez viszonyított kód eltolás
függvényében különböző kódok esetén

Összevetve az ábrát a (egyen) egyenlettel látható, hogy a hibás fázisú területek
által okozott adathiba mindhárom kód esetén közel azonos. A 3x3 kódok görbéi az
átlagos nagy elemszámú kódok alatt és fölött futnak, azaz átlagos esetben közelítik a
másik két kód együtt haladó görbéjét, azaz a SER a Rhibaref-től függ.
A polarizációs hologramok kódolhatóak a referencia nyaláb hologram síkbeli
fázisfrontjának modulációjával. A referencia fázisfront modulációja felépülhet diszkrét
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méretű elemekből álló, 0 és

π

fázistolást megvalósító lépcsőkből. A fáziskódokat úgy

kell megválasztani, hogy a kombinációk nagy száma miatt a kódelemek kicsik
legyenek, azonban a pozícionálási tűrések csökkentése miatt a fázisátmenetek számát
korlátozni kell.

Összegzés
A polarizációs holográfia alkalmazhatóságát vizsgáltam nagy kapacitású adattárolásra.
Az eredmények alapján elkészült demonstrátor készülékek a jelenleg piaci forgalomba
lévő optikai adattároló módszerekkel összemérhető adatsűrűséget biztosítanak.
Megvizsgáltam a hologramban tárolt információ a beírótól eltérő hullámhosszt
alkalmazó készülékben való kiolvasásának, és az információ kódolt tárolásának
feltételeit, így megteremtve egy holografikus technológia alapjait. Az elért
eredményeimet a következő pontokban foglaltam össze:
1. Megmutattam, hogy az azobenzol oldalláncos polimerekben polarizált fény
hatására létrejövő indukált anizotrópia, ami a polarizációs hologramok alapja, alkalmas
kiterjedt tárgy hologramjának rögzítésére és ilyen módon digitális adatok tárolására is.
Meghatároztam a rendelkezésre álló azobenzol oldalláncos polimerekben az
adattároláshoz szükséges polarizációs hologramok elkészítésének optimális
paramétereit, az elérhető felbontást, a minta optimális vastagságát, beállítottam a
Fourier sík intenzitás modulációjának csökkentését a tárolóanyag dinamikai
tartományához. Így megalapoztam egy optikai rendszer kifejlesztését, amely képes
kétdimenziós bináris intenzitás eloszlásba kódolt információ tárolására.[113]
2. Megmutattam, hogy vékony (~1µm) azobenzol oldalláncos polimer
tárolóanyaggal bevont holografikus minta azonos területére polarizációs holográfiával
több hologram is írható, azaz multiplexelhető. A Bragg szelektivitás hiánya miatt, ha a
tárgynyalábok egymással nem átfedő térszögekből érkeznek, akkor az egyes kiolvasott
hologramok szelektíven detektálhatóak. Az azobenzol polimerekbe írt polarizációs
hologramok multiplexeléséhez megfelelő írási stratégiát dolgoztam ki. Az egyes
hologramokat időben egymást követően, egyre csökkenő expozíciós idővel beírva, a
hologramok azonos diffrakciós hatásfokúak és minőségűek lesznek. Tízszeres
multiplexelést valósítottam meg.[112]
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3. Kidolgoztam az ún. reflektált-transzmissziós holografikus elrendezést, amely
felhasználja a transzmissziós és reflexiós holográfia előnyeit és alkalmas azobenzol
oldalláncos polimerekhez. A tárolóanyag mögött egy reflektáló réteg van, ami a
tárolóanyagon áthaladó nyalábokat visszatükrözi, így az író, rekonstruáló és rekonstruált
nyalábok a tárolóanyag ugyanazon oldalán vannak. Ilymódon a teljes optikai rendszer a
tároló anyag (pl.: kártya) egyik oldalán helyezkedik el, ami lehetővé tette a
rétegrendszer alatti hordozó optikailag tetszőleges megválasztását. A rekonstruált és
referencia nyalábok szétválasztásra olyan módszert javasoltam, mely az igen nagy
intenzitás arány (10-6) ellenére jó jel/zaj viszonnyal (>100) lehetővé teszi a rekonstruált
nyaláb érzékelését. [110,111,127,128,105]
4. Megmutattam, hogy a vékony holografikus mintába írt polarizációs hologram
kiolvasható a beíró nyalábtól eltérő hullámhosszú kiolvasó nyalábbal, így kihasználható
a tároló anyag abszorpciójának változása hullámhossz függvényében, ami lehetőséget
ad a hologram nem törlő kiolvasására. Továbbá kiszámoltam és kísérletileg igazoltam a
diffraktált nyaláb terjedési irányának hullámhossz eltérésből eredő megváltozását, ami
lehetővé tette, hogy a széles szögspektrumú, kiterjedt tárgy rekonstruálásakor keletkező
szögnagyítás megfelelően korrigálható legyen. Ilyen elven működő 532nm
hullámhosszon beírt hologramokat 670 nm-en kiolvasó prototípussal igazoltam a
számítások eredményét. [106,107]
5. A referencia nyaláb térbeli fázismodulációját alkalmaztam a vékony
hologramban tárolt információ kódolásához. A Bragg szelektivitás hiánya miatt olyan
referencia nyalábot alkalmaztam, amelynek a hullámfrontja mindenütt sík, így a
parazita nyalábok nem jelennek meg. A kódolást a referencia nyalábon belüli
meghatározott méretű véletlenszerűen elhelyezkedő területek fázistolásával valósítottam
meg. Különböző elemméretű fáziskóddal modulált referencia nyalábbal rögzítettem
reflektált transzmissziós hologramokat, amelyekkel különböző számú kódkombinációt
lehet előállítani (29, 221, 249). Megmutattam, hogy a kiolvasáshoz szükséges kódolt
referencia pozícionálási pontosság az alkalmazott elemmérettől és a pozícionálási hiba
irányára merőleges fázishatárok számától függ. [106,107]
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Summary
The aim of my PhD work was the investigation of data storage application of
polarization holograms. The demonstrator units prepared as my results have comparable
datadensity with the optical data storage methods on the market. In addition I studied
the non-volatile readout of holograms and their physical encryption.
I summarise my results in the following thesis:
1. I proved that in azobenzene side-chain polymers the anisotropy induced by
polarised light which is the basis of polarisation holograms, is capable to record
hologram of a spacious object thus to store digital data. I determined optimal parameters
of hologram recording necessary for data storage, the achievable resolution, and the
optimal sample thickness of the available azobenzene side-chain polymers. I set the
reduction of the Fourier plain intensity modulation to the dynamic range of the storage
material. Accordingly I established the development of an optical system which is
capable to store the information coded in two-dimensional binary intensity distribution.
[113]
2. I proved the multiplexing ability of polarization holograms by writing several
holograms in the same area of the thin (~1µm) azobenzene side-chain polymer
containing holographic sample. Because of the lack of Bragg selectivity, in case the
object beams come from different angles, every hologram can be selectively detected. I
worked out an appropriate exposure strategy for multiplexing polarisation holograms in
azobenzene side-chain polymers. In case individual holograms are written one after the
other with decreasing exposure time, the holograms will have the same diffraction
efficiency and quality. I have realised tenfold multiplexing. [112]
3. I have developed the so called reflected transmission holographic
arrangement, which uses the advantages of the transmission and reflective arrangements
and suitable for using azobenzene side-chain polymers. Behind the storage material
there is a reflective layer, which reflects the beams passed the storage material, so the
recording, reconstructing and the reconstructed beams are on the same side of the
storage material. Accordingly the whole optical system is on one side of the storage
media (e.g. the card), that allows the non-optical selection of the substrate under the
storage layer system. I advised a method for the separation of the reconstructed and the

93

reference beams that allows the detection of the large intensity ratio (10-6) reconstructed
beam with good signal-to-noise ratio (>100). [110, 111, 127, 128, 105]
4. I proved that the polarisation hologram written in a thin holographic sample
can be reconstructed with a wavelength different from the recording wavelength, so the
change in the absorption spectra of the material can be advantageously applied. This
allows the non-volatile readout of the hologram. I have calculated and experimentally
proved the change of the propagation direction because of the wavelength difference
which allowed the correction of angle magnification during reconstruction of the wide
angle spacious object. I proved the results of calculations with a prototype which works
on this principle, reconstructs the hologram recorded with 532 nm using 670 nm reading
laser. [106, 107]
5. I applied the spatial phase modulation of the reference beam for coding the
stored information in a thin hologram. Because of the lack of Bragg selectivity I used a
reference beam with locally plane wave front in every point of the beam, accordingly
there were no parasitic beams. I realised the coding with defined sized areas within the
reference beam containing randomly distributed phase shifts. I recorded the reflectedtransmission holograms by using reference codes with code elements of different sizes
which allow different code combinations (29, 221, 249). I proved that the necessary
positioning tolerance of the reference code to reconstruct the hologram depends on the
applied element size and the number of the phase borders normal to the direction of the
positioning error. [106, 107]
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