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1. Bevezetés 
 
Az informatika térhódítása miatt egyre nagyobb igény mutatkozik olyan eszközök iránt, 
melyek nagy számítási, adattárolási, vagy adattovábbítási kapacitással rendelkeznek. A 
növekvő adatforgalom miatt egyre nagyobb jelentőséggel bír az információ biztonsága is, 
melyet adattitkosítási eljárásokkal lehet biztosítani. Adatok továbbítására és tárolására széles 
körben alkalmaznak optikai elvű megoldásokat, így kézenfekvő, hogy a tárolt, vagy 
továbbított adatok titkosítására is optikai elveket használjunk. Ezzel nemcsak a titkosító 
rendszert lehet egyszerűsíteni, hanem adott esetben a titkosítás biztonságát is növelhetjük a 
hagyományos digitális titkosító eljárásokhoz képest. Dolgozatomban az optikai elvű titkosítás 
egy részterületével, a lapszervezésű holografikus adattárolókban alkalmazható Fourier optikai 
adattitkosító eljárásokkal kívánok foglalkozni.  
 
A témaválasztás oka, hogy a jövőben lehetőség nyílhat a lapszervezésű holografikus 
adattárolók széleskörű alkalmazására. Az optikai memóriák ezen típusának kedvező 
tulajdonságai az adatrögzítés elvéből következnek. A rögzíteni kívánt adatokat koherens fény 
hullámfrontja hordozza, mely hullámfrontot referencia hullám segítségével fényérzékeny 
közegben rögzítünk a hologram felvétel elve alapján [1]. A holografikus elv lehetőséget nyújt 
arra, hogy a hordozó közeg teljes térfogatában rögzítsük az adatokat. Így jobban 
kiaknázhatjuk a hordozó közegben rejlő kapacitás tartalékokat [2], mint a CD, DVD és Blu-
ray technológiák segítségével, melyek az adatokat elsősorban a hordozó felületére rögzítik.  
 
A holografikus adattárolók fejlesztése két fő irányban folyik. Az egyik fejlesztési irány a 
mikroholografikus, a másik a lapszervezésű holografikus adattárolók kifejlesztését célozza. A 
mikroholografikus rendszerekben konvergens lézernyaláb fókuszfoltját rögzítik referencia 
hullám segítségével a hordozó közeg kicsiny térfogatelemében [3,4]. Az így rögzített 
mikorhologram csak egy bit információt tárol, azonban igen sok mikrohologram helyezhető el 
a hordozó teljes térfogatában. Ezen rendszerekben az írás és az olvasás folyamata igen 
hasonló a hagyományos optikai adattárolókban megszokott módszerhez. 
A holografikus adattárolók másik csoportját a lapszervezésű holografikus adattárolók alkotják 
[5]. Itt a rögzíteni kívánt adatokat mátrix struktúrába rendezik, melyet adatlapnak nevezünk. 
Az adatlapot térbeli moduláció segítségével kódolják koherens fény hullámfrontjába, az 
információt tehát a hullámfront helytől függő fázis –és amplitúdó viszonyai hordozzák. A 
modulált hullámfront optikai Fourier transzformáltját rögzítik hologram formájában. Az így 
létrehozott Fourier hologram tehát a teljes adatlap információ tartalmát hordozza úgy, hogy az 
adatbitek delokalizáltak.  
 
A lapszervezésű holografikus adattároló előnye, hogy kihasználja az optikai jelfeldolgozó 
rendszerek nyújtotta, jól párhuzamosítható, nagy sebességű adatfeldolgozás lehetőségét. Míg 
a hagyományos optikai tárolókban az adatok írása, olvasása bitről bitre történik, addig a 
lapszervezésű tároló egy hologramjának rögzítésével vagy rekonstrukciójával egyidejűleg 
kezelhetjük az adatlap teljes tartalmát. A párhuzamosíthatóság nemcsak az adatok elérését, de 
azok gyors feldolgozását is lehetővé teszi. Olyan hasznos alkalmazások valósíthatóak meg 
optikai úton, mint a gyors tartalom szerinti keresés [6], valamint az adatok titkosítása és 
dekódolása. [7] 
 
A lapszervezésű rendszerekben alkalmazott optikai adattitkosítás alapelve [7] kihasználja, 
hogy az optikai Fourier transzformáció segítségével a hullámfrontba kódolt adatok 
delokalizálttá tehetők. A titkosítás lényege, hogy a Fourier transzformált adatlapot 
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véletlenszerű fázismaszkkal moduláljuk. Az adatokat hordozó hullámfront így csak a titkosító 
fázismaszk ismeretében állítható vissza. A fázismaszkot tehát titkosító kulcsként 
használhatjuk fel. A Fourier optikai elven alapuló titkosítás széles körben kutatott terület, 
megvalósításával, továbbfejlesztésével több kutatócsoport is foglalkozik. Eredményeik 
részletes ismertetésével, diszkussziójával foglalkozom dolgozatom 2. fejezetében. 
 
A szakirodalom tanulmányozása alapján megállapítható, hogy sok javaslat létezik a Fourier 
optikai titkosító rendszerek fejlesztésére, azonban csak kevés publikáció foglalkozik a javasolt 
titkosítások biztonságának objektív minősítésével, holott egyáltalán nem mindegy, hogy egy 
új titkosító eljárás mekkora adatbiztonságot garantál a felhasználók számára. Éppen ezért 
dolgoztam ki egy módszert, melynek segítségével megállapítható az adott Fourier optikai 
titkosító rendszerben használható független kulcskombinációk száma. A kulcstér számossága 
egyértelműen jellemzi a titkosítás biztonságát, ismeretében a vizsgált titkosító rendszer 
összehasonlítható más, akár nem optikai elven működő titkosító eljárásokkal. A Fourier 
optikai titkosítás biztonságának minősítésére szolgáló módszeremet dolgozatom 3. 
fejezetében mutatom be. 
 
A Fourier optikai titkosítás minősítésére szolgáló módszert arra használtam fel, hogy 
megvizsgáltam, miként változik meg a titkosítás biztonsága, ha az optikai rendszer 
paramétereit megváltoztatjuk. Megmutattam, hogy ha a hagyományos, bináris fázis 
modulációval ellátott Fourier kulcsokat kiegészítjük egy bináris amplitúdó modulált kulccsal, 
a titkosítás biztonsága jelentősen növelhető. Az eredmények részletes ismertetése dolgozatom 
4. fejezetében található. 
 
Ezt követően megvizsgáltam, hogy a titkosítandó adatokat hordozó bemeneti hullámfront 
modulációs tulajdonságai mennyiben befolyásolják a titkosítás biztonságát. Sikerült 
kidolgoznom egy olyan hullámfront modulációs módszert, melynek segítségével ugyanazon 
bemeneti adatok kódolhatóak, mint a szakirodalomból ismert hullámfront modulációs 
eljárásokkal, ám alkalmazásával megnövelhető a Fourier optikai titkosítás biztonsága. A 
bemeneti hullámfront hatékony modulációjával, valamint a javasolt modulációs módszerrel 
elérhető megnövelt adatbiztonsággal dolgozatom 5. fejezetében foglalkozom. 
 
Az eddigiek alapján láthatjuk, hogy a Fourier optikai adattitkosításban komoly lehetőségek 
rejlenek, hiszen az adatbiztonság növelhető akár a Fourier kulcsok, akár a bemeneti adatlapok 
hatékony modulációjával. Ezen titkosító rendszerek gyakorlati megvalósításához 
elengedhetetlen egy olyan térbeli hullámfront modulátor, mely a fény fázisát és amplitúdóját 
egyaránt képes helytől függően modulálni. Ezért dolgoztam ki egy olyan térszűrésen alapuló 
hullámfront modulációs módszert, mely képes komplex modulációjú hullámfrontok 
előállítására. A javasolt modulátor működését dolgozatom 6. fejezetében mutatom be.  
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2. Előzmények az optikai adattitkosítás kutatásában 
 
2.1. Optikai jelfeldolgozás és titkosítás alapjai 
 
2.1.1. Optikai jelfeldolgozó rendszerek 
 
Optikai jelek feldolgozására régóta használatosak olyan berendezések, melyek a beérkező 
fény információ tartalmát a felhasználó igényei szerint alakítják át. Ezen jelfeldolgozó 
eszközök előnye legtöbbször abban áll, hogy a beérkező fény fázisa által hordozott 
információt is kiértékelhetővé teszik, ellentétben a vizuális megfigyeléssel, amely a 
fázisinformációra érzéketlen. Az egyik első optikai jelfeldolgozó rendszer a 19. században 
Toepler által kitalált schlieren optika [8], mely átlátszó közegek törésmutató perturbációit 
képes kimutatni. Ugyancsak a fáziskontrasztok kiemelését szolgálja az 1930-as években 
kifejlesztett Zernike-féle mikroszkóp [9]. Az 1950-es évektől kezdve jelentek meg az olyan 
optikai jelfeldolgozók, melyek kifejezetten koherens fény segítségével működnek. Ezen 
készülékekben legtöbbször az optikai Fourier transzformáció elvét használják fel a beérkező 
optikai jelek átalakítására. Az optikai Fourier transzformációt általában gyűjtőlencse 
segítségével valósítják meg.  
 
Az alapelv tárgyalására a fényterjedés skalárhullám-modelljét használjuk, és alkalmazzuk a 
Fresnel-közelítést [10]. Ilyenkor elmondhatjuk, hogy a z  optikai tengellyel megközelítőleg 
párhuzamosan terjedő hullám fázis és amplitúdó viszonyait egy tetszőleges xy síkban 
leírhatjuk az ),( yxU  kétváltozós komplex skalárfüggvénnyel, melyet a hullám adott síkban 
vett komplex amplitúdó eloszlásának nevezünk. Ha egy f  fókusztávolságú gyűjtőlencse első 
fókuszsíkjában a komplex amplitúdó eloszlás ),( yxU , akkor a lencse hátsó fókuszsíkban 
kialakuló )','( yxV  komplex amplitúdó eloszlást [10] alapján az alábbi összefüggés adja meg: 
 

( )
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Ahol λ  a fény hullámhossza. A hátsó fókuszsík első fókuszsíkhoz képest késleltetett fázisát 
az ( )λπ /4exp fii −  konstans írja le. A továbbiakban eltekintünk attól, hogy a )','( yxV  kimeneti 
hullámfront fázisát az első fókuszsík fázisához viszonyítva adjuk meg, ezért a konstans 
fázistagot a későbbiekben elhagyjuk. Felismerhetjük továbbá, hogy a (2.1) összefüggésben 
szereplő integrál Fourier transzformációként értelmezhető: 
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Ahol ℑ  jelenti a Fourier transzformációt. Gyűjtőlencse segítségével hatékonyan számíthatjuk 
ki kétdimenziós komplex függvények Fourier transzformáltját. Optikai Fourier 
transzformációt használnak radarjelek valósidejű feldolgozására [11], valamint képfeldolgozó 
rendszerekben, ahol a 2.1. ábra szerinti négyfókuszú (4f) képátvetítő rendszert valósítják meg 
két gyűjtőlencse felhasználásával. 
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2.1. ábra. A 4f képfeldolgozó rendszer. 

 
A rendszer bemenetére helyezett ),( yxU  komplex amplitúdó eloszlással jellemezhető kép 
térfrekvencia spektruma jelenik meg a Fourier síkban. Az ebbe a síkba helyezett különféle 
transzmissziós szűrőkkel az eredeti kép térfrekvencia spektrumát módosíthatjuk, az így 
feldolgozott kép a rendszer kimenetén jelenik meg. Aluláteresztő szűrőt legtöbbször a kép 
simítására, felüláteresztő szűrőt pedig az élek kiemelésére alkalmaznak. Ezeknél összetettebb 
a Vander Lugt féle szűrő [12], amely nem más, mint egy tetszőleges tárgy Fourier 
transzformált képéről síkhullám referenciával felvett hologram. A Vander Lugt szűrőt a 4f 
rendszer Fourier síkjába helyezve mérhetjük a bemeneti hullámfront és a szűrőben rögzített 
kép keresztkorrelációját és konvolúcióját. Ezt kihasználva hatékony képfelismerő vagy kép 
összehasonlító rendszer konstruálható [13].  
 
 
2.1.2. Optikai titkosítás 
 
Refrigier és Javidi [7] 1995-ben mutatott rá, hogy a 4f optikai rendszer alkalmas optikai 
adattitkosításra is. A titkosítandó képet, vagy az adatokat kódoló ),( yxU amplitúdó eloszlást a 
4f rendszer bemenetére helyezzük (2.2.(a) ábra). A bemeneti hullámfrontot átvezetjük egy 
fázismaszkon, mely a hullámfrontot ( )),(exp),( yxiyxH ϕ−=  véletlenszerű fázis modulációval 
látja el. Az optikai Fourier transzformációt követően a fény áthalad a Fourier síkban 
elhelyezett második fázismaszkon, melynek véletlenszerű fáziseloszlása a 

( )),(exp),( yxiyxW φ−=  függvénnyel jellemezhető. A rendszer kimenetén megjelenik a 
titkosított kép, mely a véletlen fázismaszkoknak köszönhetően a bemeneti adatoktól látszólag 
független, véletlenszerű ),( yxE  komplex amplitúdó eloszlást mutat. A két fázismaszk a 
titkosító kulcs szerepét tölti be, így az eljárást a szakirodalom kettős kulcsú titkosításnak 
nevezi. A titkosítás Fourier optikai modellezésére legtöbbször az alábbi összefüggést 
használják [14,15,16,17]. 
 

( )( )HUAWE ℑ⋅ℑ= −1  (2.3) 
 
Az optikai rendszer véges sávszélességét egy Fourier térbe helyezett aluláteresztő térszűrővel 
modellezzük, melynek transzmittanciáját az ),( vuA  függvény adja meg. Ezen térszűrőn a 
gyakorlatban legtöbbször adott sugarú, kör alakú apertúrát értünk. 
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 (a) (b) 

2.2. ábra. Kettős kulcsú optikai adattitkosító rendszer. (a) adatok titkosítása (b) adatok kiolvasása 
 
Az adatok helyreállításakor a titkosított hullámfrontot a 4f rendszer bemenetén jelenítjük meg 
a 2.2.(b) ábra szerint. A Fourier síkban az ),( vuR  Fourier térbeli fázismaszkot helyezzük el, a 
4f rendszer kimenetén megjelenő hullámfrontot pedig átvezetjük a ),( yxK  tárgytérbeli 
fázismaszkon. A folyamat eredményeképpen az ),( yxO  kimeneti hullámfrontot kapjuk. Az 
adatrekonstrukció Fourier optikai modellje tehát a következő: 
 

( )( )KERO ℑ⋅ℑ= −1  (2.4) 
 
Ezen modell alapján belátható, hogy amennyiben a Fourier és a tárgytérbeli kiolvasó 
fázismaszkok komplex konjugáltjai a titkosításkor használt Fourier és tárgytérbeli 

fázismaszkoknak ( ( )),(exp),(),( * yxiyxWyxR φ==  és ( )),(exp),(),( * yxiyxHyxK ϕ==  ), 
akkor a rendszer ),( yxO  kimenetén a titkosító rendszer bemenetére helyezett, eredeti ),( yxU  
hullámfronttal megegyező komplex amplitúdó eloszlás jelenik meg.  
Amennyiben a rekonstruáló kulcsok nem konjugáltjai a titkosításra használt kulcsoknak ( 

),(),( * yxWyxR ≠   ),(),( * yxHyxK ≠  ), a rendszer ),( yxO  kimenetén zajos képet kapunk, 
mely alapján az eredeti adatok nem állíthatóak helyre. A titkosító kulcsok fáziseloszlásának 
ismerete tehát elengedhetetlen feltétele annak, hogy hozzáférjünk az adatokhoz. 
 
 
2.1.3. Optikai adattitkosítás alkalmazása holografikus adattárolásban 
 
A 2.2.(a) ábrán bemutatott kettős kulcsú optikai adattitkosító rendszer ),( yxE  kimenetén 
megjelenő hullámfront titkosítva hordozza a bemeneti hullámfront információtartalmát. 
Annak érdekében, hogy ezen információkhoz a későbbiekben újra hozzáférhessünk, a 
kimeneti hullámfront fázis és amplitúdó eloszlását rögzítenünk kell. Erre a legalkalmasabb 
módszer, ha a titkosított hullámfrontról hologramot veszünk fel. Ezért a kettős kulcsú 
titkosítást a gyakorlatban sokszor holografikus adattárolóval együtt alkalmazzák [5,18]. Ezen 
adattárolókban az információt hordozó tárgynyalábot referencia nyaláb segítségével rögzítik a 
hologram készítés elvei alapján [1]. A holografikus adattárolás rögzítő közege gyanánt 
különféle anyagokat használnak. Elterjedtek a fotorefraktív kristályok, mint a lítium-niobát 
[19], vagy a bárium-titanát [20], melybe alacsony zajú vastagréteg hologramok írhatóak. A 
piacképes megoldások keresői az olcsóbb, polimer alapú rögzítő anyagokat részesítik 
előnyben [21]. Az egyik ilyen az azobenzol oldalláncos poliészter [22]. 
 
A holografikus adattárolás területén elért eredményeket részletesen megismerhetjük a 
nemzetközi szakirodalomból [5,18], és az Atomfizika Tanszéken született korábbi doktori 
értekezésekből [23,24,25,26]. Dolgozatomban csak arra szorítkozom, hogy a titkosítás és az 
adattárolás együttes megvalósításának leggyakoribb módszereit bemutassam. 
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A legelső és egyben legkézenfekvőbb megoldás [15], ha a 4f rendszer kimenetén megjelenő 
titkosított hullámfrontot síkhullám referenciával hologram formájában rögzítjük (2.3. ábra). 
Az adatok kiolvasásakor a beíráshoz használt referencia hullámmal azonos síkhullámmal 
világítjuk meg a hologramot. A rekonstruált tárgynyaláb áthalad a kiolvasó ágba helyezett 4f 
rendszeren. A Fourier- illetve tárgysíkba helyezett rekonstruáló kulcsok hatására a kamera 
detektorsíkján helyreáll az eredeti adatokat hordozó hullámfront. 
 

 
2.3. ábra. Kettős kulcsú adattitkosítás holografikus adattitkosítással. 

 
 A módszer hátránya, hogy két darab 4f rendszer, és négy térbeli fénymodulátor szükséges a 
megvalósításához. Az ebből fakadó magas költségek mellett további hátrány, hogy a beírásra 
és kiolvasásra használt lencserendszerek, továbbá a fázismaszkok aberrációi kumulálódnak, 
ezáltal jelentősen leronthatják a kimeneti hullámfront minőségét.  
Az említett hátrányok kiküszöbölése végett alkalmazzák a konjugált referencia nyalábos 
kiolvasást [27,28,29]. Ebben az esetben az adatok titkosítása és rekonstrukciója ugyanazzal a 
4f rendszerrel valósul meg (2.4. ábra). A beíráskor és a kiolvasáskor is síkhullám referenciát 
alkalmaznak, ám kiolvasáskor a referencia hullám terjedési irányát megfordítják a beíró 
referenciához képest. Ezt a 2.4. ábrán látható tükörrendszer segítségével oldják meg. A 
fordított terjedési irányú síkhullám az eredeti tárgyhullám konjugáltját rekonstruálja, amely 
visszafelé terjed a titkosításra használt 4f rendszeren. A 4f rendszerbe épített félig áteresztő 
tükör gondoskodik arról, hogy a rekonstruált hullám a kamera detektorsíkjára jusson.  
 

 
2.4. ábra. Titkosított adatok holografikus rögzítése és kiolvasása konjugált referencia hullámmal. 

 
A módszer előnye, hogy a konjugált rekonstrukciónak köszönhetően a kiolvasott hullámfront 
ugyanazon optikai elemeken halad át, mint amelyeken keresztül a titkosítás során terjedt. 
Belátható, hogy ebben az esetben az optikai rendszer aberrációi kioltják egymást. 
A fenti megoldások mindegyikében a 4f rendszeren áthaladt titkosított hullámfront 
tárgytérbeli alakját rögzítik. Megmutatható azonban, hogy a tárgytérbeli hullámfront rögzítése 
helyett több szempontból előnyös a Fourier térbeli hullámfront rögzítése [5]. A Fourier sík 
rögzítésére alkalmas optikai rendszer látható az 2.5. ábrán. Ezen adattárolókban [17,30] a 
referencia hullámot a Fourier kulcs szerepét betöltő véletlen fázismaszkkal modulálják. A 
fázismaszkot leképzik a rögzítő anyagra, ahol e modulált referencia hullámmal hologramot 
vesznek fel a tárgyhullám Fourier transzformáltjáról. Kiolvasáskor a referencia hullámot a 
rekonstruáló Fourier kulcs fáziseloszlásával modulálják. A modulált rekonstruáló hullámmal 
kiolvasott tárgy egy Fourier transzformációt követően a kamerára vetül. A rekonstruáló 
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hullám helyes modulációja mellett a kamerán megjelenő hullámfront alapján helyreállítható 
az eredetileg rögzített adattartalom.  
 

 
2.5. ábra. Adatok holografikus rögzítése modulált referencia hullám segítségével 

 
Látható, hogy a referencia hullám modulációjával az adattitkosítás és tárolás egyszerre 
oldható meg úgy, hogy az optikai rendszer eszközigénye minimális. Ennek köszönhető, hogy 
a piacképes holografikus adattároló és titkosító berendezések kifejlesztését célzó kutatások 
[31,32] a Fourier optikai titkosítás megvalósítására legtöbbször e módszert alkalmazzák.  
 
 
2.2. Kettős kulcsú titkosítás részletes ismertetése 
 
Az előző fejezetben megismerkedtünk a kettős kulcsú titkosítás működésének elvi alapjaival. 
A megvalósításának főbb módszereivel. A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából 
azonban igen fontosak a titkosítás részfeladatait ellátó eszközök paraméterei, melyek 
meghatározzák a rendszer hatékonyságát. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az optikai 
rendszer egyes elemeit milyen szempontok alapján érdemes megtervezni, hogy az a kettős 
kulcsú titkosítást a leghatékonyabban valósítsa meg. 
 
 
2.2.1. A bemeneti hullámfront 
 
A 2.2.(a) ábrán vázolt elvi elrendezés ),( yxU  bemeneti hullámfrontja hordozza a titkosítani 
kívánt adatokat. A hullámfrontot térbeli fénymodulátorral hozzák létre, mely lehet 
folyadékkristályos kijelző [33], vagy mikrotükrös megjelenítő [34]. A kettős kulcsú titkosító 
rendszerek fejlődésének kezdeti szakaszában többnyire amplitúdó modulált bemeneti 
hullámfrontokat alkalmaztak [7,14,35,36], hiszen a fejlesztők legtöbbször analóg, 
szürkeárnyalatos kép titkosítását tűzték ki célul [7,36]. Az amplitúdóban modulált 
hullámfrontok nulla térfrekvenciájú komponense általában lényegesen nagyobb, mint a 
térfrekvencia spektrum többi komponense. Amennyiben a Fourier transzformált hullámot 
hologram anyagban rögzíteni kívánjuk, a nagy intenzitású nulla térfrekvenciájú komponens 
feleslegesen veszi igénybe a rögzítő anyag hasznos dinamikai tartományát. Ennek elkerülése 
érdekében amplitúdó modulált bemeneti képek esetén úgy kell megválasztani a ),( yxH  
tárgytérbeli maszk fáziseloszlását, hogy az a Fourier sík spektrális eloszlását homogenizálja 
[33]. Ennél kedvezőbb megoldás, ha az ),( yxU  bemeneti hullámfront komplex amplitúdó 
eloszlását eleve úgy választjuk meg, hogy annak ne legyen nagy intenzitású a nulla 
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térfrekvenciájú komponense. Ez csak úgy valósítható meg, ha a titkosítandó információt nem 
analóg kép, hanem digitális adatmátrix hordozza. Az adatok kódolásakor ugyanis lehetőség 
van arra, hogy a létrejövő adatmátrixszal modulált hullámfront nulla térfrekvencia 
komponense kioltódjék. Ezen kioltás legegyszerűbben háromállapotú hullámfront 
modulációval valósítható meg, mely 1, -1 és 0 komplex amplitúdójú pixeleket használ 
[33,37]. 
A Fourier spektrum homogenizálása érdekében több szerző [38,39,40] elveti a bemeneti 
hullámfront amplitúdó modulációját, és csak fázisban modulált adatlap használatát javasolják. 
Az amplitúdó és fázismodulált adatlapokat használó kettős kulcsú titkosító rendszerek 
összehasonlítása [41,42] megmutatta, hogy fázismodulált adatlapokkal hatékonyabb Fourier 
kulcsos titkosítás hozható létre. A gyakorlati kivitel szempontjából legegyszerűbb a bináris, -1 
és 1 komplex amplitúdókat megvalósító fénymodulátor alkalmazása, azonban úgy a Fourier 
sík homogenitása, mind pedig az egy adatlapban tárolható adatmennyiség növelése 
szempontjából előnyösebb a több állapotú fázismoduláció használata [43,44]. Ennek 
gyakorlati megvalósítása azonban nagyobb kihívást jelent, mint a hagyományos amplitúdó 
modulációé. A fázismodulált adatlapokat használó adattitkosító berendezésekben 
leggyakrabban anizotróp lemezekkel kombinált folyadékkristályos fénymodulátorokat 
alkalmaznak [45].  
Már e rövid diszkusszió is rámutat arra, hogy a kettős kulcsú rendszerekben használt bemeneti 
hullámfrontok modulációja jelentős hatással van a titkosítás hatékonyságára. Kutatómunkám 
során ezért nagy hangsúlyt fektettem a bemeneti hullámfront modulációjának vizsgálatára, 
továbbfejlesztésére. 
 
 
2.2.2. A tárgytérbeli titkosító kulcs 
 
A 2.2.(a) ábrán vázolt kettős kulcsú titkosító rendszer második optikai eleme a tárgytérbeli 
titkosító kulcs, mely a bemeneti hullámfrontot véletlenszerű fázismodulációval látja el. Ennek 
eltérő funkciója van amplitúdó és fázismodulált bemeneti hullámfrontok esetén. Amplitúdó 
modulált bemeneti hullámfrontok esetén a tárgytérbeli fázismaszk közvetlenül nem tölt be 
titkosító funkciót. Ebben az esetben ugyanis a titkosítandó információt a bemeneti 
hullámfront amplitúdója hordozza, az amplitúdó viszonyokra a fázismoduláció pedig nincsen 
hatással. A véletlen fázismodulációnak itt az a szerepe, hogy a Fourier síkot homogenizálja. 
Fázismodulált bemeneti hullámfrontok esetén a véletlen fázismaszk titkosító kulcsként is 
funkcionál, hiszen a fázismaszk a bemenő fázisinformációt átalakítja. Fontos szempont, hogy 
a tárgytérbeli titkosító kulcs térfrekvencia spektruma ne legyen szélesebb, mint a bemeneti 
adatlap térfrekvencia spektruma. Így elkerülhető, hogy nagyobb optikai sávszélességgel 
rendelkező 4f rendszert kelljen alkalmazni, mint amekkora az adatok fázismaszk nélküli 
átviteléhez szükséges lenne. A tárgytérbeli fázismaszkot tehát érdemes olyan véletlen fázis 
modulációjú pixelekből összeállítani, melynek pixelei a bemeneti hullámfrontéval megegyező 
méretűek, és annak pixeleihez illeszkednek.  
A tárgytérbeli kulcsot a kettős kulcsú rendszerek egy részében előre elkészített véletlen 
fázismaszkkal valósították meg [40]. Ebben az esetben azonban a fáziseloszlás egyáltalán 
nem, vagy a maszk körülményes cseréjével módosítható. A titkosítás biztonsága 
szempontjából azonban célszerű a tárgytérbeli fázismaszk eloszlását gyakran változtatni. A 
tárgytérbeli kulcsot tehát érdemes térbeli fénymodulátorral megvalósítani. Kézenfekvő az is, 
hogy a bemeneti hullámfront modulációját és a tárgytérbeli fázis modulációt ugyanazon 
térbeli fénymodulátorral oldjuk meg. Amennyiben mind a bemeneti adatlap, mind pedig a 
tárgytérbeli kulcs kétállapotú fáziseloszlás, a két moduláció megoldható bináris térbeli 
fázismodulátorral [43]. Egyéb adatlapok esetén több szabadsági fokú modulátorra van 
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szükség. Amplitúdó modulált adatlapot feltételezve a bemeneti hullámfront és a kulcs 
modulációját egyszerre ellátó fénymodulátornak képesnek kell lennie a fény fázisának és 
amplitúdójának független térbeli modulációjára. Ennek megvalósítása korántsem egyszerű, az 
optikai adatfeldolgozó rendszerekben azonban gyakran felmerülő probléma. Éppen ezért 
tekintettem fontosnak, hogy kutatómunkám során megoldást dolgozzak ki a hullámfront 
fázisának és amplitúdójának együttes térbeli modulációjára. 
 
 
2.2.3. A Fourier kulcs 
 
A titkosító rendszerben a tárgytérbeli kulcs mellett a Fourier sík fázis modulációja 
gondoskodik az adatok titkosításáról. A moduláció megoldható úgy, hogy egy térbeli 
fénymodulátort közvetlenül a Fourier síkba helyezünk [27, 28,29,40]. Létezik olyan megoldás 
is, ahol a titkosítandó hullámfront optikai Fourier transzformáltját holografikusan rögzítik 
úgy, hogy referencia hullámként egy véletlen fázismaszkkal modulált hullámfrontot 
használnak [17,30]. Ilyenkor a titkosító kulcs szerepét a referencia hullám modulációjára 
használt maszk tölti be. Belátható, hogy a referencia hullámot moduláló kulcs kimeneti 
hullámfrontra gyakorolt hatása megegyezik a tárgyhullám Fourier síkjába helyezett 
ugyanolyan kulcs hatásával. 
Kísérleti titkosító rendszerekben többször alkalmaznak előre elkészített, π20−  között 
egyenletes fázis eloszlású véletlen fázismaszkokat Fourier kulcs gyanánt [29,40,46]. A 
gyakorlatban azonban elengedhetetlen, hogy a Fourier kulcs fáziseloszlása könnyen 
változtatható legyen. Ennek érdekében célszerű aktív térbeli fénymodulátort alkalmazni. A 
fénymodulátorral megvalósított Fourier kulcsok pixelei legtöbbször -1 illetve +1 bináris 
komplex amplitúdó értékeket vehetnek fel egyenlő valószínűséggel [17,30]. Ebben az esetben 
ugyanis a helyes kiolvasó kulcs, mely általános esetben a titkosító kulcs konjugáltja 
( *WR = ), megegyezik a titkosító kulccsal ( WR = ). 
 
 
2.2.4. A térszűrés 
 
Ugyancsak a Fourier síkban helyezkedik el az A  aluláteresztő térszűrő, mely legtöbbször egy 
kör alakú apertúra. Ennek feladata, hogy korlátozza az optikai rendszer sávszélességét. 
Tekintve, hogy a bemeneti hullámfront modulációjára használt térbeli fénymodulátor a 
gyakorlatban négyzetes pixelekből áll, annak térfrekvencia spektruma lényegesen magasabb 
komponenseket is tartalmaz, mint az a térfrekvencia sáv, mely az információ átviteléhez 
feltétlenül szükséges. Ezen magas térfrekvencia komponensek kiszűrése különösen akkor 
indokolt, ha a titkosított adatokat Fourier hologramok formájában rögzíteni kívánjuk. Hiszen a 
térszűréssel a hologramok méretét, azon keresztül pedig az elérhető adatsűrűséget szabjuk 
meg. Az apertúra sugarát Nyquist-apertúrában mérjük. A térszűrés Nyquist-apertúra sugara 
egységnyi, ha a bemeneti hullámfront információt hordozó pixeleihez tartozó, és az annál 
kisebb térfrekvenciákat a szűrő átengedi, a nagyobb térfrekvenciákat kiszűri [18].  
 
 
2.2.5. Fázis-amplitúdó konverzió 
 
A kettős kulcsú titkosítás 2.2.(b) ábrája alapján megállapíthatjuk, hogy az adatok 
helyreállításához a titkosítás műveleteit fordított sorrendben kell elvégezni. A helyes kiolvasó 
kulcsokat alkalmazva a rendszer kimenetén visszakapjuk a titkosító rendszer bemenetére 
helyezett eredeti hullámfrontot, amely természetesen időközben átesett az A  apertúra által 
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definiált aluláteresztő térszűrésen. Amennyiben a titkosító rendszer bemenetén amplitúdó 
modulált adatlapot alkalmaztunk, a kimeneti hullámfrontot egyszerűen detektálhatjuk 
elektronikus kamera segítségével. Azonban fentebb hangsúlyoztuk, hogy a homogén Fourier 
sík megvalósításának szempontjából előnyös fázismodulált adatlapot alkalmazni. Ez a 
rekonstruált hullámfront detektálását megnehezíti, hiszen a fény fázisára a hagyományos 
kamerák érzéketlenek. A fázismodulált adatlapokat használó adattitkosító rendszerekben tehát 
szükség van a kimenti hullámfront fázis-amplitúdó konverziójára. A konverziós megoldások 
egy része térszűrésen alapul. Ilyenkor a bemeneti hullámfront egyes területeit nagy 
térfrekvenciájú fázismodulációval látják el. A fázis-amplitúdó konverzióra olyan aluláteresztő 
térszűrőt alkalmaznak, amely e nagy térfrekvencia komponenseket nem engedi át. Ezáltal a 
kimeneti hullámfront azon területei sötétek lesznek, melyek az eredeti hullámfronton nagy 
térfrekvenciájú modulációval voltak ellátva [47,48]. Ennek előnye, hogy megvalósításakor 
nem elvárás a hullámhossz alatti tűrések alkalmazása. Hátránya, hogy a térszűrést követően a 
hullámfrontban hordozott fényteljesítmény függ az adattartalomtól, mely az adatok 
holografikus rögzítése szempontjából nem előnyös. 
A gyakorlatban legtöbbször anizotróp kristályokkal megvalósított fázis kontraszt eljárásokat 
alkalmaznak a fázisinformáció feldolgozására [29,40,43,49]. A [43] megoldás működését 
részletesebben ismertetem, ugyanis fázismodulált adatlapokkal működő titkosító 
rendszerekkel végzett kísérleteim során ezt a módszert használtam a fázis-amplitúdó 
konverzió megvalósítására. A módszer lényege, hogy a fázismodulált hullámfrontot 
átvezetjük egy kettőstörő kristályon a 2.6. ábra szerint.  
 

 
 (a) (b) 

2.6. ábra. Kettőstörő kristállyal megvalósított fázis-amplitúdó konverzió. (a): szomszédos pixelek 
interferenciáját bemutató sematikus ábra. (b): Polarizációs viszonyok a fázis-amplitúdó konverterben. 

 
A kristályban a hullámfront ordinárius és extraordinárius komponense eltérő irányban terjed, 
így a kristály túloldalán kilépő hullámfrontok egymáshoz képest laterálisan eltolódnak. Az 
ortogonális lineáris polarizáltsággal rendelkező hullámfrontok között interferenciát valósítunk 
meg egy polárszűrő segítségével. A rendszer paraméterei úgy vannak megválasztva, hogy a 
kamerán interferáló hullámfrontok egymáshoz képest éppen a bemeneti adatlap egy pixelének 
megfelelő távolsággal legyenek eltolva. Ennek köszönhetően a kamerán az eredeti 
fázismodulált hullámfront szomszédos pixelei interferálnak egymással, az így kialakuló 
intenzitáskép alapján pedig következtethetünk a fázisviszonyokra. Annak érdekében, hogy a 
fázis-amplitúdó konverzió megfelelően működjön, a kettőstörő kristály anyagát, vastagságát, 
tengelyének orientációját megfelelően kell megválasztani. Ennek technikai részleteit a 
szakirodalomból ismerhetjük meg [43]. 
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2.2.6. A kimeneti képek minősítése 
 
A kamera által detektált kimeneti kép alapján helyreállíthatóak a bemeneti hullámfront által 
hordozott adatok. Az optikai rendszer minősítése szempontjából rendkívül fontos, hogy a 
kimeneti képet valamiképp összevessük a bemeneti hullámfronttal annak érdekében, hogy az 
adatátvitel, vagy épp az adattitkosítás hatékonyságát számszerűsítsük. Amennyiben a 
bemeneti hullámfront analóg amplitúdó eloszlás, a kimenet minőségét legegyszerűbben a 
bemeneti és a kimeneti kép keresztkorrelációs együtthatójával minősíthetjük [50]. Más 
források [51,52] a négyzetes középeltérést használják a kimeneti kép bemenethez képesti 
eltérésének mérésére. 
Ettől eltérő mérőszámokat alkalmaznak bináris adatlapokkal működő adattitkosító rendszerek 
minősítésére. Bináris rendszerek esetén a kimeneti hullámfront alacsony 0I  intenzitású, 

valamint annál nagyobb 1I  intenzitású elemekből áll, melyek rendre a „0” és „1” logikai 
értékű biteket kódolják. A kimeneti kép minősége annál jobb, minél nagyobb a jel-zaj 
viszonya, melyet a (2.5) összefüggéssel definiálunk [5]. 
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Ahol 0µ  és 1µ  a „0” és „1” logikai értékű kimeneti pixelek intenzitásának várható értéke, 0σ  

és 1σ  pedig a szórása. A kimeneti képek zajának mérésére használatos még a jel-zaj viszony 
reciproka, a zaj-jel arány is: 
 

SNR
NSR

1=  (2.6) 

 
Bináris képek, adatlapok esetén a fenti mérőszámoknál gyakran sokkal fontosabb, hogy a 
kimeneti kép intenzitás eloszlásából milyen hatékonysággal állítható helyre az eredeti bináris 
adathalmaz. Az ilyen rendszerek kimenetét a bithiba aránnyal (BER-rel) jellemzik [5,30,47]. 
A bithiba arányt úgy határozzák meg, hogy a kimeneten kapott adatlap bináris 
információtartalmát összehasonlítják az eredeti adatlap bitstruktúrájával, és kiszámolják a 
hibásan kiolvasott bitek teljes adatmennyiséghez viszonyított hányadosát. 
 

ségadatmennyiÖsszes

számabitekHibás
BER=  (2.7) 

 
Könnyen belátható, hogy a fent definiált bithiba arány 0,5 abban az esetben, ha a bemeneti és 
a kimeneti adatok között semmiféle összefüggés sincs. 
A bithiba arány (2.7) összefüggéssel ekvivalens megközelítése szerint a kimeneti jelet, mely 
intenzitáskép formájában áll rendelkezésünkre, statisztikai szempontból vizsgáljuk [5]. 
Felvesszük az eredetileg „0” és „1” bináris értékeket hordozó kimeneti pixelek ( )IP0  és ( )IP1  
intenzitás hisztogramját, mely jellemzően a 2.7. ábra szerint alakul. 
 



 16 

 
2.7. ábra. A kimeneti kép „0” bináris értéket hordozó pixeleinek intenzitás szerinti hisztogramja 
(fekete görbe) és az „1” bináris értéket hordozó pixeleinek hisztogramja (szürke görbe). A görbék 
egymásra lapolódó tartományának görbe alatti területe arányos a bithiba aránnyal. 

   
Belátható, hogy a BER arányos a két eloszlás egymásra lapolódó tartományának görbe alatti 
területével. Matematikailag kifejezve: 
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Ahol tI  a két görbe metszéspontja. Az így meghatározott bithiba arány az optikai 

adattitkosító rendszer fontos jellemzője. A jó adattitkosító berendezésekkel szemben elvárás, 
hogy az adatok alacsony bithiba aránnyal helyreállíthatóak legyenek, ha a kiolvasás helyes 
kulcsokkal történik, azonban a nem megfelelő kulcsokkal megkísérelt adatrekonstrukció 
esetén a kimeneti kép bithiba arányának a lehető legnagyobbnak kell lennie. A következő 
fejezetben azt vizsgáljuk, hogy ezen kritériumok mennyiben teljesülnek a kettős kulcsú 
adattitkosító rendszerre. 
 
 
2.3. Feltörési módszerek 
 
Egy új adattitkosító módszer megjelenésekor azonnal felvetődik a kérdés, vajon mekkora 
adatbiztonságot képes garantálni a felhasználók számára. Egyes szerzők rámutattak arra, hogy 
a kettős kulcsú adattitkosító rendszer gyengesége abban rejlik, hogy a rendszer lineárisnak 
tekinthető optikai elemekből épül fel [53,54,55]. A legtöbb feltörési módszer a kettős kulcsú 
titkosítás ezen tulajdonságát próbálja kihasználni. 
Hogy e módszerek működését megértsük, némiképp leegyszerűsítjük a titkosítás 
folyamatának (2.3) összefüggésben megadott lineáris modelljét. Az A  aluláteresztő szűrő 
hatását elhanyagoljuk, valamint definiáljuk az ( )EF ℑ=  hullámfrontot, mint a titkosított 
hullámfront Fourier transzformáltját. A titkosítás egyszerűsített lineáris modellje a következő 
alakot veszi fel: 
 

( )HUWF ℑ⋅=  (2.9) 
 
A továbbiakban ezt a modellt használjuk a feltörési módszerek bemutatására. 
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2.3.1. Feltörés választott bemeneti képpel 
 
A rendszer linearitását kihasználó feltörési módszerek alkalmazásához minden esetben 
szükség van a bemeneti képre, képekre vonatkozó apriori információra. Ezen feltörési 
módszerek egyik csoportja választott bemeneti képpel valósul meg [53,56]. Választott 
bemeneti képpel akkor törhető fel a kettős kulcsú rendszer, ha az illetéktelen felhasználónak 
lehetősége van arra, hogy a számára ismeretlen fázismaszkokkal tetszőleges bemeneti képnek 
létrehozza a F  titkosított hullámfrontját. Ilyenkor a W  titkosító kulcsot legegyszerűbben úgy 
lehet megismerni, ha a rendszert pontszerű forrással gerjesztjük. Az U  bemeneti 
hullámfrontot úgy választjuk meg, hogy azon egy adatpixel kivételével minden adatpixel 
sötét. A (2.9) összefüggés alapján belátható, hogy ilyenkor az F  hullámfront a W  titkosító 
kulcs fázisképét adja meg.  
A W  titkosító kulcs feltöréséhez nem feltétlenül szükséges a pontszerű gerjesztés, megfelel az 
is, ha az illetéktelen felhasználónak módjában áll ugyanazzal a kulccsal két olyan adatlapot 
titkosítania, amelyek csak egy pixelben térnek el egymástól [53]. A (2.9) összefüggés 
linearitásából következik, hogy az így kapott titkosított hullámfrontok különbsége visszaadja 
a W  kulcsot.  
 
 
2.3.2. Feltörés ismert bemeneti képekkel 
 
A kettős kulcsú rendszer feltöréséhez nem szükséges az, hogy az illetéktelen személy 
szabadon választott bemeneti hullámfrontot alkalmazhasson. Elég hozzá adott számú, 
ugyanazzal a kulccsal titkosított hullámfront, melyekhez tartozó bemeneti hullámfrontok 
ismertek. A feltörési módszerek e csoportját a szakirodalom [53,55] ismert bemeneti képpel 
megvalósított feltörésnek nevezi. Az egyik ilyen módszer az U  bemeneti hullámfront és az 
F  titkosított hullámfront közti lineáris kapcsolatot úgy kezeli, mint az U  NN ×  darab 
pixelén értelmezett T  lineáris transzformációt, mely a komplex amplitúdó értékeket az F  
titkosított hullámfront szintén NN ×  darab pixelére képzi le. Mivel a T  transzformáció 2N  
dimenziós téren értelmezett, ezért 2N  darab különböző bemeneti képhez tartozó kimeneti kép 
ismeretében a T  transzformáció egyértelműen meghatározható. A gyakorlatban azonban egy 

100100×  pixelből álló adatlapokat titkosító rendszer feltöréséhez a fenti módszer 
alkalmazása esetén 10000 darab ismert bemeneti képre volna szükség, melyeket azonos 
kulccsal titkosítottak.  
 
 
2.3.3. Feltörés két ismert bemeneti képpel 
 
Az ismert bemeneti képpel megvalósított feltöréshez azonban nem feltétlenül szükséges ilyen 
nagy mennyiségű bemeneti kép ismerete. Fraunel [53] bemutat egy módszert, mely két ismert 
bemeneti kép esetén is alkalmas mind a valós térbeli, mind pedig a Fourier kulcs feltörésére. 
Ez a módszer szintén a bemeneti hullámfront 2N  dimenziós terére felírt lineáris 
transzformációt vizsgálja. A két bemeneti és kimeneti hullámfront között felírt 
transzformációs összefüggéseket felhasználva megkonstruálható egy 2N  ismeretlenes lineáris 
egyenletrendszer, melynek megoldásával a kulcsok meghatározhatóak. A két ismert bemeneti 
képpel megvalósított feltörés a legveszélyesebb a kettős kulcsú titkosítás biztonságára nézve. 
Azonban Fraunel felhívja a figyelmet arra, hogy a fent ismertetett feltörési módszerek roppant 
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érzékenyek a zajra. Már abban az esetben is, ha a kimenti hullámfrontok 5 % zajjal terheltek, 
a két ismert bemeneti képpel megvalósított feltörési módszer nem alkalmazható. A megoldást 
az jelentheti, ha kettőnél több ismert bemeneti képre írjuk fel az egyenletrendszert. A képek 
számának növelésével azonban egyre kisebb az esélye annak, hogy a feltöréshez szükséges 
apriori információk az illetéktelen felhasználó rendelkezésére állnak. Ezen feltörési 
módszerek további hátránya, hogy a titkosított F  kimeneti hullámfront komplex amplitúdó 
eloszlását ismertnek feltételezi. Ennek megmérése egy valódi optikai rendszerben 
interferometrikus módszerekkel történhet, mely igen komoly hardver szintű beavatkozást vár 
el az illetéktelen felhasználótól. 
 
 
2.3.4. Feltörés a nyers erő módszerével 
 
Amennyiben az illetéktelen felhasználóknak nem áll módjukban a fent említett 
méréstechnikai módszereket alkalmazni, vagy nem állnak rendelkezésükre az ismert bemeneti 
hullámfrontok, az adatok feltörésekor a nyers erő módszeréhez kell folyamodniuk. Ilyenkor a 
kulcsok szisztematikus végigpróbálgatásával rálelhetnek a megfelelő kulcsra. Tételezzük fel, 
hogy a Fourier kulcs 100100×  pixelből álló bináris fázismaszk. Ebben az esetben 210000 darab 
kulcskombinációt kell kipróbálni. Az összes lehetőség kipróbálására aligha van mód, azonban 
ez nem is biztos, hogy szükséges ahhoz, hogy a titkosított adatokhoz hozzáférjünk. 
Megmutatható, ha egy tetszőleges bemeneti hullámfrontot titkosítunk egy adott bináris 
fáziseloszlású Fourier kulccsal, majd a Fourier kulcs egyetlen pixelét megváltoztatva 
rekonstruáljuk a hullámfrontot, a rendszer kimenetén lényegében az eredeti hullámfrontot 
kapjuk vissza [30]. Az egy pixellel megváltoztatott Fourier kulcs tehát még alkalmas az 
eredeti adatok helyreállítására, jóllehet a Fourier kulcs kicsiny megváltoztatása a kimeneti 
képet egy kissé zajossá teszi. Az illetéktelen felhasználónak tehát nem kell az összes 
kulcskonfigurációt kipróbálnia, elég, ha rátalál egy olyan kulcsra, amely csak néhány pixellel 
tér el az eredeti titkosító kulcstól, az adatokhoz már hozzá tud férni.  
 
 
2.3.5. A kulcstávolság 
 
Láthatjuk, hogy a Fourier kulcsok között akadnak egymáshoz „közelebb” levők, melyek 
kevés pixelben térnek el egymástól, így az egyikkel elvégezve a titkosítást, a másikkal még 
visszanyerhetőek az adatok. Ugyanakkor vannak egymástól „távolabbiak”, melyek egyikét 
beíró, a másikat kiolvasó kulcsként alkalmazva az eredeti adatok nem állíthatók helyre. 
Célszerű tehát egy metrikát definiálni a kulcsok halmazán, mely a kulcsok közti a távolságot 
számszerűsíti. Két tetszőleges fázismaszk esetén egyértelműen meghatározható azon 
kulcspixelek száma, amelyek egymástól eltérő fázisállapotban vannak. Ezt a számot 
kulcstávolságnak nevezzük. A szakirodalom [57,58,59] a kulcsok közti távolságot legtöbbször 
a relatív kulcstávolsággal adja meg, mely a kulcstávolság összes kulcspixellel vett 
hányadosaként számolható ki.  
 

számakulcspixelÖsszes

számaekkulcspixellevőotbanfázisállapEltérő
=κ  (2.10) 

 
Ahol κ  a relatív kulcstávolságot jelöli. Amennyiben a két összehasonlított kulcs 
statisztikailag független, a relatív kulcstávolság értéke 0,5.  
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A titkosító és a kiolvasó kulcsok közti távolság csökkentésével a kimeneti kép zaja csökken, 
és egyre nagyobb valószínűséggel állíthatóak helyre az eredeti adatok. Ezt a jelenséget 
kihasználva új feltörési módszerek dolgozhatóak ki. 
 
 
2.3.6. Feltörés iterációs módszerekkel  
 
A Fourier kulcs feltörésére használatosak módszerek, ahol az illetéktelen felhasználók a 
helyes kulcsot nem egy lépésben találják meg, hanem iteratív lépések alkalmazásával. Az 
iteráció során az eredeti titkosító kulcs és a feltöréshez használt kulcs közti távolság lépésről 
lépésre csökken. Az iterációs módszerekben használt számítási algoritmust attól függően kell 
megválasztani, hogy milyen apriori információ áll rendelkezésre a titkosított adatokról. 
Amennyiben egy vagy több ugyanazon kulccsal titkosított bemeneti kép ismert, a kulcsok 
becslésére, közelítő meghatározására alkalmazható a 2.3.3. fejezetben bemutatott, ismert 
bemeneti képekkel megvalósított feltörési módszer. Ezt követően a becsült Fourier kulcs 
fázismaszkjának véletlenszerű perturbációjával optimalizálható a kulcs fáziseloszlása. Az 
optimalizáció célfüggvényeként az eredeti bemeneti kép és a becsült kulccsal rekonstruált 
titkosított kép közti négyzetes középhibát használják [54,60]. A valós térbeli titkosító kulcs 
feltörésére szintén iteratív, digitális holográfiából ismert fázishelyreállító algoritmusokat 
használnak [61]. 
Amennyiben nem állnak rendelkezésre ismert bemeneti képek, a bemenetről még mindig 
lehet annyi apriori információnk, hogy a titkosított hullámfront komplex amplitúdó eloszlása 
milyen statisztikai paraméterekkel rendelkezik. Monaghan [59] egy csak fázismodulált 
bemeneti hullámfrontot titkosított tetszőlegesen választott Fourier kulccsal, majd a titkosítótól 
adott kulcstávolságra levő kulccsal rekonstruálta a hullámfrontot. Nagy kulcstávolság esetén 
( 5,0=κ ) a kimeneti hullámfront fáziseloszlása a π20−  tartományban egyenletesnek, az 
amplitúdó abszolút értéke exponenciális eloszlásúnak adódott. A kulcstávolság 
csökkentésével a rekonstruált hullámfront komplex amplitúdóinak statisztikai eloszlása 
konvergál a bemeneti hullámfront komplex amplitúdóinak statisztikai eloszlásához. 
Amennyiben a bemeneti hullámfront statisztikai paraméterei lehetővé teszik egy hatékony 
célfüggvény megkonstruálását, a kimenet komplex amplitúdóinak statisztikai paramétereit 
mérve a kulcs iteratív optimalizációval meghatározható.  
A fentiekben bemutatott iteratív feltörési módszerek hatékonysága attól függ, hogy az egyes 
iterációs lépésekben kapott, feltört kimeneti képek minősége milyen gyorsan konvergál az 
eredetileg titkosított bemeneti képhez. Abban az esetben ugyanis, ha az eredeti titkosító, és a 
feltörésre használt, becsült kulcs közti kulcstávolság egy iterációs lépésben bekövetkezett 
csökkenése nem vonja maga után a kimeneti kép minőségének célfüggvénnyel is 
szignifikánsan kimutatható javulását, akkor az iteráció nem lesz konvergens, a titkosítás nem 
lesz feltörhető. A kettős kulcsú titkosítás biztonsága szempontjából tehát nagyon fontos 
kérdés, hogy a titkosító és a kiolvasó kulcsok közti távolság függvényében hogyan változik a 
kimeneti képek minősége. A problémát egy egyszerű példával illusztrálom az alábbiakban. 
Egy bináris fázismodulált adatlapokkal működő titkosító rendszer adatrekonstrukciójának 
bithiba arányát láthatjuk a 2.8. ábrán a titkosító és a kiolvasó Fourier kulcs közti távolság 
függvényében. 
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2.8. ábra. Bithiba arány függése a kulcstávolságtól bináris fázismodulált bemeneti hullámfrontok és 
binárisan fázismodulált Fourier kulcsok esetén (folytonos fekete görbe). Ideális titkosítás )(κBER  
görbéje (szaggatott vonal) 

 
Látható, hogy a kimeneti kép bithiba aránya monoton növekvő függvénye a Fourier kulcsok 
közti távolságnak. A szakirodalomban hasonló görbéket találunk amplitúdó modulált 
bemeneti képek esetére is [57]. A 2.8. ábrán bemutatott bithiba arány görbe alapján 
megállapíthatjuk, hogy ha az illetéktelen felhasználó birtokába kerül a Fourier kulcs 
pixelkonfigurációjának fele ( 25,0=κ ), akkor az adatokat 0,37 bithiba aránnyal képes 
rekonstruálni (pont a diagramon). Ha a kulcs ismeretlen részének kismértékű véletlenszerű 
megváltoztatása a rekonstrukció bithiba arányát csökkenti, akkor a megváltoztatás az eredeti 
tikosító kulcs irányába történt. Az illetéktelen felhasználó tehát közelebb került a titkosító 
kulcs feltöréséhez. Ha azonban a bithiba arány kulcstávolság függvénye a 2.8. ábrán 
szaggatott vonallal rajzolt görbe szerint változna, a fenti példában bemutatott optimalizációs 
módszer működésképtelen lenne a bithiba arány görbe hosszú konstans tartományán. 
Amennyiben tehát valamilyen módszerrel sikerülne a titkosító rendszer )(κBER  görbéjét a 
szaggatott vonallal ábrázolt ideális görbéhez hasonlatossá tenni, a rendszer biztonsága 
jelentősen javulna az iteratív feltörési módszerekkel szemben. 
 
 
2.4. A biztonság javítása, minősítése 
 
A fentiek rámutattak arra, hogy a hagyományos kettős kulcsú adattitkosításnak több gyengéje 
van, biztonságának növelése erősen indokolt. Ebben a fejezetben bemutatom az irodalomból 
ismert biztonságnövelő eljárásokat, valamint a titkosító rendszer nyújtotta biztonsági szint 
kvantitatív minősítésére irányuló törekvéseket. 
 
 
2.4.1. Javaslatok az optikai adattitkosítás biztonságának javítására 
 
A kettős kulcsú adattitkosítás javítására több olyan javaslat is született, melyek a Fourier 
transzformációt más optikai transzformációval helyettesítik. 
Egyes titkosító rendszerekben az optikai korrelátorok [10] elvét használják fel. Ezen 
eszközökben mind a titkosítandó hullámfrontot, mind pedig a titkosító kulccsal modulált 
referencia hullámot Fourier transzformálják, és a két Fourier spektrum interferenciáját 
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holografikusan rögzítik [62,63,64]. A titkosító kulcs szerepét itt a Fourier transzformált 
referencia hullám tölti be. A rendszer lényegében megegyezik a 2.5. ábrán vázolt 
konfigurációval, attól csak a referencia hullám előállításában tér el. A korrelátoron alapuló 
titkosító rendszer tehát legfeljebb a már megismert Fourier kulcsos titkosítás biztonságát tudja 
nyújtani.  
Lehetséges biztonságnövelő eljárás a részleges Fourier transzformáció alkalmazása [65]. Ez 
optikailag úgy valósítható meg, hogy a kulcs funkcióját betöltő fázismaszkot nem a Fourier 
síkba, hanem attól eltérő pozícióba helyezik [66,67]. A kulcs pozícióját, mint szabad 
paramétert használhatjuk a kulcstér bővítésére. A kulcstér tovább bővíthető, ha újabb 
fázismaszkokkal és lencsékkel egészítjük ki a rendszert [68,69,70,71]. Ezen rendszerek 
optikai implementációja azonban a mozgó alkatrészek miatt technikai nehézségekbe ütközik.  
Más szerzők Fresnel transzformáción alapuló titkosító rendszereket javasolnak [72,73]. Ezen 
rendszerekben nem alkalmaznak lencsét, a fázismaszkokat a szabad térben terjedő 
hullámfront útjába helyezik. A biztonság növelését ez esetben is új fázismaszkok 
elhelyezésével, azok mozgatható kialakításával érik el [74]. 
A szakirodalomban léteznek javaslatok girátor transzformáción alapuló optikai titkosításra 
[75,76,77,78]. A girátor transzformáció három hengerlencse felhasználásával valósítható meg, 
mely hengerlencsék az optikai tengely körül adott szöggel el vannak forgatva egymáshoz 
képest [79,80]. A biztonságnöveléshez szükséges új szabadsági fokokat a lencsék egymáshoz 
viszonyított elforgatási szöge jelenti. 
Belátható, hogy a fent említett módszerek optikai megvalósítása lényegesen bonyolultabb, 
mint a kettős kulcsú titkosításé. Nem véletlen, hogy néhány kivételtől eltekintve [63,71] a 
biztonság javítását célzó javaslatok működését csak számítógépes modellek eredményeivel 
illusztrálják, az optikai implementáció kérdéseivel nem foglalkoznak. 
Egyes szerzők elvonatkoztatnak az optikai rendszer megvalósíthatóságától, az optikai 
titkosítás alapelveit felhasználva dolgoznak ki szoftveres titkosítási eljárásokat, vagy 
számítógépes algoritmusokkal támogatott optikai titkosítási módszereket. Ezen megoldások 
előnye abban áll, hogy az optikai jelfeldolgozás jól párhuzamosítható műveleteit kombinálják 
optikailag nem megvalósítható, de a szoftveres biztonságtechnikában jól bevált 
algoritmusokkal. A [81,82,83] cikkekben ismertetett módszerek a bemeneti adatok 
permutálásával növelik az optikai titkosító rendszer biztonságát. Láthatunk példát a kettős 
kulcsú titkosítás RSA algoritmussal kombinált változatára [84]. Aszimmetrikus titkosítás 
valósítható meg a komplex amplitúdó eloszláson alkalmazott fáziscsonkoló eljárással [85,86].  
Ezen titkosítási módszerek vizsgálata azonban dolgozatom tárgykörén túlmutat, a 
későbbiekben csak a tisztán optikai eszközökkel megvalósítható megoldásokkal foglalkozom. 
 
 
2.4.2. A biztonság mérése 
 
A fenti példák megmutatták, hogy a kettős kulcsú titkosítás továbbfejlesztésére számos 
megoldás létezik, azonban kevés szerző veszi a fáradságot arra, hogy javaslatának 
biztonságjavító hatását kvantitatív módszerekkel igazolja. Az ebben a témában született 
publikációk legtöbbször kvalitatív példával illusztrálják az adott titkosító rendszer biztonságát 
[62-80], de az elért biztonsági szint pontos mérőszámát nem adják meg, mely által az egyes 
rendszerek hatékonysága egzaktul összehasonlítható lenne.  
Egy titkosító rendszer biztonsága annál nagyobb, minél több olyan kulcskonfiguráció létezik, 
melyek egyikével titkosított adatok nem rekonstruálhatóak, bármelyik másik 
kulcskonfigurációt is alkalmazzuk. Ha egy titkosító rendszer egyik kulcsával titkosított adatok 
hozzáférhetetlenek egy másik kulcs számára, a szóban forgó kulcsok egymásra ortogonális 
kulcspárt alkotnak. A kulcskonfigurációk azon halmazát, melynek elemei egymásra páronként 
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ortogonálisak, a titkosító rendszer kulcsterének nevezzük. Egy titkosító rendszer biztonsága 
arányos azzal, hogy hány elemű a kulcstere. Mivel a kulcstér a gyakorlatban alkalmazott 
titkosító eljárások esetén igen nagy, a biztonság mérésének célszerű mérőszáma a kulcstér 
számosságának kettes alapú logaritmusa, melyet bináris kulcshossznak nevezünk. A bináris 
kulcshossz azért jó mérőszám, mert az egyaránt meghatározható mind a szoftver alapú mind 
pedig az optikai elvű titkosító rendszerek esetén, s ezáltal azok biztonsága egyértelműen 
összehasonlítható. 
A szakirodalomban gyakran találkozunk azzal, hogy a kettős kulcsú rendszer Fourier 
kulcsterének nagyságát egyszerű kombinatorikai számításokkal kívánják meghatározni 
[53,42]. Ezzel azonban a kulcstér nagyságát rendszerint túlbecsülik, hiszen a Fourier kulcsok 
fázismaszkjának nem minden pixelkonfigurációja ortogonális a konfigurációs tér többi 
elemére. A kettős kulcsú rendszer Fourier kulcsainak terébe tehát csak olyan kulcsokat 
válogathatunk be, melyek kellő κ  távolságra vannak egymástól ahhoz, hogy az ortogonalitás 
biztosítható legyen. A 2.8. ábra diagramja alapján meggyőződhetünk arról, hogy a 
rekonstrukció minősége a kulcstávolságnak folytonos függvénye. Emiatt felmerül a kérdés, 
hogy milyen kritériumot szabjunk ki, mely alapján eldöntjük, hogy két tetszőleges kulcs 
ortogonális-e egymásra. Monaghan [87] önkényesen jelöli ki a kritériumot: két kulcs 
ortogonális, ha az egyik kulccsal titkosított, majd a másikkal rekonstruált hullámfront 
bemeneti hullámfronthoz viszonyított normált négyzetes középeltérése meghaladja a 0,02 
értéket. A Fourier kulcsot 33×  fázismodulált pixelből állítja össze. Ennek összes lehetséges 
konfigurációja esetén kiértékeli a rekonstruált hullámfrontot, majd az ortogonalitási kritérium 
segítségével megállapítja, hogy a kulcstér 4500 elemből áll. 
Ennél kifinomultabb Ujvári [30] módszere, aki egy polarizációs hologramokkal megvalósított 
adattároló Fourier kulcsos titkosító rendszerének bináris kulcshosszát határozza meg. Az 
ortogonalitási kritériumot úgy választja meg, hogy az adott adattároló rendszerben 
alkalmazott redundancián alapuló hibajavító kód [88] képes-e a kimeneti hullámfront alapján 
rekonstruálni az eredeti adatokat, vagy sem. Megmutatja továbbá azt is, hogy a Fourier 
kulcsnak legalább 1212×  pixelből kell állnia, hogy a kulcstér teljes lefedéséhez szükséges 
szabadsági fokok száma biztosítva legyen. Ezeket felhasználva meghatározza a holografikus 
tárolóval kombinált titkosítás bináris kulcshosszát, mely 20-nak adódik. Ez azt jelenti, hogy a 
kulcstér 220 darab ortogonális kulcsot tartalmaz. A számítási módszer hátránya, hogy rendszer 
specifikus, hiszen az ortogonalitási kritériumot az alkalmazott hibajavító kód alapján választja 
meg. További nehézséget okoz, hogy Monaghan [87] módszeréhez hasonlóan ő is nagyszámú 
véletlen bemenő adaton elvégzett numerikus szimulációval határozza meg a kulcsteret.  
Felmerül tehát az igény az optikai titkosító rendszerekre rugalmasan alkalmazható, kis 
számításigényű bináris kulcshossz meghatározó módszer megalkotására, mellyel az eltérő 
optikai adattitkosító rendszerek biztonsági szintje összevethető.  
Ha ez az összehasonlító módszer létezik, segítségével könnyen kidolgozhatóak olyan új 
megoldások, melyek a kettős kulcsú titkosító rendszer hatékonyságát növelik. Belátható lenne 
az is, hogy a biztonság növelésére nem feltétlenül szükségesek a 2.4.1. alfejezetben 
bemutatott bonyolult megoldások, melyek megbízható optikai rendszer formájában aligha 
valósíthatóak meg. Fontos lenne tehát, hogy a gyakorlatban jól bevált, megbízható 4f rendszer 
optikai elrendezés változtatása nélkül, pusztán a bemeneti hullámfront, vagy a titkosító 
kulcsok modulációjának célszerű megválasztásával tudjuk növelni a kettős kulcsú rendszer 
biztonságát. Kutatásaim során ezen irányelveket szem előtt tartva dolgoztam ki egy 
általánosan használható kulcshossz meghatározó módszert, majd olyan új hullámfront 
modulációs eljárásokat hoztam létre, melyek a kettős kulcsú adattitkosító rendszer biztonságát 
jelentősen megnövelik.  
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2.5. Optikai adattitkosító rendszerek vizsgálati módszerei 
  
A kettős kulcsú adattitkosító rendszer továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy az adott 
optikai berendezést kísérleti körülmények között vizsgáljuk, vagy validált számítási modellek 
segítségével igazoljuk működését. Az optikai adattitkosító rendszerek kutatásában mindkét 
vizsgálati módszer elterjedt, így akár a mérési elrendezések megvalósítására, akár a számítási 
modellek konstruálására kiforrott módszerek léteznek. 
Kutatásaim során elvégzett kísérleteimben, méréseimben nagy segítségemre volt, hogy a 
BME Atomfizika Tanszékén doktori munkám kezdete előtt egy holografikus 
memóriarendszer kifejlesztése zajlott. Kísérleti munkámban e megelőző kutatási projektben 
felhalmozódott nagymennyiségű méréstechnikai ismeretre támaszkodhattam, melyet a 
tanszéken született korábbi doktori értekezésekből sajátíthattam el [23,24,25,26,45]. Az 
általam felépített mérések nagymértékben rendszer specifikusak, így azok technikai részleteit 
önálló munkám ismertetésekor mutatom be. 
A kísérletek mellett numerikus számításokkal is modelleztem az optikai rendszereket, mely 
számításokat a MatLab nevű programcsomag segítségével végezem el. Mivel minden 
tézispontom alátámasztásához lényegében ugyanazon numerikus modellt használtam, annak 
technikai részleteit a most következő fejezetben ismertetem, hogy arra a tézispontok 
tárgyalásakor már ne legyen szükség.  
 
 
2.5.1. Numerikus modellezés 
 
Számításaim során feltételeztem, hogy a koordináta rendszer z  irányában terjedő hullám 
tetszőleges xy síkban jellemezhető egy kétdimenziós komplex amplitúdó eloszlással. Az 
elektromos tér leírására a Jones vektor formalizmust [89] használtam. A Jones vektor megadja 
egy adott pontban az elektromos tér x  és y  tengellyel párhuzamos komponensének komplex 
amplitúdóját. A térerősség z  komponensét elhanyagoljuk. Általános esetben a hullám 
komplex amplitúdója az xy síkban helyfüggést mutat, így a hullám az alábbi helyfüggő Jones 
vektorral jellemezhető: 
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Ahol a helyfüggő komplex amplitúdó x és y irányú ( )yxEx ,  és ( )yxEy ,  vetületeinek abszolút 

értékei ( )yxAx ,  és ( )yxAy , , fázisuk pedig ( )yxx ,ϕ  és ( )yxy ,ϕ  függvényekkel jellemezhető. A 

Jones-vektoros tárgyalásmód lényege, hogy a hullám szabadtéri terjedése, valamint a terjedés 
útjába eső optikai elemek hatása az ( )yxE ,

r
 vektorfüggvényre ható lineáris transzformációkkal 

írhatóak le. Eme általánosan használt fénymodell részletes leírása megtalálható a 
szakkönyvekben [90].  
Numerikus számításaink során a helyfüggő ( )yxE ,

r
 Jones-vektort térben mintavételezzük. A 

mintavételezéskor teljesülnie kell a Shannon-féle mintavételezési törvénynek [91], azaz a 
mintavételezési pontok hálóját úgy kell megválasztani, hogy annak térfrekvenciája legalább 
kétszerte nagyobb legyen a hullámfront legnagyobb térfrekvencia komponensénél. A 
modulált hullámfrontokat a gyakorlatban legtöbbször térbeli fénymodulátorral (SLM-el) 
állítják elő, mely jellemzően függetlenül vezérelhető négyzetes pixelek mátrixából áll, 
kézenfekvő tehát a hullámfont négyzethálós mintavételezése. A numerikus modellezéssel 
behatóan foglakozó dolgozat [25] szerint célszerű az SLM pixelek 8-szoros 
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túlmintavételezése. A későbbiekben tárgyalt kísérleteim során a Holoeye cég LCoS Brillian-
758 reflexiós LCD kijelzőjét használtam fénymodulátorként, melynek pixelmérete 1212×  
mikron. Numerikus Fourier optikai számításaimban tehát a mintavételi pontok közötti 
távolságot 1,5 mikronnak választottam. Tekintve, hogy legtöbbször 128128×  pixelből álló 
bemeneti adatlapokat használtam, a hullámfrontot 10241024×  elemű komplex mátrixszal 
reprezentáltam. 
A lencsékkel megvalósított optikai Fourier transzformáció numerikus modellünkben a 
hullámfront mátrix gyors Fourier transzformációjával (FFT) valósítható meg. A Fourier 
transzformáció eredményeként kapott mátrix a Shannon-törvényt kielégítve ábrázolja a lencse 
hátsó fókuszsíkjában kialakuló hullámfrontot. Meg kell jegyezni azonban, hogy a bemeneti 
hullámfront ábrázolásakor alkalmazott túlmintavételezés nem érvényes a Fourier síkra, mely 
utóbbinak mintavételezése csak minimálisan elégíti ki a Shannon kritériumot. Ez legtöbbször 
nem jelent problémát, hiszen a kapott Fourier sík így is hordozza a bemeneti hullámfront 
teljes információtartalmát. Azonban gyakori elvárás, hogy a Fourier sík is túlmintavételezett 
legyen. Ha ugyanis a Fourier síkban nemlineáris optikai elem, például holografikus rögzítő 
anyag helyezkedik el, annak viselkedése csak nagy felbontású Fourier hullámfront 
ismeretében modellezhető [25]. A Fourier sík felbontását úgy növelhetjük, hogy a Fourier 
transzformálandó hullámfront mátrixát egy nála nagyobb, nulla elemekkel feltöltött 
mátrixszal vesszük körül. Numerikus számításaim során a bemenő hullámfrontot reprezentáló 

10241024×  elemből álló mátrixot egy 20482048×  méretű, nulla értékekkel feltöltött mátrix 
közepébe ültettem úgy, hogy az eredeti mátrix körül egy 512 elemnyi széles, mindenütt 
azonosan nulla értékű keret alakult ki. E megnövelt méretű mátrixon végrehajtott gyors 
Fourier transzformáció eredményeként a Fourier sík kétszeresen túlmintavételezett 
reprezentációját kapjuk. Az optikai rendszer elemeinek megfelelő transzformációk elvégzése 
után megkapjuk a rendszer kimenetén megjelenő hullámfront reprezentációját. Az 
adatrekonstrukció bithiba arányát a 2.2.6 fejezet módszereivel határoztam meg. 
A fentiekben tárgyalt módszerek alkalmazásával az optikai jelfeldolgozó rendszerek 
hatékony, kis számításigényű modelljét konstruálhatjuk meg. Szem előtt kell azonban 
tartanunk, hogy modellünk a Fresnel közelítésen alapul, mely csak kis numerikus apertúrájú 
lencsék és optikai tengellyel közel párhuzamosan terjedő hullámfrontok esetén ad megbízható 
eredményt. Tekintve, hogy a későbbiekben tárgyalt optikai rendszerek mindegyike kielégíti a 
közelítés feltételeit, joggal élhetünk a modell nyújtotta lehetőségekkel. 
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3. A bináris kulcshossz kiszámításának új módszere 
 
Célomul tűztem ki egy olyan módszer kidolgozását, mely alkalmas a Fourier kulcsos 
titkosítási rendszerek bináris kulcshosszának meghatározására. Mivel a bináris kulcshossz 
egyértelmű mérőszáma a titkosítás biztonságának, módszerem segítségével az egyes optikai 
rendszerek biztonsági szintje egzaktul összehasonítható lesz akár nem optikai elven alapuló 
titkosító eljárásokkal is. A számítási módszer feltételezi, hogy mind a titkosítandó hullámfront 
mind pedig a Fourier kulcs adott statisztikai paraméterekkel jellemezhető véletlenszerű 
komplex amplitúdó eloszlás. Megvizsgálom, hogyan befolyásolják az optikai rendszer 
pontválasz függvényét a Fourier kulcsok komplex amplitúdó eloszlásának valószínűségi 
momentumai. A pontválasz függvény tulajdonságainak ismeretében kapcsolatot teremtek a 
bemeneti hullámfront és a kimeneti hullámfront komplex amplitúdó eloszlásainak statisztikai 
paraméterei között. A kimeneti hullámfront statisztikai paraméterei alapján meghatározom az 
adatrekonstrukció bithiba arányát. Az eltérő kulcsokkal rekonstruált adatlapok bithiba aránya 
alapján új ortogonalitási feltételt fogalmazok meg a Fourier kulcsok között, melyet arra 
használok fel, hogy meghatározzam a Fourier kulcstér számosságát, azáltal pedig a titkosító 
rendszer bináris kulcshosszát. 
 
 
3.1. A kimeneti hullámfront statisztikai paramétereinek vizsgálata  
 
Ebben a fejezetben megmutatom, hogy a titkosításra, majd adatrekonstrukcióra használt 
Fourier kulcsok fáziseloszlásának statisztikai paraméterei milyen hatással vannak a kimeneti 
hullámfront statisztikai paramétereire.  
 
 
3.1.1. A titkosítás modellezése pontválasz függvénnyel.  
 
Első lépésben definiálom a titkosító rendszer modelljét, amellyel a számításaimat végzem. 
Lényegében a 2.2. ábrán vázolt kettős kulcsú rendszert fogom használni. 
Ha az U  bemeneti hullámfrontot egy adott H  tárgytérbeli, és egy W  Fourier térbeli titkosító 
kulccsal titkosítunk, majd az így kapott E  titkosított hullámfrontot rekonstruáljuk egy R 
Fourier, és egy K  tárgytérbeli rekonstruáló kulccsal, a teljes folyamat kimenetén az O  
rekonstruált hullámfrontot kapjuk. A titkosítás (2.3) és rekonstrukció (2.4) Fourier optikai 
modelljének együttes alkalmazásával kaphatjuk meg a teljes folyamatot leíró összefüggést: 
 

( )( )HUARWKO ℑ⋅ℑ⋅= −1  (3.1) 
 
E fejezetben egyedül a Fourier kulcs bináris kulcshosszának meghatározását tűztem ki célul, 
ezért feltételezem, hogy a titkosításra használt tárgytérbeli kulcs ismert, vagyis a tárgytérbeli 

titkosító és rekonstruáló kulcsok egymásnak mindig komplex konjugáltjai ( *HK = ). Ilyen 
esetben a tárgytérbeli kulcs titkosító szerepét elhanyagoljuk, ám mint véletlen fázismaszkot, 
számon kell tartanunk, hiszen módosítja a bemeneti hullámfront fáziseloszlását. Az 
egyszerűség kedvéért ebben a fejezetben a H  tárgytérbeli titkosító kulcson átvezetett U  
bemeneti hullámfront HUG =  komplex amplitúdó eloszlását tekintjük bemeneti 
hullámfrontnak. Feltételezzük, hogy a H  kulcs pixelei a π20 −  tartományon tetszőleges 
fázisértékeket vehetnek fel, így az új G  bemeneti hullámfront pixeleinek fáziseloszlását is 

egyenletesnek tekintjük a π20 −  tartományon. Ehhez hasonlóan definiáljuk a OKQ *=  
kimeneti hullámot, minek következtében a (3.1) kifejezés a következőképp egyszerűsödik: 
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( )( )GARWQ ℑ⋅ℑ= −1  (3.2) 
 
Az összefüggés alapján látható, hogy az újonnan definiált módosított G  bemeneti és Q  
kimeneti hullámfrontok összehasonlításával a Fourier kulcsok titkosító hatását tudjuk 
vizsgálni. A továbbiakban elhanyagoljuk még az A  apertúra hatását is, ahogy azt a feltörési 
módszerek ismertetésénél is megtettük a 2.3. fejezetben. Ezen egyszerűsítések mellett a 
titkosítás modellje a következő formára redukálódik: 
 

( )( )GRWQ ℑ⋅ℑ= −1  (3.3) 
 

A Fourier kulcsos titkosításra az egyszerűsítések után is igaz, hogy ha *WR=  akkor a 
rekonstrukciókor visszakapjuk az eredeti bemenő hullámfrontot GQ =  
A (3.3) kifejezés felhasználásával a 2.2. ábrán látható titkosítást és kiolvasást megvalósító 
titkosító rendszert helyettesíthetjük egy olyan egyszerűsített optikai elrendezéssel, mely 
egyetlen 4f rendszerből áll a 3.1. ábra szerint. 
 

 
3.1. ábra. A Fourier optikai adattitkosításnak és az adatok rekonstrukciójának egyszerűsített optikai 
modellje.  

 
Az egyszerűsített optikai elrendezés bemenetére a G  hullámfrontot juttatjuk, a Fourier síkban 
pedig elhelyezünk egy olyan C  szűrőt, melynek transzmittancia eloszlása a W  titkosító és az 
R  kiolvasó kulcs szorzataként állítható elő:  
 

WRC =  (3.4) 
 
A (3.3) kifejezés értelmében ezen optikai rendszer kimenetén a W  kulccsal titkosított és az R  
kulccsal kiolvasott Q  hullámfronttal megegyező komplex amplitúdó eloszlást kapunk. 
Az egyszerűsített optikai modellt felhasználhatjuk arra, hogy a rendszer pontválasz 
függvényét meghatározzuk. A pontválasz függvény definíció szerint a rendszer Dirac-delta 
gerjesztésre adott válasza. Ha a 3.1. ábrán látható optikai rendszer bemenetét a )0,0( −− yxδ  
optikai tengelyen elhelyezkedő pontforrással gerjesztjük, a (2.1) integrál értelmében a Fourier 
síkban egy fλ/1  konstans amplitúdójú síkhullámot kapunk. Ez a síkhullám áthalad a C  
szűrőn, tehát a rendszer kimenetén megjelenő amplitúdó eloszlást, azaz a pontválasz 
függvényt az fC λ/  függvény optikai Fourier transzformációjával (3.5) határozhatjuk meg. 
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A Fourier optikában is alkalmazható lineáris válasz elmélet [10] értelmében a Fourier 
titkosítás és kiolvasás folyamatának eredményeként kapott Q  kimeneti hullám kiszámítható a 
G  bemeneti hullám és a PSF pontválasz függvény konvolúciójával: 
 

GPSFQ ⊗=  (3.6) 
 
Az alábbiakban a pontválasz függvényt a Fourier titkosítás vizsgálatára fogjuk használni. 
 
 
3.1.2. A bemeneti hullámfront modellje 
 
Számításaim során idealizált Fourier kulcsos titkosító rendszert feltételezek, melynek 
bemeneti hulláma b  oldalhosszúságú négyzetes pixelekből áll. Az adatlap kiterjedése igen 
nagy, a 4f rendszer bemeneti síkján végtelennek tekinthető. Az nm,  indexekkel jelölt pixelek 

nmg ,  komplex amplitúdó értékeket vehetnek fel. Ezáltal a bemeneti hullámfront G  komplex 

amplitúdó eloszlása a következő: 
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Ahol ),( yxδ  a Dirac-delta függvény. A ),( yxrect  függvény 1 értéket vesz fel az xy sík origó 
középpontú, egységnyi oldalhosszúságú négyzetes tartományán, azon kívül értéke nulla: 
 

( )
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, yxrect   

( ) ( )
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 (3.8) 

 
A véletlenszerű adattartalom miatt a g  komplex amplitúdó értéke valószínűségi változóként 

kezelendő. Mivel g  fázisa π20 −  tartományon egyenletes eloszlást mutat, g  pedig 

független a fázistól, ezért g  valószínűségi változó várható értéke nulla: 
 

( ) 0=gE  (3.9) 
 
Ez azért van így, mert G -t az U  bemeneti hullám és a H  véletlen fázismaszk szorzataként 
definiáltuk. A g  valószínűségi változó szórásnégyzetéről belátható, hogy a bemeneti hullám 

GI  átlagos intenzitásával egyezik meg: 

 

( ) GIgD =2  (3.10) 

 
 
 
3.1.3. A Fourier kulcs modellje 
 
A Fourier síkokban elhelyezett W  és R kulcsokról feltételezzük, hogy mindkettő NN ×  
darab t  oldalhosszúságú négyzetes pixelből áll. A (3.5) pontválasz függvény ismeretében 
kijelenthetjük, hogy az általunk használt közelítések mellett a két kulcs egyedi 
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pixelkonfigurációja invariáns az adatrekonstrukció minőségére nézve, a kimeneti 
hullámfrontra csak a kettőjük (3.4) összefüggéssel definiált C  szorzata van hatással. 
Mivel W  és R egyforma méretű pixelekből álló struktúra, elmondható, hogy C  hasonlóan 

NN ×  darab t  oldalhosszúságú pixelből áll össze. A C  eloszlás kh,  indexű pixeleinek 
komplex amplitúdója khc , . Ennek ismeretében felírhatjuk a komplex kétdimenziós C  

függvényt: 
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Mivel W  és R véletlen komplex amplitúdójú pixelekből áll, a c  is kezelhető valószínűségi 
változóként. A c  valószínűségi változó ( )cE  várható értéke, valamint ( )cD  szórása függ attól, 
hogy a W  és R kulcsok mennyire térnek el egymástól. Ha a két kulcs egymástól teljesen 
független, akkor belátható, hogy ( ) 0=cE , a szórás pedig véges értékű. Amikor azonban a 

helyes kulccsal végezzük az adatrekonstrukciót ( *WR = ), akkor ( ) 0=cD  és ( )cE  vesz fel 
véges értéket. Bevezetjük a 'c  valószínűségi változót, melyet a következőképp definiálunk: 
 

( )cEcc −='  (3.12) 
 
Definíciójából fakadóan 'c -ről megállapíthatóak a következők: 
 

( ) 0' =cE   és  ( ) ( )cDcD ='  (3.13) 
 
A 'c  ismeretében a következőképp alakíthatjuk át a (3.11) kifejezést: 
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A fenti kifejezés két tagra bontható: 
 

),(),(),( vuCvuCvuC es +=  (3.15) 
 
Ahol  
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A eC  kifejezés (3.17) egy NN ×  darab, t  oldalhosszúságú négyzetes pixelekből álló eloszlást 
reprezentál, melynek komplex amplitúdója ugrásszerűen változik a 'c  valószínűségi változó 
értékei szerint. A sC  tagról (3.16) belátható, hogy az fölírható egy konstans ( )cE  komplex 
amplitúdójú, NtNt ×  területű ()rect  függvény formájában is: 
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( ) 
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u
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A sC  eC  és a C  függvényt a 3.2. ábrán szemléltetem azzal az egyszerűsítéssel, hogy csak 
egy dimenziós metszetét ábrázolom, annak is csak a valós komponensét. 
 

 

3.2. ábra. A (3.18), (3.17), valamint a (3.14) összefüggéssel definiált sC , eC  illetve C  függvény 

valós részének u  tengely menti metszete. 
 
 
3.1.4. A pontválasz függvény és közelítése 
 
Az előző fejezetben megkonstruáltuk a C  függvényt, mely a beíró és a kiolvasó kulcs WR 
szorzatát reprezentálja. A C  függvény ismeretében a pontválasz függvényt a (3.5) 
összefüggés segítségével határozhatjuk meg. A (3.5) összefüggésben szereplő Fourier 
transzformációt a C  függvény sC  és eC  tagjaira külön végezzük el. A sC  tag Fourier 

transzformáltja: 
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Ahol S a kétdimenziós csin  függvény: 
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, =  (3.20)  

 
A sC  tag Fourier transzformáltja tehát egy keskeny kétdimenziós csin  függvény, amelynek 
x  tengely menti metszetét ábrázoltam a 3.3. ábrán. Első zérushelye az Ntfx /λ=  pontban 

található, az origóban felvett értéke pedig ( ) 2222 /)0,0( ftNcEPSFs λ= . 

A eC  tag Fourier transzformációját felírva és kiszámítva a következőt kapjuk: 
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Ahol az 
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λλ
,  kétdimenziós csin  függvény első nulla helye az origótól tfx /λ=  

távolságra van, tehát jóval szélesebb függvényről van szó, mint a sPSF , ahogy azt a 3.3. ábra 

szemlélteti. Az eR  függvény pedig: 
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Ez utóbbi eR  függvényről megállapíthatjuk, hogy az xy síkban véletlen komplex amplitúdó 

értékeket vesz fel, hiszen a khc ,'  véletlenszerű értékeit az x  és y  koordinátáktól függő 

fazorral megszorozva kell összegezni. Az eR  függvény konkrét alakját tehát kiértékelni nem 

tudjuk, statisztikai jellemzőire azonban következtethetünk, ha fölismerhetjük, hogy az eR  

függvény formai egyezést mutat a lézer szemcseképek komplex amplitúdó eloszlását megadó 
formulával [92]. Az analógia nem véletlen, hiszen a lézer szemcséket is véletlen fázismaszk 
távoltéri diffrakciós képének tekintjük. Ezen analógiát kihasználva a véletlen eR  függvény 

komplex értékeinek statisztikai momentumai a következők: 
 

( ) 0=eRE   és  ( ) ( )cNDRD e =  (3.23) 

 
A szemcseképekhez hasonlóan eR  fázisa egyenletes eloszlást mutat a π20 −  tartományon, az 

2
eR  exponenciális eloszlású. Továbbá megállapíthatjuk, hogy az eR  függvény szemcsékből 

áll, hasonlóan, mint a lézer szemcsekép. Egy szemcse jellemző mérete: 
 

Nt

f
td

λ=  (3.24) 

 
Jellegzetes eR  függvényt ábrázol a 3.3. ábra. 

Ezzel a titkosító rendszer pontválasz függvénye megkonstruálható az ismert tagok (3.19 és 
3.21) felhasználásával: 
 

es PSFPSFPSF +=  (3.25) 
 
A pontválasz függvény jellegzetes képét találjuk a 3.3. ábrán. 
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3.3. ábra. A (3.19), (3.20), (3.22) és a (3.25) összefüggéssel definiált sPSF , S, eR  valamint a 

PSFfüggvények valós részének x  tengely menti metszete. 
 
Annak érdekében, hogy a pontválasz függvénnyel a későbbiekben könnyebben tudjunk 
számításokat végezni, néhány egyszerű közelítéssel élek. Mind a sPSF -et mind pedig az eR  

függvényt dobozfüggvényekkel közelítem: 
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A fenti két függvény szemléletes képe látható a 3.4. ábrán. A 'sPSF  függvény úgy lett 

megkonstruálva, hogy annak csúcsértéke továbbra is ( ) 2222 /)0,0(' ftNcEPSFs λ=  , 

szélessége pedig dt , így görbe alatti területe megegyezik az eredeti sPSF  függvényével. Az 

'eR  függvény négyzetes pixelekből áll, pixelmérete megegyezik az eredeti eR  függvény dt  

szemcseméretével. Az egyes pixelek khr ,'  komplex amplitúdói véletlen értékeket vesznek fel. 

Az 'r  valószínűségi változó momentumait az eredeti eR  függvény momentumaival 

megegyezőnek (3.23) választjuk: 
 

( ) 0' =rE   és  ( ) ( )cNDrD ='  (3.28) 
 
A közelített 'PSF  pontválasz függvény megkapható az alábbi formula szerint: 
 

''' es PSFPSFPSF +=  (3.29) 
 
Ahol 'ePSF  a következő: 
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A 'PSF  jellegzetes képét a 3.4. ábra mutatja. 
 

 

3.4. ábra. A (3.26), (3.20), (3.27) és a (3.29) összefüggéssel definiált 'sPSF , S, 'eR  valamint a 

'PSF függvények valós részének x  tengely menti metszete. 
 
 
3.1.5. A kimeneti hullám komplex amplitúdójának kiszámítása 
 
Ismerjük a titkosító rendszer G  bemeneti hullámát (3.7) és meghatároztuk a pontválasz 
függvény egyszerűsített alakját (3.29). Ezek ismeretében a Q  kimeneti hullám 
meghatározható a lineáris válasz elmélet (3.6) alapján: 
 

'''' )','()','( dydxPSFGPSFGQ yxyyxx∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−
−−=⊗=  (3.31) 

 
Tekintve, hogy a 'PSF  két tagból áll (3.26 és 3.30), a kimeneti hullámfrontot is felbonthatjuk 
egy sQ  és egy eQ  komponensre: 
 

'''' )','()','( dydxPSFGPSFGQ yxsyyxxss ∫ ∫
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'''' )','()','( dydxPSFGPSFGQ yxeyyxxee ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−
−−=⊗=  (3.33) 

 
A kimeneti hullám sQ  és eQ  komponenseit leíró integrálokat értékeljük ki a bemeneti 
hullámfront nm,  indexű pixelének megfelelő helyen. Az nm,  indexű pixel középpontjához 
tartozó koordináták: mbx =  és nby = . Tekintve, hogy sPSF  csak az origó közeli 

22 dd txt <<− , 22 dd tyt <<−  tartományon ad véges értéket (3.26), azon kívül értéke 

mindenütt zérus, az integrálási tartomány leszűkíthető az alábbiak szerint 
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Ezen keskeny tartományon G  függvényértéke konstans, éppen nmg ,  értékű, hiszen a bemeneti 

hullámfront pixeleinek b  mérete nagyobb, mint dt . Az integrálást elvégezve tehát egy nmg , -

el arányos komplex amplitúdót kapunk:  
 

( ) nms gcEnbmbQ ,),( =  (3.35) 

 
A pontválasz függvény 'sPSF  komponense tehát gondoskodik arról, hogy a rendszer 
kimenetén megjelenjen egy a bemeneti hullám komplex amplitúdójával arányos jel. A 
kimeneti jel sQ  komponensét ezért jelkomponensnek, A (3.36) által definiált mennyiséget a 
jelkomponens intenzitásának fogom nevezni. 
 

2
ss QI = = ( ) 2

,nmgcE  (3.36) 

 
Értékeljük ki ugyanebben a pontban a kimeneti hullámfront eQ  komponensét is: 
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Mivel mind a G  bemeneti hullám mind pedig az 'eR  függvény helytől függően véletlen 

komplex amplitúdó értékeket vehetnek fel, ezért eQ  kimeneti komplex amplitúdó is 
valószínűségi változóként kezelendő. Ismerve a G  bemeneti hullámfront statisztikai 
paramétereit (3.9, 3.10) és az 'eR  véletlen függvény statisztikai paramétereit (3.28), a (3.37) 

integrál alapján meghatározható a eQ  valószínűségi változó várható értéke és szórása: 
 

( ) 0=eQE   és  ( ) ( ) ( )cDgDQD e =  (3.38) 

 
Továbbá belátható, hogy a eQ  véletlenszerű komplex amplitúdó fázisban egyenletes, az 
amplitúdó abszolút értékében exponenciális eloszlást mutat.  
Látható, hogy míg sQ  a bemeneti jellel arányos, addig a kimeneti hullám eQ  komponense 
független a bemeneti jel adott pontban mérhető komplex amplitúdójától. (3.38) alapján 
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láthatjuk, hogy eQ  véletlen komplex amplitúdó szórása arányos a titkosító és kiolvasó 
kulcsok C  szorzatának szórásával. A kimenet eQ  komponensét ezért a helytelen kiolvasó 
kulcs használata miatti véletlen hibakomponensnek nevezem. A hibakomponens átlagos 
intenzitását az alábbiak szerint definiálom.  
 

( ) ( ) ( )cDgDQDI ee
222 ==  (3.39) 

 
A kimeneten megjelenő eredő es QQQ +=  komplex amplitúdót a 3.5. ábra szemlélteti. 
 

 
3.5. ábra. Az optikai rendszer kimenetén megjelenő Q  komplex amplitúdó vektordiagramja. sQ  a 

bemeneti jellel arányos jelkomponens, eQ a titkosító és kiolvasó kulcs közti eltérés miatt fellépő 
véletlen hibakomponens. 

 
 
3.2. A kimeneti kép bithiba aránya 
 
Az előző, 3.1-es fejezetben részletezett levezetés eredményeképpen meghatároztuk, hogy a 
kimeneti kép sQ  jeléhez hozzáadódó véletlen hiba ( )eQD  szórása hogyan függ a beíró és 
kiolvasó kulcsok WRC =  szorzatának ( )cE  várható értékétől és ( )cD  szórásától. Ebben a 
fejezetben azt fogjuk vizsgálni, hogy sQ  és ( )eQD  viszonya hogyan befolyásolja a kimeneti 
kép bithiba arányát bináris bemeneti adatlapok esetén.  
A titkosító rendszer kimenetén megjelenő hullámfrontról kamera segítségével képet veszünk 
fel. Ezzel a fázisinformációt elveszítjük, és csak az intenzitással arányos jelet mérünk. Mivel a 
bemeneti hullámfront bináris adatokat kódolt, a kimeneti hullámfront pixelei két csoportba 
sorolhatóak. Az eredetileg „0” bináris értéket kódoló pixelek jelkomponense zérus értékű, az 
„1” bináris értéket hordozók jelkomponensének intenzitása pedig azonosan sI . A feladat az, 
hogy a felvett intenzitáskép alapján megállapítsuk, hogy a hullámfront egyes részei melyik 
pixelcsoporthoz tartoznak. Ha a sQ  jelkomponenshez nem adódna a eQ  hiba, a pixelek 
szétválasztása könnyű lenne, hiszen az egyik csoportba a nulla, a másikba az sI  intenzitású 

pixelek tartoznának. Ha azonban a hibakomponens eI  átlagos intenzitása nagy, a két 

pixelcsoport megkülönböztetése nem egyértelmű.  
 
 
3.2.1. A kimeneti kép intenzitás statisztikája 
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Vegyük a „0” bináris értéket kódoló pixelek esetét, amikor a kimeneti hullámfront 
jelkomponense zérus. Ebben az esetben az adott kimeneti pixel 0I  intenzitását az adott 
pontban mérhető eQ  hibakomponens határozza meg. 
 

2

0 eQI =  (3.40) 

 
Mivel eQ  véletlen komplex amplitúdó, ezért a pixelek 0I  intenzitása nem konstans, hanem 

egy valószínűségi változó. A 3.1.4. fejezetből tudjuk, hogy az eI  átlagos intenzitással 

rendelkező eQ  hibakomponens fázisa π20−  tartományon egyenletes, eQ  exponenciális 

eloszlású. Ebben az esetben a (3.40) összefüggésben definiált 0I  intenzitásról, mint 
valószínűségi változóról belátható, hogy exponenciális eloszlást mutat az alábbi valószínűség 
sűrűség függvénnyel: 
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I
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Ip exp
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)(0  (3.41) 

 
Az eloszlás jellegzetes képét láthatjuk a 3.6.(a) ábrán, eltérő eI  átlagos intenzitással 

rendelkező hibakomponensek mellett. 
Ezek után vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a kimeneti hullámfront vizsgált pixelének 
jelkomponense sI  intenzitással rendelkezik. A detektoron mért sI  intenzitást ilyenkor a sQ  
jelkomponens, továbbá a eQ  hibakomponens véletlen komplex amplitúdója határozza meg 
(3.42) szerint. 
 

2

1 es QQI +=  (3.42) 

 
A mért 1I  intenzitás nagyságát egy konstans sI  intenzitású jel, továbbá egy eI  átlagos 

intenzitású véletlen komplex amplitúdó koherens összege adja. A szakirodalomból tudjuk 
[92], hogy a fenti feltételek mellett összegzett komplex amplitúdók Rice eloszlást mutatnak, 
melynek valószínűség sűrűség függvénye: 
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Ahol 0BES  az első fajú, nulladrendű módosított Bessel függvényt jelenti. Az eloszlás 
jellegzetes profilját látjuk a 3.6.(b) ábrán egységnyi intenzitású jelkomponens és eltérő 
intenzitású jelkomponensek mellett.  
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 (a) (b) 

3.6. ábra. (a): A „0” bináris értéket hordozó kimeneti pixelek intenzitásának (3.41) összefüggéssel 

definiált )(0 Ip  sűrűségfüggvénye a hibakomponens átlagos intenzitásának eI =0,05; 0,1; 0,2 és 

0,5 értéke mellett. (b): Az „1” bináris értéket hordozó kimeneti pixelek intenzitásának (3.43) 
összefüggéssel definiált )(1 Ip  sűrűségfüggvénye a hibakomponens átlagos intenzitásának 

eI =0,05; 0,1; 0,2 és 0,5 értéke mellett, egységnyi intenzitású sI  jelkomponens esetén. 

 
 
3.2.2. Zaj hatása a kimeneti kép intenzitás statisztikájára 
 
Az előző alfejezetben bemutatott )(0 Ip  és )(1 Ip  intenzitás statisztikák csak abban az ideális 
esetben érvényesek, ha kimeneti kép intenzitás eloszlását egyedül az sI  jelkomponens, és a 

hibás kiolvasó kulcs alkalmazása miatt fellépő eI  hibakomponens határozza meg. A 

valóságban azonban a kimeneti képhez véletlen zaj is adódik. Az optikai rendszerben fellépő 
zajt két típusra oszthatjuk, a koherens, és inkoherens zajra.  
A koherens zaj a kimeneti hullámfronthoz helyfüggő véletlenszerű komplex amplitúdó 
járulékot ad, mely a kimeneti jellel koherensen összegződik. Koherens zajt okozhatnak a 
fázismaszkok ideálistól eltérő modulációs paraméterei, a lencsehibák, az optikai elemek 
szennyeződésein, a holografikus rögzítő anyag inhomogenitásain szóródó fényhullámok. 
Feltételezzük, hogy a koherens zaj a kimeneti hullámfront adott pontjában zQ  véletlen 
komplex amplitúdóval rendelkezik, mely a zajforrásokon szóródó koherens fényhullámok 
véletlen fázisú koherens összegzéséből tevődik össze. Ennek értelmében a koherens zaj 
szemcsekép természetű, komplex amplitúdójának fázisát π20−  tartományon egyenletes 
eloszlásúnak tekintjük, intenzitását pedig exponenciális eloszlásúnak feltételezzük zI  

átlagos intenzitással. A koherens zajjal terhelt kimeneti képen a „0” és „1” bináris értékeket 
képviselő pixelek 0I  és 1I  intenzitása az alábbiak szerint számítható ki.  
 

2
0 ze QQI +=  (3.44) 

2
1 zes QQQI ++=  (3.45) 

 
Ezek alapján az 0I  és 1I  intenzitások valószínűségi eloszlása a zajmentes esetben definiált 
(3.41) és (3.43) függvényhez képest az alábbiak szerint módosul:  
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A kimeneti jelhez azonban a koherens zajon kívül inkoherens zaj is adódhat. Inkoherens zajt 
okoznak azok a szórt fényhullámok, melyek a fényforrástól a kameráig lényegesen nagyobb 
optikai utat tesznek meg, mint a jelhullám. Ha az optikai úthossz különbség meghaladja a 
lézer koherencia hosszát, a jel és a szórt fény inkoherensen összegződik. Inkoherens zaj 
származhat továbbá abból, ha a fényforrásként használt lézer nem egy módusban üzemel. Míg 
a koherens zajnak a komplex amplitúdója, addig az inkoherens zajnak az intenzitása adódik 
hozzá a kimenőjelhez. Ezért az inkoherens zaj a kimenő intenzitás statisztikai eloszlását 
másképp változtatja meg, mint a koherens zaj. Az inkoherens zaj intenzitásának statisztikai 
eloszlását a szakirodalom [92,93] több szemcsekép inkoherens összegzésével közelíti. Ezen 
modell szerint az inkoherens zaj intenzitásának )(Iiz  statisztikai eloszlása gamma eloszlást 
mutat a következők szerint: 
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Ahol izI  az inkoherens zaj átlagos intenzitása, Γ  az Euler-féle gamma függvény, M  pedig 

a gamma eloszlás paramétere. Az inkoherens zaj intenzitásának )(Iiz  sűrűségfüggvényét a 
3.7. ábra szemlélteti eltérő M  paraméterek esetén. 
 

 

3.7. ábra. Az inkoherens zaj intenzitásának )(Iiz  sűrűségfüggvénye egységnyi átlagos izI  

zajintenzitás mellett az eloszlás paraméterének M =1; 2; 5 illetve 10 értéke esetén. 
 
A kamerára egyszerre vetül a kimeneti kép, valamint az inkoherens zaj. A detektorfelület 
tehát a két intenzitás eloszlás összegét érzékeli. Vizsgáljuk a kimeneti kép „0” bináris értéket 
hordozó pixeleinek helyén a kamera segítségével detektált intenzitást. Tudjuk, hogy a 
kimeneti kép koherens összetevőjének intenzitása valószínűségi változóként viselkedik, ennek 
valószínűségi sűrűségfüggvénye a „0” értéket hordozó pixelek helyén )(0 Ipz . Ehhez adódik 
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hozzá az inkoherens zaj, melynek intenzitása )(Iiz  sűrűségfüggvénnyel jellemezhető. A 
kamerával detektált intenzitás tehát szintén valószínűségi változó, ezt )(0 Ip  
sűrűségfüggvénnyel jellemezzük. A )(0 Ip  egyértelműen meghatározható, hiszen az két ismert 
statisztikájú valószínűségi változó összegének sűrűségfüggvénye. A valószínűség-számítás 
alapelveinek megfelelően [94] a kamerával detektált, inkoherens zajjal is terhelt kimeneti kép 
intenzitása a „0” értéket hordozó pixelek helyén a (3.49) összefüggéssel meghatározható 
sűrűségfüggvénnyel rendelkezik. Ennek analógiájára meghatározható az „1” bináris értéket 
hordozó pixelek helyén mért intenzitás sűrűségfüggvénye is (3.50).   
 

∫ ⋅−=
I

dJJizIJpzIp
0

00 )()()(  (3.49) 

∫ ⋅−=
I

dJJizIJpzIp
0

11 )()()(  (3.50) 

Az így kapott eloszlásfüggvényeket a következőkben arra használjuk fel, hogy segítségükkel 
az adatátvitel bithiba arányát meghatározzuk. 
 
 
3.2.3. Az intenzitás statisztika hatása a bithiba arányra 
 
A 3.2.2. fejezetből megtudhattuk, hogy az eredetileg zérus, illetve sI  jelkomponenssel 
rendelkező hullámfrontok intenzitását a kamera segítségével 0I  illetve 1I  értékűnek 
mérhetjük. Beláttuk, hogy amennyiben az adatok kiolvasásához helytelen kulcsot használunk, 

0I  illetve 1I  értékei valószínűségi változók, melyek sűrűségfüggvénye ( )Ip0  és ( )Ip1 . Most 
azt mutatjuk meg, hogy ezen sűrűségfüggvények ismeretében hogyan határozható meg az 
adatrekonstrukció bithiba aránya. 
Ha a ( )Ip0  és ( )Ip1  sűrűségfüggvényeket egy diagramon ábrázoljuk, láthatjuk, hogy 
egymással átlapolódnak (3.8. ábra).  
 

 

3.8. ábra. A „0” és „1” bináris értéket hordozó kimeneti pixelek intenzitásainak ( )Ip0  és ( )Ip1  
sűrűségfüggvényei. A sűrűségfüggvények egymásra lapolódó területei alapján határozzuk meg a 
kimeneti adatok bithiba arányát. 
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Ez azt jelenti, hogy a kimeneti intenzitás mérése véges valószínűséggel ad fals információt 
arról, hogy a hullámfront jelkomponense eredetileg „0” vagy „1” bináris értéket hordoz. 
Ebben az esetben az adatrekonstrukció nem tökéletes, a kimeneti adatok véges bithiba 
aránnyal terheltek. Belátható, hogy adott ( )Ip0  és ( )Ip1  eloszlások esetén a kimeneti adatok 
bithiba aránya az alábbi integrállal számítható ki: 
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Ahol tI  a ( )Ip0  és ( )Ip1  sűrűségfüggvények metszéspontja, mely meghatározható a (3.52) 
egyenlet megoldásával: 
 

( ) ( )tt IpIp 10 =  (3.52) 
 
A fenti gondolatmenet rámutatott arra, hogy a kimeneti adatok bithiba arányát egyértelműen 
meghatározzák a kimeneten mérhető intenzitások eloszlásának ( )Ip0  és ( )Ip1  
sűrűségfüggvényei (3.51). Azt is láttuk, hogy a ( )Ip0  és ( )Ip1  sűrűségfüggvényeket az sI  

jelintenzitás, a hibás kiolvasó kulcsok használatából adódó hibakomponens eI  átlagos 

intenzitása, valamint a zaj zI , izI  és M paraméterei határozzák meg (3.46-50). A lineáris 

válasz elmélet segítségével azt is megmutattuk, hogy a jelkomponens sI  intenzitása 
egyértelműen függ a W  titkosító és R kiolvasó kulcsok WRC =  szorzatának ( )cE  várható 

értékétől (3.36), míg a hibakomponens eI  átlagos intenzitása a C  szorzat ( )cD  szórásával, 

valamint a bemeneti hullámfront komplex amplitúdóinak ( )gD  szórásával arányos (3.39). 
Levonhatjuk tehát a következtetést, hogy a bemutatott modell segítségével a kimeneti adatok 
bithiba aránya egy adott titkosító rendszer esetén egyértelműen meghatározható ( )cE  ( )cD  

( )gD , zI , izI  és M ismeretében. 

 
( ) ( ) ( )( )MIIcDcEgDBERBER izz ,,,,,=  (3.53) 

 
A fenti összefüggést a későbbiekben arra fogom használni, hogy egy adott titkosító rendszer 
optikai paraméterei alapján meghatározzam a kimeneti adatok bithiba arányát.  
 
 
3.2.4. Bithiba arány függvényének egyszerűsítése 
 
Az (3.53) összefüggés igen általánosan fogalmazza meg a titkosító rendszer optikai 
paraméterei és a kimeneti bithiba arány közti összefüggést. Egy adott titkosító rendszer esetén 
általában meghatározott értékkészletű, és statisztikai eloszlással rendelkező Fourier kulcsokat 
használnak. Ebben az esetben a κ  relatív kulcstávolság egyértelműen meghatározza a 

WRC =  szorzat ( )cE  várható értékét és ( )cD  szórását. Ilyen esetben a (3.53) kifejezés 

argumentumában szereplő ( )cE -t és ( )cD -t helyettesíthetjük a κ  relatív kulcstávolsággal. 
 

( )( )MIIgDBERBER izz ,,,,κ=  (3.54) 
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Mint azt a továbbiakban látni fogjuk, a titkosítás biztonságát nagyban befolyásolja a bithiba 
arány kulcstávolság függése. Erre a továbbiakban legtöbbször ( )κBER  függvényként 
hivatkozom, mely nem jelenti azt, hogy a bithiba arányt befolyásoló többi modellparaméter 
hatásától eltekintenék. Amennyiben mégis egyszerűsítéssel élek a modell használata során, 
(például elhanyagolom a zaj hatását) arra az adott számolás leírásakor felhívom a figyelmet. 
 
 
3.2.5. Bithiba arány meghatározása speciális esetben 
 
A fentiekben megmutattuk, hogy egy általános Fourier kulcsos titkosító rendszer optikai 
tulajdonságai alapján hogyan határozhatjuk meg a kiolvasott adatok bithiba arányát. A 
könnyebb érthetőség kedvéért megmutatjuk, hogyan alkalmazható e számítási módszer egy 
konkrét optikai titkosító rendszerre. 
Példaként egy egyszerű, bináris amplitúdó modulált bemeneti hullámfronttal működő titkosító 
rendszert mutatok be, mely a 2.2. ábra szerinti optikai elrendezéssel valósítható meg. Az U  
bemeneti hullámfront véletlenszerűen 0 és 1 amplitúdó értékeket vehet fel egyenlő 
valószínűséggel. A H  tárgytérbeli titkosító kulcs π20−  között egyenletes eloszlású véletlen 
fázis modulációt hajt végre, ennek köszönhetően a HUG =  hullámfront fázisa is egyenletes 
eloszlású lesz, amplitúdója pedig 0 vagy 1 abszolút értékű. Ezek alapján kiszámítható a G  
komplex amplitúdó eloszlás várható értéke és szórása. 
 

( ) 0=GE    ( )
2

1=GD  (3.55) 

 
A titkosító és kiolvasó Fourier kulcsokat bináris fázismodulált maszkokkal valósítjuk meg. A 
Fourier kulcsok pixelei -1 és +1 komplex amplitúdó értékeket vehetnek fel egyenlő 
valószínűséggel. Tegyük fel, hogy egy bemeneti hullámfront titkosítására egy NN ×  pixelből 
álló W  titkosító kulcsot használunk, míg a kiolvasásra egy olyan R kulcsot, mely κ  relatív 

kulcstávolságra van a W  titkosító kulcstól. Ez azt jelenti, hogy a két kulcs ( )κ−12N  darab 

megfelelő pixele megegyezik egymással, κ2N  pedig ellentétes fázisállapotban van. Ha 
képezzük a titkosító és kiolvasó kulcsok WRC =  szorzatát, azt kapjuk, hogy a C  függvény 

( )κ−12N  darab +1 és κ2N  darab -1 értékű véletlenszerűen elhelyezkedő pixelt tartalmaz. 
Ezek alapján kiszámíthatjuk, a C  függvény várható értékét és szórását: 
 

( ) κ21−=cE     ( ) ( )κκ −= 12cD  (3.56) 

 
Látható, hogy mind a várható értéket, mind a szórást ki tudtuk fejezni a kulcstávolság 
függvényeként. Ezeket kihasználva az (3.36) összefüggés segítségével megkonstruálhatjuk a 
kimeneti hullám jelkomponensének intenzitását. A „0” bináris értékű pixelek 
jelkomponensének intenzitása értelemszerűen zérus, míg az „1” bináris értéket hordozó 
pixelek sI  jelkomponense az alábbiak szerint alakul: 
 

     ( ) ( )22 21 κ−== cEI s  (3.57) 
 
Valamint (3.39) (3.55) és (3.56) felhasználásával felírhatjuk a hibakomponens átlagos eI  

intenzitását is: 
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( )κκ −= 1eI  (3.58) 

 
Zajmentes rendszert feltételezve eI  és sI  ismeretében könnyen megkonstruálhatjuk a 

kimeneti pixelek ( )Ip0  és ( )Ip1  intenzitás hisztogramját a (3.41) és (3.43) összefüggések 
segítségével. A (3.51) összefüggéssel a hisztogramok alapján meghatározhatjuk a titkosító 
rendszer kimeneti képeinek bithiba arányát a κ  kulcstávolság függvényében. Az eredményt 
3.9.(a) ábrán folytonos szürke vonallal ábrázoltam. Tekintve, hogy számításunk során 
feltételeztük, hogy semmilyen zaj nincs az optikai rendszerben, a helyes kulccsal kiolvasott 
adatok bithiba aránya egzaktul nulla ( ( ) 00 ==κBER ). A beíró és a kiolvasó kulcs közti κ  
távolság növelésével a bithiba arány növekszik, κ =0,5-nél éri el maximumát, majd újra 
csökkenni kezd, κ =1 esetén eléri a ( ) 01 ==κBER  értéket. A görbe szimmetriájának az oka, 
hogy az alkalmazott bináris fázis modulációjú kulcsok a titkosítás szempontjából invariánsak 
a negálásra. Ez könnyen belátható, hiszen a Fourier kulcs gyanánt alkalmazott fázismaszk 
pixelei 0 és π  értékeket vehetnek fel. Ha ehhez egy konstans π  fázistagot hozzáadunk, épp 
az eredeti kulcs negáltját kapjuk. Mivel a konstans fáziseltolásra nézve a 4f rendszer 
kimenetén megjelenő kép invariáns, így a kulcs negálására nézve is annak kell lennie.  
A bithiba arány kulcstávolság függését nemcsak a statisztikus optikai modell segítségével 
vizsgáltam, hanem meghatároztam azt a 2.5. fejezetben bemutatott numerikus modell 
segítségével is. Ehhez az optikai rendszer numerikus modelljének bemenetére véletlenszerű, 
bináris amplitúdó modulált adatlapokat helyeztem, majd azokat véletlenszerű bináris fázis 
modulált kulcsokkal titkosítottam. Az adatok rekonstruálására az eredeti kulcstól adott 

kulcstávolságra levő kiolvasó kulcsot alkalmaztam. A kimeneti képek bithiba arányát 6106,1 ⋅  
bit statisztikája alapján határoztam meg. Az így kapott eredményeket fekete pontokkal 
ábrázoltam a 3.9.(a) ábrán. Látható, hogy a javasolt statisztikus optikai modell és a numerikus 
számítás konzisztens eredményeket ad, a nagy számításigényű numerikus számolások tehát 
kiválthatóak az egyszerűbb statisztikus optikai számítási módszerrel. 
A következőkben feltételeztem, hogy az optikai rendszer sz II 1,0=  nagyságú koherens zajjal 

terhelt. Ebben az esetben a kimeneti kép pixeleinek intenzitás hisztogramját a (3.46) és (3.47) 
összefüggések segítségével határozhatjuk meg. A helyes kulccsal ( 0=κ ) rekonstruált 
kimeneti kép világos és sötét pixeleihez tartozó ( )Ipz0  és ( )Ipz1  intenzitás hisztogramokat 
folytonos fekete és szürke vonallal ábrázoltam a 3.9.(b) ábrán. A numerikus modell kimeneti 
képeinek feldolgozásával nyert intenzitás hisztogramokat karikákkal ábrázoltam ugyanezen az 
ábrán. Kiszámítható, hogy a példánkban szereplő koherens zaj hatására a kimeneti képek jel-
zaj viszonya SNR=5,1-nek adódik a (2.5) összefüggés alapján. A helyes kulccsal rekonstruált, 
koherens zajjal terhelt kimeneti képek sötét és világos pixeleinek intenzitás hisztogramja 
egymásra lapolódik. A zaj hatására tehát a helyes kulccsal kiolvasott adatlapok is véges 
bithiba aránnyal rendelkeznek. A (3.51) összefüggés segítségével megállapított, koherens 
zajjal terhelt optikai rendszerre vonatkozó ( )κBER  függvényt láthatjuk a 3.9.(c) ábrán. A 
görbe jellege megegyezik a zajmentes rendszer ( )κBER  függvényével, a 0=κ  
kulcstávolságnál azonban ( ) 026,00 ==κBER  értéket vesz fel. A numerikus modell 
segítségével kiszámított bithiba arány értékeket a 3.9.(c) ábrán fekete pontokkal tüntettem fel. 
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 (a) (b) (c) 

3.9. ábra. (a): Bináris amplitúdó modulált bemeneti hullámfrontokkal működő titkosítás ( )κBER  
diagramja zajmentes rendszer esetén. (b): Helyes kulccsal kiolvasott adatlapok „0” és „1” bináris 
értéket kódoló pixeleinek intenzitás eloszlása SNR=5,1 koherens zajt feltételezve. (c): ( )κBER  

diagram SNR=5,1 koherens zajjal terhelt rendszer esetén. A folytonos görbék a statisztikus optikai 
modell, míg a körök a numerikus modell eredményeit mutatják mindhárom ábrán. 

 
Ezt követően a fenti számításokat elvégeztem úgy is, hogy siz II 5,0=  átlagos intenzitású, 

M =5 paraméterű inkoherens zajt feltételeztem. A kimeneti képek sötét és világos pixeleinek 
intenzitás eloszlása ilyenkor a (3.49) és (3.50) összefüggésekkel határozható meg. A 3.10.(a) 
ábrán látható a csak inkoherens zajjal terhelt, helyes kulccsal kiolvasott kimeneti kép ( )Ip0  és 

( )Ip1  intenzitás hisztogramja, melyek gamma eloszlást mutatnak. A helyes kulccsal kiolvasott 
kép jel-zaj viszonya a jelen példában SNR=5,1-nek adódik. Az inkoherens zajjal terhelt 
optikai rendszer ( )κBER  diagramját fekete görbével ábrázoltam a 3.10.(c) ábrán. Az 
inkoherens zajjal terhelt rendszer ( )κBER  görbéje jellegében megegyezik a koherens zajjal 
terheltével, a helyes kulccsal kiolvasott adatlapok bithiba aránya itt ( ) 025,00 ==κBER -nek 
adódik. Megállapíthatjuk tehát, hogy ugyanazon jel-zaj viszonyt megvalósító koherens és 
inkoherens zaj a helyes kulccsal kiolvasott adatlapokon jó közelítéssel megegyező bithiba 
arányt okoz, annak ellenére, hogy a koherens és inkoherens zaj a kimeneti képek intenzitás 
hisztogramját eltérően módosítja (3.9.(b) és 3.10.(a) ábra)  
 

  
 (a) (b) (c) 

3.10. ábra. (a): Bináris amplitúdó modulált bemeneti hullámfrontokkal működő titkosítás „0” és „1” 
bináris értéket kódoló kimeneti pixeleinek intenzitás hisztogramja helyes kulccsal kiolvasott adatlapok 
esetén. A rendszer csak inkoherens zajjal terhelt. (b): Helyes kulccsal kiolvasott adatlap pixeleinek 
intenzitás hisztogramja, ha a rendszerben egyszerre van jelen koherens és inkoherens zaj. (c): fekete 
görbe: csak inkoherens zajjal terhelt rendszer ( )κBER  függvénye, szürke görbe: koherens és 

inkoherens zajjal terhelt rendszer ( )κBER  függvénye. A folytonos görbék a statisztikus optikai 
modell, míg a körök a numerikus modell eredményeit mutatják mindhárom ábrán. 
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Ezt követően megvizsgáltam a koherens és inkoherens zaj együttes hatását. A fenti sz II 1,0=  

paraméterű koherens és a siz II 5,0= , M =5 paraméterű inkoherens zaj által terhelt kimeneti 

képek hisztogramja a 3.10.(b) ábrán látható helyes kulccsal kiolvasott adatlapok esetén. A két 
zajtényező együttes hatására a kimeneti képek bithiba aránya megnövekedett, a 

( ) 076,00 ==κBER  értékű. A bithiba arány kulcstávolság függését a 3.10.(c) ábrán szürke 
görbével tüntettem fel.  
A bináris amplitúdó modulált bemeneti hullámfrontokkal és bináris fázismodulált Fourier 
kulcsokkal működő titkosítás egyszerű példája alapján láthatjuk, hogy a Fourier titkosítás 
3.1.1-3.2.3 fejezetekben bemutatott, általam javasolt statisztikus optikai modellje és az optikai 
jelfeldolgozó rendszerek vizsgálatára széleskörűen használt, 2.5. fejezetben bemutatott 
numerikus modell egymással konzekvens eredményeket ad. Láthattuk, hogy a javasolt 
statisztikus optikai modell segítségével hatékonyan számítható ki az optikai titkosítás bithiba 
aránya az alkalmazott titkosító és kiolvasó kulcsok közti κ  távolság függvényében, valamint 
jól kezelhetőek az optikai rendszert terhelő zajforrások. A továbbiakban azt mutatom meg, 
hogy a ( )κBER  függvény ismeretében hogyan határozható meg az adott titkosító rendszer 
bináris kulcshossza, azaz hogyan minősíthető a titkosítás biztonsági szintje. 
 
 
3.3. A bináris kulcshossz meghatározása  
 
Az előző, 3.2. fejezetben azt mutattam be, hogy a Fourier optikai titkosítás pontválasz 
függvényét felhasználva hogyan határozható meg a kimeneti adatok bithiba aránya. Beláttuk, 
hogy a bithiba arány felírható a bemeneti adatlap, a Fourier kulcsok és a zaj statisztikai 
paramétereinek függvényében (3.53). Ebben a fejezetben ezt használjuk fel arra, hogy a 
titkosító rendszer bináris kulcshosszát meghatározzuk.  
 
 
3.3.1. Hibajavító kód 
 
A bithiba arány meghatározására szolgáló (3.53) összefüggés alapján megállapíthatjuk, hogy 
valós titkosító rendszerek esetén a kimeneti adatlap bithiba aránya mindig véges értékű. A 
gyakorlatban megvalósított optikai rendszerekben ugyanis mindig jelen van némi zaj, mely a 
kimeneti hullám intenzitásának megállapítását, és ezáltal az információ tartalom dekódolását 
kisebb nagyobb mértékben bizonytalanná teszi. A kimeneti hullámfrontok kiolvasásával nyert 
adatok bithiba aránya a gyakorlatban legtöbbször 310−  és 210−  között van polimer alapú 
rögzítő anyag esetén [46,95,96]. Az optikai adattitkosító és tároló berendezések gyakorlati 
alkalmazásai azonban megkövetelik, hogy az adatok ennél jóval alacsonyabb, 1210−  értékű 
bithiba aránnyal legyenek elérhetőek a felhasználó számára [18]. Ennek elérése még a 
legalacsonyabb zajú hardver eszközzel sem lehetséges, ezért a felhasználói bithiba arányt 
hibajavító kódok alkalmazásával javítják. 
A hibajavító kódok működése azon alapul, hogy a jelfeldolgozó rendszer bemenetére 
redundáns információt juttatnak. A kimeneti adatokból a redundancia kihasználásával 
nagyobb valószínűséggel lehetséges az eredeti információ tartalom teljes visszanyerése, mint 
redundancia alkalmazása nélkül.  
Hibajavító kódokat leggyakrabban bináris adatok helyreállítására alkalmaznak. Ilyenkor a 
bemeneti adatokat n  bitből álló blokkokba rendezzük. Redundancia alkalmazása nélkül egy 
adatblokk tehát n  bit információt hordozhatna, ám mi ennél kevesebb, nk <  bit információt 
kódolunk. Az adatblokk csökkentett információ tartalom miatt felszabaduló szabadsági fokait 
arra használjuk fel, hogy a kódolt k  bit információ tartalmától egyértelműen függő redundáns 
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információt helyezzünk el a blokkban. Ha az adatblokk bitstruktúrája az adatfeldolgozó 
rendszer zaja miatt megváltozik, a redundáns információ segítségével bizonyos esetekben 
helyreállítható a felhasználó számára fontos k  bit információ. A legegyszerűbb hibajavító 
kódok esetén az n  bites adatblokk felhasználó számára fontos információt hordozó k  bitje 
egyértelműen elkülönül a redundanciát hordozó kn −  darab bittől, melyeket paritásbiteknek 
neveznek [97]. Megbízhatóbb hibajavítás érhető el, ha az adatblokk bitjeinek egyike sincs 
kitüntetett szerepben, vagyis az információt hordozó bitek nem különülnek el a redundanciát 
hordozó bitektől. A leggyakrabban alkalmazott ilyen típusú hibajavító eljárás a Reed-
Solomon kód [98], mely az információt hordozó biteket egy k  dimenziós polinom 
együtthatóiként kezeli. Az adatblokk bitjeit úgy állítjuk elő, hogy ezen polinomot n  
különböző pontban értékeljük ki. Az adatblokk n  bitje tehát redundáns információt hordoz a 
polinom nk <  darab együtthatójáról. Az eredeti információ, azaz a polinom együtthatói egy 
k  ismeretlenből és n  egyenletből álló túlhatározott egyenletrendszer megoldásával 
állíthatóak helyre.  
Megmutatható [99], ha egy n  bitből álló blokkban k  bit információt kódolunk, akkor Reed-
Solomon kód alkalmazásával t , vagy annál kevesebb számú hibásan kiolvasott bit ellenére is 
biztosan helyreállítható az eredeti k  bit információ tartalom, ahol t : 
 






 +−=
2

1kn
t  (3.59) 

 
A  x  operátor a lefelé kerekítést jelenti. Az is bizonyított [100], hogy nem valósítható meg 
olyan n  és k  paraméterekkel rendelkező más hibajavító kód, mely t -nél több hibát képes 
volna kijavítani. A (3.59) összefüggés tehát nem csak a Reed-Solomon kódra igaz, hanem az 
összes többi olyan hibajavító algoritmusra [97], mely a kódolásban rejlő kn −  darab 
szabadsági fokot a lehető leghatékonyabban használja ki a redundáns információ átvitelére. 
 
 
3.3.2. Hibajavító kód paraméterei egy adott titkosító rendszerben 
 
Egy tetszőleges optikai titkosító rendszerrel szemben alapvető elvárás, hogy a titkosított 
adatokat helyre tudjuk állítani, ha a rekonstrukcióhoz a helyes kulcsot használjuk. Ebben a 
fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy ezen alapvető igény kielégítéséhez milyen hibajavító kód 
alkalmazása szükséges. 
Legyen adott egy Fourier kulcsos titkosító rendszer, melynek segítségével adatokat 
titkosítottunk. Ha a titkosított adatokat helyes kulccsal olvassuk ki ( 0=κ ), a kimeneti adatok 
bithiba arányát a (3.54) összefüggés ismeretében a következőképp határozhatjuk meg: 
 

( )00 == κBERBER  (3.60) 
 
Ezen bithiba arány általában jóval nagyobb, mint a felhasználó által elvárt ε  felhasználói 
bithiba arány. A kérdés, hogy milyen paraméterekkel rendelkező hibajavító kódot 
alkalmazzunk, hogy az optikai rendszer elégtelenségéből származó 0BER -t a felhasználó 

igényeinek megfelelő ε  érték alá tudjuk csökkenteni. Tegyük fel, hogy az adatokat n  bit 
méretű blokkokba rendeztük. A blokk egyes bitjeinek helyes, vagy hibás kiolvasását tekintsük 
véletlenszerű, egymástól független elemi eseménynek. Annak valószínűsége, hogy a blokk 
egy bitjét hibásan olvassuk ki, éppen 0BER . Annak valószínűsége, hogy az n  bitből álló 
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blokkban éppen E  db hibásan kiolvasott bit található, binomiális eloszlást mutat az alábbiak 
szerint: 
 

( ) ( )EnE BERBER
E

n
BEREnP −−








= 000 1,,  (3.61) 

 
Tegyük fel, hogy a hibajavító kódunk maximálisan t  darab hibát tud kijavítani. Annak 
valószínűségét, hogy a hibajavítás sikertelen lesz, úgy számolhatjuk ki, hogy összegezzük az 
összes olyan eset valószínűségét, amikor a blokk kiolvasásakor elkövetett hibák E  száma 
nagyobb, mint t : 
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A hibajavítás sikertelenségének valószínűségét a felhasználó ε -ban maximalizálta, így az 
alábbi (3.63) egyenlőtlenséget kielégítő legkisebb t  értéket célszerű a hibajavító kód t  
paraméterének választani. 
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t  ismeretében az n  bitből álló blokkban kódolható információ mennyisége is meghatározható 
a (3.59) alkalmazásával: 
 

12 +−= tnk  (3.64) 
 
A fentiekben megmutattam, hogy egy adott optikai titkosító rendszer esetén hogyan 
találhatjuk meg azt az optimális paraméterekkel rendelkező hibajavító kódot, mely a 
felhasználói bithiba arányt az elvárásoknak megfelelő ε  érték alá csökkenti helyes kiolvasó 
kulcs alkalmazása esetén. Láthattuk, hogy az alkalmazandó hibajavító kód paramétereit a 
helyes kulccsal kiolvasott adatok 0BER  bithiba aránya határozza meg. 

 
 
3.3.3. A kulcsok ortogonalitásának feltétele 
 
Rendelkezésünkre áll egy optikai titkosító rendszer, és egy ahhoz illeszkedő hibajavító kód, 
mely garantálja a titkosított adatok reprodukálhatóságát, amennyiben az adatokat helyes 
kulccsal olvassuk ki. Ha azonban nem megfelelő kiolvasó kulcsot alkalmazunk, a kiolvasott 
adatok bithiba aránya növekszik a titkosító és kiolvasó kulcsok κ  távolságának függvényében 
(3.54). Kérdés, hogy mekkora az a minimális minκ  kulcstávolság, amely esetén a rendszerhez 

illesztett hibajavító kód már nem képes helyreállítani a titkosított információt. Ha minκ  ismert, 
akkor tudjuk, mekkora kulcstávolság szükséges ahhoz, hogy az egyik kulccsal titkosított 
adatok a másik kulcs használója előtt rejtve maradjanak. minκ  ismeretében tehát ortogonalitási 
feltételt szabhatunk ki a kulcsok között.  
Az adatok n  méretű blokkokba vannak rendezve, és adott a hibajavító kód, mely maximum t  
darab hibás bitet képes kijavítani egy adatblokkban. A titkosító és kiolvasó kulcsok közt κ  
távolságot feltételezve tudjuk, hogy az egy blokkban hibásan kiolvasott bitek E  száma 
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binomiális valószínűségi eloszlást mutat (3.65), hasonló okokból, mint azt a (3.61) 
összefüggés kapcsán tárgyaltuk. Az elemi esemény valószínűsége itt ( )κBER  
 

( ) ( )EnE BERBER
E

n
BEREnP −−
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E megnövekedett bithiba arány mellett is előfordulhat, hogy a hibajavító kód az eredeti 
információt helyre tudja állítani, vagyis a blokk kiolvasásakor keletkezett hibás bitek E  
száma kevesebb, mint t . Ennek valószínűsége: 
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A titkosító és a kiolvasó kulcs ortogonális, ha kicsi annak a valószínűsége, hogy a kiolvasott 
adatok információtartalmát a hibajavító kód helyre tudja állítani. Legyen e kicsiny 
valószínűség a felhasználó által elvárt ε  értéknél kisebb, ahogy azt az alábbi egyenlőtlenség 
megfogalmazza: 
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Ha a ( )κBER  függvény ismeretében megkeressük azt a kegkisebb minκ  kulcstávolságot, mely 

még éppen kielégíti a (3.67) egyenlőséget, akkor a minκ  kulcstávolsággal ortogonalitási 
feltételt szabhatunk ki a Fourier kulcsok között. Két kulcs ortogonális, ha a köztük mérhető 
kulcstávolság nagyobb, mint minκ .  
Az ortogonalitási kritérium ezen definíciója azért célravezető, mert meghatározását az optikai 
rendszer sajátosságaira vezettem vissza. Láttuk, hogy az ortogonalitás feltételeként kiszabott 

minκ  minimális kulcstávolság értéke az optikai rendszer adottságaiból fakadó ( )κBER  
függvénytől és a hibajavító kód paramétereitől függ. A hibajavító kód paramétereit pedig 
szintén az optikai rendszer ( )00 == κBERBER  paraméteréhez illesztettük a 3.3.2 fejezetben 

tárgyalt módon. 
Rendelkezésre áll tehát egy optikai rendszer tulajdonságai által megalapozott ortogonalitási 
feltétel, melyet felhasználhatunk arra, hogy a Fourier kulcsos titkosító rendszer kulcsterének 
számosságát meghatározzuk. 
 
 
3.3.4. A Fourier kulcsos titkosítás bináris kulcshossza 
 
A Fourier kulcsos titkosítás általam használt modellje szerint a Fourier sík NN ×  darab 
véletlenszerűen modulált pixelből áll. A titkosító rendszer kulcsterének létrehozásakor olyan 
pixelkonfigurációkat kell találni, melyek egymásra páronként ortogonálisak. Minél több 
egymásra ortogonális kulcsot találunk, annál nagyobb a titkosítás kulcstere, annál 
biztonságosabb titkosítást tudunk megvalósítani. E fejezet célja, hogy a kulcstér 
számosságának kettes alapú logaritmusát, azaz a titkosító rendszer bináris kulcshosszát 
meghatározzuk. 
Az ortogonális kulcsok konstruálását Ujvári [30] módszere szerint végezhetjük. A 3.11.(a) 
ábrán látható Fourier kulcs NN ×  darab pixelét feltöltjük véletlenszerű komplex 
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amplitúdókkal úgy, hogy az egyes pixelek által felvehető komplex amplitúdók értékkészlete, 
valamint az egyes komplex amplitúdó értékek előfordulási valószínűségei adottak, a konkrét 
titkosító rendszerre jellemzőek.  
Ezt követően a Fourier kulcs NN ×  darab pixelét L  darab diszjunkt pixelcsoportra osztjuk. 
Az egyes csoportokban található pixelek száma megegyezik. A pixelcsoportok nem alkotnak 
összefüggő területet, pixeleik véletlenszerűen helyezkednek el a Fourier síkon, ahogy azt a 
3.11.(b) ábra szemlélteti. 
 

    
  (a) (b) 

3.11. ábra. (a): Fourier kulcs pixeleinek véletlenszerű komplex amplitúdó eloszlása. (b) Fourier kulcs 
pixeleinek L darab véletlenszerű diszjunkt csoportba sorolása (L=5) 

 
Válasszuk ki az egyik pixelcsoportot, és változtassuk meg a csoport minden egyes pixelének 
komplex amplitúdóját az eredetitől eltérő állapotba. A többi csoport pixeleit változatlanul 
hagyjuk. Ebben az esetben belátható, hogy az eredeti, és a megváltoztatott kulcs relatív 
kulcstávolsága a következő: 
 

L

1=κ  (3.68) 

 
Bármelyik pixelcsoporton hajtjuk is végre a fenti változtatást, az eredeti és az új, 
megváltoztatott kulcs közti távolságra igaz lesz a (3.68) kifejezés. A kérdés, hogy hány darab 
pixelcsoportra oszthatjuk a Fourier kulcsot, ha azt akarjuk, hogy egy pixelcsoport 
megváltoztatásával biztosan egy új, ortogonális kulcsot kapjunk. Belátható, hogy ha a Fourier 
kulcsot a (3.69) kifejezés szerinti L , vagy annál kevesebb egyenlő részre osztjuk, akkor 
biztosan igaz lesz, hogy egy pixelcsoport megváltoztatása esetén az új és a régi kulcs közti 
kulcstávolság kielégíti a 3.3.3. fejezetben definiált ortogonalitási kritériumot.  
 

min

1

κ
=L  (3.69) 

 
Az L  darab pixelcsoport mindegyikéről függetlenül eldönthető, hogy eredeti, vagy 
megváltoztatott állapotát használjuk-e egy új kulcs létrehozására. Ezen módszer segítségével 
biztosan konstruálható L2  darab ortogonális Fourier kulcs, így megállapíthatjuk, hogy a 
titkosítás bináris kulcshossza L . 
A fenti gondolatmenet használhatjuk minden olyan Fourier kulcsos optikai titkosító rendszer 
bináris kulcshosszának meghatározására, ahol felírható a kimeneti adatok bithiba aránya a 
kulcstávolság függvényeként. 
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3.3.5. Kulcshossz kiszámítása speciális esetben 
 
A fentiekben leírt általános kulcshossz meghatározó módszer alkalmazását egy ismert Fourier 
kulcsos titkosítás speciális példáján mutatom be. A vizsgált titkosító rendszer bináris 
amplitúdó modulált bemeneti adatlapokkal, valamint bináris fázismodulált Fourier kulcsokkal 
működik. Ezen titkosító rendszer kiolvasott képeinek bithiba arányát határoztuk meg a 
rendszer paramétereinek függvényében a 3.2.3. fejezetben. Az ott bemutatott bithiba arány 
görbék felhasználásával határozzuk meg a titkosító rendszer kulcshosszát. 
Tegyük fel, hogy a bemeneti adatlap 256=n  bit méretű blokkokra van felosztva. Ebben az 
esetben az adatlap kiolvasásakor a blokkban található hibás bitek száma nE ≤≤0  értéket 
vehet fel véletlenszerűen. Az optikai titkosító rendszer numerikus modellje segítségével 1000 
db 256=n  bit méretű, véletlenszerű adattartalommal bíró adatblokk titkosítását, majd 
rekonstrukcióját hajtottam végre. A modellezés során feltételeztem, hogy az optikai 
rendszeren áthaladó hullámfrontot zaj terheli, a jel-zaj viszony értéke 8,4=SNR . A kiolvasott 
adatblokkokban található hibás bitek E  számát a 3.12. ábrán szürke pontokkal ábrázoltam a 
titkosító és a rekonstruáló kulcs közti κ  kulcstávolság függvényében. Látható, hogy a hibás 
bitek E  száma jelentős szórást mutat, valószínűségi eloszlását a (3.61) összefüggéssel 
definiált binomiális eloszlás írja le. Az eloszlás )(κBERn⋅  várható értéke függ a kiolvasást 
jellemző bithiba aránytól. A várható érték κ  függését vastag fekete vonallal ábrázoltam a 
3.12. ábrán. Adott κ  kulcstávolság mellett az eloszlás várható értékének és szórásának 

ismeretében meghatároztam a hibás bitek számának azon )(κ+E  felső határát, melynél több 

hiba csak igen kicsi ( 1210−=ε ) valószínűséggel következik be a blokk kiolvasása során. 
Matematikailag megfogalmazva: 
 

( ) εκκ => + )()( EEP  (3.70) 
 

Az )(κ+E  értéke függ a beíró és kiolvasó kulcsok közti κ  kulcstávolságtól, az )(κ+E  

függvényt a 3.12. ábrán szaggatott vonallal ábrázoltam. )(κ+E  mintájára kiszámítható a hibás 

bitek számának )(κ−E  alsó határa, melynél kevesebb hiba ε  valószínűséggel következik be a 
blokk kiolvasása során: 
 

( ) εκκ =< − )()( EEP  (3.71) 
 

Az )(κ−E  függvényt szaggatott vonallal tüntettem fel a 3.12. ábrán. Kijelenthető tehát, hogy 
egy blokk kiolvasásakor elkövetett hibák E  száma igen nagy ( ε21− ) valószínűséggel az 

)(κ+E  és a )(κ−E  görbék által meghatározott konfidencia intervallumon belül helyezkedik el 
adott κ  kulcstávolság esetén. 
 
A felhasználó szempontjából elvárás, hogy a helyes kulccsal kiolvasott blokk adattartalma 
nagy ( ε−1 ) valószínűséggel rekonstruálható legyen. A rekonstrukció sikertelenségének 
valószínűsségét tehát ε  alá kell szorítani hibajavító kód alkalmazásával. Ehhez olyan 
hibajavító kód szükséges, mely a blokkon belül t  db hibás bitet még éppen ki tud javítani. A 
hibajavító kód t  paraméterét a 3.3.2 alfejezetben tárgyalt elvek alapján mindig 
meghatározhatjuk, ha megkeressük a (3.63) egyenlőtlenséget kielégítő legkisebb t  értéket. A 
hibajavító kód t  paraméterének meghatározását grafikusan is elvégezhetjük a 3.12. ábrán 
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jelölt A pont megkeresésével. Ha ugyanis a hibajavító kód t  paraméterének az )(κ+E  görbe 

0=κ  helyen vett behelyettesítési értékét választjuk (A pont), akkor az )(κ+E  függvény 
definíciójából következően a helyes kulccsal kiolvasott adatblokk sikertelen helyreállításának 
valószínűsége éppen ε  lesz. Megállapíthatjuk tehát, hogy az adott titkosító rendszer optikai 
kiolvasását jellemző )(κBER  függvénynek, az adatblokk n  méretének, továbbá a felhasználó 
által definiált ε  valószínűségnek ismeretében mindig egyértelműen meg tudjuk határozni a 
szükséges hibajavító kód t  paraméterét. Az általunk vizsgált 8,4=SNR  jel-zaj viszonyú zajjal 
terhelt, bináris amplitúdó modulált bemeneti adatlapokkal és fázismodulált Fourier kulcsokkal 
működő titkosító rendszer esetén 24=t  bit adódott. A példánkban szereplő titkosító 
rendszerben tehát alkalmaznunk kell egy olyan hibajavító kódot, mely az 256=n  bit méretű 
kiolvasott adatblokkokban akár 24=t  hibás bitet is képes kijavítani.   
A vizsgált titkosító rendszer )(κBER  függvénye és az alkalmazott hibajavító kód 
paramétereinek ismeretében meghatározhatjuk, mekkora minimális minκ  kulcstávolság 
szükséges ahhoz, hogy a beíró és a kiolvasó kulcsok ortogonálisak legyenek egymásra. A 
3.3.3. alfejezetben tárgyalt elvek alapján az orogonalitáshoz szükséges minκ  kulcstávolság 
meghatározható a (3.67) egyenlőtlenséget kielégítő legkisebb κ  érték megkeresésével. Így azt 
a legkisebb kulcstávolságot határozzuk meg, mely kulcstávolság esetén az optikailag 
kiolvasott adatok információ tartalma ε  valószínűséggel állítható helyre a t  paraméterrel 

rendelkező hibajavító kód alkalmazásával. Az )(κ−E  függvény definíciójából adódóan minκ  
értékét úgy is meghatározhatjuk, hogy megkeressük azt a κ  kulcstávolságot, amely mellett az 

)(κ−E  függvény éppen t  értéket vesz fel: 
 

tE =− )( minκ  (3.72) 
 
A fenti egyenlet grafikus megoldását a B pont szemlélteti a 3.12. ábrán. Elmondhatjuk, hogy 

minκ  értéknél nagyobb kulcstávolságok alkalmazása esetén ε -nál kisebb a valószínűsége 
annak, hogy egy kiolvasott adatblokkban t -nél kevesebb hibás bit található. Annak 
valószínűsége tehát igen kicsi (ε ), hogy a beíró kulcstól minκ  értékénél nagyobb 
kulcstávolságra levő kulccsal kiolvasott adatatok információ tartalma helyreállítható a t  
paraméterű hibajavító kód alkalmazásával. Az általunk vizsgált 8,4=SNR  jel-zaj viszonyú 
zajjal terhelt, bináris amplitúdó modulált bemeneti adatlapokkal és fázismodulált Fourier 
kulcsokkal működő titkosító rendszer esetén 049.0min =κ  érték adódott.  
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3.12. ábra. Titkosított adatok kiolvasásakor előforduló hibás bitek száma a kulcstávolság 
függvényében 8,4=SNR  jel-zaj viszonyú optikai rendszer esetén. Szürke pontok: Az 256=n  bit 
méretű adatblokkok kiolvasásakor előforduló hibás bitek E  száma eltérő κ  kulcstávolságok esetén. 
Vastag fekete vonal: Hibás bitek számának )(κBERn ⋅  várható értéke a κ  kulcstávolság 

függvényében. Szaggatott vonalak: A (3.70) és (3.71) összefüggésekkel definiált )(κ+E  és )(κ−E  

konfidencia intervallum határok. A pont: Az )(κ+E  függvény 0=κ  helyen vett érétke az 
alkalmazandó hibajavító kód t paraméterét adja meg. B pont: A (3.72) egyenlet grafikus megoldását 
szemlélteti.  

 
A minκ  minimális kulcstávolságot, mint ortogonalitási kritériumot használtuk fel a 3.3.4. 
alfejezetben a bináris kulcshossz meghatározásakor. A (3.69) összefüggés alapján a 
példánkban szereplő bináris amplitúdó modulált bemeneti hullámfrontokkal működő titkosító 
rendszer bináris kulcshosszának 20=L  bit adódik. 
 
A kulcshossz meghatározás grafikus megközelítése alapján láthatjuk, hogy az optikai titkosító 
rendszer kulcshossza függ a 3.12. ábrán feltüntetett A és B pont helyzetétől. E két pont 
elhelyezkedését a titkosító rendszer )(κBER  diagramja egyértelműen meghatározza. Az 
amplitúdó modulált bemeneti hullámokkal működő titkosító rendszer 3.2.3. alfejezetben 
bemutatott diszkussziója rámutatott arra, hogy a helyes kulccsal kiolvasott adatlapok bithiba 
aránya jelentősen függ az optikai rendszert terhelő zajtól. A jel-zaj viszony egyértelműen 
meghatározza a )0( =κBER  értékét, ezáltal az A és B pont helyzetét. Emiatt az optikai 
titkosítás bináris kulcshossza függ az optikai rendszer jel-zaj viszonyától. Ennek bemutatására 
meghatároztam a bináris amplitúdó modulált bemeneti hullámfronttal és bináris fázismodulált 
Fourier kulcsokkal működő optikai titkosító rendszer )(κBER  diagramját eltérő jel-zaj 

viszony értékek mellett. A 3.12. ábrán látható diagram mintájára meghatároztam az )(κ+E  és 

)(κ−E  konfidencia-intrervallum határokat, megkerestem a diagramokhoz tartozó A és B 
pontok helyzetét, mely alapján kiszámítottam a kulcsok ortogonalitásához szükséges 
minimális minκ  kulcstávolságot. Az 3.3=SNR  és 10000=SNR  jel-zaj viszony értékekhez 
tartozó )(κBER  diagramokat a 3.13. ábrán tüntettem fel. 
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 (a) (b) 

3.13. ábra. Titkosított adatok kiolvasásakor előforduló hibás bitek száma a kulcstávolság 
függvényében eltérő jel-zaj viszonyú optikai rendszerek esetén. (a): 3,3=SNR  (b): 10000=SNR . 
Szürke pontok: Az 256=n  bit méretű adatblokkok kiolvasásakor előforduló hibás bitek E  száma 
eltérő κ  kulcstávolságok esetén. Vastag fekete vonal: Hibás bitek számának )(κBERn ⋅  várható 
értéke a κ  kulcstávolság függvényében. Szaggatott vonalak: A (3.70) és (3.71) összefüggésekkel 

definiált )(κ+E  és )(κ−E  konfidencia intervallum határok. 

 
A 3.13.(a) ábrán ugyanazon titkosító rendszer kiolvasásakor megjelenő hibás bitek számát 
értékeltem ki a kulcstávolság függvényében, mint ahogy azt a 3.12. ábra esetén tettem, ám a 
modellezett optikai rendszer jel-zaj viszonyát 8,4=SNR -ról 3,3=SNR -ra csökkentettem. 
Látható, hogy a magasabb zajszint miatt megnőtt a helyes kulccsal kiolvasott adatblokkokban 
előforduló hibás bitek számának várható értéke: bitBERn 30)0( ==⋅ κ . Az 

információtartalom helyreállításához magasabb t  paraméterrel rendelkező hibajavító kód 

szükséges (A pont: bitEt 47)0( === + κ ). Ennek következtében az ortogonalitáshoz 

szükséges minκ  kulcstávolság megnő ( 079,0min =κ ), a kulcshossz pedig lecsökken bitL 12=  

értékre. A jel-zaj viszony csökkenése tehát a kulcshossz, azaz a titkosítás biztonságának 
csökkenését is magával vonja.  
Könnyen belátható az is, hogy a kulcshossz nem növelhető minden határon túl a jel-zaj 
viszony növelésével. A 3.13(b) ábrán a megközelítőleg zajmentes rendszer ( 10000=SNR ) 
hibás bitjeinek számát láthatjuk a kulcstávolság függvényében. Ebben az ideális esetben nem 
szükséges hibajavító kód az információ helyreállításához, azaz a hibajavító kód 0=t  
paraméterrel rendelkezik. Ahhoz azonban, hogy a helytelen kulccsal kiolvasott adatblokk ε –
nál kisebb valószínűséggel legyen reprodukálható, véges értékű 037,0min =κ  minimális 
kulcstávolság szükséges. Az ehhez tartozó bináris kulcshossz értéke bitL 27=  

A titkosítás bináris kulcshosszát kiértékeltem a jel-zaj viszony függvényében, melyet a 3.14. 
ábrán tüntettem fel.  
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3.14. ábra. A bináris amplitúdó modulált bemeneti hullámfronttal és bináris fázismodulált Fourier 
kulcsokkal működő optikai titkosító rendszer bináris kulcshossza a rendszer jel-zaj viszonyának 
függvényében.  

 
Látható, hogy vizsgált Fourier optikai titkosítás bináris kulcshossza telítődő görbe szerint 
változik a jel-zaj viszony növelésével. Leolvasható, hogy a maximálisan elérhető kulcshossz 
értéke bitL 27= . 

Megmutattuk tehát, hogy a hagyományos, bináris amplitúdó modulált bemeneti 
hullámfrontokkal, és bináris fázis modulációjú Fourier kulcsokkal működő optikai titkosítás 
biztonsága limitált. Beláttuk, hogy a gyakorlatban megvalósítható kulcshosszat a rendszer jel-
zaj viszonya határozza meg. Beláttuk azt is, hogy ideális, zajmentes optikai rendszerrel 
elérhető biztonsági szint sem növelhető bitL 27=  fölé. Felmerül a kérdés, vajon lehetséges-e 

a bemeneti hullámfront, vagy a Fourier kulcs modulációjának alkalmas megválasztásával 
nagyobb adatbiztonságot elérni? Dolgozatom 4. és 5. fejezetében erre a kérdésre keresem a 
választ, és megmutatom, hogy a moduláció alkalmas megválasztásával a Fourier optikai 
titkosítás biztonsága növelhető. 
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4. Kettős kulcsú titkosítás fázis és amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal 
 
A kettős kulcsú optikai adattitkosító rendszerek bemeneti hullámfrontját legelőször amplitúdó 
[7,14,35,36] később fázis modulációval [38,39,40] állították elő. A Fourier kulcs 
modulációjára azonban kizárólag fázis modulációt alkalmaztak. Miután több szerző 
[53,55,56] felhívta a figyelmet a kettős kulcsú titkosító rendszer gyengeségeire, javaslatok 
születtek [68-80] a biztonság javítására. Ezen módszerek jó része lényegesen összetettebb 
optikai rendszer megépítését feltételezi, mint a kettős kulcsú titkosítás eredeti koncepciója. 
Ezért külön figyelmet érdemelnek azok a módszerek, melyek a kettős kulcsú rendszer 
minimális módosításával érik el az adatbiztonság javulását. A legegyszerűbb biztonság növelő 
javaslatot Cheng és társai [101] dolgozták ki. Módszerük lényege, hogy a Fourier síkban nem 
csak egy véletlen fázismaszkot, hanem egy véletlen amplitúdó maszkot is elhelyeznek Fourier 
titkosító kulcs gyanánt. Ebben a fejezetben megvizsgálom, hogy a fázis és amplitúdó 
modulációt egyaránt használó Fourier kulcsok mennyivel növelik meg a Fourier titkosítás 
kulcshosszát. A biztonság növekedését kísérletileg igazolom, és megmutatom, hogy a fázis és 
amplitúdó modulált Fourier kulcsok jól alkalmazhatóak holografikus adattároló berendezések 
biztonságának növelésére.  
 
 
4.1. A titkosító rendszer bemutatása 
 
Ebben a fejezetben bemutatom a fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal működő 
titkosító rendszer modelljét, és a 3. fejezetben ismertetett általános kulcshossz meghatározó 
módszert alkalmazva bemutatom, hogy az elérhető biztonság növekedés mennyiben függ az 
optikai rendszer egyes paramétereitől.  
 
 
4.1.1. A titkosító rendszer felépítése 
 
A titkosításra használt optikai összeállítás elvi vázlata az 4.1.(a) ábrán látható.  
 

 
 (a) (b) 

4.1. ábra. A fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal működő titkosítás vázlata. (a): Titkosító 
rendszer, (b): kiolvasó rendszer.  

 
Az U  bemeneti hullámfrontban bináris fázis moduláció segítségével kódoljuk az adatokat. 
Véletlenszerű adatlapot feltételezve a bemeneti hullámfront pixelei 0 és π  fázisállapotokat 
vehetnek fel egyenlő valószínűséggel. 
A H  tárgytérbeli kulcs pixelei illeszkednek a bemeneti hullámfront pixeleihez. A tárgytérbeli 
kulcs pixelei π20−  tartományon egyenletes eloszlással, véletlenszerűen modulálják a 
bemeneti hullámot. 
A Fourier síkban helyezkedik el az fW  fázismaszk és az aW  amplitúdó maszk, melyek a 

Fourier kulcs szerepét töltik be. A fázismaszk pixelei 0 és π  fázisállapotokat vehetnek fel 
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egyenlő valószínűséggel. Az amplitúdó maszk szintén bináris, pixelei q  valószínűséggel 1+ , 
q−1  valószínűséggel k  értéket vesznek fel, ahol 01 >> k . q  és k  az amplitúdó kulcs két 

fontos paramétere, mely egy adott alkalmazás során állandó. Mint később látni fogjuk, e 
paraméterek megválasztása jelentős hatással van a titkosítás hatékonyságára. A Fourier 
titkosító kulcs az amplitúdó és a fázismaszk afWWW =  szorzataként áll elő. Az W  Fourier 

kulcs tehát az alábbi négy komplex amplitúdó értéket veheti fel a megadott 
valószínűségekkel: 
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 valószínűséggel (4.1) 

 
Az R  kiolvasó kulcs értékkészlete értelemszerűen ugyanezen négy komplex amplitúdót 
tartalmazza. Belátható, hogy az adatok kiolvasásához szükséges helyes kiolvasó kulcsot 
megkapjuk, ha az R  kulcs pixeleit az alábbi megfeleltetés segítségével hozzuk létre a W  
titkosító kulcs ismeretében: 
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Ebben az esetben ugyanis biztosított, hogy a WRC =  szorzat konstans értékű függvényt ad. 
Meg kell jegyeznünk, hogy egy adott q  és k  paraméterekkel jellemzett W  titkosító kulcshoz 
tartozó helyes R kiolvasó kulcs pixeleinek valószínűségi eloszlása a (4.2) megfeleltetés miatt 
eltérő lesz a W  kulcs (4.1) kifejezésben megadott valószínűségi eloszlásától. Az R kiolvasó 
kulcs komplex amplitúdóinak valószínűségi eloszlása a következő: 
 













−
−
+
+

=

1

1

k

k
R        













−

−

2/)1(

2/

2/

2/)1(

q

q

q

q

 valószínűséggel (4.3) 

 
Amennyiben a helyes kiolvasó Fourier kulcsot alkalmazzuk az 4.1.(b) ábrán látható optikai 
rendszerben, és a K  tárgytérbeli kiolvasó kulcs fáziseloszlását a beíró kulcs konjugáltjának 
választjuk ( *HK = ), akkor a K  kulcs mögött előáll az eredeti U  bináris fázis modulációval 
rendelkező hullámfront. A fázis-amplitúdó konverziót kettőstörő kristály segítségével 
valósítjuk meg [43] a 2.2.5. fejezetben részletezett módon. A fény áthalad a kristályon, majd a 
polárszűrőn, és az O  hullámfront szomszédos pixeleinek interferenciája jelenik meg a 
rendszer kimenetén. Mivel az U  bemeneti hullámfront bináris fázis modulációval 
rendelkezett 1+  illetve 1−  komplex amplitúdókkal, a helyes kulccsal reprodukált O  
hullámfront pixelei is ugyanezen fázisállapotokat vehetik fel. A kimeneten kialakuló 
interferencia tehát az alábbi négy lehetőséget valósíthatja meg: 
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1. pixel 2. pixel interferencia Intenzitás 
+1 +1 +2 4 
+1 -1 0 0 
-1 +1 0 0 
-1 -1 -2 4 

4.1. táblázat: A kimeneti hullámfront szomszédos pixeleinek lehetséges komplex amplitúdó állapotai, 
és a kettőjük interferenciájából származó intenzitás, melyet a fázis-amplitúdó konverter segítségével 
állítunk elő. 

 
A kimeneten tehát bináris intenzitás eloszlást tapasztalunk, mely alapján az eredeti 
adattartalom könnyen helyreállítható. A bemeneti hullámfront bináris fáziseloszlását célszerű 
eleve úgy megválasztani, hogy a kimeneten a kívánt bináris intenzitás eloszlás valósuljon meg 
[43]. Így a rekonstruált adatok egyszerű elektronikus kamerával felvéve azonnal 
hozzáférhetőek lesznek, feltéve, hogy a helyes kiolvasó kulcsot alkalmaztuk az eredeti 
hullámfront rekonstrukciójára. A következő fejezetben azt vizsgálom meg, miként viselkedik 
a rendszer, ha helytelen kulcsot alkalmazunk az adatkiolvasáskor, és ebből következtetek a 
rendszer biztonságára. 
 
 
4.1.2. Kimeneti adatok bithiba aránya 
 
Célom, hogy az előző alfejezetben ismertetett fázis-amplitúdó modulált kulcsokat használó 
titkosító rendszer biztonságát minősítsem. Mivel e titkosító rendszer a korábbiaktól csak a 
Fourier kulcs modulációjában tér el, vizsgálatom a Fourier titkosítás kulcsterének 
meghatározására terjed ki, amit a 3. fejezetben bemutatott módszer segítségével végzek el. 
Ehhez ki kell számítanom a (3.53) kifejezés argumentumában szereplő statisztikai 
paramétereket a vizsgált titkosító rendszerre vonatkozó konkrét esetben, hogy felírhassam a 
kiolvasott adatok bithiba arányát a kulcstávolság függvényében. Az így kapott )(κBER  
diagramot a bináris kulcshossz meghatározására fogom felhasználni.  
Első lépésben vizsgáljuk meg az adattitkosító rendszer pontválasz függvényét meghatározó 

WRC =  szorzatot, határozzuk meg annak statisztikai paramétereit a W  beíró és az R kiolvasó 
kulcsok κ  kulcstávolságának függvényében.  
Legyen adott egy NN ×  pixelből álló W  fázis-amplitúdó modulált titkosító kulcs adott q  és 
k  paraméterekkel. Hozzunk létre olyan R kiolvasó kulcsot, mely szintén q  és k  
paraméterekkel rendelkezik, de a W  titkosító kulcstól κ  távolságra van. Ehhez az R kulcs 

NN ×  méretű pixelmátrixából véletlenszerűen ki kell választanunk 2Nκ  darab pixelt, 
melynek bináris fázisállapotát ellentétesnek definiáljuk a W  kulcshoz képest. Ugyanezen 
pixelek amplitúdó értékeit válasszuk véletlenszerűen k  értékűnek q  valószínűséggel, és 1 
értékűnek q−1  valószínűséggel úgy, hogy ezen pixelek amplitúdó eloszlása statisztikailag 
független legyen a W  kulcs megfelelő pixeleinek amplitúdó eloszlásától. Az R kulcs 

maradék ( ) 21 N−κ  darab pixelét pedig töltsük fel a W  kulcs ismeretében a (4.2) megfeleltetés 
szerint. Az így létrehozott kulcsról belátható, hogy a helyes kiolvasó kulcstól épp κ  
távolságra van, emellett q  és k  paramétere megegyezik a helyes kiolvasó kulccsal. 
Használjuk ezt a helytelen R kiolvasó kulcsot a W  kulccsal titkosított adatok kiolvasására. 
Ebben az esetben a rendszer pontválasz függvényét a WRC =  szorzat határozza meg (3.5). A 

(4.2) megfeleltetés miatt tudjuk, hogy a C  szorzat azonosan k  értéket ad azon ( ) 21 N−κ  

darab pixel helyén, ahol az R kiolvasó kulcs a helyes kulccsal megegyezik. Azon 2Nκ  darab 
pixel helyén, ahol az R kiolvasó kulcs eltér a helyes kulcstól, a C  szorzat véletlenszerűen 
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1− , k−  és 2k−  értékeket vehet fel. Ismervén a W  titkosító, és az attól κ  távolságra levő 
kiolvasó kulcs pixeleinek valószínűségi eloszlását, belátható, hogy a C  szorzat adott értékeit 
a 4.2. táblázatban foglalt valószínűségek szerint veheti fel.  
 

C  értéke Valószínűség 
   k  κ−1  

1−  )1( qq −⋅κ  
k−  ))1(21( qq −−⋅κ  

2k−  )1( qq −⋅κ  

4.2. Táblázat. A titkosító és kiolvasó kulcsok C szorzatában előforduló komplex értékek 
valószínűségei a κ  kulcstávolság függvényében 

 
A C  szorzat véletlenszerű komplex amplitúdóinak valószínűségi eloszlását ismerve 
meghatározhatjuk annak várható értékét és szórását: 
 

( ) ( ) ( )( )21121 kqqkcE −−⋅−−= κκ  (4.4) 
 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )222222 1121111 cEkqqcEkqqcEqqcEkcD +−++−−++−+−−= κκ
 (4.5) 
A kiolvasott adatok bithiba arányának meghatározásához azonban a C  függvény statisztikai 
jellemzőin túl ismernünk kell még a HUG =  tárgytérbeli titkosító kulccsal módosított 
bemeneti hullámfront pixeleinek statisztikai szórását. Mivel az U  bemeneti hullámfront 
pixelei -1 és +1 komplex amplitúdó értékeket vehetnek fel, a H  fázismaszk pedig véletlen 
fázis modulációt valósít meg a π20−  tartományon egyenletes eloszlással, ezért 
megállapíthatjuk, hogy a G  hullámfront fáziseloszlása is egyenletes lesz, amplitúdója pedig 
mindenütt egységnyi. A G  hullámfront komplex amplitúdó eloszlásának várható értéke és 
szórása ez alapján meghatározható: 
 

( ) 0=gE    ( ) 1=gD  (4.6) 
 
Mivel a G  bemeneti hullámfront komplex amplitúdójának abszolút értékét egységnyinek 

választottuk ( 1, =nmg ), a (3.35) kifejezés alapján kijelenthető, hogy a kimeneti hullámfront 

sQ  jelkomponensének abszolút értéke megegyezik a (4.4) kifejezéssel definiált ( )cE  várható 

értékkel: 
 

( )cEQs =  (4.7) 

 
A (3.38) kifejezésbe behelyettesítve (4.6)-t, megállapíthatjuk, hogy a kimeneti hullámfront 

eQ  hibakomponensének szórása megegyezik a (4.5) összefüggésben definiált ( )cD  szórással. 

 
( ) ( )cDQD e =  (4.8) 

 
A titkosító rendszer kimeneti hullámfrontját kettőstörő kristály segítségével alakítjuk át 
amplitúdó modulált kimeneti képpé a 2.2.5. fejezetben bemutatott módszer szerint. A 
szomszédos pixelek interferenciájának köszönhetően a jelkomponensek vagy összeadódnak, 
vagy kioltják egymást a 4.2 táblázatban foglaltak alapján. A „0” bináris értéket hordozó 
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kimeneti pixelek jelkomponenseinek intenzitása tehát zérus, míg az „1” bináris értéket 
hordozóé sI  (4.9) 
 

( )cEQI ss
22

44 ==  (4.9) 

 
A hibakomponens átlagos intenzitása pedig az interferenciát követően a következőképp 
alakul: 
 

( ) ( )cDQDI ee
22 22 ==  (4.10) 

 
Az így kapott sI  és eI  mennyiségek ismeretében meghatározhatjuk a fázis-amplitúdó 

modulált kulcsokkal működő titkosító rendszer kiolvasott adatlapjainak bithiba arányát a 
kulcstávolság függvényében. Ehhez a (4.9) és (4.10) kifejezésekbe behelyettesítjük (4.4)-t és 
(4.5)-t, így megkapjuk sI -t és eI -t κ  függvényeként. 

 

( ) ( )( )( )2211214 kqqkI s −−⋅−−= κκ  (4.11) 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )22222 112111212 cEkqqcEkqqcEqqcEkI e +−++−−++−+−−= κκ
 (4.12) 
 
 sI  és eI  ismeretében a (3.41), (3.43) és (3.51) kifejezések alkalmazásával kiszámíthatjuk a 

fázis-amplitúdó kulcsokkal működő titkosító rendszer kiolvasásakor fellépő bithiba arányt a 
κ  kulcstávolság függvényében. Ideális, zajmentes rendszert feltételezve a következő ( )κBER  
görbéket kapjuk: 
 

 
4.2. ábra: Fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal működő optikai titkosítás kiolvasott adatainak 
bithiba arány függése a κ  kulcstávolságtól a Fourier kulcs k =1, k =0,25 és k =0,125 amplitúdó 
paramétere esetén. A kitöltési tényező mindhárom esetben q =0,5. 

 
A világosszürke vonallal jelölt görbét k =1 amplitúdó paraméter esetén kapjuk, amely 
amplitúdó paraméter esetén a fázis-amplitúdó kulcsok amplitúdó modulációja eltűnik, a 
kulcsok csak fázis modulációt valósítanak meg. A csak fázisban modulált kulcsok ( )κBER  
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diagramját jól ismerjük a 3.2.3. fejezetből. Ha csökkentjük a kulcs k  amplitúdó paraméterét, 
a megjelenő amplitúdó moduláció megváltoztatja a ( )κBER  görbe alakját is. A sötétszürke 
görbét k =0,25, q =0,5 paraméterű kulcsok alkalmazásával kaphatjuk. Látható, hogy a csak 
fázisban modulált kulcsok ( )κBER  görbéjéhez képest egy sokkal nagyobb kezdeti 
meredekségű ( )κBER  karakterisztikát kapunk. Az amplitúdó modulációnak köszönhetően a 
kulcs teljes negálása ( 1=κ ) esetén sem csökken le a bithiba arány olyan jelentősen 
( ( ) 31,01 ==κBER ), ahogy azt a csak fázisban modulált kulcsok esetén tapasztaljuk 
( ( ) 01 ==κBER ). A k amplitúdó paraméter további csökkentése esetén (k =0,125; q =0,5; 
fekete vonallal ábrázolt görbe) a ( )κBER  függvény kezdeti meredeksége tovább növelhető, a 
görbe alakja ezáltal hasonlatossá tehető a 2.8. ábrán vázolt ideális titkosítás ( )κBER  
görbéjéhez. 
A fentiekben javasolt fázis-amplitúdó modulált kulcsok tehát alkalmasak lehetnek arra, hogy 
hatékonyabb titkosítást valósítsunk meg általuk, mint a hagyományos, csak fázisban modulált 
kulcsok alkalmazásával. Az alábbiakban mérések elvégzésével, továbbá az optikai rendszer 
modelljének vizsgálatával győződünk meg arról, hogy a fázis-amplitúdó modulált kulcsok 
mekkora mértékben növelik meg a titkosítás biztonságát. 
 
 
4.2. Kísérleti megvalósítás.  
 
A fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal működő titkosító rendszer egyszerűsített 
modelljének vizsgálata alapján feltételezhetjük, hogy a titkosítás biztonsága javítható a 
javasolt Fourier kulcsok segítségével. A kulcsok biztonságnövelő hatását kísérletileg kívánom 
igazolni az alábbiakban. A kísérleti megvalósítás másik motivációja, hogy megmutassam, a 
javasolt fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal működő titkosítás jól alkalmazható 
lapszervezésű holografikus adattárolókban. 
A titkosított hullámfront holografikus tárolására szolgáló optikai rendszereket a 2.1.3. 
fejezetben mutattam be. Ezek közül a 2.5. ábrán látható összeállítást valósítom meg, hiszen 
amellett, hogy egyszerűen demonstrálja a Fourier kulcsos titkosítást, ennek van a legkisebb 
eszközigénye. 
 
 
4.2.1. Kísérleti összeállítás 
 
Az adattitkosítással kombinált hologram rögzítést egy Mach-Zender típusú interferométer 
segítségével oldottam meg. A mérési összeállítás az 4.3 ábrán látható, mely alapján könnyen 
megérthetjük a rendszer elvi működését. 
A fényforrás fényét két nyalábra osztottam, majd mindkét hullámfrontot moduláltam. Az 
egyik hullámfront modulációja a titkosítandó adatokat, míg a másik a Fourier kulcsot 
hordozza. Az adatokat hordozó tárgynyaláb optikai Fourier transzformáltját hozom létre a 
hologram síkjában a tárgy-ágban található optikai elemek segítségével. Ezzel szemben a 
titkosító kulccsal modulált referencia hullámot a referencia-ágban elhelyezett képátvetítő 
rendszer leképezi a hologram síkjára. A felvett hologramot a referencia hullámmal 
megvilágítva rekonstruálhatjuk. A rekonstruált tárgyhullám optikai Fourier transzformációt 
követően jut a fázis-amplitúdó konverterbe, majd a CCD kamera detektorsíkjára. A kísérleti 
elrendezés működését az alábbiakban részletesen ismertetem. 
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(a) 
 

  
 (b) (c) 

4.3. ábra: (a) Fázis-amplitúdó modulált referencia hullámokkal működő holografikus adattároló és 
adattitkosító rendszer kísérleti elrendezése. (b) Kísérleti elrendezés fényképe, (c) hologram rögzítő 
egység fényképe. 

 
Fényforrásként egy 20 mW-os 532 nm hullámhosszú frekvencia-kétszerezett Nd:YAG lézert 
(1) használtam. A nyalábtágítást (2) követően a nyaláb félértékszélessége 3 mm volt. A 
lineárisan polarizált nyaláb polarizációs irányát λ/2-es lemez (3) segítségével állítottam. A 
tárgy és a referencia nyalábot a (4) polarizációs osztókockával választottam szét, így a tárgy- 
és a referencia ágba jutó fény intenzitás-arányát a (3) λ/2-es lemez forgatásával tudtam 
szabályozni. A (4) osztókockából a (5) tükör felé terjedő referencia nyaláb vízszintes 
polarizációjú. Az eredetileg függőleges polarizációjú tárgy nyalábot az (6) λ/2-es lemez 
szintén vízszintes polarizációjúvá alakítja. A párhuzamosan terjedő tárgy és referencia nyaláb 
ugyanazon (7) reflexiós Holoeye LCoS Brillian-758 típusú folyadékkristályos kijelző (LCD) 
két jól elkülönülő területére vetül. Az LCD kijelző 7681250×  darab 1212×  mikrométeres 
pixelből tevődik össze, melyek egymástól függetlenül 256 diszkrét modulációs állapotot 
vehetnek fel. A kijelző vezérlését számítógép végzi. Az 4.3. sematikus ábrán síkban ábrázolt 
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LCD megvilágítást a gyakorlatban az 4.4. ábrán látható optikai elrendezéssel valósítottam 
meg.  
 

 
4.4. ábra: Reflexiós folyadékkristályos kijelző megvilágítása a tárgy és a referencia nyalábbal.  

 
Az elrendezés lényege, hogy a nyalábtágító felől érkező nyaláb 15 mm-el a Mach-Zender 
interferométer síkja alatt helyezkedik el. A (4) osztókocka és a (5) tükör el van fordítva a 
beérkező nyaláb tengelye körül, így az LCD kijelző felé induló nyalábok 10°-os szöget zárnak 
be a vízszintessel. Az LCD kijelző síkja 5°-kal eltér a függőlegestől, így az arról visszaverődő 
tárgy és referencia nyaláb vízszintes irányban, és immár a Mach-Zender interferométer 
síkjában terjed tovább. Az elrendezés előnye, hogy az LCD-re érkező és az onnan 
visszaverődő hullámfrontnak nem kell áthaladnia ugyanazon optikai elemeken. Ez lehetővé 
teszi, hogy az LCD kijelzőt hatékony fázis modulációt megvalósító elrendezésben 
működtessük. A fázis moduláció megvalósításának érdekében az LCD-ről visszaverődő tárgy 
és referencia hullámfrontot átvezetjük egy-egy λ/4-es lemezen (9 és 12) továbbá egy-egy 
polárszűrőn (10 és 13). A λ/4-es lemezek tengelye vízszintes, a polarizátorok tengelye 45°-os 
szöget zár be a vízszintessel. Az LCD kijelzőből (7), a λ/4-es lemezből (9 ill. 12) és a 
polárszűrőből (10 ill. 13) összeállított rendszert térbeli fázismodulátornak nevezem, részletes 
vizsgálatával a [102] publikációmban foglalkozom. Jelen alkalmazás szempontjából azonban 
a leglényegesebb, hogy a (10) és (13) polarizátorokat elhagyó hullámfrontok térbeli fázis 
modulációval rendelkeznek. A hullámfront elemeinek fázisállapotát π6,1..0  között lehet 

változtatni az LCD kijelző vezérlésével. A referencia ágban elhelyezett (11) λ/2-es lemez a 
térbeli fázismodulátorból kilépő hullámfront lineáris polarizációját függőleges irányúra 
alakítja, míg a tárgy ágban terjedő hullám polarizációja vízszintes irányt vesz fel a (14) λ/2-es 
lemeznek köszönhetően. Az egymásra ortogonális polarizációs állapotban levő tárgy és 
referencia hullámot a (22) polarizációs osztókockával csatoljuk össze. Az összecsatolást 
követően a két hullámfront áthalad a (23) λ/4-es lemezen, melynek tengelye a vízszintessel 
45°-ot zár be. Ez a tárgy és a referencia nyalábot egymáshoz képest ellentétes irányú 
cirkuláris polarizációs állapotba hozza, mely a polarizációs hologramok felvétele 
szempontjából a legkedvezőbb [24]. 
A tárgy ágban elhelyezkedő (18), (21) és (24) elemekből álló lencserendszer feladata, hogy az 
LCD kijelzőn megjelenített bemeneti adatlap Fourier transzformáltját létrehozza a (25) 
hologram felületén. A (18) lencse fókusztávolsága 90 mm, első fókuszsíkjában az LCD 
kijelző helyezkedik el, hátsó fókuszsíkja egybe esik a 65 mm-es fókusztávolságú (21) lencse 
első fókuszsíkjával. Ebben a síkban alakul ki a bemeneti hullámfront Fourier transzformáltja, 
ahol egy kör alakú apertúra (20) gondoskodik a tárgyhullám térfrekvencia spektrumának 
sávkorlátozásáról. A térszűrés Nyquist-apertúra egységekben mérve 3 egység volt. A (21) 
lencse hátsó fókuszsíkjában kialakul a bemeneti hullámfront képe, melynek optikai Fourier 
transzformáltját a 13 mm fókusztávolságú Fourier-objektív (24) hozza létre a hologram 
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síkjában. A (25) hologram rögzítő közeg a dán Risoe Laboratórium által kifejlesztett E1aP 
típusú azobenzol oldalláncos poliészter, mely 1 µm vastagságú rétegben 1 mm vastag 
üveghordozón van elhelyezve. Ebben az anyagban vékony polarizációs hologramok 
hozhatóak létre. Az LCD kijelzőn megjelenített 2020×  adatpixelből álló véletlenszerű 
bináris fáziseloszlás (4.5 ábra) minden egyes adatpixelét 44×  darab LCD pixel jeleníti meg, 
tehát a bemeneti hullámfront adatpixelei 4848×  µm méretűek. Ebből kiszámítható, hogy 
hologram síkjában kialakuló Fourier transzformált hullámfront Airy-rádiusza 216 µm.  
 

 
4.5. ábra: Tárgyhullám bináris fázis modulációja. A pixelek 0 illetve π  fázisúak. 

 
A hologram síkjában a Fourier transzformált tárgyhullám és a modulált referencia hullám 
interferenciáját kell létrehozni. A (15) és (24) elemekből álló lencserendszer az LCD-n 
megjelenített titkosító kulcsot képezi hologram síkjára. A (15) lencse fókusztávolsága 150 
mm, első fókuszsíkjában található az LCD kijelző, hátsó fókuszsíkja pedig egybe esik a (24) 
13 mm-es fókusztávolságú Fourier objektív első fókuszsíkjával. A referencia ágban így 
létrehozott leképező rendszer az LCD-n megjelenített titkosító kulcs 1:11,5 arányú kicsinyített 
képét hozza létre a hologramon. Az LCD-n megjelenített kulcs minden egyes pixelét 88×  db 
LCD pixel jeleníti meg, így a kulcspixelek mérete a hologramon 3,83,8 ×  µm-nek adódik. 
Célunk, hogy a fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokat használó titkosító rendszer 
működését kísérletileg vizsgáljuk, melyhez elengedhetetlen, hogy a referencia hullámfront 
modulációjakor 1+ , 1− , k+  és k−  komplex amplitúdó értékeket tudjunk előállítani. A fent 
bemutatott optikai rendszer viszont kizárólag fázis moduláció megvalósítására képes. El kell 
érnünk tehát, hogy a kizárólag fázisban modulált referencia hullám fázisban és amplitúdóban 
egyaránt modulálva legyen. Erre a Göröcs Zoltán [47] aluláteresztő térszűrésen alapuló 
módszerét használom. A térbeli fázismodulátorral az 4.6.(a) ábrán látható referencia hullám 
modulációt valósítom meg.  
 

     
 (a) (b) (c) 

4.6. ábra: (a) A megvalósítandó referencia hullám moduláció. (b) Fázis modulátoron megjelenített 
kép. A szürke árnyalatok eltérő fázis állapotokat jeleznek. (c) A hologramra vetülő referencia hullám 
intenzitásképe 
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A 1+  illetve 1−  komplex amplitúdójú kulcspixeleket úgy állítom elő, hogy azok helyén az 
LCD kijelzőn homogén 0 illetve π  fázis modulációval rendelkező 88×  elemű LCD pixel 
mátrixot jelenítek meg. A k+  illetve k−  komplex amplitúdójú pixelek helyén viszont 88×  
LCD pixelből álló sakktábla mintázatú pixel mátrixot jelenítek meg az 4.6.(b) ábra szerint. A 
sakktábla mintázatban két jól elkülönülő fázisállapot váltja egymást. A fázisban ekképp 
modulált referencia hullámfront aluláteresztő térszűrésen esik át a (15) lencse Fourier síkjában 
elhelyezett 3 mm sugarú (17) kör alakú apertúrának köszönhetően. A térszűrő a sakktábla 
mintázattal reprezentált kulcspixelek nagy térfrekvencia komponenseit nem engedi át, így 
azok helyén a továbbhaladó referencia hullámban sötét területek jelennek meg az 4.6.(c) ábra 
szerint. Ezzel szemben a homogén LCD pixelmátrixszal reprezentált 1+  illetve 1−  komplex 
amplitúdójú pixelek továbbra is világosak maradnak, hiszen azok alacsony térfrekvencia 
komponensei átjutnak a térszűrőn. Ezen elv alapján a fázis-amplitúdó modulált kulcsok 
létrehozásához szükséges 1+ , 1− , k+  és k−  komplex amplitúdók előállíthatóak a térbeli 
fázismodulátor hat jól megválasztott fázisállapotával, melyeket a 6..1v  fazorokkal 

jellemezhetünk. Az 4.3. táblázat összefoglalja a fázis amplitúdó modulált kulcsokban 
előforduló négy komplex amplitúdó előállításának módját, a megvalósítandó komplex 
amplitúdók és a 6..1v  fazorok közti összefüggéseket. Az 4.7. ábrán látható vektordiagram 

pedig a komplex síkon szemlélteti térbeli fázismodulátor szükséges modulációs állapotait.  
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4.3. táblázat: Fázis-amplitúdó modulált referencia hullám előállításának összefoglaló táblázata. 1. 
oszlop: Fázis-amplitúdó modulált referencia hullám komplex amplitúdója, melyet aluláteresztő 
térszűrés segítségével kívánunk megvalósítani. 2. oszlop: A térbeli fázismodulátoron megjelenítendő 

pixelkonfiguráció. 3. oszlop: A fázismodulátor által megvalósított modulációs állapotok 6..1v  

komplex amplitúdói és a hologramra vetülő 1+ , 1− , k+  és k−  komplex amplitúdók közti 
összefüggés. 
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4.7. ábra. A fázismodulátor által megvalósított hat modulációs állapot 6..1v  komplex amplitúdójának 

szemléltetése a komplex síkon. 
 
A rögzített hologram rekonstrukciójakor a kiolvasó kulcsnak megfelelő modulációval 
rendelkező hullámfrontot terjesztünk a referencia ágban. A rekonstruált tárgyhullám ellentétes 
irányban cirkulárisan polarizált, mint a rekonstruáló referencia hullám. A vízszintes tengelyű 
(27) λ/4-es lemez a két hullámfrontot ortgonális lineáris polarizációjúvá alakítja. A (28) 
polárszűrő tengelye a vízszintessel 45°os szöget zár be, mely a rekonstruáló referencia 
hullámot kioltja, a rekonstruált tárgyhullámot viszont tovább engedi. A (26), (30) és (32) 
elemekből álló lencserendszer feladata, hogy a rekonstruált tárgyhullámot a (35) CCD kamera 
detektorsíkjára képezze. A lencsék fókusztávolságai rendre 25 mm, 120mm és 15 mm. A (26) 
lencse első fókuszsíkja a hologram síkjában van. A (26) és (30) illetve a (30) és (32) lencsék 
hátsó és első fókuszsíkjai egybe esnek, a (32) lencse hátsó fókuszsíkjában pedig a kamera 
detektorsíkja található. Az így felépülő optikai rendszer a tárgyhullám képét a kamerára vetíti 
úgy, hogy egy adatpixel mérete a detektorsíkban 90 µm-nek adódik. A fázismodulált kimeneti 
hullámfrontot a 2.2.5. fejezetben bemutatott kettőstörő kristállyal működő fázis-amplitúdó 
konverterrel alakítjuk át intenzitásképpé. A (33) lítium-tetraborát kristály 6 mm vastag. Az 
egytengelyű anizotróp kristály tengelye vízszintes síkban helyezkedik el, a plánparallel síkok 
normálisával 72°-os szöget zár be. Az így kialakított kristály a beérkező hullámfront 
függőleges és vízszintes polarizációjú komponensét egymáshoz képest laterálisan 90 µm-el 
tolja el vízszintes irányban. A (34) polárszűrő tengelye a vízszintessel 45°-os szöget zár be, 
így a kamera felületén a kristályban ordinárius és extraordinárius úton végighaladt 
komponensek interferenciája alakul ki. A kamera az eredeti fázismodulált hullám és annak 
egy adatpixellel eltolt képének interferenciáját rögzíti. A Kappa CF 8/1 PC típusú CCD 
kamera detektorpixelei 88×  µm méretűek, így a kimeneti kép adatpixelei 11-szeres 
túlmintavételezéssel rögzíthetőek. A kimeneti kép 576768×  pixelből álló, 256 diszkrét 
szürkeárnyalatot tartalmazó digitális kép formájában menthető és dolgozható fel számítógép 
segítségével. 
 
 
4.2.2. Berendezés kalibrációja 
 
Elkészült a mérési összeállítás, de nem foghatunk rögtön hozzá a fázis-amplitúdó modulált 
titkosítás tanulmányozásához, hiszen a berendezést előtte kalibrálni kell. A térbeli 
fázismodulátor modulációs állapotait kell tudnunk helyesen megválasztani ahhoz, hogy a 
4.2.1. fejezetben definiált bemeneti adatlapokat, valamint Fourier kulcsokat 
megvalósíthassuk.  
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Elsőként a bináris bemeneti adatlap 0 és π  modulációs állapotaihoz tartozó LCD kivezérlés 
értékeket kell megtalálnunk. Ennek érdekében az LCD kijelzőn az 4.8. ábrán látható 
csíkrendszert jelenítettem meg. A páros számú csíkok helyén az LCD pixelek kivezérlési 
értéke 01 =V  egység, míg a páratlan számú csíkok esetén 2V , ahol 2560 2 << V  értékeket 
vehet fel. A csíkok szélessége 4 LCD pixelt tett ki. 
 

 
4.8. ábra: A berendezés kalibrációja céljából a tárgyhullámot a fenti csíkrendszerrel moduláljuk. A 
szürke árnyalatok eltérő fázisállapotokat jelentenek. 

 
A csíkrendszer Fourier transzformált képe jelenik meg a (20) síkban, amely egy intenzív 
nulladrendből és az oldalrendekből tevődik össze. A nulladrend intenzitását 
teljesítménymérővel mértem, miközben az LCD-n megjelenített optikai rács minden második 
csíkjának 2V  kivezérlését változtattam. Ennek következtében változott a csíkok közti 
fáziskülönbség, ezzel együtt az elhajlási kép nulladrendjének intenzitása. Megkerestem azt az 
optimális 2V  kivezérlési értéket, amikor az elhajlási kép nulladrendje épp kioltódik, ekkor 

ugyanis a térbeli fázismodulátoron megjelenített rács csíkjai közt épp π  a fáziseltolódás. 2V  
értékének 182 adódott, ekkor a nulladrend kioltása 0,014 a modulátor homogén 
kivezérléséhez képest. 
Ezt követően megkerestem a referencia nyaláb előállításához szükséges modulációs 
állapotokat. A referencia hullám 1+  és 1−  komplex amplitúdójú elemei értelemszerűen a 1V  

és 2V  modulációs állapotokkal hozhatóak létre. A k+  komplex amplitúdó érték előállításához 

szükséges 3V  és 4V  modulációs állapotok megkeresése körülményesebb. Ennek az az oka, 

hogy a referencia hullám k+  állapotban lévő pixelei sokszor nagyságrendekkel kisebb 
intenzitásúak, mint a 1+  állapotban levők, ugyanakkor a k+  állapotú pixelek fázisának meg 
kell egyeznie a 1+  állapotú pixelek fázisával. 
A k+  komplex amplitúdó előállításához szükséges 3V  és 4V  modulációs állapotok 

megkereséséhez a teljes referencia hullámot sakktábla mintázatú fázis modulációval láttam el, 
majd a térszűrésen átesett referencia hullámot a hologram síkjában egy intenzitásmérő 
detektorára vetítettem. A Mach-Zender interferométer tárgy ágában terjedő nyalábot 
kitakartam. A referencia hullámot moduláló, sakktábla mintázat szerint kivezérelt LCD 
kijelző pixeleinek 3V  és 4V  modulációs állapotait úgy állítottam be, hogy a térszűrést 

követően a referencia hullám intenzitása 2/1 k -ad részére csökkenjen a referencia hullám 
homogén 1V  modulációja esetén mért intenzitáshoz képest. Értelemszerűen több olyan 

{ }43;VV  modulációs állapot-pár is található, mely a térszűrést követően a kívánt intenzitású 

referencia hullámot hozza létre. Ezek közül azonban csak egy konkrét { }43;VV  pár alkalmas 

arra, hogy a 1V  állapottal azonos fázisú referencia hullámot eredményezzen.  
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Szükség van tehát egy fázis összehasonlító módszerre, mellyel kiválaszthatjuk azt a { }43;VV  

modulációs állapot párt, mely a 1V  állapottal azonos fázisú referencia hullámot eredményez. 
A fázis összehasonlító módszernek intenzitás-függetlennek kell lennie, azaz segítségével a 
nagyságrendekben eltérő 1+  és k+  állapotok fázisát is helyesen kell tudnunk 
összehasonlítani. Az általam használt fázis kalibráló módszer a következő. A tárgyhullámot a 
4.8. ábrán látható csíkrendszerrel modulálom úgy, hogy a csíkok 1V  illetve 2V  állapotúak, 
azaz a csíkok közti fázisugrás éppen π . Emiatt a tárgyhullám (20) síkban megjelenő Fourier 
transzformált nulladrendje hiányzik. A (20) térszűrő apertúra átmérőjét úgy állítottam be, 
hogy az csak a .1±  rendet engedje tovább, így a hologram síkjában a tárgyhullám Fourier 
transzformált képe két fényfoltból áll az 4.9.(a) ábra szerint. A tárgyhullámot hologramon 
rögzítem homogén 1V  modulációs állapotban lévő referencia hullám segítségével. Ha az így 

rögzített hologramot homogén 1V  modulációjú referencia hullám segítségével rekonstruálom 

(4.9.(b) ábra), a kamerán )(cos2 ax  szerint változó intenzitásképet kapok az 4.9.(c) ábra 
szerint. (A fázis-amplitúdó konverziót megvalósító kettőstörő kristályt ilyenkor eltávolítjuk a 
kamera elől) 
 
 

     
 (a) (b) (c) 
 

     
(d) (e) (f) 

4.9. ábra: (a) A 4.8. ábrán látható csíkrendszer Fourier transzformált képének holografikus rögzítése 
homogén síkhullám referenciával. (b) A rögzített hologram kiolvasása homogén síkhullámmal. (c) A 
homogén síkhullámmal rekonstruált tárgy képe az optikai inverz Fourier transzformáció után. (d) 
Inhomogén rekonstruáló hullám előállítása fázismodulátor segítségével. (e) Az inhomogén 
rekonstruáló hullám helyzete a hologramon. (f) A rács inhomogén referencia hullámmal rekonstruált 
képe. 

 
A referencia hullámot előállító fázismodulátort ezt követően a 4.9.(d) ábra szerint vezérlem 
ki. A hullám egyik fele homogén 1V  modulációval rendelkezik. A másik felén sakktábla 

mintázatú fázis moduláció valósul meg 3V  és 4V  állapotokkal. A (17) térszűrést követően a 
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hologramra a 4.9.(e) ábrán illusztrált rekonstruáló referencia hullám vetül. Ennek egyik fele 
világos, 1V  modulációs állapotban van, másik fele viszont sötétebb, hiszen az térszűrés 

következtében a 3V  és 4V  állapotok eredőjeként jön létre. A referencia hullám két fele közt 

mérhető fáziskülönbség egyelőre ismeretlen. Az így létrehozott rekonstruáló hullám úgy vetül 
a hologramra, hogy a homogén 1V  modulációjú hullámfront a rögzített tárgyhullám I+  
rendjét, míg a rekonstruáló hullámfront másik fele a rögzített tárgyhullám I−  rendjét 
rekonstruálja. A kamerán ebben az esetben is megjelenik a csíkrendszer rekonstruált képe a 
4.9.(f) ábra szerint. Azonban, ha rekonstruáló referencia hullám két fele között fáziskülönbség 
mérhető, a kamerán detektált csíkrendszer (4.9.(f) ábra) eltolódik az eredeti, homogén 
síkhullámmal rekonstruált csíkrendszerhez (4.9.(c) ábra) képest. A kamerára vetülő csíkok 
eltolódásából tehát következtetni tudunk a térszűréssel létrehozott alacsony intenzitású 
referencia hullám fázisállapotára. A hologramot egymás után rekonstruáltam a 4.9.(d) ábrán 
látható referencia hullám modulációval úgy, hogy a 3V  és 4V  modulációs állapokat 

változtattam. Így választottam ki azt a { }43;VV  modulációs állapot-párt, melynek hatására a 

rekonstruált csíkrendszer nem tolódott el a homogén síkhullámmal rekonstruált csíkrendszer 
képéhez képest. A későbbiekben ezen 3V  és 4V  modulációs állapotokat használtam a k+  

komplex amplitúdójú referencia hullámfrontok előállítására. Hasonló módon jártam el a k−  
komplex amplitúdójú hullámfrontot megvalósító 5V  és 6V  modulációs állapotok 

meghatározásakor.  
Az így előállított k±  modulációs állapotban lévő referencia hullámfrontok fázishibája 
megegyezik a fázismérésre használt csíkrendszerek pozíciójának meghatározásakor fellépő 
bizonytalansággal. A kamerával rögzített csíkrendszer pozícióját számítógépes algoritmus 
segítségével határoztam meg. Ugyanazon fázisállapot többszöri megmérésével, és a kimeneti 
képek kiértékelésével megállapítottam, hogy a fázismérés pontatlansága π015,0±  volt.  
 
 
4.2.3. mérések fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal 
 
A kalibrált mérőberendezés segítségével kísérletileg vizsgáltam a fázis-amplitúdó modulált 
kulcsok szerepét a Fourier optikai adattitkosításban. Ehhez 2020×  adatpixelből álló bináris 
fázismodulált adatlapokat jelenítettem meg a tárgyhullámot moduláló LCD-n (4.5. ábra). 
Amennyiben a tárgyhullámot tovaterjesztjük a teljes optikai rendszeren, viszont a referencia 
hullámot kitakarjuk, hologram nem képződik a rögzítő anyagban, ám a fázis-amplitúdó 
konverternek köszönhetően a CCD kamerán láthatóvá válik a tárgy hullámfront adattartalma. 
(4.10.(a) ábra) Az így kapott kép segítségével a készülék tárgy- és kiolvasó ágban 
elhelyezkedő leképező rendszerei könnyen beállíthatóak, ellenőrizhetőek. A készüléket 
először csak fázisban modulált Fourier kulcsokkal próbáltam ki. Ezekre tekinthetünk úgy, 
mint  1=k  kontrasztparaméterű fázis-amplitúdó modulált kulcsokra. Létrehoztam egy 
véletlenszerű adattartalommal bíró tárgy hullámfrontot, és azt holografikusan rögzítettem egy 
szintén véletlenszerű eloszlású bináris fázis modulációjú referencia hullámfronttal. A 
hologram felvétel 10 másodpercig tartott, miközben a lézer teljesítménye 20 mW volt. Az 
elkészült hologram rekonstrukciójakor a tárgyhullám útját kitakartam, csak a kiolvasó 
kulccsal modulált referencia hullám világította meg a hologramot. A rekonstrukció során a 
hologramot csak a kimeneti kép elkészítéséhez szükséges 0,5 s ideig világítottam meg. A 
lézer teljesítményét 0.2-0.5 mW-ra csökkentettem, hogy a kiolvasás során a hologramot ért 
dózis lényegesen kevesebb legyen, mint a hologram felvételkor alkalmazott dózis. A helyes 
kulccsal rekonstruált kimeneti kép látható az 4.10.(b) ábrán 
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 (a) (b) 
 

  
 (c) (d) 

4.10. ábra. Csak fázisban modulált Fourier kulccsal működő optikai adattitkosító rendszer kimeneti 
képei. (a) A fázismodulált tárgyhullám képe a fázis-amplitúdó konverziót követően. (b) A helyes 
kiolvasó kulccsal rekonstruált tárgyhullám kimeneti képe. (c) Helyes kulcstól kismértékben eltérő 
(k=0,1) helytelen kulccsal rekonstruált tárgyhullám. (d) Helyes kulcstól nagymértékben eltérő (k=0,4) 
helytelen kulccsal rekonstruált tárgyhullám. 

 
Ezt követően a hologramot sorra rekonstruáltam olyan kiolvasó kulcsokkal, melyeknek a 
helyes kulcstól mért κ  távolsága rendre a következő értékeket vette fel:  
 
 =κ {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 

80, 85, 90, 95, 100} 210−×  
 
A 1,0=κ  és 4,0=κ  kulcstávolságok esetén kapott kimeneti képeket láthatjuk a 4.10.(b),(c) 
ábrán. Látható, hogy 1,0=κ  kulcstávolság esetén még felfedezhetünk némi hasonlóságot az 
eredeti adatlappal, ám 4,0=κ  kiolvasó kulcs alkalmazása esetén a kimeneti kép véletlenszerű 
intenzitás eloszlást mutat. A CCD kamerával felvett kimeneti képet számítógép segítségével 
dolgoztam fel. A kimeneti képek adattartalmát összehasonlítottam az eredetileg rögzített 
hullámfront adattartalmával, és előállítottam az eredetileg „0” és „1” bináris értékeket 
hordozó adatpixelek intenzitás hisztogramját. Az 4.10. ábrán látható kimeneti képek 
hisztogramjait szürke és fekete körökkel ábrázoltam az 4.11. ábrán. 
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 (a) (b) (c) 

4.11. ábra. Csak fázisban modulált Fourier kulccsal működő optikai adattitkosító rendszer kimeneti 
képeinek intenzitás hisztogramja (a) A helyes kiolvasó kulccsal rekonstruált kimeneti kép 
hisztogramja (b) Helyes kulcstól kismértékben eltérő ( 1,0=κ ) helytelen kulccsal rekonstruált kép 
hisztogramja. (c) Helyes kulcstól nagymértékben eltérő ( 4,0=κ ) helytelen kulccsal rekonstruált kép 
hisztogramja. 

 
Az adott kulcstávolságokhoz tartozó hisztogramok alapján kiszámítottam a kiolvasás bithiba 
arányát. A hologram felvételt tízszer ismételtem meg mindig újabb véletlenszerű bemeneti 
adatokkal, és fázismodulált Fourier kulcsokkal. Mindegyik hologramot az előzőekben 
bemutatott módszer szerint olvastam ki, és határoztam meg az adott kiolvasáshoz tartozó 
bithiba arányokat. Eredményül megkaptam a fázismodulált Fourier kulcsokkal működő 
titkosító rendszer bithiba arányát a beíró és kiolvasó kulcs közti κ  kulcstávolság 
függvényében, mely mérési pontokat fekete körökkel jelöltem az 4.12. ábrán látható 
diagramon. 
 

 
4.12. ábra. Csak fázisban modulált Fourier kulcsokkal működő titkosító rendszer kiolvasásakor fellépő 
bithiba arány a titkosító és a kiolvasó kulcsok közti κ  kulcstávolság függvényében. 

 
Az ábrázolt bithiba arány értékeket 4000 adatbit feldolgozásával határoztam meg. A bithiba 
arány értékek statisztikai bizonytalanságból eredő szórását a mérési pontokhoz tartozó 
hibasávok jelzik. Megállapítható, hogy az elvégzett mérés segítségével a bithiba arány 
átlagosan 5 % relatív hibával határozható meg. A diagramról leolvasható, hogy a helyes 
kulccsal kiolvasott adatok 0,05 bithiba aránnyal rekonstruálhatóak, a bithiba arány pedig 
monoton növekszik úgy, hogy κ =0,5 kulcstávolság mellett éri el a maximális 0,5 értékű 
bithiba arányt. A )(κBER  mérési pontok alapján kiszámítottam a titkosítás kulcshosszát a 3.3. 
fejezetben ismertetett módszer segítségével. A fázismodulált Fourier kulcsos titkosítás 
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kulcshosszának 218±  bit adódott, mely hibahatáron belül megegyezik az Ujvári [30] által 
megállapított 20 bit értékkel.  
 
Ezt követően tértem rá a fázis-amplitúdó modulált kulcsokkal működő titkosítás vizsgálatára. 
A tárgyhullámot továbbra is csak fázisban modulált bemeneti modulációval láttam el, 
melynek fázis-amplitúdó konverterrel átalakított képe látható az 4.13.(a) ábrán. A referencia 
hullámot 25,0=k  és 4,0=q  paraméterekkel rendelkező fázis-amplitúdó modulált 
kulcsokkal moduláltam az 4.2.1. fejezetben bemutatott módszer alkalmazásával. Az előző 
méréssel megegyező körülmények között rögzített hologramot több kiolvasó kulccsal 
rekonstruáltam, miközben kulcstávolság az alábbi értékeket vette fel: 
 

=κ {0; 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 40; 50; 70; 90; 100} 210−×  
 
A κ =0 κ =0,1 κ =0,4 kulcstávolságokhoz tartozó kimeneti képeket láthatjuk az 4.13.(b-d) 
ábrákon. A helyes kulccsal kiolvasott adatlapon (4.13.(b) ábra) felismerhetjük az eredeti 
adatbiteket, bár a kép zaja megnövekedett a csak fázismodulált kulcsot használó titkosítás 
helyes kulccsal kiolvasott adatlapjához képest (4.10.(b) ábra). A κ =0,1 és κ =0,4 
kulcstávolság mellett kiolvasott képek eredeti adattartalma szemrevételezéssel nem ismerhető 
fel.   
 

  
 (a) (b) 
 

  
 (c) (d) 

4.13. ábra. A 25,0=k  és 4,0=q  paraméterű fázis-amplitúdó modulált Fourier kulccsal működő 
optikai adattitkosító rendszer kimeneti képei. (a) A fázismodulált tárgyhullám képe a fázis-amplitúdó 
konverziót követően. (b) A helyes kiolvasó kulccsal rekonstruált tárgyhullám kimeneti képe. (c) 
Helyes kulcstól kismértékben eltérő (κ =0,1) helytelen kulccsal rekonstruált tárgyhullám. (d) Helyes 
kulcstól nagymértékben eltérő (κ =0,4) helytelen kulccsal rekonstruált tárgyhullám. 

 
Meghatároztam a kimeneti képek hisztogramjait, majd azok kiértékelésével kiszámítottam az 
adathelyreállítás bithiba arányát a κ  kulcstávolság függvényében. Véletlenszerű bemeneti 
hullámfrontokkal tízszer ismételtem meg hologram felvételt, és azokat mind kiolvastam a 
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fázis-amplitúdó modulált kulcsokkal. Ennek köszönhetően a 25,0=k  és 4,0=q  paraméterű 
fázis-ampltiúdó modulált kulcsokat használó titkosítás )(κBER  diagramját 4000 adatbit 
statisztikája alapján határoztam meg. A kapott eredményeket az 4.14. ábrán fekete körökkel 
ábrázoltam.  

 

4.14. ábra. A 25,0=k  és 4,0=q  paraméterű fázis-amplitúdó modulált Fourier kulccsal működő 

optikai adattitkosító rendszer adatainak kiolvasásakor fellépő bithiba arány a titkosító és a kiolvasó 
kulcsok közti κ  kulcstávolság függvényében. 

 
Leolvasható, hogy a helyes kulccsal kiolvasott adatok 0,075 bithiba aránnyal állíthatóak 
helyre. Látható, hogy a )(κBER  függvény sokkal gyorsabban növekszik, mint a csak 
fázismodulált kulcsokkal működő titkosító rendszer esetén (4.12. ábra). A maximális 0,5 
értékű bithiba arányt már κ =0,38 kulcstávolságnál eléri. A titkosítás mérési pontok alapján 
kiszámított kulcshossza 229±  bitnek adódott. Ez egyértelmű növekedés a csak fázisban 
modulált kulcsok használata esetén megállapított 218±  értékhez képest. A fázis-amplitúdó 
modulált kulcsok κ  paraméterének csökkentésével tehát sikerült kísérletileg kimutathatóan 
megnövelnünk a titkosítás biztonságát. 
 
Ezt követően tovább csökkenetettem a fázis-amplitúdó modulált kulcsok k  
amplitúdóparaméterét. A fentiekkel teljesen megegyező kísérleti módszerrel határoztam meg 
a 16,0=k  és 4,0=q  paraméterű titkosító kulcsok )(κBER  diagramját. Az eredményeket az 
4.15. ábrán fekete körökkel tüntettem fel. 
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4.15. ábra. A 16,0=k  és 4,0=q  paraméterű fázis-amplitúdó modulált Fourier kulccsal működő 

optikai adattitkosító rendszer adatainak kiolvasásakor fellépő bithiba arány a titkosító és a kiolvasó 
kulcsok közti κ  kulcstávolság függvényében. 

 
Az amplitúdó kulcs megnövelt kontrasztjának köszönhetően a )(κBER  függvény a 
korábbiaknál nagyobb meredekséggel növekszik. A mérési adatok alapján kiszámítottam, 
hogy a 16,0=k  és 4,0=q  paraméterekkel rendelkező fázis-amplitúdó modulált kulcsokat 
alkalmazó titkosítás bináris kulcshossza 232±  bit, mely a 25,0=k  és 4,0=q  paraméterű 
kulcsok 229±  bináris kulcshosszához képest is növekedést jelent. Kijelenthetjük, hogy a k  
amplitúdó paraméter csökkentésével sikeresen növelhető a titkosítás biztonsága a 
hagyományos, csak fázisban modulált titkosító kulcsok alkalmazásával elérhető 20 bites 
kulcshosszhoz képest. A következőkben a kapott mérési eredményeket az optikai rendszer 
modelljének segítségével értelmezem. 
 
 
4.3. A titkosító rendszer modelljének vizsgálata 
 
 
4.3.1. Mérési eredmények összevetése az optikai rendszer modelljével 
 
Az elvégzett mérések alapján megállapíthatjuk, hogy a helyes kulccsal kiolvasott kimeneti 
képek jelentős zajjal terheltek, ami az adatátvitel szempontjából nem előnyös. A legfőbb 
zajforrások feltárása tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy a titkosító rendszer vizsgálatát 
folytatni tudjuk. Az eltérő forrásból származó zajok kvantitatív összehasonlítására a 
következőkben a zaj-jel arány (2.6) összefüggéssel definiált mérőszámát használom. 
Meghatároztam a fázismodulált referencia hullámmal rögzített, helyes kulccsal kiolvasott 
adatlap hisztogramjának (4.10.(b) ábra) zaj-jel arányát, melyre 21,0=mérNSR  adódott. A 
4.10.(a) ábrán látható, hologram nélkül felvett kimeneti kép zaj-jel aránya ugyanakkor csak 

04,0=NSR , holott az ugyanazon optikai rendszeren haladt át, mint a hologramon rögzített, 
majd helyes kulccsal rekonstruált, 4.10.(b) ábrán látható hullámfront. A kimeneti kép zaját 
tehát döntően a hologram tökéletlensége okozza. 
Az azobenzol oldalláncos poliésztert, mint polarizációs vékonyréteg hologramok rögzítésére 
alkalmas közeget többen tanulmányozták. A szakirodalom [103,104] szerint a hologram 
rögzítésekor nem hanyagolhatjuk el az anyag nemlineáris viselkedését, a hologram 
rekonstrukciójakor pedig nem feledkezhetünk meg arról, hogy a rögzítő anyag diffúz szórása 
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miatt rekonstruáló referencia hullámból diffúz fény is szóródik a rekonstruált tárgy hullám 
terjedési irányába. 
A rögzítő anyag modelljét, mellyel a hologram rögzítés nemlinearitása leírható, Kakichashvili 
[105] dolgozta ki. A modell értelmében a hologramot elhagyó rekonstruált tárgyhullám rtA  
amplitúdójának nagysága és rtϕ  fázisa a következő összefüggésekkel fejezhető ki: 
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 (4.13) 

 
)( rtrrrt ϕϕϕϕ −+=  (4.14) 

 
Ahol tA , tI  és tϕ  a rögzített tárgyhullám amplitúdója, intenzitása és fázisa, rA , rI  és rϕ  a 

rögzítéskor használt referencia hullám amplitúdója, intenzitása és fázisa, rrA  és rrϕ  a 
rekonstruáló referencia hullám amplitúdója és fázisa, t  pedig a hologram rögzítés időtartama. 
Az összefüggésben szereplő K  és D  a rögzítő közegre jellemző anyagi paraméterek. Az 
általam használt rögzítő anyag nemlinearitásáért felelős D =0,26 cm2/J paraméterét Sajti 
Szilárd határozta meg [23] validációs mérések elvégzésével. A K  paraméter a hologram 
rögzítő közeg vastagságától, területétől, rögzítési időtől függő mennyiség, a hologram 
diffrakciós hatásfokát skálázza. Mivel a nemlineáris viselkedés tanulmányozása 
szempontjából invariáns, értékét K =1-nek vettem. A (4.13) és (4.14) összefüggésekkel leírt 
hologram modellt beillesztettem a fázis-amplitúdó modulált kulcsokkal működő optikai 
adattitkosító rendszer numerikus modelljébe, mely numerikus modellt a 2.5. fejezetben 
bemutatott elvek alapján építettem fel. A modell segítségével 128128×  pixel méretű 
véletlenszerű bemeneti hullámokat titkosítottam, majd rekonstruáltam a helyes kiolvasó kulcs 
segítségével. A modellben az optikai rendszer egyetlen zajtényezőjét sem vettem figyelembe, 
egyedül a hologram nemlinearitását, így a modellezés eredményéül kapott kimeneti képek 
zaja egyedül a hologram nemlinearitásából származhatott. Kiszámítottam a kimeneti képek 

nlNSR  zaj-jel arányát csak fázismodulált, illetve  25,0=k ; 4,0=q  és 16,0=k  és 4,0=q  

paraméterű fázis-amplitúdó modulált kulcsok alkalmazása esetén. Az eredményeket az alábbi 
táblázat foglalja össze: 
 

k  amplitúdó paraméter 
nlNSR  

1 0,168 
0,25 0.165 
0,16 0.161 

4.4. táblázat. Hologram nemlineáris viselkedéséből származó zaj-jel viszony 4,0=q  kitöltési 

tényezőjű, eltérő k  amplitúdó paraméterrel rendelkező fázis-amplitúdó modulált referencia hullámok 
alkalmazása esetén. 

 
Látható, hogy a numerikus modell segítségével kiszámított, hologram nemlinearitásából 
származó zajtényezők egy nagyságrendbe esnek a mérés útján kapott kimeneti képek 

21,0=mérNSR  teljes zajtényezőjével. A numerikus modellel végzett számítások tehát azt 
bizonyítják, hogy a hologram nemlinearitása meghatározó zajforrása az optikai 
rendszerünknek. 
A rögzítő anyag másik zajforrása a diffúz szórás. A rekonstruáló referencia hullám nemcsak a 
fotomodulációval létrehozott hologramon diffraktál, hanem szóródik a rögzítő közeg egyéb 
inhomogenitásain is. A diffúz szórás által keltett zaj mértéke tehát a kiolvasáskor alkalmazott 
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referencia hullám intenzitásával lesz arányos [106]. Belátható, hogy a hologram 
rekonstrukciójakor a hologramot érő fázis-amplitúdó modulált referencia hullám teljes 
intenzitása adott lézerteljesítmény mellett )1(1~ 2kqI rr −−  -tel arányos. A helyes kulccsal 

rekonstruált tárgyhullám világos pixeleinek intenzitása ugyanakkor 2
0 ~ kI s -tel arányos. A q  

és k  paraméterekkel rendelkező kiolvasó kulcsokkal kiolvasott kimeneti képeknek a 
hologram diffúz szórásából származó diffNSR  zajtényezője tehát a következő arányosságban 

áll a q  és k  paraméterekkel: 
 

2
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~

k

kq
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Az optikai rendszer többi zajforrásának konkrét feltárásától eltekintek, a továbbiakban 
ugyanis egy egyszerűsített zajmodellt használok a rendszer vizsgálata során. Mivel a Fourier 
kulcsos titkosítás vizsgálatát a 3. fejezetben leírt modell segítségével kívánom folytatni, az 
egyszerűsített zajmodell a 3.2.2. fejezetben bemutatott modell-elemeket tartalmazza. Ennek 
értelmében a kimeneti kép zaja koherens és inkoherens zajból tevődik össze. A zajt három 
fizikai paraméterrel írhatjuk le: a koherens zaj zI  átlagos intenzitásával, az inkoherens zaj 

izI  átlagos intenzitásával, továbbá az inkoherens zaj eloszlásának M  paraméterével. A 

fázis-amplitúdó modulált kulcsokkal működő titkosítás modellezése során az inkoherens és 
koherens zaj átlagos intenzitásának meghatározására az alábbi összefüggéseket használtam: 
 

0siz II ⋅= α    02

2)1(1
sz I

k

kq
I 











 −−+= γβ  (4.16) 

 
Ahol 0sI  a helyes kulccsal kiolvasott adatlap világos pixeleinek jelkomponense. Az α  és β  
faktor az inkoherens és koherens zaj tárgyhullám intenzitásával arányos komponensét 
skálázza, γ  pedig a hologram diffúz szórásából származó (rekonstruáló nyaláb intenzitásával 
arányos) zaj nagyságát adja meg. Adott zajparaméterek mellett (3.49) és (3.50) összefüggések 
alkalmazásával egyértelműen kiszámítható a kimeneti képek „0” és „1” logikai értékekhez 
rendelt pixeleinek )(0 Ip  és )(1 Ip  intenzitás hisztogramja. A modell α  β  γ  és M  
paramétereit a mérések útján kapott kimeneti képek hisztogramjaira illesztett )(0 Ip  és )(1 Ip  
görbék alapján határoztam meg. Az illesztés útján kapott zajparaméterek a következők 
 
α =0,351;   β =0,048;   γ =0,0021;   M =5,2; (4.17) 
 
A statisztikus optikai modell segítségével, a fenti zajparaméterekkel meghatározott )(0 Ip  és 

)(1 Ip  görbéket láthatunk a 4.16. ábrán, melyek eltérő q , k  és κ  paraméterek mellett 
illeszkednek a mérés útján kapott kimeneti képek hisztogramjaira.  
 



 74 

 
 (a) (b) (c) 
 

 
 (d) (e) (f) 

4.16. ábra. A mérés útján kapott kimeneti képek körökkel ábrázolt hisztogramjaira illeszkedő 
statisztikus optikai modell segítségével meghatározott )(0 Ip  és )(1 Ip  valószínűség sűrűség 

függvények. (a): k =1 és κ =0. (b): k =1 és κ =0,1. (c): k =1 és κ =0,4; (d): q =0,4; k =0,25; és 

κ =0. (e): q =0,4; k =0,25; κ =0,1. (f): q =0,4; k =0,25; κ =0. 

 
A statisztikus optikai modell segítségével meghatározott )(0 Ip  és )(1 Ip  görbék alapján 
kiszámítottam a bithiba arányt, melyet a κ  kulcstávolság függvényében folytonos vonallal 
ábrázoltam csak fázisban modulált referencia hullám alkalmazása esetén az (a) ábrán, továbbá 
q =0,4; k =0,25 illetve q =0,4; k =0,16 paraméterű fázis-amplitúdó modulált referencia 
hullám esetén a (b) és (c) ábrán. A statisztikus optikai modellezéssel kapott görbék mellett a 
mérés útján kapott BER értékeket is feltüntettem. 
 

 
(a) (b) 
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 (c) 
 
A statisztikus optikai modell segítségével kapott )(κBER  görbék jól követik a mérési 
pontokat, az illeszkedés szinte mindenütt a mérési pontosságon belül marad. Szignifikáns 
eltérést egyedül a q =0,4; k =0,16 paraméterű fázis-amplitúdó modulált kulcsokkal működő 
titkosítás (c) ábrán látható )(κBER  diagramján látunk. A bithiba arány a mérés során a vártnál 
alacsonyabbnak adódott a κ =0,15-0,4 kulcstávolság tartományban. A statisztikus optikai 
modell segítségével kapott )(κBER  görbék alapján kiszámítottam az adott kulcstípusokhoz 
tartozó bináris kulcshosszakat, melyeket a 4.5. táblázatban foglaltam össze. 
 

k  amplitúdó 
paraméter 

Kulcshossz 
(mérés) 

Kulcshossz 
(modell) 

1 18±2 20 
0,25 29±2 30 
0,16 32±2 34 

4.5. táblázat. Mérés útján, illetve a statisztikus optikai modell segítségével meghatározott bináris 
kulcshosszak összehasonlítása. A Fourier kulcsok kitöltési tényezője minden esetben q =0,4. 

 
A táblázat segítségével összehasonlíthatjuk a statisztikus optikai modell és a mérés 
segítségével meghatározott bináris kulcshosszakat. A hibahatáron belüli egyezés alapján 
elmondhatjuk, hogy a statisztikus optikai modell alkalmas arra, hogy eltérő q  és k  
paraméterű fázis-amplitúdó modulált kulcsokkal működő titkosító rendszerek bináris 
kulcshosszát meghatározzuk. A következőkben a titkosító rendszer modelljének segítségével 
megmutatom, hogy a titkosítás bináris kulcshossza hogyan változtatható az optikai rendszer 
egyes paramétereinek hangolásával.  
 
 
4.3.2. Biztonság növelése fázis-amplitúdó modulált kulcsokkal 
 
A titkosító rendszer validált modelljével kiszámítottam, hogy adott q  és k  paraméterrel 
rendelkező fázis-amplitúdó modulált kulcsot használva mekkora bináris kulcshossz érhető el. 
A kényelmesebb tárgyalásmód érdekében a kulcs k  amplitúdó paramétere helyett a kc /1=  
kontrasztot fogom használni a továbbiakban. A kulcshosszat a q  kitöltési tényező 
függvényében ábrázoltam a 4.18.(a) ábrán látható diagramon. Az egyes görbék eltérő c  
kontrasztokhoz tartoznak, de mindegyik görbe kiszámításakor a mérés útján meghatározott α , 

4.17. ábra. Statisztikus optikai modell alapján 
kapott )(κBER  diagramok (folytonos görbék) 

illeszkedése a mérési pontokra. (a): k =1; (b): 
q =0,4; k =0,25; (c): q =0,4; k =0,16. 
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β  és γ  zajparamétereket használtam, mely összességében 68,4=SNR  jel-zaj viszonyt okoz a 
rendszerben.  
 

  
 (a) (b) 

4.18. ábra. (a): A fázis-amplitúdó modulált kulcsok alkalmazásával elérhető bináris kulcshossz 
függése a kulcsok q  kitöltési tényezőjétől eltérő c  kontrasztparaméterek mellett, az optikai rendszer 

68,4=SNR  jel-zaj viszonya esetén. A mérési elrendezéssel megvalósított q =0,4; c =4 (k =0,25) 

illetve q =0,4; c =6 (k =0,16) paraméterű titkosítást fekete körökkel tüntettem fel. (b): A bináris 

kulcshossz függése a q  kitöltési tényezőtől eltérő c  kontrasztparaméterek mellett, az optikai 

rendszer 02,7=SNR  jel-zaj viszonya esetén. 

 
A diagramról leolvasható, hogy amennyiben a kulcs c  kontrasztparamétere kicsi, a q  
kitöltési tényező változtatásával nem érhetünk el jelentős kulcshossz növekedést. A c =2 
kontraszt alkalmazása csak 24 bitre képes növelni a csak fázisban modulált kulcsok (c =1) 20 
bites biztonsági szintjét. Nagyobb kontrasztparaméterek esetén a kulcshossz már erősen függ 
a q  kitöltési tényezőtől. Mindegyik görbének van egy maximuma, melyet a görbék egy jól 
meghatározott q  értéknél vesznek fel. Mindegyik görbére igaz továbbá, hogy q =1 esetben 20 
bites kulcshossz értéket vesznek fel, ami érthető, hiszen ha a kitöltési tényezőt q =1-nek 
választjuk, a fázis-amplitúdó modulált kulcsok átalakulnak csak fázisban modulált kulccsá. A 
c =4 és c =6 kontrasztparaméterű görbén körrel jelöltem meg azt a két pontot, mely a q =0,4 
c =4 illetve q =0,4 c =6 paraméterű fázis-amplitúdó kulcsokkal elvégzett méréseimhez 
tartoznak.  
Ugyanezen számításokat elvégeztem úgy is, hogy a kísérleti elrendezésben mérthez képest 
kisebb zajt feltételeztem. Az α , β  és γ  zajparaméterek mindegyikét a mérés útján kapott 
értékének 0,66-szorosára változtattam, ezáltal a jel-zaj viszony 02,7=SNR -re növekedett. A 
többi rendszerparamétert változatlanul hagytam. Az eredményül kapott kulcshossz görbéket a 
4.18.(b) ábrán láthatjuk. A görbék jellege megegyezik az (a) ábrán látható eredményekkel, ám 
a lecsökkentett zaj hatására az ugyanolyan q  és c  paraméterek mellett elérhető kulcshosszak 
jelentősen megnövekedtek. 
Ezt követően meghatároztam a 4.18. ábrán látható görbék maximumértékeit, vagyis 
kiszámítottam, hogy adott c  kontrasztparaméter alkalmazása esetén mekkora maximális 
kulcshosszat érhetünk el, ha a q  kitöltési tényezőt optimálisan választjuk meg. A 
maximálisan elérhető kulcshossz értékét a kontrasztparaméter függvényében ábrázoltam a 
4.19. ábrán. Az ábrán látható görbék a maximálisan megvalósítható kulcshossz c  függését 
eltérő jel-zaj viszonyok mellett mutatják meg. 



 77 

 

 
4.19. ábra. A fázis-amplitúdó modulált kulcs q  kitöltési tényezőjének optimális megválasztásával 

elérhető maximális kulcshossz az alkalmazott c  kontrasztparaméter függvényében. Az egyes görbék 
eltérő jel-zaj viszony értékekhez tartoznak  

 
A görbékről leolvasható, hogy adott zajú optikai rendszer esetén a titkosító kulcs c  
kontrasztjának növelésével a titkosítás biztonsága is növelhető. A telítődő görbék azonban azt 
is jelzik, hogy a kontrasztparaméter növelésével a titkosítás biztonságát nem növelhetjük 
minden határon túl. A kontrasztparaméter növelésével elérhető maximális kulcshosszat a 
rendszer zaja korlátozza. Az azobenzol oldalláncos poliészterben rögzített hologramok 

68,4=SNR  jel-zaj viszonya mellett megvalósítható maximális kulcshossz 55 bit. Látható, 
hogy ennél nagyobb jel-zaj viszonyt feltételezve a maximálisan elérhető kulcshossz értéke 
növekszik, kisebbek esetén csökken.  
Az adott zajparaméterek mellett elérhető maximális kulcshosszat ábrázoltam a 4.20. ábrán a 
zajparaméterek által meghatározott jel-zaj viszony függvényében: 
 

 
4.20. ábra. A fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal működő titkosító rendszer segítségével 
megvalósítható bináris kulcshossz a rendszer jel-zaj viszonyának függvényében. 
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A rendszer modelljének elemzése tehát megmutatta, hogy a fázis-amplitúdó modulált 
kulcsokkal működő optikai titkosító rendszer segítségével elérhető maximális adatbiztonságot 
a rendszer zaja határozza meg. Minél kisebb zajjal terhelt az optikai rendszer, annál nagyobb 
kulcshosszak érhetőek el a titkosító kulcs c  és q  paramétereinek optimális megválasztásával. 
A fázis-amplitúdó modulált kulcsok alkalmazása tehát merőben új lehetőségeket nyit a 
Fourier optikai titkosítás biztonságának növelésére. Dolgozatom 3.3.5. fejezetében ugyanis 
megmutattam, hogy a hagyományos, csak fázisban modulált Fourier kulcsokat használó 
titkosító rendszer segítségével nem érhetünk el kiemelkedő adatbiztonságot. A 3.14. ábra 
alapján megállapíthatjuk, hogy hiába csökkentjük a fázismodulált kulcsokkal működő 
titkosító rendszer jel-zaj viszonyát jobb minőségű optikai elemek alkalmazásával, nem 
érhetünk 27 bitnél nagyobb bináris kulcshosszat. A 4.20. ábra alapján viszont láthatjuk, hogy 
a fázis-amplitúdó modulált kulcsokkal működő titkosító rendszer esetén megéri alacsonyabb 
zajú optikai elemeket alkalmazni, hiszen a jel-zaj viszony növelésével a titkosítás bináris 
kulcshosszát jelentősen megnövelhetjük.  
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5. Optikai adattitkosítás komplex modulációjú bemeneti hullámfrontokkal 
 
A korábbiakban megmutattam (3. fejezet), hogy a Fourier kulcsos titkosítás biztonsága 
jelentősen függ a bemeneti hullámfront, valamint a Fourier kulcsok statisztikai paramétereitől. 
Az előző fejezetben olyan fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokat mutattam be, melyek 
segítségével a Fourier kulcs statisztikai paraméterei úgy hangolhatóak, hogy az a titkosítás 
biztonságát megnövelje. 
Felmerül a kérdés, vajon lehetséges-e a bemeneti hullámfront statisztikai paramétereit is úgy 
módosítani, hogy azáltal a titkosítás biztonsága szintén növekedjen? Ebben a fejezetben olyan 
Fourier optikai titkosító rendszert mutatok be, amelynek biztonságát speciálisan modulált, és 
alkalmasan megválasztott statisztikai paraméterekkel rendelkező bemeneti hullámfrontokkal 
növeljük meg. Az alkalmazott bemeneti hullámfrontok fázisban és amplitúdóban egyaránt 
moduláltak, ezért ezeket komplex modulációjú adatlapoknak nevezzük. 
 
 
5.1. Az adattitkosító rendszer működése 
 
Célunk, hogy az adattitkosító rendszer biztonságát a bemeneti hullámfront megfelelő 
modulációjával növeljük meg. Ahhoz azonban, hogy a modulációs módszert megértsük, meg 
kell ismernünk az optikai rendszert, melyben a javasolt bemeneti hullámfrontokat használni 
fogjuk.  
 
 
5.1.1. Az optikai rendszer 
 
A titkosításra használt optikai elrendezés az 5.1. ábrán látható. Működése lényegét tekintve 
megegyezik a korábban megismert kettős kulcsú titkosító rendszerekével. 
 

   
 (a) (b) 
5.1. ábra. (a): komplex modulációjú hullámfrontok titkosítására szolgáló optikai elrendezés. (b): 
titkosított hullámfrontok kiolvasására szolgáló elrendezés. 

 
 Itt azonban az ( ) ( ) ( )( )yxiyxAyxU ,exp,, ϕ−=  bemeneti hullámfront komplex modulációjú 

pixelekből áll. A hullámfront ( )yx,ϕ  fázisa π20−  szögtartományban egyenletes eloszlást 

mutat, az 
2

UIU =  intenzitás exponenciális eloszlású. A bemeneti hullámfront előállítását, az 

adatok kódolását a későbbiekben részletesen bemutatom. 
A komplex modulációjú hullámfront áthalad a H  tárgytérbeli titkosító kulcson. A H  kulcs 
véletlenszerű fázismaszk, a pixelei által megvalósított fázis moduláció π20−  tartományon 
egyenletes eloszlást mutat. 
Az optikai Fourier transzformációt követően a hullámfront áthalad a W  Fourier kulcson. A 
Fourier kulcs bináris fázis modulációt valósít meg, pixelei egyforma valószínűséggel 
vehetnek fel 1+  illetve 1−  komplex amplitúdójú modulációs állapotokat. 
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Az eredeti hullámfront adattartalmának helyreállítására szolgál az 5.1.(b) ábrán látható optikai 
elrendezés. A 4f rendszer Fourier síkjában a bináris fázis modulációval rendelkező R  
kiolvasó kulcs helyezkedik el, míg a kimeneti hullámfront a K  tárgytérbeli kiolvasó kulcson 
halad át. Az így rekonstruált komplex modulációjú O  kimeneti hullámfront áthalad a 
kettőstörő kristály alkalmazásával megvalósított fázis-amplitúdó konverteren [43], mely 
megegyezik az előző fejezetben bemutatott titkosító rendszerben alkalmazott konverterrel. 
Funkciója itt is az, hogy a rekonstruált O  hullámfront szomszédos pixeleinek interferenciáját 
hozza létre. Az interferencia képet kamera segítségével detektáljuk. A rögzített kép 
feldolgozásával az eredeti adatok visszanyerhetőek, feltéve, hogy kiolvasáskor a helyes R  és 
K  kiolvasó kulcsokat alkalmaztuk. 
Nagy előny, hogy az optikai rendszer nem tartalmaz járulékos elemeket a korábban megismert 
kettős kulcsú titkosító elrendezésekhez képest, ugyanis a szakirodalomban fellelhető 
biztonságjavító eljárások [68-80] legtöbbször ennél csak jóval összetettebb optikai 
elrendezéssel valósíthatóak meg. Az általam javasolt módszer biztonságot növelő hatása a 
bemeneti hullámfront komplex modulációjában rejlik, amelyet a következő fejezetben 
mutatok be. 
 
 
5.1.2. A komplex modulációjú bemeneti hullámfront 
 
Tegyük fel, hogy az általunk titkosítani kívánt adatok intenzitáskép formájában állnak 
rendelkezésre. Az intenzitáskép nm,  indexű pixelei rendre 

nmbeI
,

 intenzitásúak (5.2.(a) ábra). 

Ezen intenzitásképet egy komplex modulációjú hullámfrontba kódoljuk, melynek pixelei nmu ,  

komplex amplitúdó értékeket vesznek fel. (5.2.(b) ábra) 
 

 
  (a) (b) 

5.2. ábra. (a): A titkosítandó intenzitáskép. (b): A titkosító rendszer bemenetén megjelenített komplex 

modulációjú hullámfront, melynek nmu ,  komplex amplitúdójú pixelei az intenzitáskép 
nmbeI

,
 

pixeleit kódolják. 
 
A hullámfront 0,m  indexű pixeleinek komplex amplitúdóját véletlenszerűen választjuk meg. 

Az 0,mu  pixellel szomszédos 1,mu  pixel komplex amplitúdóját úgy választjuk meg, hogy a két 

pixel komplex amplitúdójának összege épp az első adatpixelnek megfelelő 
1,mbeI  eredő 

intenzitást adjon. Ezt követően a bemeneti hullámfront pixeleinek komplex amplitúdóját 
rendre úgy választjuk meg, hogy a szóban forgó pixel nmu ,  komplex amplitúdójának és az 

azzal szomszédos, előző pixel 1, −nmu  komplex amplitúdójának összege a kódolni kívánt 

adatpixel 
nmbeI

,
 intenzitását adja. Az nmu ,  komplex amplitúdó megválasztására vonatkozó 

feltétel matematikai megfogalmazása a következő: 
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2

1,,, −+= nmnmnmbe uuI   (5.1) 

 
Belátható, hogy az így létrehozott komplex modulációjú bemeneti hullámfront könnyedén 
dekódolható a kettőstörő kristállyal működő fázis-amplitúdó konverter segítségével. A 2.2.5. 
fejezetben bemutatott konverter ugyanis a szomszédos adatpixelek interferenciáját hozza létre 
a kamera detektorsíkján, mely interferenciakép az (5.1) képlet értelmében megegyezik a 
bemeneti hullámfrontban kódolt 

nmbeI
,

 pixelekből álló intenzitásképpel. A dekódolást az 5.3. 

ábrán látható komplex amplitúdó diagram szemlélteti. 
 

 

5.3. ábra. A komplex modulált hullámfront nmu ,  komplex amplitúdói és a kódolt intenzitáskép 

nmbeI
,

 intenzitású pixelei közti kapcsolatot szemléltető vektordiagram. 

 
A kamera csak az interferenciakép intenzitását rögzíti, ezért több olyan U  bemeneti 
hullámfront is elképzelhető, mely ugyanazt az intenzitásképet kódolja. Nyilvánvaló, hogy a 
bemeneti hullámfront pixeleinek nmu ,  komplex amplitúdóját sokféleképpen választhatjuk meg 

úgy, hogy az kielégíti az (5.1) összefüggésben foglalt feltételt. Ezt a szabadságot kihasználva 
létrehozhatunk olyan bemeneti hullámfrontokat, melyek ugyanazon beI . adatokat kódolják 

ugyan, de a hullámfront u  komplex amplitúdói eltérő statisztikát mutatnak. Ennek 
demonstrálására elkészítettem egy számítógépes algoritmust, mely tetszőleges beI  

intenzitásképhez képes létrehozni egy olyan véletlenszerű U  komplex hullámfrontot, mely az 

beI  adatokat kódolja úgy, hogy a bemeneti hullámfront U  komplex amplitúdójának fázisa 

egyenletes eloszlást mutat a π20−  tartományon, 
2

UIU =  intenzitása pedig exponenciális 

eloszlású. Az intenzitásában exponenciális eloszlású bemeneti hullámfront UI  átlagos 

intenzitását a felhasználó választhatja meg. A program működését egy bináris adatlap 
kódolásával mutatom be. Az 5.4. ábrán látható adatlap 0 és DI  intenzitású pixelekből áll, 
melyek egyenlő valószínűséggel, véletlenszerűen helyezkednek el. Ugyanezen adatlapot két 
eltérő komplex modulációjú bemeneti hullámfront formájában kódoltam. Az eredményül 
kapott 1U  és 2U  hullámfrontok intenzitás eloszlása a (b) és (c) ábrán látható. 
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 (a) (b) (c) (d) 

5.4. ábra. (a): Bináris intenzitás modulációjú adatlap. (b): Az (a) ábrán látható adatlapot kódoló 1U  

komplex modulációjú bemeneti hullámfront intenzitás eloszlása. DU II 5.02 =  (c): Az (a) ábrán 

látható adatlapot kódoló 2U  komplex modulációjú bemeneti hullámfront intenzitás eloszlása. 

DU II =2  (d): Az 1U  és 2U  bemeneti hullámfront intenzitás hisztogramja. 

 
 A két véletlenszerű hullámfront intenzitás statisztikáját a (d) ábra szemlélteti. Az 1UI  és 2UI  

intenzitások statisztikai eloszlása hasonló lefutású, azonban az 1U  hullámfront intenzitásának 

1UI  várható értéke DI5,0 , addig a másik, 2U  hullámfront esetében DU II =2 . Az eltérő 

várható értékek ellenére is igaz, hogy a hullámfrontok szomszédos pixeleinek komplex 
amplitúdóit összeadva a kódolt adatlap megfelelő 0 vagy DI  intenzitású pixelét kapjuk vissza. 

Mivel DI  értéke mindkét hullámfront esetén megegyezik, a hullámfrontok intenzitás 

paramétereit célszerű DI  egységekben mérni. 
A következőkben azt kívánom megmutatni, hogy a komplex modulációjú bemeneti 
hullámfrontok kódolásakor alkalmazott DU II  arány hogyan befolyásolja a titkosítás 

hatékonyságát. 
 
 
5.1.3. A komplex modulációjú bemeneti hullámfrontokkal működő titkosító rendszer 
modelljének vizsgálata 
 
Célom, hogy megvizsgáljam, milyen hatékonysággal lehet a fentiekben javasolt komplex 
modulációjú bemeneti hullámfrontokat Fourier kulccsal titkosítani. Ennek érdekében a 
javasolt bemeneti hullámfrontot az 5.1. ábrán látható optikai rendszer bemenetére helyezem. 
Feltételezem, hogy a tárgytérbeli rekonstruáló kulcs ismert, azaz kiolvasáskor mindig a helyes 

*HK =  tárgytérbeli rekonstruáló kulcsot használjuk. Így a rendszer kimenetén kapott adatok 
bithiba arányát csak a Fourier kulcs minősége befolyásolja. A Fourier kulcsos titkosítás 
analízisét a 3. fejezetben bemutatott modell segítségével végzem el. 
A rendszer bemenetére helyezett U  hullámfront áthalad a H  tárgytérbeli titkosító kulcson, 
mely π20−  között egyenletes eloszlású véletlenszerű fázis modulációt valósít meg. Ennek 
következtében a HUG =  módosított bemeneti hullámfront fáziseloszlása π20−  között 
szintén egyenletes lesz, míg intenzitás eloszlása megegyezik az U  bemeneti hullámfront UI  

intenzitás eloszlásával. A G  módosított bemeneti hullámfront komplex amplitúdóinak 
statisztikai várható értékéről és szórásáról a következő megállapításokat tehetjük: 
 

( ) 0=GE     ( ) ( ) UIUDGD == 22  (5.2) 
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A módosított bemeneti hullámfront az optikai Fourier transzformációt követően áthalad a W  
Fourier titkosító kulcson, a rekonstrukció során pedig az R  rekonstruáló kulcson. A kiolvasó 
rendszer K  tárgytérbeli kulcsa előtt előáll a Q  módosított kimeneti hullámfront, melynek 
komplex amplitúdó eloszlása a (3.3) összefüggés alapján határozható meg. Amennyiben a 
titkosított hullámfrontot nem a helyes kiolvasó kulccsal olvassuk ki, a 3. fejezetben 
bemutatott modell értelmében a Q  kimeneti hullámfrontnak lesz egy G  bemeneti 

hullámfronttal arányos sQ  jelkomponense, továbbá egy véletlenszerű eQ  hibakomponense. A 

sQ  jelkomponens értéke a bemeneti hullámfront nm,  indexű pixelének megfelelő helyen a 

(3.35) összefüggés alkalmazásával számítható ki (5.3). Ugyanígy, az ezzel szomszédos, 
1, −nm  indexű pixel helyén a kimeneti hullámfront jelkomponense a következő (5.4) 

 
( ) nmnms gcEQ ,,

=  (5.3) 

( ) 1,1, −− = nmnms gcEQ  (5.4) 

 
Ahol nmg ,  és 1, −nmg  a módosított bemeneti hullámfront két szomszédos pixelének komplex 

amplitúdója, ( )CE  pedig a WRC =  szorzat várható értéke. A (3.38) összefüggés alapján 
meghatározhatjuk ugyanezen pontokban a módosított kimeneti hullámfront 
hibakomponensének ( )eQD  szórását is (5.5). 

 
( ) ( ) ( ) ( )cDgDQDQD

nmenme == −1,,
 (5.5) 

 
Ahol ( )gD  a módosított bemeneti hullámfront szórása, ( )cD  pedig a WRC =  szorzat szórását 
jelenti.  
Kihasználva, hogy a K  tárgytérbeli kiolvasó kulcs utáni O  kimeneti hullámfront felírható 

KQO =  formában, valamint tudjuk, hogy HUG = , *HK =  és 1== KH , a fázis-

amplitúdó konverterbe belépő O  hullámfront két szomszédos pixelének komplex 
amplitúdója: 
 

( ) nmnms ucEO ,,
=  (5.6) 

( ) 1,1, −− = nmnms ucEO  (5.7) 

 
Ugyanezen pontokban az O  hullámfront hibakomponensének, mint valószínűségi változónak 

( )eOD  szórása az (5.5) összefüggés felhasználásával: 

 
( ) ( ) ( ) ( )cDuDODOD

nmenme == −1,,
 (5.8) 

 
A kettőstörő kristállyal működő fázis-amplitúdó konverter a szomszédos pixelek komplex 
amplitúdóinak interferenciáját képzi. A kamerára vetülő hullámfront jelkomponense tehát az 
(5.6) és (5.7) összefüggésekben definiált jelkomponensek összege. Az eredő jelkomponens sI  

intenzitása a kimeneti kép adott pontjában: 
 

( ) 2

1,,
2

2

1,,, −−
+=+= nmnmnmsnmsnms uucEOOI  (5.9) 
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A bemeneti hullámfront létrehozásakor kiszabott (5.1) feltétel értelmében az sI  jelkomponens 

felírható a következő formában is: 
 

( )
nmbenms IcEI
,

2

,
=  (5.10) 

 
Feltételeztük, hogy az beI  bemeneti adatlap bináris, vagyis az adatlap „0” logikai értéket 

hordozó pixelei 0=beI  intenzitásúak, míg az „1” értéket képviselő pixelek intenzitása 

Dbe II =  értéket vesznek fel, így a két logikai értékhez tartozó, kimeneten megjelenő 

jelkomponens intenzitása 0, illetve sI  lesz, ahol sI  (5.10) alapján: 

 
( ) Ds IcEI 2=  (5.11) 

 
Az O  hullámfront szomszédos pixeleinek hibakomponensei szintén összeadódnak a fázis-
amplitúdó konverternek köszönhetően. A kamerára vetülő kimeneti kép hibakomponensének 

eI  átlagos intenzitása a (5.8) összefüggés alapján a következő: 

 
( ) ( )cDuDI e

222=  (5.12) 

 
Melyet az (5.2) felhasználásával tovább egyszerűsíthetünk: 
 

( )cDII Ue
22=  (5.13) 

 
Sikerült tehát a rendszer kimenetén megjelenő jelkomponens (5.11) és hibakomponens (5.13) 
értékét meghatároznunk a bemeneti hullámfront DI  és UI  paramétereinek, valamint a 

Fourier kulcsok ( )cE  és ( )cD  paramétereinek függvényében. A jelen fejezetben tárgyalt 
titkosító rendszerről tudjuk, hogy a W  és R  titkosító kulcsok bináris fázis modulációt 
valósítanak meg, pixeleik egyenlő valószínűséggel vehetnek fel +1 illetve -1 komplex 
amplitúdó értékeket. Ugyanilyen Fourier kulcsokat alkalmaztunk a 3.2.3. fejezetben 
bemutatott példában, ahol a WRC =  szorzat várható értékét és szórását egyértelműen ki 
tudtuk fejezni a κ  kulcstávolság függvényében (3.56). Ezt felhasználva a komplex 
modulációjú bemeneti hullámfrontokat használó titkosító rendszer kimenetén megjelenő kép 
jelkomponense (5.11) és hibakomponense (5.13) a következőképp írható fel a κ  
kulcstávolság függvényében: 
 

( ) Ds II 221 κ−=  (5.14) 
 

( ) Ue II κκ −= 18  (5.15) 

 
Látható, hogy a hibakomponens és jelkomponens arányát a κ  kulcstávolságon kívül csak az 

DU II  hányados határozza meg. Épp az az arányszám, melyet a komplex modulációjú 

bemeneti hullámfront szabad paraméternek választottunk a 5.1.2. fejezetben. Lássuk, milyen 
hatással van az DU II  hányados az adatrekonstrukció bithiba arányára. A jel- és 

hibakomponensekre kapott (5.14) és (5.15) kifejezések ismeretében a (3.41), (3.43) és (3.51) 
összefüggések felhasználásával kiszámítottam a titkosítás bithiba arányát a κ  kulcstávolság 
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függvényében. Az egyszerűség kedvéért olyan ideális rendszert feltételeztem, ahol nincs zaj. 
A ( )κBER  karakterisztikát meghatároztam a komplex modulációjú bemeneti hullámfront 

eltérő DU II  aránya esetén. Az eredményeket az 5.5. ábrán tüntettem fel.  

 

 
5.5. ábra. Komplex modulációjú hullámfrontokkal működő titkosítás kiolvasott adatlapjainak bithiba 
aránya a beíró és kiolvasó kulcsok közti κ  kulcstávolság függvényében. Az A, B, C és D görbékhez 

tartozó DU II  arány rendre: 0,25; 0,5; 0,75 és 1. A görbék zajmentes, ideális rendszerre 

vonatkoznak. 
 
Az „A” jel ű ( )κBER  görbe tartozik DU II =0,25 arányhoz. A görbe megegyezik a 

hagyományos, bináris fázis modulációjú bemeneti hullámfronttal működő titkosító rendszer 
( )κBER  karakterisztikájával. Belátható ugyanis, hogy a 0 és π  fázisállapotú pixelekből 

összeállított bemeneti hullámfront DU II  aránya éppen 0,25. 

Ha a bemeneti hullámfront DU II  arányát növeljük, a ( )κBER  függvény kezdeti 

meredeksége is növekszik. Az 5.5. ábrán feltüntetett „B”, „C” és „D” görbék rendre az 

DU II =0,25; 0,5; 0,75 és 1 arányokhoz tartoznak. Megállapíthatjuk tehát, hogy a komplex 

modulációjú bemeneti hullámfrontok DU II  arányszámát növelve a titkosítás ( )κBER  

karakterisztikáját hasonlatossá tehetjük a 2.8. ábrán vázolt, ideális titkosítást megvalósító 
( )κBER  karakterisztikához. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy a javasolt komplex 

modulációjú hullámfrontok segítségével növelhetjük a titkosító rendszer biztonságát. A 
következőkben a titkosító rendszer modelljének segítségével megvizsgálom, hogy komplex 
modulációjú adatlapok alkalmazása esetén mennyivel növelhető a titkosítás biztonsága.  
 
 
5.2. A titkosító rendszer modelljének vizsgálata 
 
A komplex modulációjú bemeneti hullámfrontokkal működő Fourier optikai titkosító 
rendszert a 3. fejezetben leírt statisztikus optikai modell segítségével fogom megvizsgálni. Az 
optikai rendszerben fellépő zaj leírására a 3.2.3. fejezetben bemutatott koherens és inkoherens 
összetevőkből álló modellt használom. Ezek alapján kiszámítom az adatkiolvasás ( )κBER  
görbéit, majd pedig a titkosítás kulcshosszát határozom meg. 
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5.2.1. A kiolvasott adatok bithiba aránya 
 
A komplex bemeneti hullámfrontokkal működő titkosítás adatrekonstrukciójának bithiba 
arányát a „0” és „1” logikai értékeket képviselő kimeneti pixelek (3.49) és (3.50) 
összefüggésekkel definiált )(0 Ip  és )(1 Ip  intenzitás hisztogramja alapján határozhatóak meg. 

A hisztogramok megkonstruálásához ismernünk kell az optikai rendszerben fellépő zajok 
típusát és nagyságát. Tételezzük fel, hogy a jelen fejezet tárgyát képező komplex modulációjú 
hullámfrontokkal működő titkosítást ugyanolyan paraméterekkel rendelkező optikai 
rendszerrel tudjuk megvalósítani, mint a 4. fejezetben bemutatott fázis-amplitúdó modulált 
Fourier kulcsokkal működő titkosító berendezést. Ez esetben a modellezett rendszerünk 
koherens és inkoherens zajtényezőit leírhatjuk a (4.16) kifejezéshez hasonlóan. A (4.16) 
összefüggést azonban az (5.16) alakúra kell módosítanunk, hogy alkalmas legyen a komplex 
bemeneti hullámfrontokkal működő titkosítás zajtényezőinek leírására. A 4. fejezetben 
ugyanis mindvégig bináris fázismodulált hullámfrontokat titkosítottunk, melyek csak +1 
illetve -1 komplex amplitúdó értékeket tartalmaztak. A tárgyhullám intenzitása tehát nem 
változott a mérések során, a tárgyhullám intenzitásával arányos zajösszetevők pedig 
egyértelműen definiálhatóak voltak az α  és β  illesztési paraméterekkel (4.16). A jelen 

fejezetben tárgyalt komplex modulációjú bemeneti hullámok UI  intenzitása viszont 

változhat, ha ugyanazon DI  intenzitású pixelekből álló adatlapot kódoljuk eltérően 

megválasztott DU II  arány mellett. A tárgyhullám intenzitásával arányos zajösszetevőket 

tehát nemcsak az α  és β  illesztési paraméterekkel, hanem a DU II4  hányadossal is 

súlyoznunk kell (5.16) szerint. 
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+= γβ  (5.16) 

 
Belátható, hogy a hagyományos, -1 és +1 komplex amplitúdókat tartalmazó bináris 
fázismodulált bemeneti hullámfrontok esetén 25,0=DU II . Ebben az esetben az (5.16) 

kifejezések DU II4  tényezői 1 értéket vesznek fel, visszaadva ezzel a (4.16) 

összefüggésben definiált, tárgyhullám intenzitásával arányos zajtényezőket. 
A γ  illesztési paraméterrel súlyozott, referencia hullám intenzitásával arányos zajtényező 
definíciója viszont egyszerűsödik (4.16)-hoz képest, hiszen a komplex modulációjú 
hullámfrontokat egyszerű, fázisában binárisan modulált Fourier kulcsokkal titkosítjuk. Az 
amplitúdó moduláció hiánya miatt a (4.15) kifejezés értéke 1, így a referencia hullám 
intenzitásával arányos zajtényezőt egyértelműen meghatározza a γ  illesztési paraméter 
(5.16).  
A zajtényezők ismeretében ki tudtam számítani a )(0 Ip  és )(1 Ip  intenzitás hisztogramokat, 

azok alapján pedig meghatároztam a zajjal terhelt, komplex amplitúdó modulált 
hullámfrontokkal működő titkosító rendszer kiolvasásakor fellépő bithiba arányt a κ  
kulcstávolság függvényében. A számolást a komplex modulált bemeneti hullámfront eltérő 

DU II  aránya mellett határoztam meg, és a ( )κBER  diagramokat az 5.6. ábrán tüntettem 

fel. A görbék jellege megegyezik a zajmentes, ideális rendszer 5.5. ábrán vázolt ( )κBER  
diagramjaival, a helyes kulccsal kiolvasott adatok bithiba aránya viszont a zaj miatt 
megnövekszik.  
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5.6. ábra. Komplex modulációjú hullámfrontokkal működő titkosítás kiolvasott adatlapjainak bithiba 
aránya a beíró és kiolvasó kulcsok közti κ  kulcstávolság függvényében. Az A, B, C és D görbékhez 

tartozó DU II  arány rendre: 0,25; 0,5; 0,75 és 1. A görbék zajjal terhelt rendszerre vonatkoznak. 

 
A diagramról leolvasható, hogy a zaj hatására az DU II =0,25 paraméterű komplex 

modulációjú adatlapok helyes kulccsal kiolvasva ( )0=κBER =0,045 értékű bithiba aránnyal 
rendelkeznek. Éppen akkorával, mint a csak fázisban modulált bemeneti adatlapokkal 
működő titkosító rendszer kimeneti adatlapjai (4.17.(a) ábra). Ennek oka, hogy a 
hagyományos, csak fázisban modulált bináris bemeneti hullámfrontok aránya is 

DU II =0,25. 

A helyes kulccsal kiolvasott adatlapok bithiba aránya némiképp növekszik, ha növeljük a 
komplex modulációjú adatlapok DU II  arányát, csakúgy, mint a ( )κBER  görbék 

meredeksége. A ( )κBER  karakterisztikák alapján meghatároztam az DU II ={0,25; 0,5; 

0,75; 1} paraméterű bemeneti hullámfrontok ( )κBER  görbéihez tartozó bináris kulcshossz 
értékeket, melyek rendre 20; 28, 33 és 36 bit értékűnek adódtak. Megállapíthatjuk tehát, hogy 
a komplex modulációjú adatlapok DU II  paraméterének növelésével a titkosítás bináris 

kulcshossza, azáltal a titkosítás biztonsága növelhető. A következőkben megvizsgálom, hogy 
az optikai rendszer paramétereitől hogyan függ a maximálisan elérhető bináris kulcshossz. 
 
 
5.2.2. A titkosítás biztonságának meghatározása 
 
A bithiba arány diagramok alapján kiszámítottam a titkosítás kulcshosszát a bemeneti 
hullámfront létrehozásakor alkalmazott DU II  arány függvényében. A kulcshossz DU II  

függését meghatároztam több eltérő zajszint esetén is. Az eredményeket az 5.7. ábra 
diagramján láthatjuk.  
 



 88 

 
5.7. ábra. A komplex modulációjú bemeneti hullámfrontokkal működő Fourier optikai titkosítással 

elérhető bináris kulcshossz függése a bemeneti hullámfront DU II  paraméterétől a rendszer eltérő 

jel-zaj viszonya esetén. 
 
A diagramon kis karikával jelöltem meg az 5.6. ábrán látható, négy eltérő DU II  arányhoz 

tartozó ( )κBER  függvény által megvalósított kulcshossz értékeket. Ezeket az azobenzol 
oldalláncos poliészterben rögzített hologramok 4. fejezetben megállapított 68,4=SNR  
zajszintje mellett számítottam ki. A telítődő görbéről leolvashatjuk azt is, hogy a kérdéses 
zajszint mellett maximálisan 39 bites bináris kulcshosszat érhetünk el. 
Láthatjuk, hogy nagyobb kulcshossz értékek is megvalósíthatóak, ha az optikai rendszer jel-
zaj viszonyát megnöveljük. Meghatároztam az adott jel-zaj viszonyhoz tartozó kulcshossz 
görbék maximumát, és az elérhető maximális kulcshosszat ábrázoltam a jel-zaj viszony 
függvényében az 5.8. ábrán.  
 

 
5.8. ábra. A komplex modulációjú bemeneti hullámfrontokkal működő titkosító rendszer segítségével 
elérhető maximális kulcshossz értéke az optikai rendszer jel-zaj viszonyának függvényében.  
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Az ábrán látható monoton növekvő függvényen karikával jelöltem az azobenzol oldalláncos 
poliészterben rögzített hologramok jel-zaj viszonyához tartozó 39 bites maximálisan elérhető 
kulcshossz értéket. 
Megbizonyosodhattunk arról, hogy a javasolt, komplex amplitúdó modulált bemeneti 
hullámfrontok alkalmazásával a Fourier optikai adattitkosítás bináris kulcshossza növelhető. 
Beláttuk, hogy az elérhető maximális kulcshosszat az optikai rendszer zaja határozza meg, így 
alacsonyabb zajú optikai rendszerek megvalósítása esetén a titkosítás biztonsága is fokozható.  
A titkosítás biztonságát úgy sikerült növelnünk, hogy a kettős kulcsú rendszernek egyedül a 
bemeneti hullámfrontját változtattuk meg. Az optikai rendszer tehát nem vált bonyolultabbá, 
hatékonysága mégis jelentősen javult.  
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6. Komplex modulációjú hullámfrontok előállítása. 
 
Az előző fejezetekben megmutattam, hogy az optikai adattitkosító rendszerek hatékonysága 
jelentősen függ a bemeneti hullámfront és a Fourier kulcs térbeli modulációjától. 
Megmutattam, hogy a csak fázisban modulált bemeneti hullámfrontok és Fourier kulcsok 
alkalmazása helyett előnyösebb a fázisban és amplitúdóban egyaránt modulált Fourier 
kulcsok és a komplex modulációjú bemeneti hullámfrontok használata. Felmerül tehát az 
igény a hullámfront komplex térbeli modulációjára, vagyis arra, hogy a fény fázisát és 
amplitúdóját egymástól függetlenül, helytől függően változtatni tudjuk. 
 
 
6.1. Térbeli komplex moduláció megvalósításának módszerei 
 
A térbeli komplex moduláció megvalósítása nehézségekbe ütközik, hiszen az általánosan 
használt térbeli fénymodulátorok, mint a folyadékkristályos kijelzők, vagy a mikrotükrös 
modulátorok egy pixelének modulációs paraméterei csak egy szabadsági fok erejéig 
változtathatóak. Folyadékkristályos kijelzők esetén a cellára kapcsolt feszültség hatására 
változik meg a folyadékkristály kettőstörése, melyet a cella elé és mögé helyezett 
polárszűrőkkel, illetve anizotróp lemezekkel kiegészítve amplitúdó [107,108], vagy fázis 
moduláció [109] megvalósítására használhatunk. Ebben az esetben a modulátort elhagyó 
hullámfront fázisa és amplitúdója csak egymással csatoltan változtatható. Az amplitúdó és a 
fázis független modulációja megkívánja, hogy a térbeli fénymodulátor egy pixele két 
szabadsági fokú legyen. Az alábbiakban a térbeli komplex moduláció megvalósítására 
irányuló, szakirodalomban fellelhető megoldási javaslatokat mutatom be. 
 
 
6.1.1. Komplex moduláció megvalósítása csatolt folyadékkristályos kijelzőkkel  
 
A helytől függő komplex modulációt legtöbbször két folyadékkristályos kijelző (LCD) 
csatolásával valósítják meg. Egy amplitúdó és egy fázismodulált hullámfront 
interferenciájával megvalósított komplex modulációt mutat be a [110] cikk szerzője. A 
hullámfrontok összecsatolására osztókockát használ. Megmutatja, hogy az amplitúdó és 
fázismodulált hullámfrontok interferometrikus összecsatolása helyett előnyösebb a két 
modulátort egymás után helyezni a modulálandó hullámfront útjába. A csatolás 
megvalósítható a két modulátor szoros egymás után helyezésével. Ebben az esetben fontos, 
hogy a két modulátor közti távolság a lehető legkisebb legyen, hogy az első kijelzőn létrejövő 
közeltéri diffrakció ne befolyásolja hátrányosan a második kijelző modulációját. A 
gyakorlatban célszerűbb a fázismodulált hullámfrontot 4f rendszerrel megvalósított 
képátvetítő rendszerrel az amplitúdó modulátor felületére képezni. Ez utóbbi elven működő 
holografikus megjelenítő eszközre látunk példát a [111] cikkben. E megoldás esetén arra kell 
ügyelni, hogy a képátvetítő leképező rendszer torzítása pixelméret alatti legyen, máskülönben 
nem biztosítható a két kijelző hatékony csatolása. Más szerők [112] a folyadékkristályos 
kijelzők szomszédos pixeleinek interferenciáját hozzák létre a kijelző után helyezett 
struktúrált anizotróp közeg segítségével.  
A javasolt megoldások közös tulajdonsága, hogy az elrendezésekben szereplő optikai 
elemeket pixelméret alatti pontossággal kell illeszteni egymáshoz. Ez jelentősen megnehezíti 
a fenti komplex amplitúdó modulátorok elkészítését, alkalmazását a koherens optikai 
jelfeldolgozó rendszerekben. 
 
 



 91 

6.1.2. Komplex modulációjú hullámfrontok megvalósítása aluláteresztő térszűréssel 
 
A két kijelző pixeleinek illesztéséből fakadó technikai nehézségek kiküszöbölhetőek 
aluláteresztő térszűrésen alapuló térbeli moduláció alkalmazásával [113]. A módszer lényege, 
hogy a beérkező síkhullám modulációjára olyan csak fázisban moduláló eszközt használunk, 
mely lényegesen nagyobb térfrekvenciájú modulációt képes megvalósítani, mint amekkora 
térfrekvenciákra a megvalósítandó komplex modulációjú hullámfront esetén szükségünk 
lenne. A nagy térfrekvencia komponensekkel rendelkező hullámfrontot átvezetjük a 2.1. ábrán 
látható négyfókuszú optikai képfeldolgozó rendszeren. A Fourier síkban megfelelő átmérőjű 
kör alakú apertúrát alkalmazunk aluláteresztő szűrőként. A rendszer kimenetén megjelenő 
hullámfront az aluláteresztő térszűrésnek köszönhetően helyfüggő komplex amplitúdó 
eloszlást mutat. A bemeneti hullámfront nagy térfrekvencia spektrumú térbeli fázis 
modulációját úgy választjuk meg, hogy az alulátersztő térszűrés hatására a rendszer 
kimenetén a kívánt komplex amplitúdó eloszlás alakuljon ki. Ezen megoldás előnye, hogy a 
komplex moduláció megoldható egyetlen térbeli fázismodulátor alkalmazásával, így nincs 
szükség a modulátorok pixelméret alatti illesztésére. A térbeli fázis moduláció pedig 
egyszerűen megvalósítható folyadékkristályos kijelző segítségével [33]. 
A gyakorlatban úgy hozzák létre a fázismodulált bemeneti hullámfrontot, hogy a 
megvalósítani kívánt komplex amplitúdó eloszlás egyes pixeleit több alpixelre bontják, és a 
fázismodulált alpixelekből álló struktúrát jelenítik meg a 4f rendszer bemenetén található 
térbeli fázismodulátoron. A térszűrést úgy állítják be, hogy az az alpixelek méretéhez tartozó 
térfrenvenciákat levágja, viszont a megvalósítandó komplex modulációjú hullámfront 
pixeleinek méretéhez tartozó alacsonyabb térfrekvenciákat átengedje. A legegyszerűbb 
megoldás, ha a megvalósítandó komplex modulációjú hullámfront pixeleit két alpixelre 
bontjuk. Ezt a megoldást javasolta Florence és Juday [34], akik megmutatták, hogy a 
térszűrést követően kialakuló hullámfront adott pixelének komplex amplitúdója arányos az őt 
alkotó két fázismodulált alpixel komplex amplitúdóinak összegével. Göröcs Zoltán 
megmutatta, hogy a megvalósítandó hullámfront pixeleit célszerű NN ×  méretű négyzetes 
alpixel mátrixokra bontani [47]. Az NN ×  méretű alpixel mátrixban két megfelelő fázis 
állapot váltakozik úgy, hogy a két eltérő állapotban lévő alpixelek elhelyezkedése sakktábla 
mintázatot követ. Megmutatható, hogy a Fourier tészűrést megvalósító kör alakú apertúra 
átmérőjének optimális megválasztásával, valamint a sakktábla mintázatú alpixel mátrix N  
méretének növelésével térszűrő rendszer kimeneti hullámfrontja egyre jobban megközelíti a 
megvalósítani kívánt hullámfront modulációt. Göröcs Zoltán azonban a térszűrésen alapuló 
optikai rendszert csak háromállapotú hullámfrontok előállítására használta, melyben -1, +1 és 
0 komplex amplitúdójú pixelek fordulnak elő. A térszűrést kör alakú apertúrával oldotta meg. 
A következőkben megvizsgálom, hogy az aluláteresztő térszűrésen alapuló modulációs 
módszer milyen hatékonysággal alkalmazható komplex modulációjú hullámfrontok 
előállítására, majd bemutatok olyan új térszűrőket, melyekkel hatékonyabban hozhatóak létre 
komplex modulációjú hullámfrontok, mint kör alakú térszűrők alkalmazásával. 
 
 
6.2. Aluláteresztő térszűrésen alapuló komplex moduláció vizsgálata 
 
Az aluláteresztő térszűrőn alapuló modulációs módszer vizsgálatát a 2.5. fejezetben 
bemutatott modell segítségével végeztem, melyet Göröcs és szerzőtársai [47] is sikeresen 
alkalmaztak az optikai rendszer leírására. A modell segítségével meghatározom a modulátor 
optimális működéséhez szükséges térszűrő apertúra nagyságát. 
 



 92 

6.2.1. A bemeneti hullámfront 
 
A modulációs módszer vizsgálatához olyan 6464×  elemből álló, véletlenszerű komplex 
amplitúdó értékeket tartalmazó mátrixot hozunk létre, mely komplex amplitúdó eloszlást az 
aluláteresztő térszűrő rendszer kimenetén szeretnénk megvalósítani. A megvalósítandó 
hullámfront kh,  indexű pixele az ( )khkhkh iEc ,,, exp ϕ=  véletlenszerű komplex amplitúdó 

értéket veszi fel, melynek fázisa π20 −  között egyenletes eloszlású, az E  amplitúdó 0-1 
között szintén egyenletes eloszlással vehet fel értékeket. A komplex amplitúdó eloszlás 44×  
pixel méretű részletét láthatjuk az 6.1.(a) ábrán. Ahhoz, hogy a kívánt komplex amplitúdó 
eloszlás jelenjen meg a térszűrő rendszer kimenetén, egy nagy térfrekvencia komponensekből 
álló, csak fázisban modulált hullámfrontot kell a rendszer bemenetére helyezni. Az U  
bemeneti hullámfrontot úgy állítjuk elő, hogy a kimeneten megvalósítandó hullámfront 
minden egyes khc ,  pixelét egy NN ×  alpixelből álló sakktábla mintázatú fáziseloszlással 

helyettesítjük az 6.1.(b) ábra szerint.  
 

      
 (a) (b) 

6.1. ábra. (a): A megvalósítandó c  komplex amplitúdó eloszlás 44×  pixelből álló részletének 
intenzitás eloszlása. (b): A 4f rendszer bemenetére helyezett U  fáziseloszlás, mely az (a) ábrán 
látható komplex hullámfrontot kódolja. Az alpixel mátrix mérete N =3. 

 
Egy adott NN ×  méretű alpixel csoportban két fázisállapot váltja egymást a sakktábla 
mintázat szabályai szerint. A 

khA ,
Ψ  és a 

khB ,
Ψ  fázisállapotokat úgy határozzuk meg, hogy 

azokra teljesüljön az alábbi összefüggés: 
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Amennyiben az így létrehozott alpixelekből álló U  fázismodulált hullámfontot a térszűrő 
rendszeren átvezetjük, a kimeneten megjelenő O  hullámfronton az egyes sakktáblák helyén a 

AΨ  és BΨ  fázisú fazorok komplex amplitúdóinak átlaga jelenik meg, mely a (6.1) 
összefüggés miatt épp a kívánt komplex amplitúdó értéket hozza létre. 
A moduláció megvalósításhoz szükséges egy olyan fázismodulátor, mely a megvalósítani 
kívánt komplex modulációjú hullámfront pixeleinek N -szeres túlmintavételezésére képes. 
Szükséges továbbá, hogy a fázis moduláció a teljes π20 −  tartományt lefedje. Ebben az 
esetben az egységkörön belül található komplex amplitúdók mindegyike előállítható a 
térszűrő rendszer O  kimenetén. A gyakorlatban használt fázismodulátorok azonban általában 
diszkrét fázisállapotokat képesek csak megvalósítani, a moduláció leggyakrabban 256 diszkét 
értéket vehet fel. Ez némileg korlátozza a megvalósítható komplex amplitúdók számát. A 
6.2.(a) ábrán pontokkal tüntettük fel azokat a komplex amplitúdó értékeket, melyek egy 



 93 

π20 −  tartományon egyenletesen elosztott 256 diszkrét fázisállapotot megvalósító 
fázismodulátorral előállíthatóak a térszűrő rendszer alkalmazásával. Az előállítható komplex 
modulációs állapotok tartománya jelentősen szűkül, ha a térszűrő rendszer bemenetén 
alkalmazott fázismodulátor nem képes lefedni a teljes π20 −  fázis modulációs tartományt. A 
megvalósítható komplex amplitúdókat a 6.2.(b) ábrán láthatjuk, ha a fázismodulátor a 

π55.10 −  tartományon vezérelhető ki.  
 

 
 (a) (b) 

6.2. ábra. (a): Térszűrésen alapuló komplex amplitúdó modulátorral megvalósítható állapotok 
elhelyezkedése a komplex síkon abban az esetben, ha a térszűrő rendszer bemeneti fázismodulátora az 
egységnyi amplitúdójú síkhullámot π20 −  tartományon képes modulálni. (b): megvalósítható 
komplex amplitúdó állapotok, ha a bemeneti fázismoduláció a π55.10 −  tartományt fedi le. 

 
A továbbiakban azonban feltételezzük, hogy a rendelkezésre álló modulátor a teljes π20 −  
tartományon képes működni. Ebben az esetben a kimeneti hullámfront minőségét az 
alkalmazott térszűrés és az alpixel mátrixok N  mérete befolyásolja. A továbbiakban azt 
vizsgáljuk, hogy ezen paraméterek változtatásával hogyan tehető hatékonnyá a térszűrésen 
alapuló komplex amplitúdó modulátor működése. 
 
 
6.2.2. Az aluláteresztő térszűrés modellje 
 
A térszűrés lényeges szerepet játszik a komplex amplitúdó moduláció megvalósításában. Ha a 
térszűrés levágási frekvenciája túl kicsi, akkor a megvalósítandó komplex amplitúdó modulált 
hullámfront információ tartalma nem képes áthaladni az optikai rendszeren. Túl nagy levágási 
frekvenciák esetén pedig az alpixelek sakktábla mintázatához tartozó nagy térfrekvencia 
komponensek is áthaladnak a rendszeren, csökkentve ezzel a kimeneti hullámfront minőségét.  
Az optimális térszűrés meghatározására a 4f rendszer 2.5. fejezetben ismertetett numerikus 
modelljét használtam. A 6464×  pixelből álló véletlenszerű C  komplex modulációval 
rendelkező hullámfront pixeleit 52 ≤≤ N  méretű alpixel mátrixokkal helyettesítettem, mely 
alpixelek fázisállapotát az előző alfejezetben ismertetett módon határoztam meg. A 
fázismodulált bemeneti hullámfrontot egy komplex elemű mátrixszal reprezentáltam az 
alpixelek négyszeres túlmintavételezésével. A bemeneti hullámfront mátrix reprezentációját 
egy 20482048×  elemű, nulla értékekkel feltöltött mátrix közepére helyeztem a kellő 
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felbontású Fourier sík elérése érdekében. A 4f optikai rendszer modellezését a következő 
számítással végeztem: 
 

( )( )UAO ℑ⋅ℑ= −1  (6.3) 
 
Ahol a hullámfrontokat reprezentáló komplex elemű mátrixok Fourier transzformációját gyors 
Fourier transzformációs algoritmus segítségével végeztem. Az A  Fourier síkba helyezett 
aluláteresztő térszűrő kétdimenziós transzmittancia eloszlásának mátrix reprezentációját 
jelöli. A modellezett rendszer kimenetén megjelenő O  hullámfrontot összehasonlítottam az 
eredetileg megvalósítani kívánt C  hullámfronttal. A kimeneti hullámok minősítésére az O  
kimeneti hullámfront és az eredetileg megvalósítani kívánt C  hullámfront közti 
keresztkorrelációs együtthatót használtam az alábbi definíció szerint: 
 

( )( ) ( )( )( )
OC

CO
OEOCECE

k
σσ

−⋅−=  (6.4) 

 
Ahol ( ).E  a várható értéket jelenti, Cσ  és Oσ  pedig a C  illetve az O  hullámfront komplex 
amplitúdóinak szórását. Minél közelebb van a COk  keresztorrelációs együttható 1-hez, az 
optikai rendszer kimenetén létrejövő O  hullámfront annál inkább megközelíti a 
megvalósítandó C  hullámfrontot, tehát a korrelációs együttható jól használható az előállított 
hullámfrontok minősítésére. A korrelációs együtthatót meghatároztam a kör alakú 
szűrőapertúra sugarának függvényében. Az apertúra sugarát Nyquist apertúrában mértem, 
melynek értéke akkor egységnyi, ha a megvalósítandó komplex modulációjú hullámfront egy 
adatpixelének megfelelő térfrekvenciát éppen átengedi a térszűrő. A korreláció apertúra 
függését a kimeneti hullámfront egy komplex modulációjú pixelét reprezentáló alpixel mátrix 
N  méretének 2, 3, 4 és 5 értéke mellett vizsgáltam. Az eredményeket a 6.3.(a) ábrán 
tüntettem fel. Ugyanezen számításokat elvégeztem Gauss profilú térszűrés esetén is, ahol a 
Gauss függvény félérték szélességét tekintettem a szűrőapertúra sugarának. Az eredményeket 
a 6.3.(b) ábra mutatja. 
 

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

   
 (f) (g) (h) 

6.3. ábra. (a): Aluláteresztő térszűréssel előállított komplex modulációjú hullámfrontok és a 
megvalósítandó ideális hullámfront közti korrelációs együttható a kör alakú térszűrő apertúra 
sugarának függvényében. Az egyes görbék a bemeneti hullámfront alpixel mátrixainak N =2,3,4 és 5 
méretéhez tartoznak. (b): Korreláció függése a térszűréstől Gauss profilú aluláteresztő szűrő esetén. 
(c): Az ideális megvalósítandó hullámfront 1010×  pixelből álló részletének intenzitás eloszlása. (d-
h): Kimeneti hullámfront intenzitás eloszlása eltérő kör alakú apertúra sugarak mellett. A bemeneti 
hullámfront alpixel mátrixainak mérete: 3=N , a Nyquist apertúra sugarak rendre: =r 0,5; 1,00; 
1,75; 2,35; 3,00 . Az egyes kimeneti képekhez tartozó pontokat a megfelelő betűkkel jelöltem az (a) 
diagramon.  

 
A kimeneti hullámfront minőségének apertúra függését jól illusztrálja a 6.3.(c-h) ábra, mely a 
komplex modulációjú kimeneti hullámfront intenzitás-eloszlását mutatja különböző sugarú 
kör alakú szűrőapertúrák esetén az alpixel mátrix 3=N  mérete mellett. A 6.3.(c) ábrán a 
megvalósítandó komplex modulációjú hullámfront intenzitás eloszlását láthatjuk. Kisméretű 
szűrő ( =r 0,5; 6.3.(d) ábra) alkalmazása esetén a komplex modulációjú hullámfront 
térfrekvencia komponenseit is kiszűrjük, ezáltal rossz minőségű kimeneti hullámfront kapunk. 
Optimális apertúra sugár alkalmazásakor (=r 1; 6.3.(e) ábra) a komplex hullámfront 
pixelméretéhez tartozó térfrekvenciák áthaladnak az optikai rendszeren, az alpixel mátrixok 
nagy térfrekvencia komponenseit viszont kiszűrjük. Tovább növelve a szűrőapertúra sugarát 
( =r 1,75; 2,35; 3  6.3.(f),(g),(h) ábra) a kimeneti hullámfronton megjelennek az alpixel 
mátrixhoz tartozó nemkívánatos térfrekvencia komponensek is, mely lerontja kimeneti kép 
minőségét. 
Az optimális apertúra sugár függ az alkalmazott alpixel mátrix N  méretétől. Az optimális 
apertúra sugarakat és az elérhető maximális korrelációs együtthatókat az alábbi táblázat 
foglalja össze. 
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 Kör apertúra Gauss profilú térszűrés 

Alpixel mátrix 
mérete 

Optimális 
sugár 

Max. 
korreláció 

Optimális 
sugár 

Max. 
korreláció 

N=2 0,78 0,839 0,58 0,848 
N=3 1,00 0,896 0,88 0,904 
N=4 1,71 0,936 1,17 0,929 
N=5 1,95 0,946 1,46 0,944 

6.1. Táblázat. Aluláteresztő térszűréssel elérhető legjobb minőségű kimeneti hullámfrontok adatai. 
 
Az 6.1. táblázat alapján észrevehetjük azt is, hogy az alkalmazott aluláteresztő térszűrő alakja 
nem befolyásolja jelentősen az elérhető maximális korrelációs együtthatót. Észrevehető 
azonban, hogy ha az egy kimeneti pixelt reprezentáló alpixel mátrix N  méretét nagyobbnak 
választjuk, az optimális szűréshez tartozó kimeneti hullámfront minősége is növekszik. 
Világos, hiszen minél nagyobb az alpixel mátrix mérete, annál távolabb kerülnek egymástól a 
komplex modulációjú hullámfront pixeleihez tartozó, valamint az alpixelekhez tartozó 
térfrekvenciák, melyek így jobban elkülöníthetőek lesznek egymástól a térszűrés segítségével. 
Elmondható tehát, hogy az aluláteresztő térszűrés segítségével létrehozott komplex 
modulációjú hullámfrontok minősége egyedül az alpixel mátrix N  méretének növelésével 
javítható. Az alpixel mátrixok méretének növelése viszont a bemeneti hullámfront 
felbontásának növelését teszi szükségessé, ha elvárjuk, hogy a kimeneti hullámfront komplex 
modulációjú pixeleinek száma állandó maradjon. A bemeneti hullámfront fázis modulációjára 
használt folyadékkristályos kijelző felbontása azonban a gyakorlatban korlátozott, így a 
kimeneti hullámfront minőségének növelése is korlátokba ütközik. 
Felmerül tehát az igény arra, hogy a térszűrésen alapuló komplex modulációt tökéletesítsük. 
Erre irányuló javaslatomat a következő fejezetben mutatom be. 
 
 
6.3. Térszűrésen alapuló komplex amplitúdó modulátor továbbfejlesztése 
 
A komplex moduláció javítására kínálkozó lehetőség, hogy az eddig alkalmazott egyszerű 
aluláteresztő térszűrést az alkalmazáshoz jobban illeszkedő, más térszűréssel helyettesítjük. A 
következőkben azt kívánom megmutatni, hogy a komplex moduláció hatékonysága jelentősen 
javítható alkalmasan megválasztott térszűrés segítségével. 
 
 
6.3.1. A térszűrés optimalizációja 
 
Az térszűrésen alapuló komplex moduláció megvalósításakor a 4f rendszer Fourier síkjába 
helyezett térszűrő feladata, hogy a sakktábla mintázatú alpixel mátixokból összeállított U  
fázismodulált hullámfront (6.1.(b) ábra) térfekvencia spektrumát úgy módosítsa, hogy a 
rendszer kimenetén megjelenő O  hullámfront minél inkább megközelítse a megvalósítandó 
C  komplex modulált hullámfrontot (6.1.(a) ábra).  
Tegyük fel, hogy egy 6464×  pixelből álló véletlenszerű C  komplex amplitúdó eloszlást 
kívánunk megvalósítani térszűrésen alapuló modulációs módszerrel. Ennek érdekében a 4f 
rendszer bemenetére helyezünk egy 3=N  méretű alpixel mátrixokból összeállított 
fázismodulált U  hullámfrontot. Ezen bemeneti hullámfront ( )Uℑ  Fourier transzformált képét 
láthatjuk 6.4.(a) ábrán.  
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 (a) (b) 

6.4. ábra. (a): 3=N  méretű alpixel mátrixokból összeállított fázismodulált U  bemeneti hullámfront 
Fourier transzformáltjának intenzitás eloszlása. (b): A megvalósítandó C  komplex modulációjú 
hullámfront Fourier transzformáltja transzformáltjának intenzitás eloszlása. (logaritmikus intenzitás 
ábrázolás) 

 
Ezzel szemben a megvalósítani kívánt C  komplex modulációjú hullámfront ideális esetben a 
6.4.(b) ábrán látható ( )Cℑ  spektrális eloszlást mutatja. Nyilvánvaló, hogy a bemeneti 

hullámfront 6.4.(a) ábrán látható ( )Uℑ  Fourier transzformáltján alkalmazott egyszerű 

aluláteresztő térszűrés segítségével nem lehetséges a 6.4.(b) ábrán látható ideális ( )Cℑ  
Fourier sík előállítása. Belátható az is, hogy nem konstruálhatunk olyan általánosan 
használható idS  ideális térszűrőt, mely az ( )Uℑ  térfrekvencia spektrumot a C  

megvalósítandó hullámfront konkrét komplex amplitúdó eloszlásától függetlenül minden 
esetben tökéletesen átalakítja a szükséges ( )Cℑ  térfrekvencia spektrummá. Ha ugyanis egy 

adott véletlenszerű 1C  komplex hullámfont esetén igaz, hogy ( ) ( ) idSUC 11 ℑ=ℑ , akkor 

ugyanezen egyenlőség nem áll fenn egy 1C –től független, 2C  véletlenszerű komplex 
amplitúdó eloszlás esetén ( ( ) ( ) idSUC 22 ℑ≠ℑ  ). 

Elképzelhető azonban egy olyan ),( vuS  térszűrés, mely a bemeneti hullámfont ( )Uℑ  Fourier 
spektrumából az aluláteresztő térszűrésnél hatékonyabban szűri ki a kimeneti hullámfront 
minősége szempontjából nem előnyös sakktábla mintázatú alpixel mátrixokhoz tartozó 
térfrekvencia komponenseket. Ahhoz, hogy ezt a szűrőt előállítsuk, vizsgáljuk meg a 
bemeneti hullámfront, valamint a megvalósítandó hullámfront ( )Uℑ  és ( )Cℑ  Fourier 
spektrumát. Az U  fázismodulált bemeneti hullámfront Fourier spektruma (6.4.(a) ábra) 
erősen szemcsézett a megvalósítandó hullámfront véletlenszerű komplex amplitúdó eloszlása 
miatt, azonban a 33×  méretű alpixel mátrixok ismétlődő struktúrájának köszönhetően a 
Fourier transzformált kép jellegzetes spektrális teljesítménysűrűséggel rendelkezik. A 
fázismodulált hullámfront ),( vuSU  spektrális teljesítménysűrűség eloszlása függ az 

alkalmazott alpixel mátrixok N  méretétől és a megvalósítandó C  hullámfront pixeleinek 
véletlenszerű komplex amplitúdóit meghatározó valószínűségi változónak statisztikai 
paramétereitől. A bemeneti hullámfront spektrális teljesítmény sűrűség eloszlását 
legegyszerűbben numerikus úton határozhatjuk meg úgy, hogy több egymástól független iU  

bemeneti hullámfront Fourier transzformáltjának intenzitás eloszlását átlagoljuk az alábbi 
összefüggés szerint: 
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Az átlagolásnak köszönhetően a megvalósítandó iC  hullámfrontok konkrét komplex 

amplitúdó eloszlásától függetlenül kaphatjuk meg a Fourier síkban levő szemcsézett 
intenzitáskép burkolóját, azaz az ),(vuSU  spektrális teljesítmény sűrűség eloszlást. Hasonló 

módon határozhatjuk meg a C  megvalósítandó komplex hullámfront ),(vuSC  spektrális 

teljesítmény sűrűség eloszlását: 
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Amíg az ),( vuSC  spektrális teljesítmény eloszlást csak a megvalósítandó hullámfront 

térfrekvencia összetevői hozzák létre, addig a bemeneti hullámfront ),(vuSU  spektrális 

teljesítmény sűrűség eloszlását a megvalósítandó hullámfront térfrekvencia spektruma és az 
alpixel mátrixokhoz tartozó spektrális összetevők együttese határozza meg. Mivel az alpixel 
mátrixok, valamint a megvalósítandó hullámfront térfrekvencia spektrumai egymásra 
lapolódnak az ( )Uℑ  Fourier síkon, azok tökéletes szétválasztása nem lehetséges. 
Megállapíthatjuk viszont, hogy a Fourier sík azon területein, ahol a fázismodulált bemeneti 
hullámfront ),( vuSU  spektrális teljesítmény sűrűsége jelentősen meghaladja a megvalósítandó 

hullámfront ),( vuSC  spektrális teljesítménysűrűségét ( 0),(),( ⇒vuSvuS UC  ), ott az alpixel 

mátrixokhoz tartozó térfrekvencia komponensek dominálnak a bemeneti hullámfront ( )Uℑ  
Fourier síkján. Célunk egy olyan ),( vuS  Fourier szűrő létrehozása, mely ezen területek 

térfrekvencia komponenseit kiszűri (vagyis ha 0),(),( ⇒vuSvuS UC  akkor 0),( ⇒vuS ), 

valamint átereszt a Fourier sík azon területein, ahol a megvalósítandó C  hullámfront 
térfrekvencia komponensei dominálnak (azaz ha  1),(),( ⇒vuSvuS UC  akkor 1),( ⇒vuS ). A 

kívánt feltételeket az ),(vuSC  és ),( vuSU  spektrális teljesítmény sűrűségek hányadosaként 

(6.7) definiált ),( vuS  szűrő elégíti ki: 
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A szűrő ),( vuS  transzmittancia eloszlását meghatároztam az alpixel mátrix N =2, 3, 4 és 5 
értéke mellett. A kapott eredményeket a 6.5. ábrán tüntettem fel.  
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 (a) (b) (c) (d) 

6.5. ábra. (a): A (6.7) összefüggéssel definiált térszűrő transzmittancia eloszlása a bemeneti 
hullámfront N =2 alpixel mátrix mérete esetén. A (b), (c) és (d) ábrák esetén az alpixel mátrix mérete 

rendre N =3, 4 és 5. 
 
A továbbiakban azt vizsgálom, hogy az így létrehozott térszűrők hogyan befolyásolják az 
optikai rendszer kimenetén megjelenő komplex modulációjú hullámfrontok minőségét. 
 
 
6.3.2. A javasolt térszűrők hatása a kimeneti hullámfrontra 
 
Az előző alfejezetben bemutatott térszűrők hatékonyságát az optikai rendszer numerikus 
modellje segítségével vizsgálom meg, melyet a következő összefüggéssel definiálhatunk: 
 

( )( )UASO ℑ⋅ℑ= −1  (6.8) 
 
A Fourier síkban elhelyezett S  szűrő mellet továbbra is megtalálható az A  aluláteresztő 
térszűrés. Annak ellenére, hogy a komplex modulációjú kimeneti hullámfront kialakítására 
immár az S  szűrőt használjuk, az optikai rendszer modellezésekor figyelembe kell vennünk, 
hogy a valós rendszer optikai sávszélessége véges, azaz az alkalmazott 4f rendszer az őt 
alkotó lencsék véges numerikus apertúrája miatt aluláteresztő térszűrőként működik. 
A rendszer bemenetére ugyanazon U  fázismodulált hullámfrontokat helyeztem, mint 
amelyeket az aluláteresztő térszűrésen alapuló komplex modulátor vizsgálatakor használtam a 
6.2.2. fejezetben. A kimeneten megjelenő hullámfrontokat a (6.4) összefüggéssel definiált 
keresztkorrelációs együttható segítségével minősítettem. Az O  kimeneti hullámfront C 
megvalósítandó hullámfronttal vett keresztkorrelációját meghatároztam a kör alakú 
aluláteresztő térszűrés Nyquist-apertúrájának függvényében úgy, hogy a Fourier síkban 
mindvégig ott volt az S  szűrő. A kimeneti hullámfront minőségének apertúra függését 
megvizsgáltam a bemeneti hullámfront alpixel mátrixainak N =2, 3, 4 és 5 mérete esetén is. A 
Fourier síkban természetesen mindig az alpixel mátrix aktuális N  méretéhez illeszkedő S  
szűrőt alkalmaztam a 6.5. ábrán bemutatott szűrők közül. A kapott eredményeket a 6.6.(a) 
ábrán vastag folytonos vonallal tüntettem fel. Ugyanezen számításokat elvégeztem Gauss 
profilú térszűrés esetén is, ahol a Gauss függvény félérték szélességét tekintettem a 
szűrőapertúra sugarának. Az eredményeket a 6.6.(b) ábra vastag folytonos görbéi mutatják. 
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 (a) (b) 
 

   
 (c) (d) (e) 
 

   
 (f) (g) (h) 

6.6. ábra. (a): Térszűréssel megvalósított O  kimeneti hullámfrontok ideális C  hullámfronttal vett 
korrelációs együtthatói a kör alakú aluláteresztő térszűrés sugarának függvényében. Vastag vonalak: 
korreláció értékek a javasolt S  szűrő alkalmazása esetén N =2, 3, 4 és 5 alpixel mátrix méretek 
mellett. Vékony vonalak: korreláció értékek az S  szűrő alkalmazása nélkül. Szaggatott vonal: adott 
apertúra mellett elméletileg elérhető legnagyobb korrelációs együttható. (b): Az (a) ábrával 
megegyező feltételek mellett elért korrelációs értékek Gauss profilú aluláteresztő szűrő esetén. (c): Az 
ideális megvalósítandó hullámfront 1010×  pixelből álló részletének intenzitás eloszlása. (d-h): 
Kimeneti hullámfront intenzitás eloszlása az S  szűrő alkalmazása esetén, eltérő kör alakú apertúra 
sugarak mellett. A bemeneti hullámfront alpixel mátrixainak mérete: 3=N , a Nyquist apertúra 
sugarak rendre: =r 0,5; 1,00; 1,75; 2,35; 3,00. Az egyes kimeneti képekhez tartozó pontokat a 
megfelelő betűkkel jelöltem az (a) diagramon. 

 
A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a diagramokon vékony folytonos vonallal 
feltüntettem az S  szűrő nélkül elérhető korrelációs együtthatókat is a térszűrő Nyquist 
apertúrájának függvényében. Láthatjuk, hogy még az S  szűrő nélküli korreláció görbék az 
optimálisnál nagyobb apertúra értékek esetén rohamosan csökkennek, addig az S  szűrő 
alkalmazásakor a kimeneti hullámfrontok korrelációs együtthatói monoton növekszenek az 
apertúra növelésével. A kimeneti hullámfrontok minőségének javulását a 6.6.(c-h) ábrák 
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illusztrálják. A 6.6.(c) ábrán a megvalósítandó komplex modulációjú hullámfront intenzitás 
eloszlását láthatjuk. A rendszer bemenetére N =3 méretű alpixel mártixokból felépített 
fázismodulált hullámfrontot vezettük. A Fourier síkban a 6.5.(b) ábrának megfelelő S  szűrőt 
és a kör alakú aluláteresztő térszűrést helyeztük el. Kisméretű apertúra sugarak esetén (6.6.(d) 
és (e) ábra) a kimeneti hullámfront minőségét korlátozza, hogy az aluláteresztő térszűrés 
kiszűri a komplex modulációjú hullámfront pixeleinek megfelelő térfrekvencia 
komponenseket. Növelve az apertúra átmérőt ( =r 1,75; 2,35; 3,00. 6.(f),(g),(h) ábra) a 
kimeneti hullámfront minősége javul, és egyre jobban megközelíti az 6.(c) ábrán feltüntetett 
ideális hullámfrontot. A 6.6.(f-h) ábrákat összehasonlítva az ugyanilyen körülmények között, 
de az S  szűrő alkalmazása nélkül előállított kimeneti hullámfrontokkal (6.3.(f-h) ábrák), 
meggyőződhetünk arról, hogy a javasolt S  szűrő jelentősen növeli a térszűrés elvén alapuló 
komplex hullámfront modulátor működését. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a kimeneti hullámfront adott apertúra érték mellett elérhető 
legjobb minőségét nemcsak az alpixel mátrixok nem kiszűrhető térfrekvencia komponensei, 
hanem az aluláteresztő térszűrés is korlátozza. Hogy e két zajforrást szétválasszam, a 
szokásos U  fázismodulált bemeneti hullámfront helyett a C  ideális komplex hullámfrontot 
helyeztem a 4f rendszer bemenetére. Meghatároztam a 'C  kimeneti hullámfrontot úgy, hogy a 
Fourier síkba csak az adott sugarú aluláteresztő térszűrőt helyeztem. A térszűrésen átesett 'C  
ideális hullámfrontot tehát a következő összefüggéssel határoztam meg: 
 

( )( )CAC ℑ⋅ℑ= −1'  (6.9) 
 
Az ideális C  hullámfront és annak 'C  térszűrt változata közti eltérést csak a térszűrés okozza, 
ellentétben az U  hullámfront használatával előállított komplex modulált O  kimeneti 
hullámmal, melynek minőségét a térszűrésen túl az alpixel mátrixok S  szűrő által nem kiszűrt 
térfrekvencia komponensei is rontják. Ha tehát kiszámítjuk a keresztkorrelációs együtthatót az 
ideális C  hullámfront és annak adott apertúrával térszűrt 'C  változata között, felső becslést 
adhatunk a térszűrés segítségével elméletileg elérhető legnagyobb korrelációs együtthatóra. A 
(6.10) összefüggés segítségével meghatároztam az ideális hullámfront eredeti és térszűrt 
változata közti keresztkorrelációs együtthatót a térszűrés Nyqist-apertúra sugarának 
függvényében: 
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A számítást elvégeztem kör alakú és Gauss profilú szűrőapertúrák esetén is. A kapott 
eredményeket szaggatott vonallal ábrázoltam a 6.6.(a-b) ábrákon. Láthatjuk, hogy az S  
szűrővel előállított hullámfrontok korrelációs együtthatói az alpixel mátrix N =2 mérete 
esetén átlagosan 0.045 értékkel, N =3 esetén 0.021 –el, N =4 esetén 0.018 –al, N =5 alpixel 
mátrix méret esetén pedig már átlagosan csak 0.01 értékkel maradnak el az elméletileg 
megvalósítható maximális korrelációs értéktől. Elmondhatjuk tehát, hogy a javasolt S  szűrő 
segítségével a térszűrésen alapuló komplex amplitúdó modulátorban rejlő lehetőségeket 
hatékonyan sikerült kiaknázni. 
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7. Összefoglalás 
 
 
7.1. A dolgozat tartalmának összefoglalása 
 
Dolgozatom első fejezetében található rövid bevezetést követően a 2. fejezetben áttekintettem 
a Fourier optikai adatfeldolgozás ismert módszereit, bemutattam a szakirodalomból 
megismerhető optikai titkosítási eljárásokat, azok előnyeit és gyengeségeit. Rámutattam, hogy 
ezen titkosító rendszerek továbbfejlesztése szempontjából nélkülözhetetlen egy olyan 
számítási módszer, mely segítségével az egyes titkosító rendszerek biztonsága egyértelműen 
minősíthető, valamint összehasonlítható más eljárások nyújtotta adatbiztonsággal. 
A 3. fejezetben bemutattam a Fourier optikai adattitkosító rendszerek általam kidolgozott, 
statisztikus optikai megfontolásokon alapuló modelljét, mely segítségével tetszőleges Fourier 
optikai adattitkosító rendszer bináris kulcshossza meghatározható. A bináris kulcshossz jól 
használható a titkosítás biztonságának jellemzésére, hiszen ha egy titkosítás bináris 
kulcshossza L, az azt jelenti, hogy a titkosított adatok biztos feltöréséhez 2L darab 
kulcskombináció végigpróbálása szükséges. A kulcshossz meghatározó módszer segítségével 
megmutattam, hogy a Fourier optikai titkosítással elérhető kulcshossz függ a titkosítandó 
hullámfrontok, valamint a Fourier kulcsok modulációs paramétereitől, továbbá az optikai 
rendszer jel-zaj viszonyától. Megmutattam, hogy a szakirodalomból ismert bináris amplitúdó 
modulált bemeneti hullámfrontokkal és bináris fázismodulált Fourier kulcsokkal működő 
titkosító rendszer segítségével elérhető kulcshossz erősen korlátozott. Ezzel a titkosítási 
módszerrel elérhető kulcshosszat szaggatott vonallal ábrázoltam a 7.1. ábrán az optikai 
rendszer jel-zaj viszonyának függvényében (megegyezik a 3.14. ábrán bemutatott 
eredményekkel). Látható, hogy a rendszer jel-zaj viszonyának növelésével a kulcshossz görbe 
telítődik. 
Ezt követően olyan modulációs eljárásokat mutattam be, melyek segítségével a Fourier 
optikai titkosító rendszerek biztonsága jelentősen növelhető. Dolgozatom 4. fejezetében olyan 
Fourier kulcsok használatát javasoltam, melyek a korábbiaktól eltérően nemcsak fázisban, 
hanem amplitúdóban is moduláltak. A fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal elérhető 
kulcshosszat folytonos fekete vonallal ábrázoltam a 7.1. ábrán. (megegyezik a 4.20. ábrán 
bemutatott eredményekkel). Látható, hogy a fázis-amplitúdó modulált kulcsok új lehetőséget 
nyitnak a biztonságnövelés terén, hiszen míg a hagyományos, csak fázisban modulált 
kulcsokkal működő titkosító eljárás segítségével elérhető kulcshossz korlátos (szaggatott 
fekete vonal a 7.1. ábrán), addig a javasolt kulcsok segítségével a kulcshossz tetszőleges 
mértékben növelhető az optikai rendszer zajának csökkentésével (folytonos fekete vonal a 7.1. 
ábrán). 
Dolgozatom 5. fejezetében egy olyan adatkódolási eljárást mutatok be, amely segítségével a 
titkosítani kívánt adatokat komplex modulációjú bemeneti hullámfrontok formájában lehet 
kódolni. A javasolt új kódolási módszerrel a Fourier optikai titkosítás biztonsága hasonlóképp 
növelhető, mint a fázis-amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal. A kulcshossz növelése ebben 
az esetben is az optikai rendszer jel-zaj viszonyának növelésével érhető el, ahogy azt a 7.1. 
ábra folytonos szürke vonallal jelölt kulcshossz - jel-zaj viszony függvényről leolvashatjuk.  
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7.1. ábra. Fourier optikai titkosítással elérhető bináris kulcshossz az optikai rendszer jel-zaj 
viszonyának függvényében. Szaggatott fekete vonal: csak fázisban modulált Fourier kulcsok 
alkalmazása esetén (megegyezik a 3.14. ábrán vázolt görbével). Folytonos fekete vonal: Fázisban és 
amplitúdóban egyaránt modulált Fourier kulcsok alkalmazásával (megegyezik a 4.20. ábrán vázolt 
görbével). Folytonos szürke vonal: Komplex modulációjú bemeneti hullámfrontok alkalmazásával 
(megegyezik az 5.8. ábrán vázolt görbével).  

 
Sikerült megmutatnom, hogy mind a Fourier kulcsok alkalmas megválasztásával (fázis-
amplitúdó modulált kulcsok a 4. fejezetben), mind pedig a bemeneti hullámfontok hatékony 
modulációjával (komplex modulációjú bemeneti hullámfrontok az 5. fejezetben) növelhető a 
Fourier optikai titkosítás biztonsága. A titkosító rendszer e kétféle továbbfejlesztésének 
kidolgozásában segítségemre volt az optikai rendszer statisztikus optikai modellje (3. fejezet), 
melynek alkalmazásával a későbbiekben akár új, még hatékonyabb modulációs módszerek 
dolgozhatóak ki a Fourier optikai titkosítás biztonságának növelésére.  
Mivel a javasolt titkosítási eljárások hatékonysága a hullámfrontok modulációjának alkalmas 
megválasztásán múlik, szükségét éreztem, hogy az új követelményeknek megfelelő térbeli 
fénymodulátor elrendezést dolgozzak ki. Dolgozatom 6. fejezetében egy térszűrésen alapuló 
térbeli fénymodulátort mutatok be, mely az általam javasolt térszűrőknek köszönhetően 
hatékonyabban alkalmazható komplex modulációjú hullámfrontok előállítására, mint a 
szakirodalomból ismert aluláteresztő térszűrőn alapuló modulációs eljárások. 
A dolgozatban bemutatott biztonságnövelő eljárások nagy előnye, hogy a megvalósításukhoz 
szükséges optikai rendszer felépítése lényegében megegyezik a szakirodalomból jól ismert 
Fourier optikai rendszerekével. Az általam bemutatott eljárások tehát kompatibilisek a 
korábbi megoldásokkal, továbbá költséghatékonyak, hiszen nem új optikai elemek 
beépítésével javítják a biztonságot, hanem egyszerűen a hullámfrontok formálására szolgáló 
térbeli fénymodulátorok tulajdonságait módosítják.  
 
 
7.2. A Fourier optikai titkosítás biztonságának értékelése  
 
Ahhoz, hogy a Fourier optikai adattitkosítás terén elért biztonságnövekedést értékelni tudjuk, 
érdemes összevetnünk a dolgozatban bemutatott módszerek biztonsági szintjét más titkosító 
eljárásokkal. A biztonság mérésére használt bináris kulcshossz segítségével ezt könnyedén 
megtehetjük.  
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Mivel a Fourier optikai adattitkosítás egyik potenciális alkalmazási területe lehet a 
lapszervezésű holografikus adattárolókkal rögzített adatok titkosítása, vizsgáljuk meg, milyen 
adatbiztonsági rendszerekkel látták el a korábbi optikai adattároló eszközöket. Az első széles 
körben elterjedt optikai adattároló, az 1982-ben megjelent CD még nem rendelkezett beépített 
adatvédelmi rendszerrel. Az 1995-ben piacra kerülő DVD lemezek adatvédelméről már egy 
40 bit kulcshosszúságú szoftveres titkosítás gondoskodott. A 2004-ben megjelent Blu-ray 
lemezeken alkalmazott titkosítás kulcshossza pedig 128 bit. A kulcshossz megnövelésére 
azért van időről időre szükség, mert a számítástechnika fejlődésével az illetéktelen 
felhasználó egyre nagyobb mennyiségű kulcsot képes adott idő alatt kipróbálni. A szoftveres 
titkosítások biztonsági kérdéseivel foglakozó elemzések nagy figyelmet fordítanak arra, hogy 
az egyes kódok mekkora anyagi és időráfordítás árán törhetőek fel. Ezen kutatások szerint 
[114] 10 millió dollár értékben vásárolt hardver eszközök segítségével egy adott kulcshosszú 
titkosítást a 7.1. táblázatban foglalt idő alatt lehet feltörni. A táblázat a feltöréshez szükséges 
memória igényt is feltünteti. 
 

Kulcshossz 
[ bit ] 

Feltöréshez szükséges 
idő 

Memória 
igény 

56 Kevesebb, mint 5 perc Triviális 
80 600 hónap 4 Gb 
96 3 millió év 170 Gb 
128 1016 év 120 Tb 

7.1. táblázat. Adott kulcshosszú titkosítás feltöréséhez szükséges gépidő és memória igény. 
 
A kulcshosszal exponenciálisan növekvő erőforrás igényre jellemző, hogy már egy 79 bites 

titkosítás is 2379 10*62 ≈  elemű kulcstérrel rendelkezik, azaz a kulcskombinációk száma a 
moláris mennyiségek nagyságrendjébe esik. 
Elmondhatjuk tehát, hogy a dolgozatomban bemutatott modulációs módszerek jelentősen 
megnövelik a Fourier optikai adattitkosítás versenyképességét, hiszen míg a hagyományos, 
amplitúdóban modulált bemeneti hullámfrontokkal és fázismodulált kulcsokkal működő 
titkosítás alkalmazásával maximálisan elérhető kulcshossz értéke 27 bit volt, addig a javasolt 
modulációs módszerekkel akár több száz bitre is növelhető az optikai titkosítás kulcshossza. 
Sikerült tehát a Fourier kulcsos titkosítás kevés erőforrással is triviálisan feltörhető biztonsági 
szintjét a jelenleg alkalmazott szoftveres titkosítások szintje fölé emelni. 
 
 
7.3. A kutatásban rejlő további lehetőségek 
 
Dolgozatomban egyértelműen megmutattam, hogy a Fourier optikai adattitkosító rendszerek 
kulcshossza növelhető, ha az optikai rendszer jel-zaj viszonyát képesek vagyunk növelni. 
Szintén megmutattam, hogy a jel-zaj viszony növelésének legnagyobb akadálya, hogy a 
titkosított hullámfrontot rögzítő holografikus anyag diffúz szórása tekintélyes zajjal terheli a 
rekonstruált hullámfrontot. Az általam használt azobenzol oldalláncos poliészter alapú rögzítő 
anyaggal végzett kísérleteimben a rendszer jel-zaj viszonya 4,68 értékű volt. Nyilvánvaló, 
hogy ennek növelése elengedhetetlen feltétele annak, hogy kielégítő biztonsági szintet érjünk 
el. A jövőben tehát célszerű lenne kísérleteket végezni alacsonyabb zajú holografikus rögzítő 
anyagokkal. Köztudott, hogy a fotorefraktív kristályok diffúz szórása nagyságrendekkel 
alacsonyabb, mint a polimer alapú hologram rögzítő anyagoké. Jelentős kulcshossz 
növekedést lehetne tehát kísérletileg demonstrálni fotorefraktív kristályok alkalmazásával 
[115]. A gyakorlati alkalmazás szempontjából azonban a kristályos rögzítő anyagok kevésbé 
előnyösek körülményes gyártástechnológiájuk és mechanikailag sérülékeny kivitelük miatt. 
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Az olcsóbban előállítható szerves rögzítő anyagok fejlesztésére ezért töretlenül nagy 
hangsúlyt fektetnek. Az elmúlt években egyes szerzők ígéretes, polimer alapú holografikus 
rögzítő anyagokat alkalmaztak kísérleti holografikus adattárolókban. Ilyen a fenantrén-
kinonnal adalékolt poli(metil-metilakrilát) (PQ/PMMA) [116,117] vagy a poli(vinil-alkohol)-
akrilamid (PVA/AA) [118,119]. Érdemes lenne ezen anyagokat a Fourier optikai 
adattitkosítás szempontjából is megvizsgálni. 
A Fourier optikai titkosító rendszerek további lehetséges fejlesztési iránya lehet újabb 
modulációs módszerek kidolgozása. A dolgozat 3. fejezetében bemutatott statisztikus optikai 
modell megmutatta, hogy mind a bemeneti hullámfrontok, mind pedig a Fourier kulcsok 
modulációs paraméterei jelentős hatással vannak a titkosító rendszer biztonságára. A modell 
segítségünkre lehet a jövőben, hogy olyan új modulációs eljárásokat dolgozzunk ki, melyek a 
dolgozatban bemutatott biztonságnövelő eljárások hatékonyságát is túlszárnyalják. 
 
 
7.4. Tézispontokba szedett kutatási eredmények 
 
1. Kidolgoztam a Fourier optikai adattitkosító rendszerek statisztikus optikai modelljét, mely 
segítségével konkrét bemeneti adatlapok sokaságának feldolgozása nélkül határozható meg a 
kimeneti adatok bithiba aránya a titkosító és kiolvasó Fourier kulcsok közti eltérés 
függvényében. Megmutattam, hogy a Fourier kulcsok ortogonalitását nemcsak a kulcsok közti 
eltérés, hanem a kiolvasott adatok helyreállítására szolgáló hibajavító kód is meghatározza. 
Két kulcsot ortogonálisnak tekintettem, ha az egyikkel titkosított, majd a másikkal kiolvasott 
adatokat a hibajavító kód olyan alacsony valószínűséggel képes helyreállítani, mint amilyen 
alacsony, felhasználó által definiált valószínűséggel következik be hibás adathelyreállítás a 
helyes kulccsal kiolvasott adatok esetén. Az ortogonalitási kritérium ismeretében 
meghatározható a kulcstér számossága és a titkosítás bináris kulcshossza. [S3,S6] 
 
2. A Fourier optikai titkosító rendszerek statisztikus optikai modellje segítségével 
bebizonyítottam, majd kísérletileg is alátámasztottam, hogy amplitúdóban és fázisban 
modulált titkosító kulcsok segítségével a Fourier optikai titkosító rendszerek biztonsága 
javítható a csak fázisban modulált kulcsokkal működő titkosító rendszerekhez képest. 
Bebizonyítottam, hogy adott jel-zaj viszonyú rendszer esetén az amplitúdó kulcs 
kontrasztparaméterének és kitöltési tényezőjének optimális megválasztásával a titkosítás 
bináris kulcshossza maximálható. Megmutattam, hogy a jel-zaj viszony növelésével a fázis-
amplitúdó modulált Fourier kulcsokkal megvalósított titkosítással elérhető kulcshossz minden 
határon túl növekszik, ellentétben a csak fázisban modulált kulcsokkal, melyek használatával 
elérhető kulcshossz korlátos. [S3] 
 
3. Javasoltam egy Fourier optikai adattitkosítókban és adattárolókban alkalmazható kódolási 
eljárást, melynek segítségével komplex modulációjú bemeneti adatlapok hozhatóak létre. A 
kódolni kívánt intenzitáskép megfelelő pixele a komplex hullámfront két szomszédos 
pixelének interferenciájaként áll elő. A titkosító rendszer statisztikus optikai modelljének 
segítségével bebizonyítottam, hogy ha növeljük a komplex modulációjú hullámfront átlagos 
intenzitásának, valamint a kódolt intenzitáskép átlagos intenzitásának arányát, a titkosítás 
bináris kulcshossza növelhető. Megmutattam, hogy komplex modulációjú bemeneti 
hullámfrontok alkalmazásával elérhető kulcshossz monoton nő az optikai rendszer jel-zaj 
viszonyának növelésével. [S1,S4] 
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4. Új térszűrőket javasoltam Fourier szűrésen alapuló térbeli fénymodulátorokhoz, melyek 
segítségével komplex modulációjú hullámfrontok hozhatók létre alkalmasan megválasztott 
fázismodulált hullámfrontokból. A javasolt térszűrők transzmittancia eloszlása az előállítani 
kívánt komplex modulációjú hullámfront és a térszűrő rendszer bemenetére helyezett 
fázismodulált hullámfront spektrális teljesítménysűrűségeinek hányadosaként állítható elő.  
Megmutattam, hogy a javasolt térszűrővel előállított hullámfront, és a megvalósítani kívánt 
ideális hullámfront közti eltérés az optikai rendszer sávszélességének növelésével monoton 
csökken, ellentétben a szakirodalomban tárgyalt elrendezésekkel. [S2,S5] 
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