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Összefoglaló
A felületek leírásának és azonosításának kiváló eszközei az interferometrikus és kváziinterferometrikus módszerek. Ezek közé tartozik a moirémódszer, mely létrejötte két eltérő
térfrekvenciájú periodikus struktúra egymásrahatásának az eredménye. Az adott rendezettséget mutató alapcsíkozatok együttesen egy az alapcsíkozatok bármelyikétől eltérő,
eredő csíkozatot hoznak létre. A méréstechnikai alkalmazás során az eredő csíkozatnak az
őt létrehozó alapcsíkozatokkal való egyértelmű kapcsolatát használják ki.
A szakirodalom tanulmányozása alapján megállapítottam, hogy az egyik leggyakrabban alkalmazott, úgynevezett árnyékmoiré alkalmazása során nem fektettek hangsúlyt a
keletkező torz, úgynevezett hamis moiréfelületek elemzésére, azok méréstechnikai eredményekre gyakorolt hatásának vizsgálatára, illetve a keletkező moirécsíkokból történő teljes
felületrekonstrukció kérdése sincs megoldva.
Dolgozatomban vizsgáltam a probléma elméleti hátterét a kérdés vizsgálata szempontjából lehető legáltalánosabb formában. Egy új módszer segítségével felvázoltam az elrendezési
hiba mérési eredményekre gyakorolt hatását, illetve javasoltam egy lehetséges, tesztelt méréstechnikai módszert a probléma megoldására. A kísérleti tapasztalatok alapján azt az
utat választottam, hogy a mért felület nélkül a mérésre alkalmas térrészben a geometriai
paraméterek függvényében határoztam meg a moiréfelületeket és azok egymáshoz képesti
viszonyát.
Ajánlottam továbbá egy új csíkgeneráló módszert, mely segítségével a projekciós elrendezésben a felület identifikációja teljesebbé tehető. Javaslatom alapján egy háromszintű osztott rácsot alkalmazó módszer segítségével a konkáv és konvex részeket egyaránt tartalmazó
felületeken ezen részek elkülönítése egyetlen projekciós moiréfelvétel alapján megvalósítható. A vizsgálat meglévő projekciós berendezés átalakítása nélkül is kivitelezhető, és a nyert
moiréképekből a mélységméret a projekciós módszerre levezetett és ismert összefüggések
alapján számítható.
Az eredmények hasznosítása tekintetében megállapítható, hogy az árnyékmoiré berendezésben keletkező hamis moiréfelületek tulajdonságainak vizsgálatára kidolgozott módszer a szintén az értekezésben bemutatott kalibrációs algoritmussal együtt az árnyékmoiré
módszeres mérések tervezése és alkalmazása során nyújthat komoly segítséget. A konkáv
és konvex felületrészek szétválasztására kidolgozott módszer a projekciós elrendezések rugalmasabb és szélesebb körű alkalmazhatóságát, valamint a keletkező moiréképekből kinyerhető hasznos információ mennyiségének növelését, a teljesebb felületidentifikációt teszi
lehetővé.

Summary
One of the best tools for the area description and identification are interferometric and
quasiinterferometric methods. Among them is moiré method, that results by superimposition of two periodical structures with different frequencies. In the given grating structure the
basic gratings generate the moiré fringes which differ in a measurable way. In the measuring
technique the connection between the deformated and reference grating is applied.
By literature review I found that in one of the most used moiré techniques - shadow
moiré method it is not taken into consideration the ”so called” false moiré areas analysis
which often influence on the result of measurements. Also area reconstruction from the
generated moiré fringes is not solved either.
In my work the theoretical background of the problem was examined in the most common
way. With the help of the novel method I found the influence of the equipment disposition
mistake on the measurement results and proposed one possible, approved measurement
tool for the problem solution. According to my experience - based on the experiments - I
chose the way to identify the moiré patterns and their effects on each other, by neglecting
the measured surface. Virtually generated area was applied and calculated by geometrical
parameters.
I proposed the new method for the grating generation which helps with the identification
of the area in the projection method. The method was developed with the three level grating
for concave and convex areas definition with the application of the projection method.
The experiment can be run without the projection equipment at that time the depth in
moiré pattern can be calculated from the standard equations used in traditional projection
method.
According to the final results of the dissertation the shadow moiré measurement could be
executed in a better way by utilizing the method of the false moiré areas analysis with the
calibration algorithm. For the identification of the concave and convex areas the developed
method is more flexible than the projection one and can be applied in wide amount of
applications. Moreover, more useful information taken from the moiré pattern increases
the quality of measuring and makes possible reconstruction of the whole surface.
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Bevezető
A moirétechnika magyarországi meghonosításában úttörő szerepet játszó Dr. Wenzel
Klára professzor [5–10] biztatására 1985-ben kezdtem az ortopédiai alkalmazást célzó,
moirétémájú kutatásokban részt venni. Az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézetbe, gerincferdüléses gyerekek vizsgálatára szánt – hagyományos fotográfiai módszert
alkalmazó – berendezés fejlesztésébe kapcsolódtam be. A projekciós elven készülő moiréfelvételekhez jó minőségű referenciarácsokra volt szükség. Az akkor rendelkezésre álló nyersanyag választék szűkös volt, ezekből kellett a lehető legjobb paraméterekkel rendelkező
rácsokat készíteni. Az így készült nagyfelbontású és magas kontrasztú rácsok előállításánál szerzett tapasztalatokról TDK dolgozat formájában számoltam be. Az ott elért siker
hatására kezdtem behatóbban foglalkozni a moirétechnikával. Nem véletlen, hogy diplomatervem témája is a moirémódszer alkalmazása volt. Egyetemi tanulmányaim befejezése
után, első munkahelyemen az Alkalmazott Biofizikai Laboratóriumban végzős hallgatók
bevonásával nem konvencionális eljárásokat – mint például a ritkán alkalmazott fizikai hívást – alkalmaztunk különböző profilú moirérácsok gyártásához. Berendezést építettünk,
melyben rugalmasan változtatható elektronikusan generált referenciarácsot használtunk.
A berendezést elsősorban az oktatásban [48] alkalmazzuk.
Ezzel párhuzamosan – szintén a moiréjelenséghez hasonló – interferometrikus berendezések fejlesztésébe kapcsolódtam be. Egyrészt interferencia komparátor automatikus értékelő
rendszerét fejlesztettük az Országos Mérésügyi Hivatal részére, másrészt új típusú, kétkarú interferométert fejlesztettünk a fény terjedésével kapcsolatos alapkutatások részére.
Mindkét kutatásban – többek között – a keletkező csíkrendszer hibaanalízisével foglalkoztam [102, 103].
1989-ben a Finommechanikai, Optikai Intézetben kollégáimmal a G6 programiroda finanszírozásában [4] pályázatot nyertünk moiréelven alapuló intelligens optikai robotérzékelők kutatására – fejlesztésére. A munka keretén belül a háromdimenziós alakfelismerés
moirémódszeres megvalósításának kérdéseit vizsgáltuk [39, 40].
Ezzel szinte egyidőben az Ipari Fejlesztési Bank támogatásával szintén pályázati megbízás keretén belül moiréelven működő mérőegységet építettünk. A cél egy rugalmas alkalmazhatóságú érzékelő egység hardver részének kifejlesztése és kivitelezése volt. Itt is
elektronikus képérzékelőt alkalmaztunk a gyártósor mellett elhelyezhető projekciós moiréberendezéshez. A nagyfelbontású, precíziós referencia- és vizsgálórácsot fotolitográfiai úton
készíttettük. Az így szerzett tapasztalatok érdeklődésemet a gyakorlati alkalmazást elősegítő elméleti problémák felé fordították. Ezek közül is elsősorban a felületidentifikációra,
illetve a mérési hibák korrekciójára összpontosítottam.
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1995-ban OTKA pályázatot nyertünk [2] Dr. Ábrahám György, illetve Dr. Nagy
Sándor vezetésével, közösen a Miskolci Egyetem Mechanika Tanszékével, moiré és feszültségoptikai képek közös értékelő algoritmusának kifejlesztésére.
1996-tól a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával egyéves posztgraduális képzésben vettem részt a prágai Cseh Műszaki Egyetem Finommechanikai, Optikai Tanszékén
alkalmazott optika témakörben. Tanulmányoztam az akkor induló moirétémájú kutatásokat – melyek terén később Václavík [21–23] jelentős eredményeket ért el – elsősorban az
interferometrikus moiréképekből nyert mérési adatok hibakorrekciójának témakörében.

1. ábra. Testmodell felállításához alkalmas, antropometria vizsgálatok céljára fejlesztett árnyékmoiré berendezéssel készült felvételek [3]

2000-ben kapcsolódtam be az Oktatási Minisztérium által finanszírozott, Dr. Halász
Marianna vezette, antropometriai vizsgálatokhoz használható konfekcióipari alkalmazást [3] célzó rendszer fejlesztésébe [43–45], melynek egyik része moirétechnikai alkalmazás
(1. ábra) volt [46]. Ezzel párhuzamosan ipari megbízás keretén belül stomatológiai vizsgálatokhoz készítettünk moiréfelvételeket (2.1. ábra).
2008-tól a Dr. Tamás Péter által irányított, és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által finanszírozott, ortopédiai eszközök fejlesztését célzó pályázat [148], moirétémájú
kutatásaiban veszek részt.

1. fejezet
A feladat
1.1. A dolgozat célkitűzése
Dolgozatom célját, célkitűzését tömören a következőképpen foglalhatnám össze: A szakirodalom tanulmányozása alapján megállapítottam, hogy a moirémódszer alkalmazása során nem fektettek hangsúlyt a keletkező torz, úgynevezett hamis moiréfelületek elemzésére, azok méréstechnikai eredményekre gyakorolt hatásának vizsgálatára, illetve a keletkező
moirécsíkokból történő teljes felületrekonstrukció kérdése sincs megoldva. Megpróbáltam
a probléma elméleti hátterét a kérdés vizsgálata szempontjából a lehető legáltalánosabb
formában, egy új módszer segítségével felvázolni, a mérési eredményekre gyakorolt hatását
kimutatni, illetve kidolgozni egy lehetséges, tesztelt méréstechnikai módszert a probléma
megoldására. Megpróbáltam továbbá egy új csíkgeneráló módszert javasolni, mely segítségével a projekciós elrendezésben a felületidentifikáció teljesebbé tehető.

1.2. A feladatmegoldás módszere
A célkitűzésben felvázolt probléma megoldásának módszere lényegében megegyezik a
műszaki-fizikai jellegű feladatok kidolgozása során jelenleg korszerűnek tartottakkal. A folyamat négy jól elkülöníthető vagy szervesen egymásba fonódó, de határozottan körülírható
lépésből áll.
1. Az első lépésben meg kell találni azokat a rendszerjellemzőket és mennyiségeket, amelyek a probléma egzakt leírásához nélkülözhetetlenek. Ebben a fázisban szükséges a már
ismert fogalmak illesztése a konkrét esethez. Szükség lehet az ezek közötti kapcsolatok,
mint új jellemzők definiálása. Ez a fázis a későbbiek és a probléma általános megoldása
szempontjából kulcsfontosságú.
2. A második lépésben a problémák lényegének demonstrálására modellt állítunk fel. A
modellállítás legkritikusabb pontja az elhanyagolások kezelése, pontosabban az, hogy képesek vagyunk felismerni, hogy a jelenség szempontjából mely tényező bír jelentőséggel és
melyeket lehet figyelmen kívül hagyni. E fontos szempont oka elsősorban abban keresendő,
hogy a helyes és általános megoldás elérése érdekében a modellnek egyszerűnek kell len-
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nie, hisz a bonyolult technikailag kezelhetetlen, viszont ha fontos paramétereket hagyunk
figyelmen kívül, akkor félrevezető eredményre juthatunk.
3. A harmadik lépésben a megalkotott modellt életre keltjük, azaz megtöltjük konkrét mennyiségekkel, és vizsgáljuk ezek egymásra hatását, a modell viselkedését különböző
esetekben. Teszteljük a modellt, vizsgáljuk, hogy az előző lépésben alkalmazott lényegkiemelések helyesek voltak e. Ezek után, még e fázis keretén belül, a modell segítségével
megállapításokat teszünk, következtetéseket vonunk le.
4. S végül a negyedik lépésben a modellezéssel nyert eredményeket összevetjük a kísérleti
eredményekkel. Ha szükséges visszatérünk az előző fázishoz, és finomítjuk a modellt. Ha
ezek után a modell jól illeszkedik a kísérleti eredményekhez, akkor az alapproblémára és
annak megoldására vonatkozóan megállapításainkat általános értékűnek tekinthetjük.

2. fejezet
Alapfogalmak
A moiréjelenség létrejötte két eltérő térfrekvenciájú periodikus struktúra egymásrahatásának az eredménye. Analógiát keresve a jelenség az interferencia egy speciális esetének,
vagy esetleg egy kváziinterferometrikus jelenségnek tekinthető. Az adott rendezettséget
mutató alapcsíkozatok együttesen egy, az alapcsíkozatok bármelyikétől eltérő, eredő csíkozatot hoznak létre. Nyilvánvaló, hogy az eredő csíkozat egyértelmű kapcsolatban van az őt
létrehozó alapcsíkozatokkal.

2.1. ábra. Fogprotézis mintáról készült moiréfelvétel
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2.1. A moiréjelenség
A moiréjelenség – ami az alapcsíkozatok egymásrahatásának eredményeként megjelenő
moirécsíkokat jelenti – méréstechnikai alkalmazásának alapgondolata az, hogy ha az alapcsíkozatok közül az egyik a vizsgálandó objektum egy adott állapotával van kapcsolatban,
míg a másik egy ettől eltérő állapottal, – ami akár egy referencia állapot is lehet – az eredő
csíkozatokból következtethetünk a két állapot – adott esetben az egyik állapot és a referencia – közötti eltérésre. Ez megfogalmazható úgy is, hogy az eredő jelenségből visszafejthető
az objektum egyik állapota a másik – vagy a referencia – ismeretében. Talán mindenki
látta már a két rétegben egymás mögé kerülő finom szövésű függöny anyagai által sötét és
világos csíkokból létrehozott alakzatokat; vagy a televízió képernyőjén megjelenő személyek
finom, vízszintes csíkozatú ruháján látható, a ruha csíkozatánál lényegesen nagyobb periódusú alakzatokat. Hasonlóan a rosszul elkészített színes nyomdai termékeken a rácspontok
változatos geometriai alakzatokká állnak össze, de a nyomdatechnikai eljárással készített
tónusos képek helytelenül végzett szkennlése is hasonló eredményt produkálhat.

2.2. Történeti előzmények
Az alábbi fejezet áttekintést ad a moirémódszer történetéről a kezdetektől egészen a
napjainkban elért eredményekig, elsősorban a dolgozat célkitűzésében megfogalmazottak
szempontjából. Ha valaki alaposabb irodalomkutatást próbál végezni a teljes moirétechnikával kapcsolatban, és nem csupán az optikai szakirodalmat tanulmányozza, hanem górcső
alá veszi az alkalmazások ismertetését is, igen tekintélyes és szerteágazó anyaggal találja magát szemben. Látni fogja, hogy az alkalmazások megtalálhatók az anyagtudománytól [33, 67–69], az orvostechnikáig [62–66] számos területen. Érthető is, hisz a jelenség
létrehozása egyszerű és olcsó, a mérési tartomány és felbontás ugyan csak egy bizonyos
határon belül változtatható, de viszont jól illeszthető a feladathoz. S végül, de nem utolsó
sorban az eredmény látványos és meggyőző. Sajnos azonban, ahogy ezt az alkalmazók is
igazolni tudják, az igazi problémák a részletekben vannak. Ezek, az alkalmazások során
felmerülő problémák újabb és újabb feladatokat tudnak szolgáltatni azok részére, akik a
jelenséggel alapkutatási szinten foglalkoznak. Magam is így voltam ezzel, s a 11. oldalon
ismertetett [2–4] alkalmazott kutatási projektek kidolgozása során számtalan problémával találtam magam szemben. Ezek közül választottam feladatokat, melyek áttekintését
és lehetséges megoldását dolgozatomban részletesen kifejtem, ahogy ez a célkitűzésben is
megfogalmazásra került.
A moiré szó eredetileg francia eredetű, habos, vagy lángmintát jelent. A moiréjelenség
első leírása Lord Rayleigh [11] nevéhez fűződik 1874-ből. A diffrakciós rácsok elméletéről
és készítéséről írt értekezésében leírja, hogy ha két rácsot, amelyik inchenként ugyanannyi
csíkot tartalmaz, kis szögeltéréssel fedésbe hozunk, akkor egy párhuzamos csíkrendszer jelenik meg, ahol a csíkrendszer irányvonala felezi a két rács által bezárt külső szöget, és
a keletkező csíkok távolsága függ az eredeti rácsok szögétől. Megjegyzi továbbá, hogy a
jelenség mérési célokra alkalmas. Foucalt [12] 1859-ben a lencsék és optikai rendszerek
vizsgálatára három módszert ajánlott, melyek közül a második rácsok alkalmazására épül.
Sajnos azonban a késél próbánál kevésbé érzékenynek találta, így kidolgozása elmaradt.
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Righi [14] már 1887-ben behatóan tanulmányozta a két rácsozat egymásra helyezésével
nyert fényeloszlást. Ő volt az, aki különböző térfrekvenciájú, kör alakú és radiális rácsokkal is folytatott megfigyeléseket. A párhuzamos csíkozatú rácsok egymásrahatásából adódó moirémintázatot a rácsok relatív hosszirányú elmozdulásának mérésére használta fel.
1925-ben Ronchi [15] alkalmazta Foucalt ötletét lencsék és tükrök optikai vizsgálatára.
Ronchi pontforrással világította meg a felületet, és a felület elé a megvilágító nyaláb útjába optikai rácsot helyezett, amelyen keresztül szemlélve a felületet, moirécsíkok jelentek
meg. Ezen moirécsíkokra a vizsgált optikák hibái hatással voltak, így azokat lokalizálni
lehetett. Körkörös és vonalrácsok egymásrahatásából keletkező moirémintázatok kialakulásával is foglakozott. Raman [20] 1926-ban a matematika módszerei segítségével írta le
a jelenséget. Lényegében tehát Rayleigh, Foucalt, Ronchi, Raman eredményei nyitottak utat a moirémódszer metrológiai alkalmazása előtt. Oster [28], Theocaris [29],
illetve Patorski [16] munkáiban részletes összefoglaló található a moirémódszer történtéről az 1960-as esztendőkig. Ez volt a moiréelven működő elmozdulásmérés és a mechanikai
feszültségmérés [13,29] fejlődésének látványos időszaka. Ebben az időben indult fejlődésnek
a moiré topográfia [29,31,32,34,35], majd nemsokára megjelentek az első publikációk a moiréjelenség információelméleti és feldolgozási kérdéseiről [56–58]. Az 1950-es évek elején Sir
Thomas Merton által kidolgozott rácskészítési módszer jelentős lökést adott a moirétechnika körében folyó alkalmazott kutatásoknak. 1970-ben Takasaki [34,35], a közismert
összegző publikációiban a jelenség topológiai szemléletét fektette le. A témában közölt tudományos publikációk számának megtorpanása következett be az 1970-es évek második
felére. Ez minden bizonnyal annak tudható be, hogy a kutatások során fellépő problémák
– melyek elsősorban a képkiértékelésre irányultak – megfelelő teljesítményű számítástechnikai háttér hiányában már nem voltak kezelhetők. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a
számítástechnika elterjedésével a moirétechnika egy újabb reneszánszának lehetünk tanúi,
ami elsősorban a publikációk számának dinamikus növekedésében nyilvánult meg. A moirétechnika fejlődésére a metrológián és az optikán túl számtalan más tudományterület is
hatással volt és van, de ennél talán még fontosabb, hogy általa számos olyan méréstechnikai
feladat vált megoldhatóvá, ami korábban nem volt lehetséges. Megjegyzendő továbbá, hogy
a moirétechnika kutatása során felmerülő, megoldandó problémák kedvező hatással voltak
más tudományterületek fejlődésére is, mint például a jelfeldolgozás, digitális képfeldolgozás,
mesterséges intelligencia és alakfelismerés.

2.3. A moirétechnika témájában folyó kutatások és fejlesztések főbb irányai a szakirodalom tükrében
Az alábbiakban áttekintésre kerülő tématerületek szinte felölelik a moirétechnikához köthető kutatások – fejlesztések teljes körét. Természetesen az egyes területek az idő függvényében változó súllyal szerepelnek a tudományos közleményekben. Ennek oka egyrészt az,
hogy az egyes területek időlegesen magas feldolgozottságot érnek el – ilyenkor az adott
témához kapcsolódó közlemények számának csökkenése tapasztalható –, másrészt egy új
ötlet, eljárás rendkívül ösztönzőleg hat, ami természetesen a közlemények számának növekedésében mutatkozik meg.
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A moirécsíkok keletkezésének elméleti feltárására irányuló vizsgálatok két csoportba oszthatók. A frekvencia tartományban történő képfeldolgozási műveletek azok, melyek során a
képekből elsősorban a Fourier-analízis segítségével nyerik ki a hasznos információt. Ehhez
elengedhetetlen a moiréjelenség – mely periodikus struktúrák egymásrahatásának eredménye – Fourier-sorokkal történő leírása, ami elsősorban Yokazeki [104, 105] illetve Patorski [17] nevéhez fűződik. A módszer lényege az alapstruktúrák sorfejtésén, illetve az
ezeken végzett műveletek kifejtésén nyugszik. Az így született összefüggések segítségével
Yokazeki [106] speciális csíkélesítési módszert dolgozott ki.
Az alkalmazott elrendezéstől függetlenül, geometriai módszerekkel is leírható a jelenség.
Ezt a módszert Patorski [16] a paraméteres egyenletek módszerének nevezi, mivel az
egyenletek felírása során paraméterek változtatásán keresztül lehet a vizsgált moirécsíkról
a szomszéd csíkra áttérni. A kezdeti publikációkban, mint amilyenek Oster [108] vagy
Durelli [107] tollából jelentek meg, elsősorban a keletkező csíkok orientációját, illetve a
csíkok közötti távolságokat vizsgálták.
A jelenség teljesen matematikai oldalról történő leírására tett kísérletet például Fibry
[109] vagy Kinding [110]. A jelenség térfrekvenciák vektoriális műveletekkel történő leírását adta Bryngdahl [111,112]. A módszer előnye, hogy a megvilágítás típusától független
leírást eredményez.
Szintén fontos kérdés annak vizsgálata, hogy a moiréképek értékelésére milyen hatást
gyakorol a mintavételezés. E kérdés különösen azóta került az érdeklődés középpontjába,
mióta elektronikus detektorokat alkalmaznak a moiréképek detektálására és mintavételezésére. A helytelenül megválasztott mintavételezési frekvencia zavaró, másodlagos jelenség
létrejöttét eredményezheti. A probléma elméleti vizsgálatát Bell [113] végezte el.
A moirémódszer alkalmazását tárgyaló értekezések és publikációk között jelentős helyet foglalnak el a szög- és elmozdulásmérők, hisz a módszer első alkalmazásai is erről
a területről kerültek ki. Roberts [114] számolt be egy olyan elmozdulásmérőről, amely
mozgó moirécsíkok pozíciójának azonosítása alapján számolja a két rács egymáshoz képesti relatív elmozdulását. Hasonló elvre épülő, szögelfordulást mérő berendezés fejlesztéséről
számolt be Sayce [115]. A csíkok lokalizálásának és követésének korszerű vizsgálata Stevenson [116, 117] nevéhez fűződik. A lineáris elmozdulások vizsgálatára két különböző
elven működő berendezés típust fejlesztettek ki. Egyrészt a transzmissziós olvasású fejet,
melynél két transzmissziós rács helyezkedik el egymás mögött úgy, hogy az egyik mereven
rögzítve van a berendezéshez és mögötte helyezkedik el a megvilágító egység. A másik rács
a mozgó alkatrészre kerül. A detektor a merev helyzetű rácshoz van rögzítve, így a mozgó
rész elmozdulása esetén meginduló moirécsíkok leszámolásából értékelhető a vizsgált elmozdulás. A másik fontos típus az úgynevezett reflexiós olvasó fej, melynek leírását szintén
Stevenson [116,117] adja. Ebben az elrendezésben az egyik rács reflexiós. A kollimátoros
megvilágítás segítségével egy transzmissziós rács képződik a reflexiósra. A fény innen reflektálódik a detektorra. Ilyen, illetve hasonló detektorokat alkalmaz berendezéseiben [16]
a Heidenhain vállalat is.
A moirétechnika tárgykörében folyó elméleti kutatások közül mindenképpen említést
érdemel – nemcsak az alkalmazásra, hanem a tudomány más területeire gyakorolt hatása
miatt is – az automatikus moirékép analízis. Az interferometrikus berendezések segítségével
nyert interferenciaképek és a moiréképek feldolgozása sok hasonlóságot mutat. Azonban
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az elrendezések, az alkalmazott megvilágításból adódó intenzitáseloszlás, a zaj, illetve a
detektálás jellege számos egyedi megoldást igényel, ahogy erre Zhi [118, 119] mutatott
rá. A jelenleg alkalmazott csíkanalizáló módszerek két fő csoportba oszthatók, melyek az
intenzitás, illetve a fázis meghatározására irányulnak. Az alkalmazott módszerek tömör
összefoglalását adja Patorski [16].
Az előzőekben áttekintett – a moirétechnikához kapcsolódó – irodalom részben vagy
teljesen a dolgozat tárgyát képező problémakörhöz, vagy annak megalapozásához kapcsolódik. A módszernek azonban vannak egyéb vonatkozásai, fejlődési irányai, illetve egész
speciális alkalmazásai is. Ezt példázzák alább, az elmúlt néhány esztendőben megjelent –
jelentősebb – publikációk.
Zeng [135] a moirérendszer által szolgáltatott képek minőségének javítása céljából egy
speciális – Savart lemezt tartalmazó – polarizációs modulátort alkalmaz. Rana [134] egy
egyszerű és olcsó módszert ajánl kollimátor lencsék ellenőrzésére moirérácsok, illetve egy
Lau típusú interferométer alkalmazásával. Han [133] elméleti úton vizsgálja a moiréberendezésekben alkalmazott fázistolásos módszer pontosságát. Quan [132] a wavelet analízis
eszköztárát alkalmazza a moiréképeken lévő, megjelölt tárgypontok beazonosítására a rácsparaméterek folytonos változtatása mellett. Kimber [131] bevezette a virtuális kalibrációjú projekciós moiréinterferometria (VCPMI) módszerét, amellyel számítógépen szimulált,
hagyományos projekciós elrendezés segítségével – a valóságos berendezés elemeinek változtatása nélkül – képes a rács érzékenységi együtthatóját megváltoztatni. Patil [128–130]
több tanulmányt is közöl a holografikus moiré alkalmazásának témaköréből, elsősorban speciális módszereket ajánl a nemszinuszos hullámformák jelenlétéből adódó spektrális zajok
becslésére, piezoelektromos meghajtók kalibrációjához.
Természetesen továbbra is élő téma, és újabb és újabb eredmények forrása a képmegjelenítőkön keletkező zavaró moiréjelenség. Okai [127] elméleti és kísérleti úton vizsgálja
ezek csökkentésének lehetőségét. Új módszert javasol, és azt ellenőrzi is; két különböző
fajtájú optikai aluláteresztő szűrőt és defókuszáló egységet alkalmaz. Saveljev [126] az
érintőképernyőkön megjelenő jelenség minimalizálásának lehetőségét elemzi. A módszer folyamatosan igazolja létjogosultságát az orvostudományi alkalmazásokban is. Jelen [125]
egy számítógépes értékelő rendszerrel nők alakjának változását méri a terhességük alatt,
illetve még egy évig a terhességük után. Kim [124] moiré topográfiai módszerrel végzett
scoliosis szűrésekről számol be. Szintén a scoliosis detektálására fejlesztett ki moiréelven
működő automatikus algoritmust Amezquita [123].

3. fejezet
Általános fogalmak
3.1. A jelenség leírásának terminológiája
A következőkben áttekintjük azokat a fogalmakat, melyeket a jelenség leírása során alkalmazni fogunk.
A moiréjelenség létrejötte szempontjából különösen fontos jelentőséggel bírnak az úgynevezett alapcsíkozatok. A moirétechnikával kapcsolatos szakirodalom egyrészt használja
a csíkozat, illetve a rács fogalmát. A dolgozatban ezzel szintén élek, olyan értelemben,
hogy amikor egy hordozón leképzés, vagy árnyékvetés céljából egyenközű, vagy esetleg az
adott célnak megfelelően kialakított rendezettségű csíkozat található, azt rácsnak nevezzük.
Egyéb általánosabb értelemben a jelenséget létrehozó periodikus alapstruktúrát, annak deformált változatát, illetve az eredményt jelentő moiréjelenség struktúráját csíkoknak vagy
csíkozatoknak nevezzük. Ezek közös jellemzője a ν térfrekvencia, a hosszúságegységre eső
periódusok száma, melynek a magyar szakirodalomban meghonosodott mértékegysége a
vonalpár per milliméter [vp/mm]. Ennek reciproka a T periódushossz, mértékegysége a
milliméter [mm].
Az alapcsíkozatok egymásra hatásának eredményeként jön létre a moiréjelenség, mely
a mért vagy vizsgált felületet a térképek szintvonalaihoz hasonló, de annál általánosabb
módon írja le (ez a későbbiekben kerül részletezésre). A moiréjelenség megjelenési formája a mért felületen keletkező moirécsík. Általános esetben a moirécsíkok a felületnek
egy adott síktól – a referenciasíktól – egy adott függvény szerint leírható távolságra lévő
pontjait kötik össze. Általánosan megfogalmazva, egy adott síktól – a referenciasíktól – az
elrendezés rögzített paramétereitől függő függvény szerint leírható távolságban lévő pontok
halmazát moiréfelületnek nevezzük. Moirécsíknak viszont a mért felületnek a moiréfelülettel való metszésvonalát nevezzük. Azt a tetszőleges képrögzítési eljárással készült képet,
amely két dimenzióban ábrázolja a mért felület moiréfelületekkel való metszésvonalait –
tehát a moirécsíkokat – moiréképnek nevezzük. Idealizált esetben az elrendezés geometriai
paramétereinek megválasztásával elérhető, hogy az egymást követő moiréfelületek egyenközű síkok legyenek. Ilyen esetben a moiréfelületek által leírt térrészben elhelyezkedő mért
felületeket a moirécsíkok a térképek szintvonalaihoz hasonlóan írják le, hiszen a referenciafelületeknek a tengerszint által képviselt sík felel meg (eltekintve a gravitáció okozta
görbülettől), és a felületi domborzatnak a tengerszinttől egyenlő magasságban lévő pontja-

Moiréképek hibakorrekciója

21

it a térkép szintvonalai kötik össze. A szintvonalak közötti távolságot a térkép nagyítása,
illetve a domborzat jellege határozza meg, célul kitűzve a szemléletes ábrázolást. A térképek értelmezését tovább segíti, hogy a szintvonalakat megszakítva, számjegyes ábrázolással
jelzik a szintvonalhoz tartozó tengerszint feletti magasságokat. Az igazi feladat az ideális
moiréképen látható moirécsíkokból a mért felület harmadik dimenziójának a visszaállítása,
azaz a térképes hasonlattal élve a térképen látható szintvonalak segítségével megadni, hogy
az adott domborzati pont milyen tengerszint feletti magasságban található.

3.1.1. A moiréjelenség keletkezésének modellje
Ha az előző fejezetben definiált alapcsíkozatok a jelenség létrejötte szempontjából lehetséges egymásrahatását vizsgáljuk, akkor tisztán elvi megfontolások alapján a szakirodalomban Bryngdahl [18], illetve Patorski [16] szerint három eset lehetséges. Függetlenül
az alapcsíkozatokat leíró függvény alakjától – annak ellenére, hogy a jelenség eredő kontrasztja szempontjából nem mindegy, hogy a matematikailag egyszerűen kezelhető szinuszos
rácsok [36] helyett a gyakorlatban az egyszerűen előállítható négyszög rácsokat alkalmazzák
– az egymásrahatás lehet additív, multiplikatív és szubtraktív.

3.1.2. Additív típusú moiré
Additív esetben a periodikus struktúrák összeadódnak. Ilyen módon létrejött jelenség
gyakorlati megfelelője a kétexpozíciós moirétechnika [55]. Ezt az esetet úgy lehet megjeleníteni, hogy két periodikus struktúrát optikai értelemben képeznek le egy közös ernyőre,
amelyen az így létrejött megvilágítás-eloszlás lesz az eredő moiréjelenség. Ugyan a jelenség
vizsgálata nem képezi a dolgozat tárgyát, azonban érdemes megjegyezni, hogy matematikailag kimutatható és kísérletileg igazolható, hogy a jelenség közvetlenül, megfigyelhető
formában nem jön létre; ahhoz, hogy megjeleníthető legyen a feldolgozás során egy nemlineáris transzformáció szükséges [54].

3.1.3. Multiplikatív típusú moiré
Multiplikatív esetben az eredő jelenség az alapcsíkozatok szorzatának eredménye. A gyakorlatban legnagyobb előszeretettel alkalmazott két alapelrendezés, az árnyék és a projekciós moiré esetén, ideális esetben a jelenség ily módon jön létre. Ez az eset egy leegyszerűsített
demonstrációs modell segítségével úgy szemléltethető, hogy két transzmissziós rácsot, melyek az alapstruktúráknak felelnek meg egymásra helyezzük, s a moiréjelenség az eredő
transzmissziós tényező változásának alakjában Bryngdahl [18] jelenik meg.

3.1.4. Szubtraktív típusú moiré
A szubtraktív eset a felsorolásba csupán a teljesség igénye miatt került be, gyakorlati
jelentősége nincs, csak elméleti úton generálható. Az eredő jelenséget az alapstruktúrák
függvényei különbségének az abszolút értéke adja.
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3.1. ábra. A moirécsíkok keletkezésének különböző módozatai szinuszos profilú alaprácsok alkalmazása esetén. Az (a) és a (b) ábrán az alaprácsok láthatók, melyek abban különböznek egymástól,
hogy az adott hosszon a periódusaik számának különbsége egy. A (c), a (d) és az (e) ábrán az
alaprácsok additív, multiplikatív és szubtraktív egymásrahatásának eredményeként létrejövő moiréjelenség látható.
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3.2. ábra. A moirécsíkok keletkezésének különböző módozatai négyszögletes profilú alaprácsok alkalmazása esetén. Az (a) és a (b) ábrán az alaprácsok láthatók, melyek abban különböznek egymástól,
hogy az adott hosszon a periódusaik számának különbsége egy. A (c), a (d) és az (e) ábrán az
alaprácsok additív, multiplikatív és szubtraktív egymásrahatásának eredményeként létrejövő moiréjelenség látható.
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3.2. A gyakorlati moirétechnikában alkalmazott alapelrendezések
A moiréjelenség létrehozásának egyszerűsége és minden olyan tulajdonsága, amely optikai jellegéből adódik a méréstechnikai alkalmazhatóság szempontjából igen kedvező. A
testek térbeli alakja, vagy elmozdulása mérésének korszerű módját az optika szolgáltatja.
E mérések előnye elsősorban az, hogy a mérés érintésmentes és a mérési pontokból származó
adatok egyidejűek. Az optikai felület, alak, illetve deformáció mérések további nagy előnye a mechanikus mérési módszerekkel szemben, hogy a mérőnyomásból eredő deformáció
nem lép fel. Az optikai elvre épülő felület, alak, illetve deformáció mérések körébe tartozik

LK

D

LA
GA
T

LS

GV

LP
3.3. ábra. A projekciós moiréelrendezés. D – detektor, LK – a detektor leképző optikája, GA –
analizáló rács, LA – az analizáló egység optikai rendszere, T – tárgy, LP – a vetítőegység optikai
rendszere, GV – kivetített rács, LS – fényforrás

a moirémódszer is, melynél a 3.1 fejezetben tárgyaltak szerint a felületet egy sajátságos
csíkrendszer borítja, amely a térképek szintvonalaihoz hasonlóan, de annál általánosabb
formában jellemzi a felületet (lásd a 20. oldalon). A moirécsíkok, bizonyos értelemben az
interferencia jelenséghez hasonló módon [30] jönnek létre. A moirémódszer kísérleti és gyakorlati alkalmazása során számtalan mérési elrendezést alakítottak ki. Elrendezések lettek
kifejlesztve diffúz, vagy tükrös felületek, de természetesen fázistárgyak vizsgálatára [72–74]
is. További vizsgálataink szempontjából elsősorban a diffúzan reflektáló felületek vizsgálatára alkalmas elrendezések érdekesek. Ezek alapvetően két alapelrendezésre vezethetők
vissza. Az egyik a 3.3. számú ábrán látható, úgynevezett projekciós elrendezés [75, 76],
mely esetében a vizsgált tárgy felületére egy optikai rendszer segítségével lineáris alaprácsot
képezünk le. A tárgy felületén megjelenő csíkokat a berendezés analizáló részegységének
optikai rendszere egy másik ernyőn elhelyezkedő alaprácsra – a vizsgáló-, vagy referenciarácsra – képezi le. Így az ernyőn egyszerre két csíkozat látható, maga a vizsgálórács illetve
a tárgy felületét borító csíkozat képe. A szemlélő számára e két rácsozat egymásrahatása
hozza létre a moiréjelenséget. A másik ismert elrendezés [34, 35, 60] az úgynevezett árnyékmoiré elrendezés, amely jelen vizsgálódásaink tárgyát képezi. Az alapelrendezés a 3.4.
ábrán látható. Az Ls pontszerű fényforrás megvilágítja a Gi vizsgálórácsot, melyen egyen-
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3.4. ábra. Az árnyékmoiré elrendezés. T – a vizsgált tárgy, VG – Az anlizáló rács, mely egyben a
kivetített rács is, LS – megvilágító fényforrás, Ob – megfigyelési pont.

közű csíkozat található. Ennek következtében a rács árnyékot vet a T vizsgált tárgyra. A
fényforrástól eltérő helyen elhelyezkedő Ob megfigyelő számára láthatóvá válik egyrészt a
vizsgálórács, másrészt a vizsgálórács árnyékvetéséből a tárgy felületén megjelenő csíkozat,
mely természetesen a tárgy alakjának és helyzetének megfelelően torzul. E két csíkozat
egymásrahatása moiréjelenséget eredményez.
A szakirodalom [27] elég gyakran csoportosítja a moiré, illetve a moiré szerű jelenségeket
az alábbiak szerint.
1. Geometriai moiré – ebben az esetben a jelenség tisztán amplitúdó rácsok segítségével
geometriai úton áll elő.
2. Moiré interferometria – ebbe a csoportba azokat az elrendezéseket sorolják, melyekben
a csík, illetve a rács generálása interferometrikus úton történik. [77, 78] Az ilyen típusú
moiréelrendezések vizsgálódásunk tárgyán kívül esnek.

3.3. A moiré topográfia
A moiré topográfia a háromdimenziós testek felületmérésének és megjelenítésének eszköze. Paakkari [69] egy ennél szigorúbb definíciót fogalmaz meg, mely szerint a moiré
topográfia fő jellemvonása, hogy a felület mélységi méretének meghatározását egy, a vizsgálórácstól egyenlő távolságra lévő fényforrást és megfigyelési pontot tartalmazó elrendezés
segítségével hajtja végre. Ez az alapgondolat Meadows [60] és Takasaki [34] által lett –
egymástól függetelnül [16] – megfogalmazva. A moiré topográfia tehát egy módszer, melynek megvalósítását szolgáló eszközöket Patorski [16] három csoportra osztja, a reflexiós-,
az árnyék- és a projekciós moiréelrendezés csoportjára. Az első a tükrösen, a második és
a harmadik pedig a diffúzan reflektáló felületű tárgyak vizsgálatának eszköze. Szintén Patorski [16] fogalmazta meg a moiré topográfia fő előnyeit.
1. A mérés a felületről térben és időben folytonos információt ad, ellentétben a diszkrét
idő és tér pontokban mintavételező módszerekkel. Ez lehetővé teszi, hogy a felületnek csak a
vizsgálat szempontjából lényeges részét mérjük és lehetőséget nyújt a tranziens folyamatok
vizsgálatára is.
2. Az adatgyűjtés és feldolgozás viszonylag gyorsan megvalósítható, így a vizsgálat kvázi
valós időben ás automatizáltan vitelezhető ki.
3. A felületprofil kétdimenziós kontúrvonalak formájában jeleníthető meg.
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4. Tükröző és diffúzan reflektáló felületek vizsgálatára is alkalmas.
5. A felület lokális anomáliái átlagolással eliminálhatók.
6. A felbontás változtatható.
7. Abszolút és differenciális mérés is megvalósítható.
8. A rendszer és kezelése egyszerű, a mérés gyors.
Sajnos ahogy egy módszernek vannak előnyei, ugyanúgy vannak hátrányai is. Patorski
[16] fentebb idézett igen alapos munkája ezekről nem tesz említést, azonban a tapasztalat
és a szakirodalom alapján a felhasználó a következő problémákkal találja magát szemben.
1. Az alkalmazás szempontjából problematikus, hogy az előnyök felsorolásának 6. pontja
alapján a felbontás változtatható, azonban a felbontás csökkentése igen ritkán szükséges,
növelése viszont igen komoly technológiai korlátokba ütközik, illetve csak egyéb méréstechnikai jellemzők kárára valósítható meg.
2. Annak ellenére, hogy első pillantásra a felületről készült moiréfelvétel látványos és
meggyőző, a korrekt felület identifikáció igen komoly megfontolásokat és adatfeldolgozási
utómunkálatokat igényel.
3. Az elv és az elrendezések egyszerűsége ellenére, ellentétben például – a moiré technikával sok hasonlóságot mutató – interferometrikus vagy holografikus módszerekkel nem
egyszerű a magas kontraszt biztosítása.
4. Az előző pontban említett módszerekhez képest a mérési elrendezésnek és geometriájának döntő hatása van a jelenségre, így az azokban fellépő anomáliák alapos elemzéseket
igényelnek a méréstechnikai alkalmazhatóság és a hibakorrekció szempontjából.
5. A nagy meredekségű felületrészek vizsgálata problematikus.
Az árnyékmoiré módszer leírása és vizsgálata geometriai és matematikai módszereken
alapul. Az első eredmények Takasaki [34, 35], Chiang [25, 26], Buitrago [19], Meadows [60] illetve Prirodda [61] nevéhez fűződnek.

3.4. A moirémérések során fellépő hibák
A moiréfelvételek készítése során fellépő hibák elemzését adja Theocaris [29] könyve a
rácshibák moirécsíkokra gyakorolt hatását elemző részében. Elemzését a Sciamarella [33]
által részletesen ismertetett lineárisan differenciális moiréelrendezés alapján végzi. Elemzi
a rácsok laterális deformációjának, a referencia és a tárgyat reprezentáló rácsok elválásának
hatását, a referencia rács szögeltérésének hatását és a rácsok periodicitásában tapasztalható
irregularitások hatását. Az árnyékmoiré elrendezés beállítási hibáival nem foglakozik.
Paakari [69] könyvében található egy Patorski [16] könyvéből átvett ábra, ami lényegében Prirodda [61] eredményei alapján lett szerkesztve, s ami felhívja a figyelmet
az árnyékmoiré elrendezés hibás beállításából adódó problémára, azonban ez az ábra is
csupán szemléltető jellegű az ideális állapotot bemutató mellett, a szövegben nincs utalás
a hiba korrekciójára.
Takasaki ismert cikkeiben [34, 35] többek között hivatkozva Meadowsra [60] elemzi
az alapelrendezés során keletkező mélységi információt, azonban csak az ideális eset vizsgálatára szorítkozik, amikor a forrás és a szemlélő távolsága a referenciarácstól azonos. Az
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ettől eltérő szituációt mind mérésre alkalmatlant említi, hisz azok a tárgy kontúrvonalait
nem hozzák létre.
Chiang [25] szempontunkból értékelhető cikkében saját korábbi [26], illetve Meadows
[60] eredményeire támaszkodva egy viszonylag rendszerezett vizsgálatát adja a megvilágító és a szemlélő pont egymáshoz képesti helyzetének. Kimutatja, hogy melyik az ideális
és melyik a méréstechnikai célokra alkalmatlan, vagy a kivitelezhetetlen eset. Eredménye
lényegében megegyezik Meadowséval [60], ahogy ezt a tényt cikkében korrektül meg is állapítja. Ahogy írja az áttekintés elsősorban és alapvetően az alkalmazáshoz legmegfelelőbb
elrendezés kiválasztásához kíván segítséget nyújtani.
A később született publikációkban, melyek elsősorban már alkalmazásokat ismertetnek,
például Lim [27] átveszi a fentiekben ismertetteket, eleve feltételezve az ideális elrendezést.
A bevezető részben ismertetett [3] kutatás során készített árnyékmoiré felvételek értékelése során nyert adatok más módszerekkel nyert eredményekkel való összevetése során
tapasztaltam, hogy látszólag helyesen beállított elrendezések által szolgáltatott eredmények
között eltérések tapasztalhatók. Ez indított arra, hogy próbáljam meg a cél – mármint a
moiréfelületek méréstechnikailag korrekt előállításának – szempontjából a problémát újrafogalmazni, és az eredmények alapján a méréstechnikai alkalmazhatóságot kiegészíteni,
illetve a mérési hibát korrigálni.
A fentebb idézett hivatkozásokban – elsősorban azért, mert Maedows [60] eredményeire
támaszkodnak – a modell megalkotása során arra törekedtek, hogy az elrendezés geometriai
paraméterei és az azok által meghatározott moiréjelenség, illetve a vizsgált felület pontja
közötti összefüggést írják le. Ez az egyszerűsítések után általában az elrendezés érzékenységét, ami a szintvonalak közötti távolságot, vagy a szintvonalak és a referencia felület
közötti távolságot jelenti.
A kísérletek során tapasztaltak alapján én azt az utat választottam, hogy a mért felület
nélkül a mérésre alkalmas térrészben határozzam meg – az alapfogalmak között definiált
– moiréfelületeket és azok egymáshoz képesti viszonyát a geometriai paraméterek függvényében.
Mindenképpen említést érdemel Kotanen [1] kutatási jelentése, mely alapján érezhető igazán, hogy a gyakorlati méréstechnikai alkalmazás során olyan problémák jelennek
meg, amelyek az elméleti tárgyalás során fel sem merülnek, vagy csupán másodlagosak.
A jelentés készítői az árnyékmoiré módszer sikeres méréstechnikai alkalmazásához külön
segédeszközt készítettek, mely segítségével a rendszert kalibrálták. Odáig nem jutottak el,
hogy az ideális beállításhoz képesti eltérést mint hibát detektálják és korrigálják, csupán
az érzékenység ellenőrzésére készítettek segédeszközt és értékelték a számítással és méréssel
kapott eredmények összehasonlításából nyert különbségeket.

4. fejezet
A modellalkotás
Ebben a fejezetben matematikai megfontolások alapján tárgyalom, hogy valóságos, illetve ideális esetben milyen módon írhatók le a mért felületek, illetve az ideálistól eltérő
elrendezések esetén milyen hibák lépnek fel árnyékmoiré berendezés alkalmazása esetén.
Látni fogjuk, hogy a levezetésből következő ideális esetek megegyeznek az elemi módszey
Ob

Megfigyelési pont

Dy, a beállítási hiba
xb
2Ta

yob

Ls
Ta

Fényforrás
3
3'

G1

G2

G3

yLs

G4
x
Vizsgálórács

y
A
Moiréfelület B

C
x

4.1. ábra. A moiréfelület kialakulása árnyékmoiré elrendezés alkalmazása esetén

rekkel [82, 120] kikövetkeztetett és tárgyalt esetekkel. Látni fogjuk továbbá azt is, hogy a
módszer a jelenség általános leírását adja, és egyben kínálja – szükség esetén – az előzetes
korrekció módját is.
A leírás szemléletessége céljából bővítsük az árnyékmoiré technikát alkotó fogalmak körét
– egy újjal –, a mért térrész fogalmával. Egyelőre definiáljuk úgy, hogy az árnyékmoiré el-
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rendezés mért térrészén a tér azon szeletét értjük, melyben moiréfelületek helyezkedhetnek
el. Amint azt később látni fogjuk, függvénye az elrendezés geometriai paramétereinek.
Tekintsük a 4.1. ábrát! Legyen a derékszögű koordináta rendszer origója a G1 pontban,
így annak koordinátái [0, 0]! Essen egybe az x tengellyel a Ta periódusú ekvidisztáns referenciarács, így annak G2 , G3 ,. . . pontjai rendre [ T2a , 0], [Ta , 0],. . . koordinátákkal rendelkeznek.
Helyezkedjen el az y tengelyen egy Ob megfigyelő, melynek koordinátái [0, yob ]! Helyezkedjen el az Ob megfigyelőtől eltérő helyen egy Ls pontszerű fényforrás, melynek koordinátái
[xb , yls ]! Mivel a szakirodalomban [16] a megfigyelő és a fényforrás referenciarácsra vett merőleges vetületeinek távolságát az elrendezés bázistávolságának nevezik, és ez esetünkben
megegyezik a fényforrás x irányba vett koordinátájának értékével, jelöljük xb -vel!
A fix pontban elhelyezkedő szemlélő a mért tér egyes részeit a rács miatt nem látja,
számára csupán e térrészek előtt, a rács kitakaró részei látszanak. A mért tér azon részeiben, amelyek a vizsgáló rács átlátszó részein át szemlélhetők, különböző zónák találhatók,
egyesek az Ob szemlélőtől eltérő helyen elhelyezkedő Ls fényforrás fényéből árnyékot vető
vizsgáló rács miatt árnyékban vannak, mások megvilágítottak. Ezek alapján megállapítható, hogy a mért térrészben találhatók olyan folytonos zónák, melyek az Ob szemlélő
számára sötétek, hisz egyes részei a rács kitakaró hatása miatt nem láthatók, más részei
viszont a rács árnyékvető hatása miatt sötétek. Ha definiálunk egy kitöltési tényezőt, mely
egy vizsgált hosszon belül a teljes hosszhoz viszonyítja a sötét hosszt, akkor esetünkben
ezen zónákban értéke 1. Könnyen belátható, hogy a kitöltési tényező értéke szempontjából
a másik véglet az, amikor a rács átlátszó részei közötti zónákra nem vetül árnyék, ilyenkor
értéke 0, 5. Természetesen a fenti okfejtés ekvidisztáns rács esetére érvényes.
Ezek alapján az, hogy mely zónákat tekintjük moiréfelületeknek, csupán megállapodás
kérdése. Talán első pillantásra a szemlélő hajlamos lenne a fekete zónákat kiválasztani,
azonban az optikai interferenciában is a csíkok világos része jelent intenzitás maximumot,
így a következő vizsgálatok során szintén ezeket tekintjük moiréfelületeknek, s ezek fogják
vizsgálatunk tárgyát képezni. Az adott moiréfelület rendje – vagy rendszáma – megegyezik
az egymást követő moiréfelületek sorrendiségében elfoglalt helyével.
A 4.1. számú ábra alapján az első ilyen tulajdonságokkal rendelkező zóna egybeesik a
vizsgáló ráccsal, amely valóban kielégíti a fent megfogalmazott kritériumot. Ezen zónák,
vagy ahogy korábban definiáltuk, a moiréfelületek méréstechnikai jelentőséggel bírnak, hisz
a valós elrendezésekben a mért felület adott pontja harmadik dimenziójának előállítása
szempontjából a hozzá rendelhető moiréfelület rendjének identifikálása elengedhetetlen,
amihez ezen felület – a nulladik rend – ismerete szükséges.
Vizsgáljuk meg a nulladik rend után következő olyan zónát, mely a kritériumot kielégíti,
azaz vizsgáljuk az Ob pontból indított megfigyelő, illetve az Ls pontból indított megvilágító
sugarat úgy, hogy azoknak a referenciarácson való áthaladáskor távolságuk a rács síkjában
egy periódus legyen! Mivel az ideális elrendezéshez képest a vizsgáltban az Ob és az Ls
pontok y koordinátái közötti különbség ∆y, így a C pont előállítása a 4.1. számú ábra
alapján.
yob
x
(4.1)
y − yob =
−Ta
továbbá
yob + ∆y
y − yob − ∆y =
(x − xb )
(4.2)
xb − 2Ta
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az (4.2) átalakításával
y=

yob + ∆y
yob + ∆y
x−
xb + yob + ∆y
xb − 2Ta
xb − 2Ta

Az (4.1) alapján

yob
x = y − yob
ta
Ta
x=
(yob − y)
yob

−

x = Ta − y

Ta
yob

(4.3)

(4.4)
(4.5)
(4.6)

A (4.3) alapján
yob + ∆y
yob + ∆y
x=y+
xb − yob − ∆y
xb − 2Ta
xb − 2Ta
xb − 2Ta
y + 2Ta
x=y+
yob + ∆y

(4.7)
(4.8)

A (4.6) és a (4.8) összevonásából
Ta − y

Ta
xb − 2Ta
=
y + 2Ta
yob
yob + ∆y

(4.9)

A műveletek elvégzése után
y=

Ta (yob + ∆y)yob
yob 2Ta − yob xb − Ta (yob + ∆y)

(4.10)

A fentiekben látható (4.6) és (4.10) egyenletek a geometriai paraméterek (Ta , yob , xb , ∆y)
függvényében adják meg az árnyékmoiré elrendezés elsőrendű moiréfelületeit [46].
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y
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Megfigyelési pont

Ls
Fényforrás
A megfigyelési pontból kiinduló
vizsgálósugarak

A fényforrásból kiinduló
vetítősugarak

x
Vizsgálórács

Moiréfelület (1.rend)

Moiréfelület (2.rend)

Moiréfelület (3.rend)

4.2. ábra. A különböző rendű moiréfelületek kialakulása árnyékmoiré elrendezés alkalmazása esetén
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A kapott összefüggések elemzése előtt próbáljuk meg az elsőrendű moiréfelület tetszőleges
pontjának leírását megadni. A 4.2. számú ábra, illetve az (4.1)(4.2) egyenletek alapján az
elsőrendű moiréfelület tetszőleges pontjára érvényes, hogy
y − yob = −
illetve
y − yob − ∆y =

yob
x
nTa

yob + ∆y
(x − xb )
xb − (n + 1)Ta

(4.11)

(4.12)

ahol n a referenciarács origótól számított periódusainak sorszáma. Fejezzük ki a (4.11) és
(4.12)-ből az x-et!
y
x = nTa − Ta
(4.13)
yob
illetve
x=y

xb − (n + 1)Ta
+ (n + 1)Ta
yob + ∆y

(4.14)

A (4.13) és (4.14) egyenleteket egyenlővé téve
nTa n − Ta

xb − (n + 1)Ta
y
=y
+ (n + 1)Ta
yob
yob + ∆y

(4.15)

A megfelelő átalakítások után
y=

Ta Yob (yob + ∆y)
yob (n + 1)Ta − xb yob − nTa (yob + ∆y)

(4.16)

illetve a (4.13) átalakításával


y
x = nTa 1 −
yob

(4.17)

Tehát a (4.16) és (4.17) egyenletek az árnyékmoiré elrendezés elsőrendű felületeit írják
le az n paraméter függvényében. Természetesen, annak ellenére, hogy az n paraméter az
x tengely irányában változik, nem azonos a független változóval. Ezek után nincs is más
hátra, mint kifejezni a k-adik rendű moiréfelületet leíró összefüggéseket. Az elsőrendű felületet leíró összefüggések levezetésének modelljét felhasználva a 4.2. számú ábra alapján
az elrendezés k-adik rendű felületének tetszőleges pontjára érvényes, hogy
y − yob = −
illetve
y − yob − ∆y =
Kifejezve a (4.18)-ból az x-et,
x=

yob
x
nTa

(4.18)

yob + ∆y
(x − xb )
xb − (n + k)Ta

(4.19)

yob − y
nTa
yob

(4.20)
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x = nTa − nTa

y
yob

(4.21)

illetve a (4.19)-ből az x-et
yob + ∆y
(yob + ∆y)xb
x = y − yob − ∆y +
xb − (n + k)Ta
xb − (n + k)Ta
x=y

xb − (n + k)Ta
+ (n + k)Ta
yob + ∆y

Egyenlővé téve a (4.21) és (4.23) egyenleteket


y
xb − (n + k)Ta
nTa 1 −
=y
+ (n + k)Ta
yob
yob + ∆y

(4.22)
(4.23)

(4.24)

majd átalakítva és rendezve
y=

kTa (yob + ∆y)yob
yob (n + k)Ta − xb yob − nTa (yob + ∆y)

(4.25)

Tehát az árnyékmoiré elrendezés k-dik rendű moiréfelületét a 4.2. számú ábra szerinti
geometriai adatok segítségével a (4.21) és a (4.25) összefüggések írják le az n paraméter
függvényében. Mivel a fenti formáció a gyakorlati alkalmazás és a további elemzések szempontjából nehezen kezelhető, próbáljuk meg a k-dik moiréfelületet leíró függvény explicit
alakját is megadni! Kiindulásul tekintsük a (4.21) és a (4.25) összefüggéseket! Fejezzük ki
a (4.21)-ból az n-t mint paramétert
x

n=



(4.26)

xyob
Ta (yob − y)

(4.27)



Ta 1 −
vagy még egyszerűbb alakban
n=

y
yob

A kapott (4.27) összefüggést helyettesítsük be a (4.25)-be
y=


yob

kT (y + ∆y)yob
 a ob
xyob
xyob
+ k Ta − xb yob −
Ta (yob + ∆y)
Ta (yob − y)
Ta (yob − y)

(4.28)

Átalakítás, egyszerűsítés és rendezés után
y 2 (kTa − xb )+
2
+ y (xb yob − 2kTa yob − kTa ∆y + x∆y) + kTa yob
+
+ kTa ∆yyob = 0 (4.29)

Könnyen felismerhető, hogy a (4.29) egyenlet
ay 2 + by + c = 0

(4.30)
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4.1. táblázat. A k-adik moiréfelületet leíró egyenlet együtthatói

Együttható

Kifejezés

a

kTa − xb

b

xb yob − 2kTa yob − kTa ∆y + x∆y

c

2
kTa yob
+ kTa ∆yyob

alakra hozható, s melynek a, b, és c együtthatóit a 4.1. számú táblázat tartalmazza [47].
A (4.30) és a 4.1. számú táblázat alapján, kizárva a csak matematikailag értelmezhető,
de fizikai tartalom nélküli megoldást, az árnyékmoiré elrendezés által generált k-ad rendű
moiréfelület síkmetszetének explicit alakja
y=

2kTa yob + kTa ∆y − x∆y − xb yob
+
2(kTa − xb )
s
2
(2kTa yob + kTa ∆y − x∆y − xb yob )2 − 4(kTa − xb )(kTa yob
+ kTa ∆yyob )
. (4.31)
+
2
4(kTa − xb )

A (4.31) összefüggés a moiréfelületeket az ekvidisztáns vizsgálórács alkalmazása esetén
abban az esetben írja le, amikor a fényforrást, és a megfigyelőt is tartalmazó sík merőleges
az ekvidisztáns vizsgálórács síkjára és egyben magukra a csíkokra is, tehát ϕ1 és a ϕ2 szögek
értéke π2 , ahogy ez a 4.3. számú ábrán is látható. Eddigi vizsgálatainkat a 4.3. számú ábra
z

j1

j2
Ob
x

y
Ls

4.3. ábra. Árnyékmoiré elrendezés, melyben a fényforrást és a megfigyelőt is tartalmazó sík merőleges az ekvidisztáns vizsgálórács síkjára

szerinti elrendezés xy síkjában terjedő sugarak segítségével végeztük. Ilyenkor a mért térben
keletkező moiréfelületek xy síkkal való metszésvonalát határoztuk meg. A gyakorlatban
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alkalmazott árnyékmoiré elrendezésekben az Ob illetve az Ls pontok térbeli helyzete akár
tetszőleges is lehet, ebből kifolyólag – mivel a fényforrás pontszerűnek tekinthető –, a belőle
kilépő, az árnyékvetést eredményező megvilágító sugarak az xy síkkal szöget bezárva érhetik
el a referenciasíkot. További vizsgálatokhoz tekintsük a 4.4. számú ábrát!
Adott az Ob és az Ls pont továbbá a Ta periódusú ekvidisztáns referenciarács, illetve ezen
rács x tengellyel való G1 , G2 . . . metszéspontja. Indítsunk az Ob pontból vizsgáló sugarat a
0
0
referenciarács G1 ponthoz tartozó rács élén található G1 pontba! Így az Ob , Ls és G1 pontok
meghatároznak egy % síkot (amennyiben nem esnek egy egyenesbe). A moiréfelület a 20.
oldalon megadott definíciója alapján az Ls pontból indított megvilágító sugárnak is ebben
a % síkban kell feküdnie, és a referenciarácsot a % sík zx síkkal való metszésvonalán kell
0
döfnie. Ha ez a pont például a G2 pont (attól függően, hogy milyen rendű moiréfelületet
0
0
0
keresünk), akkor a % síkban fekvő Ob G1 illetve az Ls G2 egyenesek A metszéspontja fogja
a vizsgált moiréfelület egy pontját adni.
z
A’

G’3 G’2

G’1

r

A

G1
G2
G3

Ob
y

x
Ls

4.4. ábra. Árnyékmoiré elrendezés, melyben a fényforrást és a megfigyelőt is tartalmazó sík merőleges az ekvidisztáns vizsgálórács síkjára, azonban az Ob , illetve az Ls pontok attól való távolsága
különböző
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Ahogy a (4.31) leírja a moiréfelület síkmetszeteit az xy síkban, kíváncsiak vagyunk,
hogy miként írható le a felület az yz vagy azzal párhuzamos síkban. Másképpen ez úgy is
0
megfogalmazható, hogy mekkora az A pont xy síkban található vetületének y irányban
0
mért távolsága az A ponttól. Tételezzük fel, hogy az A pont xy síkra vetett vetülete az A
0
ponttal esik egybe! Mivel a G1 G1 vizsgálórács él merőleges az xy síkra és az Ob G1 egyenes
0
pedig benne fekszik, így a G1 , G1 és Ob pontok által kifeszített sík merőleges az xy síkra.
0
Hasonló megfontolások alapján a G2 G2 vizsgálórács él xy síkra való merőlegessége miatt a
0
G2 , G2 és Ls pontok által kifeszített sík is merőleges az xy síkra. Egy adott síkra merőleges
0
két sík metszésvonala is merőleges az adott síkra, és ez igaz az A és A pontokat eredményező
0
0
0
Ob G1 , Ob G1 illetve az Ls G2 , Ls G2 egyenesekre, így az A és A pontok egy közös, az xy
0
síkra merőleges egyenesen helyezkednek el, tehát az A pont xy síkra eső vetülete maga az
A pont. Ez azt jelenti, hogy a 4.4. számú ábra szerinti esetben a moiréfelületeket a (4.31)
egyenlet
y = f (x, z)
(4.32)
alakban is megadja (hengerfelület).
Miután sikerült a különböző rendű moiréfelületek általános alakját előállítani, vizsgáljuk
meg, hogy a modell, a mérési elrendezés egyes paramétereire, azok viszonyára, illetve a
méréstechnikai alkalmazás szempontjából milyen eseteket mutat!
Első lépésben határozzuk meg, hogy a méréstechnikai alkalmazás szempontjából mely
esetek ideálisak. Mivel a térbeli, mért felület az elrendezés geometriai paraméterei függvényében keletkező moiréfelületeket metszi, ezek a metszetek a mért felület alakjától függően
különböző térgörbéket fognak eredményezni. A méréstechnikai alkalmazás szempontjából
előnyös lenne, ha ezek a térgörbék síkgörbék formájában jelennének meg. Ennek feltétele,
hogy a moiréfelületek síkok legyenek, azaz a moiréfelületek xy síkkal párhuzamos síkmetszetei az x tengellyel párhuzamosak legyenek. Ez a 4.1. számú táblázat alapján csak akkor
lehetséges, ha
∆y = 0
(4.33)
tehát az xy síkban a megfigyelő és a fényforrás távolsága a referenciarácstól azonos [146].
Ebben az esetben a 4.1. számú táblázat együtthatói a 4.2. számú táblázat szerintiekre
módosulnak, és a moiréfelületeket leíró (4.29) egyenlet pedig a következő alakú lesz:
2
y 2 (kTa − xb )+y (xb yob − 2kTa yob ) + kTa yob
=0

(4.34)

Az (4.34) alapján explicit alakban
y=

2kTa yob − xb yob
+
2(kTa − xb )

s

2
(2kTa yob − xb yob )2 − 4(kTa − xb )(kTa yob
)
2
4(kTa − xb )

(4.35)

Egyszerűsítve
kTa yob
(4.36)
kTa − xb
A k-ad rendű moiréfelület síkmetszetét leíró összefüggés mélyebb értelmezéséhez az (4.25)
összefüggést hozzuk a következő alakra
y=

y = kTa

(yob + ∆y)yob
yob ((n + k)Ta − xb ) − nTa (yob + ∆y)

(4.37)
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4.2. táblázat. A k-adik moiréfelületet leíró egyenlet együtthatói a fényforrás és a megfigyelő referenciarácstól azonos távolságra való elhelyezkedése esetén

Együttható

Kifejezés

a

kTa − xb

b

xb yob − 2kTa yob

c

2
kTa yob

Bővítsük a jobb oldalt egy
nTa (xb − (n + k)Ta )
nTa (xb − (n + k)Ta )

(4.38)

yob
yob + ∆y
nTa xb − (n + k)Ta
y = kTa
yob ((n + k)Ta − xb ) − nTa (yob + ∆y)
nTa (xb − (n + k)Ta )

(4.39)

yob
yob + ∆y
nTa xb − (n + k)Ta
y = kTa
yob
yob + ∆y
−
−
nTa xb − (n + k)Ta

(4.40)

egységtörttel. Ekkor

Átalakítva

Vezessük be a
−
és a

yob
= mob
nTa

yob + ∆y
= mob+∆y
xb − (n + k)Ta

(4.41)

(4.42)

kifejezéseket. A 4.1. számú ábra alapján könnyen belátható, hogy mob illetve az mob+∆y lényegében az Ob illetve az Ls pontokból indított vizsgáló, illetve vetítő sugarak meredeksége,
tehát
mob mob+∆y
y = kTa
(4.43)
mob+∆y − mob
Ez az összefüggés viszont rendkívül előnyös arra az esetre, amikor az Ob illetve az Ls
pontokból indított vizsgáló, illetve vetítő sugarak meredeksége állandó, azaz az Ob illetve
az Ls pontok a végtelenben helyezkednek el. Ebben az esetben a moiréfelületek egymástól
való ∆ym távolságára érvényes, hogy az a k-dik illetve a (k + 1)-edik felület távolságának
különbségével egyenlő, azaz
∆ym = yk+1 − yk
(4.44)
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Behelyettesítve
∆ym = (k + 1)Ta

mob mob+∆y
mob mob+∆y
− kTa
mob+∆y − mob
mob+∆y − mob

Átalakítva és rendezve
∆ym = Ta

mob mob+∆y
.
mob+∆y − mob

(4.45)

(4.46)

Azaz, végtelenben elhelyezkedő Ob illetve az Ls pontok alkalmazása esetén az egymást követő moiréfelületek távolsága állandó, nem függ a felület rendjétől, ellentétben az (4.36)
összefüggés szerinti esettel. Mivel az árnyékmoiré berendezések geometriájának fontos jellemzői a megfigyelési és a bázistávolság, ezért vezessük be az
xb
=h
yob

(4.47)

arányt, melyre Patorski [16] a base–to–height ratio kifejezést használja. Ekkor az (4.29)
alakú, a moiréfelületeket leíró egyenlet együtthatói a 4.3. számú táblázat szerinti alakúra
módosulnak.
4.3. táblázat. A k-adik moiréfelületet leíró egyenlet együtthatói a h arány figyelembe vételével

Együttható

Kifejezés

a

kTa − yob h

b

2
yob
h − 2kTa yob − kTa ∆y + x∆y

c

2
kTa yob
+ kTa yob ∆y
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k=0
k=1
k=2
k=3
k=4
k=5
k=6
k=7
k=8
k=9
k=10

(a)
h=5

h=10
h=0
h=0,5

h=0,1

(b)
4.5. ábra. A moiréfelületek első tíz rendjének elhelyezkedése h = 1 esetén (a), illetve az ötödik rend
helye változó h estén T a = 1 mm, yob = 1000 mm és ∆y = 0 mm mellett (b).
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k=0
k=1
k=2
k=3
k=4
k=5
k=6
k=7
k=8
k=9
k=10

(a)

k=0
k=1
k=2
k=3
k=4
k=5
k=6
k=7
k=8
k=9
k=10

(b)
4.6. ábra. A moiréfelületek első tíz rendjének elhelyezkedése a 4.5. számú ábra szerinti elrendezés
esetén, ha a ∆y = −100 mm (a), illetve ha a ∆y = 100 mm (b).
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Dy=-100
Dy=-50
Dy=0
Dy=50
Dy=100

(a)

Dy=-100
Dy=-50
Dy=0
Dy=50
Dy=100

(b)
4.7. ábra. Az ötödik (a), illetve az első (b) rendű moiréfelület alakja a 4.5. számú ábra szerinti
elrendezés esetén, ha ∆y = −100 . . . 100 mm.
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Dy=0
Dy=50

Dy=-50

Dy=100

Dy=-100

Dy=150

Dy=-150
Dy=200

Dy=-200

(a)

k=1
Dy=-500
k=2
Dy=-400
k=3
Dy=-200
Dy=-150
k=4
Dy=-100
Dy=0

k=5

Dy=100
k=6
Dy=150

Dy=400

k=7
Dy=500

Dy=200

k=8

(b)
4.8. ábra. Az ötödik rend különböző alakjai ∆y = −200 . . . 200 mm beállítási hiba intervallum esetén (a), illetve az ötödik rend ∆y = −500 . . . 500 mm beállítási hiba intervallumon belüli alakjainak
metszéspontjai a másodiktól a nyolcadik rendig terjedő ideális moiréfelületekkel (b) a 4.5. számú
ábra szerinti elrendezés esetén (h = 1, T a = 1 mm és yob = 1000 mm).
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Az előzőekben – a keletkező általános alakú moiréfelületekre – levezetett összefüggések
szemléltetésére vezessünk be egy általános moiréelrendezést! Legyen a vizsgálórács periódusa és a megfigyelési pont vizsgálórácstól való távolsága egységnyi, azaz T a = 1 mm,
illetve (a gyakorlatban alkalmazott elrendezésekhez való hasonlóság megtartása mellett)
yob = 1000 mm!
A 4.5. számú ábra (a) részében a keletkező moiréfelületek első tíz rendje látható arra az
esetre, amikor a 38. oldalon említett h arány értéke egységnyi és a ∆y – azaz a vizsgálódásaink szempontjából legfontosabb paraméter – nulla. Ugyanezen ábra (b) részén látható
egy tetszőlegesen kiválasztott és nem nulladik (jelen esetben az ötödik) rend helyének a
változása a h paraméter szerint. Az ábrán jól látható, hogy a mérési elrendezés felbontóképessége növelésének egy nagyon hatékony eszköze a h értékének növelése, azaz az elrendezés
”szélesítése”.
A 4.6. számú ábra a 4.5. számú ábra szerinti esetben szemlélteti az első tíz moirérendet,
azzal az eltéréssel, hogy a ∆y értéke −100 mm, illetve 100 mm. A 4.7. számú ábrán a 4.6.
számú ábrából kiválasztottuk az ötödik, illetve az első rendet, és azok alakjának változását
ábrázoltuk a ∆y = −100 . . . 100 mm intervallumra vonatkozóan.
A 4.6. illetve a 4.7. számú ábrát összevetve a 4.2. számú ábrával a következőket tapasztaljuk. A keletkező moiréjelenséget az Ob megfigyelési pontban elhelyezett érzékelővel
szemléljük vagy rögzítjük, ezért a vizsgálataink során levezetett összefüggésekben ezen
ponton halad keresztül az ordináta. Jól látható azonban, hogy az Ls fényforráson keresztül vezetett egyenesen helyezkedik el minden rend azon pontja, amely a ∆y változásától
független. Megfigyelhető továbbá az is, hogy a fényforrás megfigyelési pontot tartalmazó
oldalán adott abszcissza érték mellett abszolút értékben megegyező ∆y értékekhez tartozó moiréfelületek pontjai ideálistól való távolságának abszolút értéke akkor kisebb, ha a
fényforrás valóságos helye a referencia rács és a fényforrás ideális helye között van. Nyilvánvaló, hogy ez az a tartomány, amely a megfigyelési pont funkciójából adódóan a mérés
szempontjából érdekes.
Az ötödik rendhez tartozó moiréfelületek lehetséges alakjai találhatók kiterjedt abszcissza tartományban, ∆y = −200 . . . 200 mm beállítási hiba esetén a 4.8. számú ábra (a)
részében. Az ábrából látható, hogy a lehetséges felületek függőleges tengelyre vonatkozó szimmetriát nem mutatnak, ami azt jelenti, hogy egy szimmetrikus felületről készült
moiréfelvételen – ha az hamis moiréfelületek segítségével jött létre –, a kontúr vonalak is
aszimmetrikusak.
A lehetséges ötödik rendek egyéb ideális rendekkel való metszéspontjai láthatók a 4.8.
számú ábra (b) részében. Az ábrából leolvasható, hogy adott vizsgálandó felület méret,
illetve beállítási hiba esetén hol következik be egész rendnyi ordináta irányú rendtévesztés.
A fentiekben vázolt tapasztalatok a gyakorlati méréstechnikai alkalmazás szempontjából
a következő kérdéseket vetik fel:
1. A mérőberendezés beállítása során az esetlegesen megmaradó ∆y hiba miatt a keletkező moiréfelületek nem párhuzamosak a vizsgáló ráccsal, és nem is síkok. Ahhoz, hogy a
felületi pont térbeli helyzete a keletkező moirécsíkok alapján azonosítható legyen elengedhetetlen a ∆y ismerete. Ez azonban a gyakorlatban is alkalmazott berendezéseknél nehezen
oldható meg, hiszen a megfigyelést végző érzékelő optikai rendszere valós, vastag rendszer,
főpontjának térbeli helyzete nem egyszerűen határozható meg, továbbá a megvilágító egy-
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ségben lévő optikák is (gyakran alkalmaznak komplett vetítő rendszereket) módosíthatják
a fényforrás helyzetét. Miként oldható fel ez a probléma?
2. Vajon eldönthető-e egy moirékép alapján, hogy az azon található moirécsíkok csak
a felületről hordoznak információt, vagy terhelve vannak a hamis felületekből származó
információval is? Ez utóbbi úgy is megfogalmazható, hogy egy adott beállítási pontosságon
belül, egy adott moirécsík rendszerhez rendelhető-e több rekonstruált felület?
3. Milyen módszerrel lehet a hamis moiréfelületeket eredményező ∆y beállítási hibát minimalizálni, azaz a berendezést kalibrálni, illetve egy adott vizsgálandó felületméret esetén
mekkora az elvárt beállítási pontosság?
Ahhoz, hogy ezen kérdésekre választ adhassunk, elengedhetetlen a modell elméleti vizsgálata.

5. fejezet
A modell elméleti vizsgálata
Ha adott két darab n számú változót tartalmazó halmaz1 , ahol azok elemei tetszőleges
skalárok, például vektorok komponensei, akkor ezen halmazok elemeiből képezhető úgynevezett kvadratikus forma. Legyen az A egy másodrendű tenzor, az x̄ pedig egy kétdimenziós
vektor! Könnyű belátni, hogy egy
ȳ = Ax̄
összefüggés az x̄ vektorhoz egyértelműen rendeli hozzá az ȳ vektort, és ha ezután képezzük
az x̄ȳ skalár szorzatot, akkor egy Q kvadratikus formát kapunk. A moirétechnikában ez
azt jelenti, hogy a vizsgáló rács mentén haladva, annak egyes x értékeihez az adott rendű
moiréfelület y koordinátája rendelhető. Jelen esetben:

 

 a11 a12
x
Q= x y
= a11 x2 + (a12 + a21 ) xy + a22 y 2
a21 a22
y
Harmadrendű esetre hasonlóan határozható meg a kvadratikus forma:

 
x

 a11 a12 a13



a21 a22 a23
y 
Q= x y z
a31 a32 a33
z
Kifejtve:
Q = a11 x2 + a22 y 2 + a33 z 2 + (a12 + a21 ) xy + (a13 + a31 ) xz + (a23 + a32 ) yz.
Külön bizonyítás nélkül fogadjuk el, hogy az A tenzor szimmetrikus, továbbá tekintsük
tényként, hogy egy szimmetrikus tenzorhoz hozzárendelhetünk egy kvadratikus formát, illetve egy kvadratikus formához egy tenzort! Szimmetrikus A tenzor esetén mindig található
olyan C tenzor, amelyre C ∗ AC = D diagonál tenzor. (C ∗ a C tenzor transzponáltja). Diagonál tenzor esetében a tenzor főtengelyei egybeesnek a koordináta tengelyekkel, a diagonál
elemek pedig a sajátértékek.


λ1 0 0
Q = x̄Dx̄ = x̄  0 λ2 0  x̄ = λ1 x2 + λ2 y 2 + λ3 z 2
0 0 λ3
1

A modell elméleti vizsgálatához szükséges matematikai fogalmakat az [137–141] irodalmak alapján
alkalmazom.

46

Moiréképek hibakorrekciója

A kvadratikus forma ábrázolása másodrendű esetben egy kétváltozós függvény segítségével
történhet, harmadrendű eseteben a szemléletes ábrázoláshoz az alakzat metszetei adnak segítséget. Ez azt jelenti, hogy a Q ábrázolása esetén a Q = F konstans alakzatokat jelenítjük
meg. Másodrendű forma esetén szintvonalakkal, harmadrendű forma esetén szintfelületekkel. A moirémódszerre alkalmazva ezt a gondolatmenetet felismerhetjük, hogy a Q alakzat
lényegében a moiréfelületeket írja le [146]. Maguk a moirécsíkok, amelyek a méréstechnikai
alkalmazhatóság szempontjából jelentőséggel bírnak, ezeknek a moiréfelületeknek, illetve
a vizsgálandó felület metszéséből keletkező térgörbék adott síkra történő projekcióját jelentik. Mivel Q csak másodrendű tagokat tartalmaz, ezért a szintvonalak és felületek csak
másodrendű görbék, illetve felületek lehetnek.
Ha a szintvonalak, illetve a felületek vizsgálatát F = 1 esetre végezzük el, akkor a
Q = x̄Ax̄ = 1 normál alakot az A tenzor, illetve a Q kvadratikus forma indikátrixának nevezik. Definíció szerint tehát az indikátrix azon x̄ vektorok végpontjainak
√ helye, amelyekre
érvényes a Q = x̄Ax̄ = 1 összefüggés. Q = F esetén az összefüggés a F x̄ vektorokra vonatkozik. Geometriai értelemben ez azt jelenti, hogy ha meg szeretnénk kapni az indikátrix
alakzat x̄ irányba eső pontját, akkor fel kell venni az x̄ vektort, illetve a hozzá tartozó Ax̄
képvektort, majd az x̄ vektor hosszát úgy állítjuk be, hogy az x̄ és az Ax̄ vektorok skaláris szorzata 1−et eredményezzen. Ha ezt a sík, illetve a tér minden irányában elvégezzük,
megkapjuk a teljes indikátrix alakzatot.
Az indikátrix tehát egyértelműen hozzá van rendelve az A tenzorhoz, mely szimmetrikus és melynek
√ jellemzői a sajátértékek és sajátvektorok. Az s̄i sajátvektor irányában az
indikátrix 1 λi , ha λi = 0, akkor a hozzá tartozó s̄i irányban az indikátrix végtelen távol
van, és a tenzor és a hozzá tartozó indikátrix alakzat elfajuló. Ha az x̄ irányhoz tartozó Ax̄
képvektor merőleges az x̄-re, akkor az x̄ irányú egyenes az indikátrix aszimptotája.
A kvadratikus formából származtatható másodrendű görbék: az ellipszis, a hiperbola és a
parabola, illetve ezek valamelyikének elfajuló változata. Ha a görbék főtengelyei egybeesnek
a koordináta tengelyekkel, akkor a két adat a görbe helyét is egyértelműen megadja a
síkon. Ha a görbe a tengelyekhez képest párhuzamosan el van tolva, akkor további két adat
szükséges, ha pedig el is van forgatva, akkor még egy adat. Így tehát az általános eset
egyenlete:
a1 x2 + a2 xy + a3 y 2 + a4 x + a5 y = 1.
(5.1)
Ha adva van az
a1 x2 + a2 xy + a3 y 2 + a4 x + a5 y = a6 ,

(5.2)

a1 x2 + a2 xy + a3 y 2 = a7

(5.3)

illetve az
formula, akkor könnyen belátható, hogy az (5.3) formulához egy centrális, az origóra szimmetrikus görbe tartozhat, ami egy centrális ellipszist vagy hiperbolát, esetleg ezek elfajuló
változatát jelenti. Az (5.2) formula egy eltolt ellipszist, hiperbolát vagy parabolát, esetleg
ezek valamelyik elfajuló változatát jelenti. Az együtthatók ismeretében a görbe középpontja, a főtengelyek iránya és a főtengelyek hossza meghatározható. A kvadratikus forma tenzor módszerrel történő vizsgálata esetén célszerű a tiszta kvadratikus formából kiindulni,
melyek a következők:
a1 x2 + a2 xy + a3 y 2 = a6
(5.4)
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illetve
a1 x2 + a2 xy + a3 y 2 = 1.

(5.5)

Az (5.4), illetve az (5.5) egyenlettel leírt forma csak léptékben tér el egymástól. Ha azonban
megjelenik a a4 x, illetve az a5 y tag (5.1) akkor az arra utal, hogy az alakzat eltolódott a
koordináta tengelyek mentén. Ha a tiszta kvadratikus forma tenzora

a2 
a1
A =  a2 2  ,
a3
2
akkor felírhatjuk a karakterisztikus egyenletet,
λ2 − (a1 + a3 ) λ + a1 a3 −

a22
=0
4

amiből meghatározhatók a sajátértékek (λ1 λ2 ), illetve ezek ismeretében az s̄1 és az s̄2
sajátvektorok. Ezután már könnyen meghatározhatók az indikátrix görbe jellemzői, hiszen
az s̄1 és az s̄2 sajátvektorok adják meg a főtengelyek irányát. Így az indikátrix görbe
egyenlete az s̄1 , s̄2 tengelyű koordináta rendszerben:
λ1 ξ 2 + λ2 ζ 2 = a6 .
A 5.1. számú táblázat tartalmazza, hogy a sajátértékek, illetve az a6 különböző értékei esetén a kvadratikus forma milyen alakzatokat vehet fel. Ha a kvadratikus forma tartalmazza
az a4 , a5 tagokat, akkor ezek azt mutatják, hogy eltolt középpontú, vagy elfajuló alakzatról (parabola) van szó. Az (5.2) egyenlet első három tagja segítségével megvalósítható a
koordinátarendszer elforgatása úgy, hogy az alakzat főtengelyei párhuzamosak legyenek az
új koordináta tengelyekkel. Ezt az (5.2) egyenlet negyedik és ötödik tagja nem érinti, ezért
a sajátvektorok segítségével maghatározható a forgatás szöge.


cos ϕ − sin ϕ
,
S=
sin ϕ cos ϕ
ahol az S első oszlopa az s̄1 sajátvektor, a második oszlopa pedig az s̄2 sajátvektor. Ha az
(5.1) és az (5.2) alakot tekintjük, akkor az lényegében az első három tag által leírt alakzatot
a ϕ szöggel elforgatott új ξ és ζ tengelyű koordináta rendszerbe viszi át, egy λ1 ξ 2 + λ2 ς 2
alakba. A negyedik, illetve az ötödik tag az x, y síkon tulajdonképpen egy w̄ (a4 , a5 ) vektort
jelent. A forgatás viszont ezt a vektort az x, y rendszerből az ξ, ζ rendszerben egy w̄0 (a04 , a05 )
vektorba viszi át. Tehát
w̄0 = S −1 w̄,
azaz



a04
a05


=S

−1



a4
a5


.

A fentiek alapján az általános alakzat az ξ, ζ rendszerben
λ1 ξ 2 + λ2 ζ 2 + a04 ξ + a05 ζ = a6
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5.1. táblázat. A tiszta kvadratikus formához tartozó alakzatok lehetséges változatai a sajátértékek,
illetve az a6 együttható különböző értékei esetén

A sajátértékek

Az a6 értéke

Az alkzat

A sajátértékek
nullától különbözőek
és azonos előjelűek

Az a6 előjele azonos
a sajátértékekével

Ellipszis

Az a6 előjele eltér
a sajátértékekétől

Nem valós alakzat

Az a6 értéke nulla

Pont

Az a6 értéke nem nulla

Hiperbola

Az a6 értéke nulla

Metsző egyenesek

Az a6 előjele megegyezik
a nem nulla értékű
sajátértékével

Párhuzamos egyenesek

Az a6 előjele ellentétes
a nem nulla értékű
sajátértékével

Képzetes egyenesek

Az a6 értéke nulla

Egy egyenes

A sajátértékek
nullától különbözőek
de ellentétes előjelűek

A sajátértékek valamelyike
nulla

alakú. Alakítsuk át a köveetkező formára
λ1 ξ 2 + a04 ξ + λ2 ζ 2 + a05 ζ = a6 .
Egészítsük ki teljes négyzetekké:




a04
a05
2
2
λ 1 ξ + ξ + λ 2 ζ + ζ = a6
λ1
λ2
"
"
 0 2 #
 0 2 #
0
0
a
a
a
a5
4
4
5
λ1 ξ 2 + 2ξ
+
+ λ2 ζ 2 + 2ζ
+
=
2λ1
2λ1
2λ2
2λ2
 0 2
 0 2
a4
a5
= a6 +
λ1 +
λ2
2λ1
2λ2
Tehát


2

2
a04
a05
(a04 )2 (a05 )2
0
0
λ1 ξ +
+ λ2 ζ +
= a6 +
+
.
2λ1
2λ2
4λ1
4λ1
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Bevezetve, hogy
a06

(a04 )2 (a05 )2
= a6 +
+
,
4λ1
4λ1

kapjuk a végső alakot:

λ1

a0
ξ+ 4
2λ1

2


+ λ2

a0
ζ+ 5
2λ2

2

= a06 .

Innen már könnyen kiolvashatók az alakzat paraméterei, azaz a középpont koordinátái a
ξ, ζ rendszerben:


a04
a05
(ξ0 ; ζ0 ) = −
;−
,
2λ1 2λ2
az alakzat egyenlete ugyanebben a rendszerben:
λ1 ξ 2 + λ2 ζ 2 = a05 ,
illetve a középpont koordinátái az x, y rendszerben:




x0
ξ0
=S
y0
ζ0
Tegyük vizsgálat tárgyává az (4.29) összefüggésben feltüntetett moiréfelületek metszésvonalait! Hozzuk az alábbi alakra:
a1 x2 + a2 xy + a3 y 2 + a4 x + a5 y = a6 ,
Az (4.29) alapján az így kapott együtthatókat az 5.2. számú táblázat tartalmazza:
5.2. táblázat. A moiréfelületet leíró kvadratikus forma együtthatói

Az együttható

Értéke

a1
a2
a3
a4
a5
a6

0
∆y
kTa − xb
0
xb yob − 2kTa yob − kTa ∆y
−kTa ∆yyob

Az 5.2. számú táblázat alapján a kvadratikus forma tenzora:


∆y
0
2
A = ∆y
.
kTa − xb
2
Keressük meg a sajátértékeit:
(∆y)2
=0
(0 − λ) (kTa − xb − λ) −
4

(5.6)
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−λkTa + λxb + λ2 −

(∆y)2
=0
4

λ2 − (kTa − xb ) λ −

(∆y)2
=0
4

Átrendezve

és megoldva


q
1
2
2
λ1 =
kTa − xb + (kTa − xb ) + (∆y)
2
illetve



q
1
2
2
kTa − xb − (kTa − xb ) + (∆y)
λ2 =
2
Keressük meg a sajátvektorokat:
(a11 − λi ) si1 + a12 si2 = 0
a21 si1 + (a22 − λi ) si2 = 0

Hiszen
Ax̄ = λx̄

A − λI x̄ = 0̄
Behelyettesítve:



q
∆y
1
2
2
kTa − xb + (kTa − xb ) + (∆y)
s11 +
s12 = 0
0−
2
2
és




q
1
∆y
2
2
s11 + kTa − xb −
kTa − xb + (kTa − xb ) + (∆y)
s12 = 0
2
2

Átrendezve:



q
2
2
−kTa + xb − (kTa − xb ) + (∆y) s11 + ∆ys12 = 0


q
2
2
∆ys11 + kTa − xb − (kTa − xb ) + (∆y) s12 = 0

Ezek alapján az s̄1 és az s̄2 sajátvektorok



s̄1 = 




s̄2 = 


1

∆y
q
kTa − xb + (kTa − xb )2 + (∆y)2




.


1



∆y



.


q
kTa − xb − (kTa − xb )2 + (∆y)2
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Ha az alakzat középpontját kívánjuk meghatározni, akkor csupán meg kell keresnünk az
eredeti (5.6) és az origó középpontú alakzatot leíró
a1 x2 + a2 xy + a3 y 2 = a7
egyenletek összevetéséből az új együtthatókat. Ezért az (5.6) egyenletet írjuk át a következő
alakra:
a01 (x − x0 )2 + a02 (x − x0 ) (y − y0 ) + a03 (y − y0 )2 + a04 (x − x0 )4 + a05 (y − y0 ) = a7

(5.7)

Fejtsük ki, és tegyük egyenlővé az (5.6) egyenlettel:
a1 x2 + a2 xy + a3 y 2 + a4 x + a5 y − a6 =
= a01 x2 + a02 xy + a03 y 2 + a04 x − 2a01 xx0 −
− a02 xy0 − a02 x0 y − 2a03 yy0 + a05 y + a01 x20 +
+ a02 x0 y0 + a03 y02 − a04 x0 − a05 y0 − a7
Ez alapján már felírhatók az új együtthatók, melyeket az 5.3. számú táblázat tartalmaz.
5.3. táblázat. A moiréfelületet leíró kvadratikus forma középpontjának meghatározásához szükséges
együtthatók

A régit együtthatók

A módosított együtthatók

a1
a2
a3
a4
a5
−a6

a01
a02
a03
a04 − 2a01 x0 − a02 y0
−a02 x0 − 2a03 y0 + a05
0 2
0
a1 x0 + a2 x0 y0 + a03 y02 − a04 x0 − a05 y0 − a7

Ahhoz, hogy az kvadratikus forma középpontját megtaláljuk, a04 = 0 és a05 = 0 mellett
az alábbi egyenletrendszer megoldását kell megkeresnünk.


 

−2a1 −a2
x0
a4
=
−a2 −2a3
y0
a5
Megoldva a kétismeretlenes, lineáris egyenletrendszert, megkapjuk a középpont koordinátáit.
−2a4 a3 + a5 a2
x0 =
(5.8)
a22 − 4a1 a3
y0 =

2a1 a5 − a2 a4
a22 − 4a1 a3

(5.9)
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Az így kapott x0 illetve y0 , illetve az 5.3. számú táblázat utolsó sorában található értékek
felhasználásával meghatározható az a7 is.
a6 + a1 x20 + a2 x0 y0 + a3 y02 = a7
Behelyettesítve:
2

2

2a4 a3 − a5 a2 2a1 a5 − a2 a4
2a1 a5 − a2 a4
2a4 a3 − a5 a2
+ a2 2
· 2
+ a3
= a7 .
a6 + a1
a22 − 4a1 a3
a2 − 4a1 a3
a2 − 4a1 a3
a22 − 4a1 a3
Rendezve és egyszerűsítve:
a2 a4 a5 − a3 a24 − a1 a25
a7 = a6 +
.
a22 − 4a1 a3

(5.10)

Az 5.2. számú táblázat adatainak a (5.8), (5.9) és (5.10) egyenletekbe történő behelyettesítésével nyerjük a konkrét x0 , y0 illetve a7 értékeket.
x0 =

2kTa yob + kTa ∆y − xb yob
∆y
y0 = 0
a7 = −kT a∆yyob

A főtengelyek irányának meghatározásánál csak az x2 , y 2 és xy tartalmú tagokat kell figyelembe venni (x → ±∞).

(a3 ) y 2 + (a2 x) y + a1 x2 = 0
megoldva y-ra:
y1,2



q
1
2 2
=
−a2 ± a2 x − 4a1 a3 x
2a3

Ez tehát azt jelenti, hogy két egyenesünk van, melyek hajlásszöge:


q
y
1
2
tg σ1,2 = =
−a2 ± a2 − 4a1 a3
x
2a3
Ha a a22 − 4a1 a3 < 0 akkor a kvadratikus formánk ellipszist jelent, ami fizikailag lehetetlen,
így elegendő a a22 − 4a1 a3 = 0 illetve a22 − 4a1 a3 > 0 esetet vizsgálni. Ha a a22 − 4a1 a3 > 0
akkor két egyenesünk van, és az x értékkel fokozatosan tartva a végtelen felé a görbe
fokozatosan közelít a σ1,2 hajlásszögű egyenesekhez, így ez egy hiperbolát jelent és a σ1,2 a
hiperbolák aszimptotáinak hajlásszöge. Ha a22 − 4a1 a3 = 0, akkor csak egy egyenesünk van
tg σ = −

a2
2a3

hajlásszöggel. Ebben az esetben paraboláról, vagy esetleg egyenessé fajuló alakzatról van
szó. Itt a σ a parabola tengelyének hajlásszögét adja meg, illetve ha x → ∞, akkor a
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parabola ágainak irányát. Parabola estén σ egyúttal a főtengely iránya is. Hiperbola esetén
a főtengelyek irányai az aszimptoták felező tengelyeinek irányában vannak. Tehát
α=

σ1 + σ2
2

Felhasználva azt az ismert trigonometriai összefüggést, hogy
tg (σ1 + σ2 ) =

tg σ1 + tg σ2
1 − tg σ1 tg σ2

Behelyettesítve:
p
a22 − 4a1 a3 −a2 − a22 − 4a1 a3
+
2a3
2a
p
p3
.
tg (σ1 + σ2 ) =
2
−a2 + a2 − 4a1 a3 −a2 − a22 − 4a1 a3
1−
2a3
2a3
−a2 +

p

Átalakítva és rendezve:
tg (σ1 + σ2 ) =
Mivel a főtengelyekre igaz, hogy
α=

a2
a1 − a3

(5.11)

σ1 + σ2
2

így

σ1 + σ2
.
2
Felhasználva a félszögekre vonatkozó ismert trigonometrikus összefüggést,
s

2
a2
−1 ± 1 +
a1 − a3
tg α1,2 =
a2
a1 − a3
tg α = tg

(5.12)

ahol α1,2 két egymásra merőleges irányt jelöl ki, ezek a főtengelyek irányai.
A konkrét esetünkre vonatkozóan vizsgáljuk meg, mikor lehet a a22 − 4a1 a3 = 0! Ez csak
akkor teljesül, ha
(∆y)2 = 0.
(5.13)
Ebben az esetben egy egyenesünk van, σ hajlásszöggel, amire igaz, hogy
tg σ = −

∆y
2 (kTa − xb )

Mivel a ∆y a (5.13) alapján nulla értékű, így a különböző rendű moiréfelületek metszetei
párhuzamosak a referencia ráccsal. Ahhoz, hogy a a a22 − 4a1 a3 nagyobb legyen mint nulla,
szükséges, hogy
(∆y)2 > 0.
(5.14)

54

Moiréképek hibakorrekciója

Ez minden nem nulla értékű ∆y-ra teljesül, tehát a ∆y = 0 esetektől eltekintve a moiréfelületek metszetei hiperbolák. Ezekre a hiperbolákra igaz, hogy az egyik aszimptotájuk
párhuzamos a referencia ráccsal, a másik aszimptotájuk iránytangense
−

∆y
,
2 (kTa − xb )

(5.15)

a főtengelyek iránytangensei pedig az (5.11), illetve az 5.2. számú táblázat alapján
s
kTa − xb
2 (xb − kTa )
+
(5.16)
∆y
∆y
illetve
kTa − xb
−
∆y

s

2 (xb − kTa )
∆y

(5.17)

Ha a 44. oldalon feltett kérdések közül a másodikra próbálunk válaszolni, miszerint a beállítási pontosság ismerete nélkül – feltételezve, hogy akár hamis moiréfelületek is terhelik
a képet – egy adott moirécsík-rendszerhez rendelhető-e több rekonstruált felület, célszerű a következők szerint eljárni. Induljunk ki abból a feltételezésből, hogy ha adott felület
vizsgálata esetén nincs lerögzítve a ∆y beállítási pontosság, akkor a keletkező moiréképből
a tárgy formája egyértelműen nem határozható meg! A feltételezés bizonyítására alkalmazzunk konstrukciós módszert! Ennek során konstruálunk két valós esetet, amikor a kép
megegyezik, de a tárgy és a hozzá tartozó moiréfelület eltérő. A (4.34), illetve a 4.2. számú táblázat szerint generálunk egy moiréfelület sereget, melyek esetében ∆y = 0. Az 5.1.
számú ábra (a) részén látható az egymást követő első három rend. Elhelyezünk egy sík
felületet például a harmadik (k = 3) rend síkjában, majd az elrendezés ∆y értékét kezdjük növelni addig, míg el nem érjük, hogy a három deformálódott moiréfelület a vizsgált
felületet elmetszi. Legyen ezen metszéspontok jele rendre A, B és C. Ekkor az ábra (b)
részében látható moirécsíkok figyelhetők meg. Ezek után egy olyan felületet generálunk,
amely az A, B és C pontokból függőleges vetítéssel, az eredeti moiréfelületekből kimetszett
A, B 0 és C 0 pontokon megy keresztül, majd az elrendezés ∆y értékét visszaállítjuk abba az
eredeti állapotba, amikor a moiréfelületek síkok voltak. Ekkor az A, B 0 és C 0 pontokon át
vezetett felület a moiréfelületeket ugyanazon pontokban metszi, tehát ekkor is ugyanazt a
moiréképet (b) látjuk mint az előző esetben.
Ezzel beláttuk, hogy ugyanazon moiréképhez több rekonstruált felület is tartozhat a ∆y
értékétől függően. Ezt másképpen úgy is megfogalmazhatjuk, hogy beállítási hiba jelenléte
esetén a moiréképben lévő információ kinyerésére nem csupán a ∆y ismerete szükséges,
hanem a moiréberendezésnek a vizsgált tárgyhoz képesti abszolút helyzete is, ahogy ez
a 4.1. számú táblázat, az (4.29) illetve az 5.1. számú ábra alapján is nyilvánvaló.
A fentieknek azonban a méréstechnikai alkalmazás szempontjából következménye van,
nevezetesen az, hogy elengedhetetlen egy kalibrációs eljárás a mérés kivitelezése előtt, melynek célja az, hogy ∆y értékét a szükséges mérték alá tudjuk szorítani.
Amint azt az (4.29) illetve a 4.1. számú táblázat alapján beláttuk, a moiréfelületek xy
síkkal való metszetei általános esetben hiperbolák, és az ideális esetben – amikor a ∆y
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y [mm]

A

C

B

k=3

k=2

B’

k=1

C’

(a)

x [mm]

y [mm]

(b)

(c)

x [mm]

5.1. ábra. Az adott moirécsík rendszerhez rendelhető felületek

beállítási hiba zérus – egyenesek. Ha a mérőberendezés alkalmazása során jelen van egy
adott mértékű beállítási hiba, akkor a moiréfelületek nem képesek alapvető feladatukat –
azt, hogy a vizsgált felületet a térképek szintvonalaihoz hasonló kontúrvonalak segítségével
írják le – maradéktalanul betölteni.
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A keletkező hiperbolákról már tudjuk, hogy középpontjuk – függetlenül attól, hogy hányadik rendről van szó – a vizsgálórácson helyezkedik el, ebből következően egyik aszimptotájuk is a vizsgálórácson fekszik. Kérdés az, hogy az egyes mérési paraméterek függvényében
ez a középpont a mérési tartományhoz képest hol helyezkedik el, illetve mekkora szöget zár
be a másik aszimptota a vizsgálóráccsal [146].
Az 5.2. számú ábrán ezen esetek vizsgálata látható a 45. oldalon ismertetett modell
alapján. Az 5.2. számú ábra (a) része a hiperbolák középpontjának helyét szemlélteti a
moiréberendezés koordináta rendszerében, a felületek rendjének függvényében különböző
∆y beállítási pontosságok mellett. A (b) ábra szintén a felületek rendjének függvényében, a
beállítási pontosság, mint paraméter mellett mutatja a hiperbolák másik aszimptotájának
referenciaráccsal bezárt szögét. A (c) ábrán a beállítási pontosság függvényében látható a
hiperbolák középpontjának vándorlása, illetve a másik aszimptota vizsgálóráccsal bezárt
szögének változása az ötödik rendű moiréfelület esetén.
Az ábrák vizsgálata alapján megállapítható az a tény, hogy a ∆y beállítási pontosság
nullától eltérő értéke esetén létrejövő hiperbolák középpontjainak helyei és a vizsgálóráccsal
szöget bezáró aszimptotához tartozó szárak, azaz azok a helyek, ahol a keletkező moiréfelületek között nagy a távolság változása, a mérőberendezés megfigyelési pontot is tartalmazó
tengelye körül elhelyezkedő, a berendezés méretével összevethető mérési tartománytól távol
esnek. Ez azt is jelenti egyben, hogy a beállítási pontosság becslésével elegendő a vizsgáló
ráccsal egybeeső aszimptotához tartozó hiperbola szárakkal foglalkozni [147].
Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy a ∆y beállítási pontosságot milyen érték alá célszerű
állítani, a következő megfontolások alapján tudunk válaszolni.
A moiréfelületek alakjára vonatkozóan az ideális állapot a 4.5. számú ábra (a) részében
látható. Az ábra és a 4.2. számú táblázat alapján könnyen belátható, hogy ebben az esetben
a moiréfelületek, melyek metszete a vizsgálandó felülettel adja a moirécsíkokat, vagy más
néven a kontúrvonalakat [60], párhuzamosak a vizsgáló ráccsal. Fontos tulajdonság az – ami
első pillanatban nem is tűnhet olyan fontosnak, azonban később ennek nagy jelentősége lesz
–, hogy a keletkező ideális moirécsíkok, melyek a felületet a térképek szintvonalaihoz hasonlóan írják le, függetlenek a vizsgált felület és a moiréberendezés egymáshoz viszonyított
x irányú helyzetétől.
A 4.6. számú ábrából már láttuk, hogy ∆y nullától eltérő értéke esetén ugyanarra a
felületre x tengely irányában történő elmozdítás esetén más és más moirécsíkokat nyerünk.
Ezen túl azonban az is megfigyelhető – és ez a hamis moiréfelületek jellegéből adódik –,
hogy az adott rendhez tartozó moiréfelület – függetlenül a beállítási pontosság mértékétől
–, az ideális felületet ugyanabban a pontban metszi és ez a pont éppen a fényforrással Ls
szemben xb helyen helyezkedik el.
Mivel a megfigyelési pont az ordinátatengelyen helyezkedik el, és célszerű a jelenség leképzését úgy végezni, hogy annak során az ideális optikai rendszernél ne lépjen fel nagyításváltozás, ezért ajánlott a megfigyelő egység szimmetriatengelyét, azaz az optikai tengelyt az
ordinátatengellyel azonosra választani. A gyakorlati berendezésekben alkalmazott optikai
rendszerek esetén az a mérési tartomány, amelyben a vizsgálandó tárgy elhelyezkedhet, az
ordinátatengelyre szimmetrikus. Ezeknek a tényeknek, illetve a 43. oldalon – a mérési tartományra – tett megállapítások figyelembe vételével elemzéseinket az x = −2000 . . . 2000 mm
tartományra szűkítjük.
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(a)

(b)

(c)
5.2. ábra. A hamis moiréfelületekhez tartozó hiperbolák középpontjának helye és aszimptotájának
szöge
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Ha a módszer felbontásának két, egymást követő ideális moiréfelület közötti távolságot
tekintjük, akkor elvárható a ∆y beállítási pontosságtól, hogy a hatására keletkező – adott
rendű – hamis moiréfelület metszéspontja a következő – neki megfelelő – ideálissal az alkalmazott mérési tartományon kívül essék [147]. Ha ez a metszéspont a mérési tartományon
belül található, akkor már a mérési tartományon belül lesz rendtévesztés, azaz akkora lesz
a hiba, amely eléri a felbontás mértékét. A 43. oldalon tett megállapításoknak megfelelően,
a 4.2. számú ábra szerinti elrendezésben ezen kritikus metszéspontok helyei az 5.3., 5.4. és
az 5.5. számú ábrákon láthatók. Az ábrázolt görbék adott pontjai az alkalmazható mérési tartomány széleit mutatják különböző h tényezők (lásd az (4.47)összefüggést) esetén a
∆y beállítási pontosság függvényében. Az ábrák (a), (b) és (c) részei abban különböznek
egymástól, hogy a szükséges x irányú mérési tartomány esetén a ∆y beállítási pontosság
meghatározásánál a hamis és az ideális moiréfelület metszéspontját miként értelmezzük.
Az (a) ábrákon a két felület valóságosan is metszi egymást, ilyenkor a mérési tartomány
szélén a mérési hiba megegyezik a felbontással. A (b) ábrákon ezt a hibát a felbontás felére,
a (c) ábrákon pedig a tizedére vettük. Ez azt jelenti, hogy a hamis moiréfelület nem a neki
megfelelő következő ideális rendet metszi, hanem a hamis felületnek megfelelő ideálistól a
következő ideálisig lévő távolság (azaz a felbontás) felére vagy tizedére lévő fiktív felületet.
Az 5.6. és az 5.7. számú ábrákon a méréstechnikai szempontból használható mérési tartomány szélének helye látható az egyes moirérendek referencia rácstól való távolságának
függvényében adott h tényező esetén, és a ∆y beállítási pontosság változása mellett. Mindkét ábra a – méréstechnikában gyakran alkalmazott – felbontás tizednyi aláosztása esetén
szemlélteti a mérési tartomány szélét. Megjegyzendő, hogy a különböző h értékek függvényében az azonos rendű ideális moiréfelületek abszolút helyei eltérőek.
Az 5.8. számú ábra a gyakorlati alkalmazás esetén egy adott befoglaló méretű tárgy
mellett mutatja a szükséges beállítási pontosságot. A tárgy feltételezhető mélységmérete,
illetve a moiréberendezés felbontása alapján meghatározható, hogy hány rend szükséges a
tárgy felületének feltérképezéséhez, azaz melyik k = konstans görbén kell haladnunk. Ezen
görbe és a tárgy szélső pontjához tartozó x értékéből húzott vízszintes metszéspontjának
abszcissza értéke adja a szükséges beállítási pontosságot.
Az 5.8. számú ábra (b) része az (a) rész egy kitüntetett rendjét mutatja különböző h
értékek esetén, a (c) ábra pedig a méréstechnikai szempontból használható moirérendek
számát mutatja egy adott mérési tartomány esetén adott h és különböző aláosztás érték
esetén.
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(a)

(b)

(c)
5.3. ábra. Az adott moirécsík rendszerhez rendelhető mérési tartományok egy teljes rendnyi (a),
fél rendnyi (b) illetve egy tized rendnyi (c) tévesztés és h = 1 esetén
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(a)

(b)

(c)
5.4. ábra. Az adott moirécsík rendszerhez rendelhető mérési tartományok egy teljes rendnyi (a),
fél rendnyi (b) illetve egy tized rendnyi (c) tévesztés és h = 1, 2 esetén
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(a)

(b)

(c)
5.5. ábra. Az adott moirécsík rendszerhez rendelhető mérési tartományok egy teljes rendnyi (a),
fél rendnyi (b) illetve egy tized rendnyi (c) tévesztés és h = 0, 8 esetén
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(a)

(b)

(c)
5.6. ábra. A méréstechnikai szempontból használható mérési tartomány szélének helye az egyes
moirérendek referencia rácstól való távolságának függvényében különböző h tényezők esetén ∆y és
moirérend aláosztás mellett.
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(a)

(b)

(c)
5.7. ábra. A méréstechnikai szempontból használható mérési tartomány szélének helye az egyes
moirérendek referencia rácstól való távolságának függvényében különböző h tényezők esetén ∆y és
moirérend aláosztás mellett.
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(a)

(b)

(c)
5.8. ábra. A méréstechnikai szempontból használható mérési tartomány szélének helye a ∆y függvényében különböző rendek esetén (k = 4, k = 6, k = 8 és k = 10), h = 1 és 10%-os moirérend
aláosztás mellett (a). A méréstechnikai szempontból használható mérési tartomány szélének helye
a ∆y függvényében különböző h értékek esetén, a k = 10-dik rend és 10%-os moirérend aláosztás
mellett (b). A méréstechnikai szempontból használható moirérendek a mérési tartomány szélének
x = −2000 mm értékénél különböző moirérend aláosztások esetén, h = 1 mellett (c).
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Az előzőekben elméleti úton megállapított tény, miszerint ha az adott felületről készült
moiréfelvételen megjelenő moirécsíkokat kontúrvonalakként kívánjuk értelmezni, és ez alapján szeretnénk belőlük adatokat nyerni, elengedhetetlen, hogy az annak hatására a mérési
tartományon belül rend tévesztés vagy annak – a mérési pontosság kívánalmainak megfelelően – adott mértékű tört része már ne következzen be. Ez a tény megköveteli a berendezés
előzetes kalibrációját.
Ahhoz, hogy a kalibrációra algoritmust tudjunk ajánlani, az árnyékmoiré módszert a
geometriai leképzések és transzformációk szemszögéből célszerű megvizsgálni.
A geometria egyik fontos feladata az alakzatok leírása és az azok közötti transzformációk
vizsgálata. Ha egy ponttér pontjaihoz egy másik ponttér pontjait kölcsönösen egyértelműen
rendeljük hozzá, akkor ezt a hozzárendelést leképzésnek nevezzük. Ha a teret önmagára
képezzük le, akkor a tér transzformációjáról beszélünk.
Ha a leképzés során a dimenziószám nem változik, nemelfajult leképzésről beszélünk.
Ha a leképzés elfajult, azaz a két dimenzió nem egyezik meg, akkor azok különbsége az
úgynevezett defektus. Egy tér síkra történő leképzésének defektusa például egy, és az ilyen
típusú leképzés igen gyakran fordul elő, például a számítógépes grafikában, amikor is egy
térbeli alakzatot kell a képernyő síkjában ábrázolni. Az árnyékmoiré módszer esetén, a
vizsgáló rács mögötti térrészben keletkező moiréfelületek a vizsgált felületet metszik és
így térgörbék keletkeznek. A megfigyelési pontban elhelyezett leképző rendszer segítségével
ezeket a térgörbéket egy síkra – a leképző rendszer képsíkjára – képezik le. Látható, hogy
ez egy tipikus elfajult leképzés, melynek defektusa egy.
A tér síkra való leképzésének számos lehetséges módja van. Ezek között a két legismertebb a párhuzamos, illetve a középpontos – vagy más néven centrális – vetítés. Vetítés
fogalmán azt értjük, hogy a térbeli pont vetített képét úgy ábrázoljuk, hogy egyenest illesztünk a vetítendő pontra és keressük ezen egyenes metszéspontját az adott síkkal. Az
illesztett egyenest vetítő egyenesnek, a síkot pedig képsíknak nevezzük. A két vetítés típust,
a párhuzamost és a középpontosat az különbözteti meg egymástól, hogy az előbbinél a vetítő egyenesek egymással párhuzamosak, míg az utóbbinál a vetítés középpontján mennek
keresztül.
Az árnyékmoiré berendezésben alkalmazott eljárás, mely szerint a vizsgáló rács mögött
létrejövő moiréjelenséget a megfigyelési pontban elhelyezett analizáló egység optikai rendszerével (ami vizuális megfigyelés esetén az emberi szem) annak detektorára képezzük le,
szintén egy középpontos projekciónak tekinthető, azzal a szigorítással, hogy a leképzés során a kép- és a tárgytávolságra vonatkozóan az optikai rendszer paraméterei megkötést
jelentenek.
Ha a 44. oldalon feltett – a berendezés kalibrálására vonatkozó – kérdésre kívánunk
válaszolni, a következők szerint járunk el.
A (4.30) és a (4.32) alapján a ∆y beállítási pontosság értékétől függően a keletkező
moiréfelületek hiperbolikus hengerek vagy síkok. Mivel a jelenség értékelésére csak az analizáló egység képsíkjában keletkező kép – illetve az azon látható moirécsíkok – alapján
van lehetőségünk, ezért azok létrehozásához egy olyan tesztfelületre, illetve annak speciális helyzetére van szükségünk, amely által szolgáltatott moirécsíkokból a ∆y beállítási
pontosság értékelhető.
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Induljunk ki abból az algoritmusból, mely szerint alapállapotban a ∆y beállítási hiba oly
mértékű, hogy emiatt nem megengedhető mértékű a mérési hiba! A keletkező moiréképen
a teszttárgy alakja és helyzete, valamint a ∆y jelenléte miatt az elvárható ideális moirécsík
rendszer helyett attól eltérő alakot kapunk. A ∆y változtatásával, vizsgálva a moiréképen
keletkező csíkok ideálistól való eltérését, beállíthatjuk a még elfogadható mértékű beállítási
hibát.
Ismert a geometriából az a tétel, mely szerint egy m-ed rendű és egy n-ed rendű algebrai
felület metszete egy mn-ed rendű térgörbe. Kivételt képez, ha a két felületnek nincs közös
alkotó része, de ez esetünkben – ahogy ezt látni fogjuk a későbbiekben – gyakorlatilag nem
fordulhat elő. Az egyik felületünk adott; vagy sík a ∆y zérus értéke esetén, vagy az ettől
eltérő esetekben hiperbolikus henger. Ha a felület metszésére tesztfelületként egy elsőrendű
felületet – azaz síkot – használunk, akkor a keletkező térgörbék rendje attól függően, hogy
a ∆y jelen van-e vagy sem, másod- vagy elsőrendű. Mivel azonban megfigyelni csak az analizáló egység képsíkjában lévő moirécsíkokat áll módunkban, szükséges feltételeznünk – és
azt be is kell látnunk –, hogy az előbbi módon létrejött térgörbék rendje a központi leképzés hatására sem változik meg, tehát a moiréképen a csíkok egyenesek vagy másodrendű
görbék.
A kérdés tehát az, hogy egy elfajult leképzésnek, azaz a tér síkra való leképzésének
milyen hatása van a térgörbék rendjére. Középpontos vetítésnél – amennyiben a vetítés
középpontja nem pontja a térgörbének – a vetítőegyenesek, amelyeken a térgörbe pontjai
is elhelyezkednek egy n-ed rendű kúpot alkotnak, melynek síkmetszete – a már ismertetett
tétel alapján – is egy n-ed rendű síkgörbe. Tehát a görbe rendje a vetítés során nem
változik. Ez a mi szempontunkból azt jelenti, hogy ha a moiréfelületek síkok, akkor a
– sík – tesztfelületnek azokkal alkotott metszetei és azok középpontos vetületei is – azaz
a moirécsíkok – egyenesek, azonban ha a moiréfelületek hiperbolikus hengerek akkor a
keletkező moirécsíkok sem egyenesek.
A fentiek ismeretében tehát algoritmus ajánlható a hamis moiréfelületek jelenlétéből
adódó mérési hiba minimalizálására.
Arra vonatkozóan, hogy a tesztfelület a kalibráció során milyen helyzetet vegyen fel a
mérőberendezés koordináta rendszerében, a következő szempontokat kell figyelembe venni.
Először is a tesztfelület, amelyik sík, elvileg előidézheti azt az állapotot – amikor a két
felületnek nincs közös alkotó része – azaz a beállítás olyan, hogy a moiréfelületek síkok és
a tesztfelület a vizsgáló ráccsal párhuzamos, és éppen két rend között helyezkedik el. Ha
a tesztfelület ebben az állapotban van, de a moiréfelületek hiperbolikus hengerfelületek,
akkor a metszetek egyenesek. Ez az ellentmondás azért fordulhat elő, mert a keletkező
térgörbe reducibilis, és szétesik alacsonyabb rendű tagokra. Ehhez hasonló eset abban az
esetben fordulhat még elő, ha a tesztfelület normálisa az xy síkkal párhuzamos, ezért tehát
ezeket az eseteket kerülni kell. Nyilvánvaló, hogy a tesztfelület elhelyezésénél két szempont
dominál. Az egyik az, hogy a tesztfelület lehető legnagyobb vetületét dolgozzuk fel, hiszen
így maximalizálható a szerzett információ mennyisége. Ezzel ellentétes viszont az, hogy
a tesztfelületnek legalább két moiréfelületet metszenie kell ahhoz, hogy rajta a moirécsík
analizálható legyen. Ezt még tetőzi az a tény is – ahogy ez az 5.8. számú ábra alapján is
nyilvánvaló –, hogy az érintett moiréfelületnek a használandók közül a lehető legmagasabb
rendűnek kell lennie.
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Ezek alapján tehát ajánlott a tesztfelületet akkorára választani, hogy vetülete legalább
megegyezzen a mérési tartománnyal, és a vizsgáló rács utáni térrészben úgy legyen elhelyezve, hogy normálisa az yz síkkal legyen párhuzamos, és vetülete legalább egy moirécsík
periódust tartalmazzon.
A kalibráció menete tehát a következő:
1. A vizsgálandó objektum mérete és a megkívánt felbontás alapján meghatározzuk az
ideális moiréberendezés geometriai paramétereit.
2. Az ideális felbontás mértéke és a vizsgálandó objektum mérete alapján meghatározzuk
a szükséges tesztfelület méretét.
3. Elhelyezzük a tesztfelületet a még használható legmagasabb rendszámú moiréfelület
környezetében a vizsgáló ráccsal párhuzamosan, majd addig döntjük a normálisát az yz
síkban, amíg az előírt számú moirécsík periódus meg nem jelenik.
4. Értékeljük a moirécsíkok alakját, és a ∆y értékét – például a megfigyelési pont pozíciójának y irányú változtatásával – addig szabályozzuk, amíg a mérési tartományon belül
a rendtévesztés nem kerül a kívánt mérték alá.
5. Ismert módszerek alkalmazásával – például [1] – ellenőrizzük a berendezés felbontását.
Ha ez nem megfelelő, állítunk a berendezés geometriáján, és a kalibrációt újra elvégezzük.

6. fejezet
A modell kísérleti vizsgálata
A modell és annak elméleti vizsgálata alapján született megállapítások ellenőrzésére
kísérleti berendezést építettem, és azon ellenőrző vizsgálatokat végeztem.

6.1. Az elméleti modell kísérleti vizsgálata

a

b
c

6.1. ábra. A hamis moiréfelületek ellenőrzésére és kalibrálására kidolgozott módszer tesztelésére
alkalmazott berendezés. Az (a) szögosztás szolgál az ellenőrző felület helyzetének beállítására, a (b)
az ellenőrző felület tartója, a (c) pedig a referencia rács felfogására szolgál.

A kísérleti berendezés lényegében egy olyan árnyékmoiré berendezés, melyen az egyes
paraméterek precízen állíthatók, és jól reprodukálhatók. A kísérleti berendezés legfontosabb része a 6.1. számú ábrán látható. Alkalmas arra, hogy a modell segítségével elméleti
úton generált hamis moiréfelületeket valós szituációban ellenőrizzük. Ha a kísérleti úton
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nyert adatok jó illeszkedést mutatnak az elméletileg jósolt adatokhoz, akkor a modell elfogadhatónak tekinthető.
A berendezést az építő rendszerű Spindler & Hoyer gyártmányú Makrobank típusú optikai pad elemeiből építettem fel. A szerkezet egyrészt biztosítja a vizsgálórács stabil megfogását (c), illetve a tesztfelület megfogó (a) és mozgató (b) szerkezet lehetővé teszi a
0, 5◦ -os felbontású szögbeállítást. A vizsgáló rács tartószerkezetéhez csatlakoztatható konzolra szerelhető a megfigyelő egység. A fényforrás a szerkezeten kívül, külön állványra volt
szerelve.
A gyakorlatban alkalmazott árnyékmoiré berendezésekben általában a fényforrás egy
komplett megvilágító egység. Az ilyen fényforrásnak jó a hatékonysága, azonban a kiterjedése, illetve a helyzete nehezen határozható meg pontosan. Hogy a mérés során ez a
probléma ne lépjen fel, azaz a megvilágítást végző fényforrás – ahogy az elméleti modell is
feltételezi – valóban közel pontszerű és jól meghatározható helyzetű legyen, egy 150 W-os
TM
úgynevezett két végén fejelt (R7s) ConstantColor CMH fémhalogén lámpát használtam
olyan foglalatban, amely nem tartalmaz sem refraktív, sem reflektív optikai elemeket. Ennek pozíciója a berendezéshez képest pontosan be lett állítva (yLs = 600 mm, xb = 500 mm)
és ez a mérés során nem változott, hanem a megfigyelési pont változtatásával szabályoztam
a ∆y értékét. A fényforráson belül a fénykibocsátó szál függőlegesen, azaz a moiréberende-

6.2. ábra. A moiréfelületek leírására felállított modell vizsgálata kísérleti módszerekkel.

zés koordináta rendszerében a z tengellyel párhuzamosan helyezkedett el, vastagsága pedig
1, 2 mm volt (egy kiégett izzó búrájának törése után mechanikai úton mértem meg), így a
kísérleti berendezés az elméleti modellhez a lehető legjobban illeszkedett. A világító rács
lézeres levilágítással készült lith emulziójú polyester hordozójú filmre. A rács periódusa 2
vp/mm volt. A film 2 mm vastag üveglemezhez volt szorítva, így biztosítva a síkbafekvést.
A felvételeket CMOS detektorú digitális kamerával rögzítettem. A nagyítást az alaprács
mindig éles és ismert periódusának hosszából határoztam meg.
Az elméleti modellre alapozott kalibrációs algoritmus helyessége elsősorban a modell
helyességén múlik, ezért a kísérleti ellenőrzés összeállítása és a mérés kivitelezése nagy
körültekintést igényel.
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A kísérleti berendezés beállítása után kiválasztottam a referenciának tekinthető – esetünkben a tizenkettedik – moiréfelület rendet, és a tesztfelületet annak pozíciójába állítottam, majd az Ls fényforrás pozíciójának változtatásával állítottam a ∆y-t, és mértem,
hogy annak helyzete függvényében hol jelenik meg a tizenegyedik rend a számított (4.29)
pozícióhoz képest. A várható helyzetet a következő megfontolások alapján határoztam meg.
A (4.29) összefüggés átrendezésével
x=

2
−y 2 (kTa − xb ) − y(xb yob − 2kTa yob − kT a∆y) − kTa yob
− kTa ∆yyob
y∆y

amely a ∆y függvényében a következő alakra hozható
x=

2
kTa y − kTa yob
1 −y 2 (kTa − xb ) − y(xb yob − 2kTa yob ) − kTa yob
+
∆y
y
y

vagy egyszerűbben
1
k1 + k2
(6.1)
∆y
ahol k1 és k2 állandók. Tehát a hamis moirécsíkok helye a ∆y függvényében egy hiperbolikus
összefüggéssel írható le. A számított és mért értékek a 6.1. számú táblázatban találhatók.
x=

A mérések alapján felírható regressziós görbe egyenlete:
x = 454, 1 − 30454, 3∆y −1

[mm]

Minden esetben a keletkező moirécsíkokra merőleges irányban, egymás mellett elhelyezkedő egyenesek mentén vettem mintát, és ezekből az adatokból határoztam meg a moirécsík helyzetét. A mérés, illetve a modell által szolgáltatott eredmények a 6.2. számú ábrán
láthatók. A mintavételezéssel nyert adatok normál eloszlást mutattak, amit Kolmogorov–
Szmirnov féle illeszkedési próbával ellenőriztem. A nullhipotézisben feltételeztem, hogy az
empirikus, és a feltételezett eloszlásfüggvények az adott szignifikanciaszinten nem térnek

6.1. táblázat. A modell kísérleti vizsgálata során nyert adatok összefoglaló táblázata, mely tartalmazza a mért adatokat (xmrt ), a számított adatokat (xszm ), a beállított értéket (∆y), a mért
adatok korrigált empírikus szórását (semp ) és a regresszióval kapott értékeket (xreg ). Az értékek
milliméterben értendők.

n

∆y

xszm

xmrt
x

semp

xreg

1
2
3
4
5

65
75
100
130
160

-13,0
49,8
152,0
222,7
266,8

-15,1
47,2
153,5
218,1
263,1

2,2
1,7
1,1
1,5
1,1

-14,4
48,0
149,6
219,8
263,8
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el. Mivel a próbamutatók számított értékei minden esetben kisebbek voltak a kritikus értéknél (D0,05 (11) = 0, 391), így nem volt elegendő indokom a nullhipotézis elvetésére, azaz
a mért értékeket normál eloszlású alapsokaság reprezentatív mintájának tekinthettem.
Jelen esetben a (6.1) összefüggés szerint tehát a moirécsíkok helyei ismert törvényszerűség alapján helyezkednek el. Így regressziós hiperbolát illeszthettem a mért adatokra. Mivel
a regresszióhoz használt eredmények – amelyek a mért moirécsíkok helykoordinátáit jelölik
– ugyanazon kísérleti berendezés más-más paraméteri mellett készült felvételekből lettek
kiolvasva; ellenőrizendő, hogy szórás tekintetében összevethetők-e. Ezt Bartlett-próbával
végeztem, mely alapján a szórások egyezése (K 2 = 2, 58 < χ295 = 9, 49) elfogadható volt. A
feltételezett regressziós görbére való illeszkedést a korrelációs index segítségével ellenőriztem, melynek általános alakja a 6.3. ábra jelöléseivel
R2 =
ahol
ST =
SM
ȳ =

1
n

ST − SM
ST

n
P

(ȳ − yi )2

i=1
n
P
(yreg,i
= n1
i=1
n
P
1
yi
n
i=1

− yi )2

Mivel az illeszkedés mérőszáma (0, 99) közel állt az 1-hez, így a regressziós görbét a mérési
adatokra jól illeszkedőnek tekinthettem. Ezt a tényt viszont a modell kísérleti igazolásának
lehet tekinteni.
y
[mm]

yreg
y

Mérés útján nyert pontok
yreg,i

yi

A regressziós görbe pontjai

x [mm]

6.3. ábra. Segédábra a korrelációs index értelmezéséhez.

6.2. A kalibrációs algoritmus ellenőrzése
A 67. oldalon javasolt kalibrációs algoritmus ellenőrzését szintén a 6.1. számú ábrán
látható tesztberendezés segítségével végeztem el, mivel a berendezés tesztfelületet tartó és
mozgató szerkezete annak precíz és reprodukálható hely- és szögbeállítását teszi lehetővé.
A kísérlet során a tesztfelületet a kalibrációs algoritmus ajánlása alapján úgy helyeztem
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el, hogy normálisa az yz síkkal párhuzamos síkban feküdjön, és a vizsgáló ráccsal 20◦ -os
szöget zárjon be. Ebben az állapotban a ∆y változtatása mellett vizsgáltam a felületen
megjelenő moirécsíkokat.
Az eredmények értékelése a következő módszer szerint történt. A megfelelő pozícióba helyezett tesztfelületen adott ∆y beállítási hiba mellett felvételt készítettem a moirécsíkokról.
Abban az esetben, ha a ∆y zérustól eltérő, a moiréfelületek nem síkok, hanem hiperbolikus
hengerek. Ha ezen hengereket egy yz síkban fekvő normálisú, a referencia ráccsal szöget
bezáró síkkal – a tesztfelülettel – metszem, akkor az (4.29) alapján a moirécsíkok görbültek
lesznek. Ha a ∆y negatív értékű, akkor a mérőberendezés leírt összeállítása esetén balról
jobbra, lefelé hajló görbéket kapunk. egy ilyen felvétel részlete látható a 6.4. számú ábrán.
A ∆y pozitív értékénél fordítva futnak le a görbék, ha ∆y zérus, akkor pedig egyenesek.

6.4. ábra. Hamis moirécsíkok a teszfelületen.

A referencia értékeket a (4.29) segítségével határoztam meg úgy, hogy kiszámítottam
az egyes rendekhez tartozó y értékeket az x függvényében. Ezután ezeket az értékeket
vetítettem fel a tesztfelületre annak a referencia ráccsal bezárt szöge alapján. Így ismerve
a tesztfelület abszolút helyzetét, annak szélein – vagy adott pontjaiban – az adott rendhez
tartozó moirécsík z koordinátáinak különbsége számítható. Ezeket az értékeket vetettem
össze a mért értékekkel.
A 6.5. számú ábrán láthatók a kalibrációs algoritmus alapgondolatát ellenőrző mérések során nyert adatok. Az ábra a moirérendek függvényében ábrázolja az adott rendhez
tartozó moirécsíkoknak a tesztfelület két szélén (∆x = 293 mm) lévő pontjai z irányú koordinátáinak különbségét. Ez lényegében azt mutatja, hogy az adott rendhez tartozó hamis
moirécsík a tesztfelület hosszán mennyire hajlik el. A folytonos vonallal jelölt görbék a
számított értékeket, a csillaggal, illetve körrel jelölt pontok pedig az adott rendnél mért
értékeket mutatják. Az, hogy a mért értékek jobban nyílnak a számítottnál, a tesztfelület
középpontjának az y tengelyhez képesti beállítási bizonytalanságából adódhat.
A mért eredmények azt igazolják, hogy a felállított modell és annak vizsgálata alapján
tett megállapításokra alapozott kalibrációs algoritmus az elvárásoknak megfelelően működik.
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6.5. ábra. Az árnyékmoiré módszer kalibrálási algoritmusának ellenőrzése.

Elvégeztem egy vizsgálatot, mellyel a kalibrációs algoritmus alapján megpróbáltam a
berendezés ideális állapotát beállítani. A tesztfelület, a vizsgálórács és a fényforrás változatlanul hagyása mellett a megfigyelő egységet az ideális pozíció közelébe helyeztem, és
addig állítottam a helyzetét, amíg a moiréképen a megfigyelhető 56 rend teljes hosszra vonatkozó különbségét körülbelül a moirécsík szélességének ötödére sikerült állítanom. Ebben
az esetben az 55. és az 56. rend számított különbsége 1,53 mm. Az ehhez tartozó különbségnek az (4.29) összefüggés alapján számított ∆y értéke abszolút értékben 3,5 mm. Ez azt
jelenti, hogy ha a tesztfelület lefedi a szükséges mérési tartományt, akkor a bizonytalanság a két rend közötti távolság hatoda a mérési tartomány szélén. Természetesen nagyobb
tesztfelület alkalmazásával ez az érték tovább javítható.

7. fejezet
A pontos felületazonosítás kérdése
A moirémódszerrel vizsgált felület azonosítása során elkerülhetetlen kérdés az, hogy a
felvételből a felületen lokalizált moirécsíkok rendje azonosítható-e vagy sem. Ehhez a kérdéshez tartozik a moirécsíkok rendjének abszolút azonosítása is, ami azt jelenti, hogy a
felületen azonosított moirécsíknak a referencia rácstól, vagy referencia felülettől (az elrendezés típusának függvényében) mért távolsága megállapítható-e vagy sem. Ezt a nagyon
bonyolult problémát egyszerű esetekben úgy oldják fel, hogy a felület egy jól azonosítható
pontját fedésbe hozzák egy ismert – általában a nulladik – renddel. Ezek után a mérendő felületről származó előzetes ismeretek birtokában határozzák meg azt, hogy az egymást
követő moirécsíkok rendjei miként követik egymást. Ez általános esetben tipikusan a „hegy–
völgy” probléma. A feladat tehát úgy is megfogalmazható, hogy miként lehet a domború,
illetve a homorú részeket – melyeket ugyanolyan moirécsíkok jelenítenek meg –, egymástól
megkülönböztetni.
Ennek a problémának a megoldása a moirémódszerrel készült felvételek általános feldolgozásának alapvető – és élő – problémái között is igen előkelő helyet foglal el. Ezt
támasztja alá az a tény is, hogy a napjainkig megjelent, és a moirétechnikához kapcsolódó
publikációk között sem található utalás olyan tanulmányra, amely ezt a lényeges problémát egyértelműen és a gyakorlatban is jól alkalmazható módon feloldaná. A múlt század
kilencvenes évei előtt elsősorban az alapkérdésekkel foglalkoztak, és csak másodsorban az
alkalmazásokkal. Azonban a SPIE által 1992-ben kiadott [121], a moirétechnikához kapcsolódó legjelentősebb problémákat összefoglaló gyűjteményében sem található ezen kérdés
megoldásával foglalkozó cikk.
A moiréképek értékelése egyedi esetekben, interaktív beavatkozásokkal, illetve előzetes
ismeretek birtokában többé–kevésbé megoldott. Ha azonban egy általánosabb feldolgozási
algoritmus felállítása a cél, lényeges problémák megoldására kell generális módszert találnunk. A teljesség igénye nélkül ezek a problémák a következők.
1. A megszakadt, vagy a képből kifutó moirécsíkok folytatásának megtalálása, azaz a
moiréfelületet leíró görbe folytonosságának biztosítása.
2. A felület meredekségének növekedésével besűrűsödő moirécsíkok beazonosítása.
3. Az előző problémával szorosan összefüggő kérdés a már besűrűsödött és ezáltal szétválaszthatatlan moirécsíkok újra szétválása (a felület meredekségének lecsökkenése miatt)
után a folytonosságok megtalálása.

75

Moiréképek hibakorrekciója

1

z
0.5
0
0.5
0
1

x

2
3
6

5

4

0

1

2

3

y

(a)

1

z

0.5
0
0.5
0
1

x

2
3

5

3

4

0

1

2

y

(b)
1

z
0.5
0
0.5
0
1

x 2
3
6

z

4

5

0

1

2

3

y

(c)

1

0.5
0
0.5
0
1

x

2
3
6

5

4

3

2

1

0

y

(d)

7.1. ábra. Domború és homorú részeket egyaránt tartalmazó felületről készült modell. Az (a) és
a (c) ábra a felület két lehetséges állapotát mutatja, azaz amikor a jobb oldalon homorú, illetve
domború rész található. A (b) és a (d) ábra a két lehetséges állapotot mutatja úgy, hogy a felületet
moirécsíkok is borítják.
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4. A felület alakjából, illetve a megvilágítás egyenetlenségéből adódóan előfordulhat,
hogy a felvételen az alapfelületen található szürkeségi szintek változása meghaladja a moirécsíkok szürkeségi szint változásának mértékét. Ilyen esetekben igen bonyolult algoritmusok
segítségével kell leválasztani az alapmegvilágításból adódó egyenetlenséget.
5. Bizonyos felületek alak, illetve térfrekvencia kombinációinál másodlagos moiréjelenség
jön létre, melynek leválasztása szintén igen bonyolult.
6. A felület reflexiós tulajdonságai alapvetően befolyásolják a jelenség minőségét.
7. A homorú, illetve a domború részek szétválaszthatóságának kérdése. A továbbiakban
e probléma feloldására ajánlok – gyakorlatban is alkalmazható – megoldást.
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7.2. ábra. A 7.1. számú ábra domború és homorú részeket egyaránt tartalmazó felületéről készült
modell moiréképe.

A 7.1. számú ábra a moirémódszerrel készült felvételek általános feldolgozásának alapvető
problémáit tartalmazó felsorolás utolsó pontjára mutat szemléletes példát. Az (a) és a
(c) ábra egy olyan felület modelljét mutatja két különböző állapotban, amely domború
és homorú részeket egyaránt tartalmaz. A (b) és a (d) ábra e két lehetséges állapotot
mutatja úgy, hogy a felületet moirécsíkok is borítják. A modell úgy lett megalkotva, hogy
a referencia sík párhuzamos az xy síkkal, így a moiréfelületek is párhuzamosak vele. Mivel
a felület homorú és domború része szimmetrikus, így mindkét rész ugyanannyi moirérendet
tartalmaz.
Figyeljük meg, hogy a 7.1. számú ábra (b) és a (d) részében látható felületeket borító
moirécsíkok síkbeli ábrázolása ugyanazt a képet adja, ahogyan az a 7.2. számú ábrán látható, azaz a moirékép alapján nem dönthető el, hogy a felület adott része homorú vagy
domború. Másképpen megfogalmazva, egy moiréképhez több lehetséges felület tartozhat.
A feladat egyértelműségéhez elengedhetetlen, hogy az egyes moirérendek relatív sorrendje
beazonosítható legyen.
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7.1. A szakirodalomban fellelhető megoldás kísérletek
Jaerisch [79] két triviális módszert is ajánl, az egyik esetben a felületet mozgatja a
referenciarács síkjára merőleges irányban. Ilyenkor például, ha a felület közelít a referencia
rácshoz, a domború felületrészre fel-, a homorú felületrészről pedig leszaladnak a moirécsíkok. Másik módszerként ajánlja a megvilágítás szögének változtatását is, mely hatására
megváltozik a moirérendek közötti távolság, így konstans felület pozíció mellett a csíkok
elmozdulnak. Az elmozdulás irányából szintén meghatározható a felület jellege.
Takasaki [35] alapművében több megoldást is javasol. Ajánlja a sztereófelvétel készítését, második, illetve harmadik fényforrás alkalmazását segéd árnyék képzésére, fénykéses
megvilágítás, illetve egy másik kamera egyidejű alkalmazását eltérő megfigyelési pontokban.
Yoshino [80] a holográfiában analóg módon alkalmazható módszer adaptálását ajánlja, mely alapján a moiréfelvételek készítése két lépésben történik. Első lépésben rácsot
képeznek le a három dimenziós felületre, mely deformálja a rácsozatot és ezt fotografikus emulzióra rögzítik. Második lépésben lineáris referencia rácsot képeznek le a lemezre,
így generálva moiréjelenséget. A második lépésben leképzett rácsozat paramétereinek változtatásával, elérve a keletkező moiréjelenség változását is, következtetni tudnak a felület
alakjára.
Livnat [81] cikkében két megoldást is ajánl a probléma megoldására. Az egyik esetében
kétexpozíciós technikát alkalmaz, két szín felhasználásával. Adott szög alatt elhelyezkedő
megvilágító és megfigyelő egységet alkalmaz úgy, hogy a megfigyelő egység optikája elé
színszűrőt helyez. Az első expozíció után a tárgyat a referenciarács normálisának irányában
elmozdítja. A megfigyelő egység optikája elé egy másik színszűrőt helyez (természetesen a
felületről változatlan kép nyerése céljából a szög megtartása mellett a vetítő és a megfigyelő
egység pozícióját korrigálja), majd elvégzi a második expozíciót is. A felületen keletkező
színsorrend eltérő lesz homorú, illetve domború felület esetén. Ez a módszer gyakorlatilag
az árnyékmoiré kiterjesztésének tekinthető.
A másik módszer melyet leír, a projekciós elrendezésre [75] épül, melyben egy periodikus
struktúrát vetítenek a vizsgálandó felületre. A csíkokkal borított felületről felvétel készül
transzparens hordozóra. Ezután a vizsgálandó felület helyére egy sík felület kerül, melyre
szintén rávetítik az előző felvétel készítése során alkalmazott periodikus struktúrát. Az így
készült felvételt ismételten transzparens hordozóra dolgozzák ki. A két felvétel egymásra
helyezésével alakul ki a moiréjelenség. Ha a két felvételt egymáshoz képest elfordítják, az a
moirécsíkok vándorlását eredményezi a felületen, azok irányából pedig következtetni lehet
arra, hogy a vizsgált felületrész homorú vagy domború. A szerzők megemlítik, hogy a csíkok
értékelése bonyolult matematikai megfontolásokat igényel és nehézkes. Megjegyzendő, hogy
az itt leírt módszer egy ritkán alkalmazott, de létező moirémódszerrel, a szendvics technikával azonos, mely során – hasonlóan a holografikus interferometriában is alkalmazott
szendvics holografikus interferogramhoz – a vizsgált és a referencia felületet megtestesítő
rácsozatot hozzák egymással kapcsolatba. A referenciafelületet megtestesítő rácsozat elforgatása gyakorlatilag a referenciafelület elmozdítását jelenti, így ugyanazon pont két (vagy
több) rendszerben meghatározott helyéből az abszolút helyzete kikövetkeztethető.
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Érdekes módszert ajánl Lim [82] automatikus és valós idejű felületazonosításra. Egy
hagyományos árnyékmoiré elrendezésben a fényforrást és a megfigyelő egységet a referenciarácstól azonos távolságban helyezi el. A megvilágító egység egy motoros meghajtású
orsóval mozgatott szánszerkezeten, a referencia ráccsal párhuzamos síkban elmozdítható.
Igazolja, hogy a fényforrás elmozdításának mértékéből – leolvasva közben az adott ponton
átfutó moirécsíkok számát –, meghatározható az alaphelyzethez tartozó moirécsík rendje,
így számítható az adott ponthoz tartozó mélységméret is.
Külön említést érdemel Hu [83] közleménye. Érdekes egyrészt azért, mert a cikkben a moiré szó meg sincs említve, azonban a technika egyértelműen a kétexpozíciós moirémódszer
elektronikus változata. Az információ feldolgozásához a korszerű, becslésen alapuló „shift
estimation (SE)” jelfeldolgozási módszert alkalmazza. Külön érdekes, hogy a tanulmány
egészen a közelmúltban született, tehát a probléma még mindig aktuális, és a kérdéssel
foglalkozók a megoldáshoz a rendelkezésre álló eszközök igen széles skáláját veszik igénybe.
A megoldás során a klasszikus elrendezés ideális körülmények közötti paraméterei alapján geometriai megfontolások, illetve az alkalmazott rács szintén ideális, szinuszos alakja
mellett kimutatja a melységméret és a vetítő sugár közötti összefüggést. A mélységméret
hibáját a két felületen keletkező rácsozat különbségéből származtatja, melyre négyzetes
becslést ad. A kifejtés után approximáció segítségével határozza meg a modellezett felület
becsült alakját, illetve annak hibáját. A módszer igen bonyolult, bizonyára igen komoly
munkát igényelne a gyakorlati alkalmazás bevezetése.
Érdekes felületazonosítási módszer kidolgozásának kezdeti lépéseit tette meg Wenzel
[97]. A különböző alakzatokon keletkező moirécsíkokat ábrázoló képen véletlenszerűen elhelyezett irányok mentén végzett mintavételezés statisztikai feldolgozásából következtetett
a vizsgált alakzatra.
Ezen a helyen érdemes újra megemlíteni Kotanen [1] tanulmányát. Ő és munkatársa
tettek javaslatot arra, hogy a felületet leíró moiréképekből kinyerhető információt egészítsék ki a felület megvilágításának egyenetlenségéből adódó információval. Javaslatot tettek a
távolságtörvény segítségével, illetve megfelelő felület alkalmazása esetén a Lambert-törvény
segítségével kinyerhető információ felhasználására a domború és homorú részek szétválasztására. A tanulmányban elsősorban javaslatok találhatók, minimális kísérleti háttérrel.
A feladat megoldása szempontjából igen elegáns és szép javaslatot tesz Windischbauer [98]. Tanulmányában logikusan kifejti, hogy a felület homorú vagy domború jellegének
fekete-fehér moirémódszerrel történő eldöntéséhez a keletkező moirécsíkokban lévő információt kell felhasználni. Ezen gondolatmenet útján haladva jut el oda, hogy az eltérő
vetítő-analizátor pozíciókból készített felvételek különbözőségéből, tehát a képeken lévő eltérő szürkeségi szint eloszlásból, esetleg az egymásra szuperponált képek szürkeség eloszlás
profiljának aszimmetriájából tud a kérdéses paraméterre következtetni.
A fentiek alapján egy mechanikus rács alkalmazására tesz javaslatot. Az árnyékmoiré
elrendezés részére javasolt analizáló rács készítéshez – a szokásos üveg vagy fólia hordozón
nyomtatott vagy fotográfiai úton leképzett csíkozat helyett – huzalokat használ. A huzalok
kör keresztmetszetűek, és speciális helyzetüket az alkalmasan kiképzett keret biztosítja. A
huzalok két rétegben vannak kifeszítve úgy, hogy az egyik rétegben a közöttük lévő távolság
állandó, a másik rétegben a huzalok az előző réteghez képest felváltva jobbra, illetve balra el
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vannak csúsztatva. Ez a rácsprofil azt eredményezi, hogy a megvilágító egység pozíciójától
függően különböző kitöltési tényezőjű rács képződik a vizsgálandó felületre.
A mérés kivitelezésére azt a javaslatot teszi, hogy alkalmazzunk két megvilágító egységet, egymáshoz képest eltérő pozícióban, a vizsgáló rácstól egyenlő távolságban. Így a
megvilágító egységektől eltérő helyen elhelyezkedő megfigyelő a felületen egy egyedi intenzitásprofilú moiréjelenséget figyel meg. A profil alapján el tudja különíteni egymástól a
felület homorú és domború részeit.
Kísérleti úton vizsgálta a megvilágító egységek egymáshoz viszonyított helyzetének hatását a jelenségre, és ez alapján az optimális pozícióra tett javaslatot.
A módszer hátránya – és nyilván ezért nem tudott elterjedni – a mechanikus rács kivitelezése igen nehézkes, és ami talán a legnagyobb hátrány, hogy a felbontás növelése igen
komoly korlátokba ütközik. Megemlíti még azt is, hogy a módszer elméletileg projekciós
elrendezésben is használható. Érdekes tény, hogy a szakirodalomban – Patorski [16] és
Ibrahim [99] kivételével – nem igazán hivatkoznak rá.
Bár a színek alkalmazása a moirémódszer keretein belül nem képezi a dolgozat tárgyát,
mindenképpen érdemes legalább a legjelentősebb kutatási eredményeket megemlíteni.
Mivel a klasszikus fekete-fehér moirétechnikában az információt a képen a sötét, illetve a
világos képpontok által kijelölt moirécsíkok hordozzák, nyilvánvaló, hogy ha ehhez valami
módon színinformációt is kapcsolunk – és az alkalmas módon írja le a felületet – akkor
annak identifikációja teljesebb lesz.
A legtöbb ember számára a színes moiréjelenség mint zavaró tényező jelenik meg. Például színes nyomdai termékek kivitelezése esetén a hibásan illesztett nyomóformák egy
sajátságos, virágszerű – és rendkívül zavaró – moiréképet hoznak létre. Színes nyomtatott
ábrák rosszul megválasztott felbontású szkennelése esetén is hasonló színes moiréalakzatok szuperponálódnak az alapképre – zavarva azt. A színes televízió képernyőjén szereplők
színes, csíkos mintájú ruházatán szintén zavaró színes moiréjelenség figyelhető meg. Ezek
kiküszöbölésére a szakirodalom számtalan módszert ismertet [93] [94] [95] [96].
A felületről érkező többlet adat egyik lehetséges hordozója a színekben lévő kódolt információ. Ha a színes moirémódszert a strukturált fényes felületazonosító módszerek egy
speciális esetének tekintjük, akkor Salvi [101] besorolása alapján a színes, direkt kódolású
módszerek csoportjába tartozik.
A színes moiréjelenség felhasználásával a domború, illetve a homorú részek szétválasztására számtalan megoldás született. Jeong [88] dolgozatában egy nagysebességű, fázistolásos elvre épülő, háromdimenziós felületazonosító módszert ajánl. Egy projekciós elrendezésben a vetítő egység oldalán egy vörös, zöld és kék csíkokból álló rács, míg az analizátor
oldalán egy hagyományos fekete-fehér rács található. A színes rács egyes komponensei azonos fázisértékkel lépésenként vannak eltolva egymáshoz képest. A mérés során a színes
rácsokat vízszintes irányban mozgatják úgy, hogy az analizátorban lévő színes kamera a
periódusnyi elmozduláson belül három különböző fázishelyzetet rögzít. E három kép feldolgozásával állítják elő a felület térbeli alakját.
Nagyon érdekes és kimondottan szellemes megoldást javasol dolgozatában Hu [90]. Az
addig ismert és publikált megoldások tanulmányozása után ő is azon az elven próbál megoldást találni a problémára, hogy több (esetében három), fázisában eltolt képet próbál
szimultán érzékelni, átalakítani és értékelni. Olyan képelkapó hardvert alkalmaz, amely a
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mintavételezett képek vörös, zöld és kék tartalmát külön-külön lapokon tárolja. Ezen külön tárolt képek, adott fázisértékkel eltolt eseteknek tekinthetők, így a hozzájuk tartozó
színsorrend változás a felületről hordoz információt.
A színes moirémódszeres és a színes strukturált fényes megoldások között gyakran igen
elmosódott a határ, és az utóbbi módszerrel született megoldások számos tanulsággal szolgálnak. Például Häustler [89] színkódolásos háromszögelési módszert ajánl. A megvilágítást biztosító fehér fényben lévő spektrumot adott szögből a felületre vetíti, majd a
felületet borító színeket színes kamerával rögzíti a megvilágító egységtől eltérő helyzetből.
Ismerve az elrendezés geometriáját, a felületet megjelenítő színes pontoknak a detektoron
elfoglalt helyéből számolja a felületi pont térbeli helyzetét.
Ennél nagyobb pontosságot biztosít a Liu [91] által ismertetett módszer. Ő egy speciális,
összesen nyolc színt különböző kombinációkban tartalmazó rácsot alkalmaz. A csoportokra
bontott színkombinációkhoz számkódokat rendel. A felületen megjelenő színes csoportokhoz tartozó kódok azonosításával, illetve azoknak a vizsgált objektumon elfoglalt helyéből
határozza meg a felület pontjainak térbeli helyzetét.
Szintén a színes csíkoknak a vizsgálandó felületre való generálását ajánlja Huang [92].
Számítógépes program segítségével generált vörös, zöld és kék színeket tartalmazó képet
vetít DLP (Digital Light Processing) típusú projektorral a vizsgálandó tárgy felületére. A
projektortól éltérő helyen elhelyezkedő digitális kamera segítségével felvétel készül a színes
kódolású, csíkokkal borított felületről. Ezután számítógépes háttér segítségével a színes képet vörös, zöld és kék komponensekre bontja, miáltal biztosított a tárgy három fázistolásos
képe. Ezek feldolgozása alapján állítja elő a tárgy háromdimenziós paramétereit.
Sikeres színes moiréalkalmazás található Antal [87] illetve Paveleva [122] publikációjában is. Wenzel [86] alapgondolata alapján kombinált színes rácsot alkalmaznak egy perióduson belül aszimmetrikus elrendezésben, és ezt vetítik a vizsgálandó felületre. Egyaránt
vizsgálják a fekete-fehér, illetve a színes analizáló rácsokkal való kapcsolat során létrejövő
moiréjelenség információ tartalmát. A keletkező színes moirécsíkokban lévő színsorrendből következtetnek a vizsgált felület alakjára. A módszer hatékonyságának javítására tesz
javaslatot Paveleva egy másik dolgozatában [142]. Elektronikus kijelzőn történő megjelenítés esetén a jelenség jobb kihasználása érhető el, ha a felületre az olcsón, jó minőségben és
nagy felbontásban előállított fekete-fehér rács kerül kivetítésre. A felület csíkokkal borított
képét digitális kamerával rögzíti, majd ezt a képet virtuális – számítógéppel generált – moiréráccsal kapcsolja össze. A két rács egymásrahatása különböző matematikai algoritmusok
szerint történhet. Ezzel a módszerrel elérhető az – ami tisztán optikai úton generált színes
moiré esetén nem –, hogy értékelhető színes moiréjelenséget kapunk úgy, hogy a deformált
fekete-fehér struktúrát mintavételezzük egy színes struktúrával. A módszer további előnye,
hogy a felületre leképzett fekete-fehér ráccsal borított felület spektrális tulajdonságai a
moiréjelenség létrehozása előtt a kívánt mértékben módosíthatók.
A szakirodalom tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a vizsgált felület homorú
és domború részeinek elkülönítésére irányuló eddigi kísérletek alapvető problémája az, hogy
vagy több felvétel szükséges, ami a dinamikus objektumok vizsgálatát teszi lehetetlenné,
vagy az alkalmazott rács kivitelezése körülményes, és a hozzá szükséges több fényforrás
által szolgáltatott kép vagy árnyék szinkronizálása ütközik akadályokba. Színek alkalmazása
ugyan kecsegtetőnek tűnik, itt azonban a színes rácsok gyártásának technológiája ütközik
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nehézségekbe, illetve a vizsgált objektum felületének spektrális tulajdonságai is komoly
korlátokat állítanak.

7.2. A felület azonosítása összetett rácsok segítségével
Ahogy azt már a 7.1 fejezetben részletesen kifejtettem, a felületek konkáv, illetve konvex
részeinek szétválasztása bonyolult feladat. Különösen nehéz ez, ha ezt egy változó, vagy
mozgásban lévő tárgy egyetlen pillanatában, azaz egyetlen moirékép alapján kell megtenni.
Az ajánlott módszerek a feladat megoldására vagy nem, vagy csak korlátozásokkal képesek.
Az alábbiakban egy olyan módszer kerül ismertetésre, amely a hagyományos, fekete-fehér

7.3. ábra. Az azonos fázissal induló, de a teljes periódusra vonatkozóan egységnyi periódusszám
különbséget eredményező alaprácsok által létrehozott moiréjelenség.

projekciós moiré továbbfejlesztésével ezt a feladatot megoldja, örökölve a hagyományos moirémódszer minden előnyét. Történik ez úgy, hogy egy már megépített berendezés átalakítás
nélkül, csupán a vetítő rácsnak egy új típusúra való cseréjével megoldható [145]. Mivel a
legtöbb moiréberendezésben a mérendő felület befoglaló méretéhez, illetve a megkívánt
felbontáshoz való optimális illeszkedés céljából a vetítő és az analizáló rács egyaránt cserél-

7.4. ábra. A felbontott rács eltérő fázisú komponensei és a közös analizáló rács által generált moiréjelenségek.
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7.5. ábra. A felbontott rács és a közös analizáló rács segítségével létrehozott moiréjelenség szűrés
előtt (a) (b) és szűrés után (c) (d).

hető, ezért egy méretében kompatibilis, csupán struktúrájában különböző rács alkalmazása
nem problematikus.
Ha a 3.3. számú ábrán látható projekciós elrendezésben a vetítőegységben elhelyezett
rácsot elmozdítjuk a rácsozatra merőlegesen, akkor az a domború, vagy homorú felületrészeken az eredő moirécsíkok elmozdulását fogja eredményezni. [35, 136] A 7.3. számú ábra
középső részében a teljes perióduson egy moirécsík látható, mely annak az eredménye –
ahogy ez az ábra alsó és felső részén látható –, hogy az azonos fázissal induló moiré alaprácsok teljes hosszra vonatkozó periódusszámának különbsége egy. Az ábrán jól látható,
hogy a felső részben lévő alaprács térfrekvenciája kisebb, mint az alsó részben lévőé.
Ha erre a jelenségre úgy tekintünk, hogy a felső struktúra változik, ez hordozza az információt a vizsgált felületről, az alsó struktúra – a referencia – pedig állandó, akkor lényegében a referenciarács segítségével mintavételezzük a változó struktúrát. A mintavételezés
során a mintavételező rács átlátszó részei között részben (vagy teljesen) megjelenik a változó struktúra, ami a két struktúra eredő kitöltési tényezőjének változását eredményezi.
Mivel a referenciarács világos részeit módosítja a mintavételezett struktúra, ezért annak
változása (akár átlagos szürkeségben, akár a hely függvényében) az információ hordozója. Megjegyzendő, hogy ez is indokolja azt, ahogy ezt a 29. oldalon tettük, miszerint a
moirécsíkoknak a világos sávokat tekintjük.
Ha a változó struktúra fekete csíkjait felezzük, és az így kapott részstruktúrákat szétbontjuk, akkor a 7.4. számú ábrán látható jelenséggel találjuk magunkat szemben. Az ábra
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7.6. ábra. Szürkeségi szintben eltérő felbontott rács komponensekkel generált moiréjelenség különkülön, illetve egyben vizsgálva.

vízszintesen öt részre osztható. A legfelső és az alatta lévő rész a felbontott struktúra első
részét, illetve annak a referencia ráccsal való mintavételezését, azaz az eredő moiréjelenséget mutatja. A középső részben a mintavételező referencia struktúra látható, míg az alsó
részben legalul a felbontott struktúra másik része, illetve felette az ezzel létrehozott moiréjelenség. Jól látható, hogy az eredő moiréjelenség maximumának helye a két esetben eltér
egymástól. Az így keletkező moiréjelenség ábrázolására jól bevált módszer [16, 42, 52] az,
hogy az eredő jelenség paraméterének (jelen esteben például a nyomtatott moiréjelenség

(a)

(b)

(c)

(d)

7.7. ábra. A felbontott rács szürke komponense (a) illetve a fekete és szürke komponensek által
együtt létrehozott moiréjelenség (b) szűrés előtt, illetve szűrés után (c) (d).
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7.8. ábra. Ugyanolyan térfrekvenciájú moiréjelenség, azonos analizáló, de különböző térfrekvenciájú
osztott rácsok segítségével létrehozva.

reflexiós tényezőjének) változását ábrázoljuk a hely függvényében, majd ezt egy aluláteresztő szűrővel szűrjük. A szűrő vágási frekvenciáját úgy választjuk meg, hogy csak az
eredő jelenség legyen látható. A 7.5. számú ábra a 7.4. számú ábrán látható felbontott
alaprácsok segítségével létrehozott moiréjelenséget ábrázolja szűrés előtt (a) (b), illetve a
szűrés után (c) (d).
Ha a 7.4. számú ábrán látható bontott rácsokkal létrehozott moiréjelenségeket egyesítenénk, akkor visszakapnánk a 7.3. számú ábrán látható, jól ismert és gyakran alkalmazott
alapjelenséget. Ahhoz, hogy a 7.4. számú ábrán látható jelenség kedvező tulajdonságait –
miszerint a rész moiréjelenségek a perióduson belül más helyeken eredményeznek maximumot – megtarthassuk úgy, hogy annak mindkét fázisú esete egyszerre legyen jelen az eredő
moiréképben, őket egymástól valamilyen módon meg kell különböztetni. A fekete–fehér
technikában nyilvánvalóan adódik, hogy őket eltérő szürkeségi szintjeikkel különböztessük
meg. Tehát a szétbontott rács egyik részét tartsuk meg teljesen feketének, a másik részét
(ismét a papírra nyomtatott változatban gondolkodva) válasszuk alacsonyabb reflexiós tényezőjűre. Ez a gyakorlati projekciós moirétechnikában a vetítendő rács transzmissziós
tényezőjének megfelelő szintűre történő beállítását jelenti. Ez látható a 7.6. számú ábrán,
amely vízszintesen szintén öt különböző részre van osztva. A felső rész tartalmazza az

7.9. ábra. Két moirécsík periódus feket-fehér illetve fekete-szürke struktúrákkal létrehozva különböző
alaprács periódusszám arányok mellett.
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7.10. ábra. Két moirécsík periódus fekete-szürke struktúrákkal létrehozva különböző alaprács periódusszám arányok mellett, illetve az így keletkezett jelenségek fekete és szürke komponensei különkülön ábrázolva.

osztott rács első részét, szürke árnyalattal. Az alatta lévő rész mutatja a felette lévő struktúrának a hagyományos analizáló ráccsal való mintavételezését. Hasonlóan az ábra legalsó
részében található az osztott rács másik része, amely fekete és fázisa a szürke fázisától
eltér, felette ennek a közös analizáló ráccsal való mintavételezése látható. A középső rész
az előző két esetet közösen tartalmazza, azaz a fekete-szürke struktúra mintavételezését,
mint moiréjelenséget. A 7.7. számú ábrán a 7.6. számú ábra moiréjelenségei lettek a 7.5.
számú ábrához hasonlóan bemutatva.
Az (a) részben látható a felbontott rács szürke komponense, a (b) részben pedig az eredő
jelenség, tehát a felbontott rács fekete és szürke része egyszerre hoz létre a referencia ráccsal
együtt moiréjelenséget. A felbontott rács másik – tehát a fekete – része által létrehozott
moiréjelenség ebben az ábrában nincs ábrázolva, hisz az a 7.5. számú ábrán már látható
volt. Az ábra (c) részében a felbontott rács szürke komponensével létrehozott moiréjelenség
látható a szűrés után, illetve a (d) részben a szürke és a fekete komponensekkel egyszerre
létrehozott jelenség a szűrés után.
A 7.8. számú ábrán a fekete-szürke osztott ráccsal készült moiréjelenség két lehetséges
esete látható. Az ábra vízszintesen öt részre van osztva. A középső részben található a
fekete-szürke osztott rács, míg fölötte olyan moiréjelenség, melyben az analizáló rács –
mely a legfelső részben található – teljes hosszra vonatkozó periódusainak száma eggyel
kevesebb. A középső rész alatt pedig olyan moiréjelenség látható, melyben az analizáló
rács – mely a legalsó részben látható – teljes hosszra vonatkozó periódusainak száma eggyel
több.
A jelenség hatását – összehasonlítva a hagyományos fekete-fehér moiréval – a 7.9. számú ábra szemlélteti. Az ábrán egységesen mind a négy részben két periódusnyi moirécsík
látható, csupán a jobb áttekinthetőség okán. A felső két rész a hagyományos fekete-fehér
moiréjelenséget mutatja úgy, hogy az analizáló rács közös, a felső részben lévő mintavéte-
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(a)

(c)

(b)

(d)

7.11. ábra. A különböző alaprács periódus arányok mellett, fekete-szürke struktúrákkal létrehozott
jelenség szétbontva fekete, illetve szürke komponensekre.

lezett viszont moirécsík periódusonként eggyel több, az alsó részben pedig eggyel kevesebb
alaprács periódust tartalmaz, mint az analizáló rács. Az alsó részben ugyanez látható, azzal a különbséggel, hogy az egységnyi kitöltési tényezőjű fekete-fehér analizáló rács feketeszürke részeket tartalmazó struktúrákat mintavételez. A két mintavételezett fekete-szürke
struktúra abban különbözik – hasonlóan a felső részben látható esetekhez –, hogy az egyik
moirécsík periódusonként eggyel több, a másik eggyel kevesebb alaprács periódust tartalmaz. Érdemes megfigyelni – mert szemmel is jól látható –, hogy a moirécsík maximumok
(legvilágosabb részek) mind a négy esetben ugyanoda esnek. A hagyományos fekete-fehér
moiréjelenség esetén a maximumok szintén ugyanoda esnek függetlenül attól, hogy milyen
alapstruktúra kombinációjaként jöttek létre. Az alsó részben található – fekete-szürke csíkokkal generált – moiréjelenség minimuma a két alaprács moirécsíkon belüli periódusszám
arányától függően jobbra vagy balra el van tolódva, azaz aszimmetrikus.
A jelenség részletesebb és szemléletesebb elemzése látható a 7.10. számú ábrán. A felső
részben a 7.9. számú ábrán is látható, osztott fekete-szürke alaprácsokkal generált jelenség
látható. Az ábra alsó és középső részén ugyanaz a moirékép látható, de az eltérő szürkeségi
szintek külön vannak választva. Jól látható, hogy a legvilágosabb részek, azaz a moirécsíkok
mindegyik esetben ugyanott helyezkednek el, de a fekete részek szimmetrikusak, azaz a
két állapot nem különböztethető meg. Ha azonban a szürke részek rászuperponálódnak
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a fekete részekre, látható, hogy mindkét állapotban az eredő jelenség torzul, de ellenkező
irányba [144].
A 7.11. számú ábrán a 7.5. számú ábra mintájára és módszerével ábrázoljuk a 7.10. számú
ábrán látható, szétválasztott jelenséget. Az (a) illetve a (c) rész szemlélteti a 7.10. számú
ábra középső részét, mely a teljes fekete-szürke csíkokkal generált moiréjelenség fekete komponensét mutatja. Jól látható, hogy ez a rész önmagában használható többlet információt
nem tartalmaz, azonban ha megfigyeljük a (b) és a (d) ábrákon szemléltetett szürke komponenseket – amelyek természetesen a felső részben látható teljes eredő jelenségben is benne
vannak –, tapasztalhatjuk, hogy azok a moirécsík perióduson belüli alaprács periódusszám
aránytól függően aszimmetriát eredményeznek a teljes jelenségre vonatkozóan.
A fentiekben ismertetett fekete-szürke osztott rácsok tehát lehetőséget teremtenek arra,
hogy segítségükkel a 7.1. illetve a 7.2. számú ábrán bemutatott problémát a 74. oldalon
ismertetett feltételek szerint feloldjuk.

7.3. A módszer kísérleti vizsgálata
Mivel a 7.2 fejezetben leírt módszer segítségével, a hagyományos módon készített moiréfelületek információ tartalma a felület – konkáv vagy konvex – jellegére utalóan kiterjeszthető, a kísérleti ellenőrzés is elsősorban kvalitatív jellegű. Megengedhető ez azért is,
mert a módszer a hagyományos projekciós elrendezés geometriáját nem módosítja, így a
projekciós elrendezésre érvényes összefüggések, melyek segítségével az egyes rendek közötti
távolság számítható [75,76] nem változnak, csupán a moirécsíkok metszeteiből vett minták
alapján generált intenzitás eloszlása lesz aszimmetrikus, és ezen aszimmetriából, valamint
a mintavételezés helyéből és irányából a mintavételezés helyén beazonosítható a felület
jellege.
A kísérleti vizsgálat során a [4] projekt keretén belül kifejlesztett és elkészített analizátort
alkalmaztam. Az analizátor egység a 7.12. számú ábrán látható elöl-, illetve hátulnézetben.
A vizsgált felület, mely a 7.13. számú ábra (a) részében látható, úgy lett elkészítve, hogy
az egyik része konkáv, a másik pedig konvex, és a kettő közötti átmenet pedig folytonos

7.12. ábra. A projekciós [4] moiréberendezés analizáló része a vizsgáló ráccsal és a leképző optikával
elöl- és hátulnézetben.
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legyen. A mintadarab felülete matt fehér festékkel lett bevonva. Az analizáló egység optikai rendszereként Pentacon 2.8/150 típusú vetítőobjektívet alkalmaztam. Ez az optikai
rendszer megegyezik a vetítő egységben alkalmazottal. A kivetített és az analizáló rács alaptérfrekvenciája megegyezik (2.5 vp/mm), azonban az analizáló rács levilágító berendezéssel
készült (Agfa Avantra 44), míg a felületre leképzett osztott rács hagyományos fotográfiai
technikával. Mindkét rács hordozója fólia, ezért üveglemezek közé lettek kifeszítve. Az analizáló rács denzitás értékei 0.05 illetve 3-nál nagyobb. A kivetített rács esetén a fekete rész
denzitása 2.09, a szürke részé 0.28, az átlátszó részé pedig 0.71. A denzitás értékeket MD100
típusú denzitométerrel határoztam meg. Az analizáló egységben elhelyezett rács síkjában
keletkező moiréjelenséget egy CMOS detektorral rendelkező kamerával rögzítettem.

A

(a)

B

(b)

7.13. ábra. A A teszttárgy (a), amely egyszerre tartalmaz konkáv és konvex részeket is, illetve az
arról készült moiréfelvétel (b) az osztott rácsos módszer tesztelésére. A (b) ábrán látható szakasz a
mintavétel helyét jelöli, Az A pont a mintavételi szakasz kezdete, a B pont pedig a vége.
7.1. táblázat. A fekete-szürke osztott ráccsal készített moiréfelvétel mintavételezéséből származó
adatok kiértékelése. A helyre vonatkozó számértékek a mintavételezett képpontok sorszámát jelentik.

A mintavételezett A mintavételezett
jel intenzitás
jel intenzitás
minimumának
minimuma után
helye
következő intenzitás
maximumának
helye

534
846
1184

720
1044

A mintavételezett jel
intenzitás minimuma
után következő
szimmetrikusan
elhelyezkedő
intenzitás maximum
helye

Az intenzitás
minimumtól az
intenzitás
maximumig
terjedő távolság
aránya a teljes
periódushosszhoz
képest

690
1015

0.596
0.586
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1

(a)

2

4

3

5

(b)

7.14. ábra. A 7.13. számú ábra szerinti mintavétel feldolgozásának eredménye.

A 7.13. számú ábra (a) részén látható felületről készült moiréfelvétel ugyanezen ábra
(b) részén látható. A mintavételezés az ábrán lévő A és B pontokat összekötő egyenes
mentén történt. A felvételkészítés során keletkező zajok csillapítása érdekében közvetlenül
egymás mellett három mintavételezést végeztem, és az egymásnak megfelelő pontok DAC
értékeit átlagoltam. Az így nyert eredmény látható a 7.14. számú ábrán. Az (a) rész a
mintavételezésből nyert adatokat ábrázolja. Szemmel is jól látható az, hogy a keletkező
moiréjelenség aszimmetrikus, oldalra dől. Ez látható az ábra (b) részén is, ahol a 2 és 4
jelű egyenesek a minta legvilágosabb, az 1, 3 és 5 jelű egyenesek pedig a legsötétebb részeit
mutatják. Látható, hogy a világos részeket szemléltető egyenesek a sötétekhez képest jobbra
tolódtak.
A 7.13. számú ábra (b) része, és a 7.14. számú ábra alapján jól látható, hogy a feketeszürke osztott rács alkalmazása a moiréjelenség aszimmetriáját eredményezi.
A 3.3. számú ábra projekciós moiréberendezésének elrendezése esetén a 7.15. számú ábra (a) és (b) része fekete-szürke sorrendű osztott ráccsal készült, a (c) és (d) része pedig
szürke-fekete sorrendű osztott ráccsal készült moiréfelvételt ábrázol. Az (a) részben homorú a (b) részben domború felületrészről készült moirékép modellje látható. Ha a görbült
moirécsík ív belső feléből haladunk kifelé, akkor homorú felület esetén a moirécsík sötét
része szürkéből feketébe, domború felületrész esetén feketéből szürkébe változik. Hasonlóan
a (c) részben homorú a (d) részben domború felületrészről készült moirékép modellje látható. Ha a görbült moirécsík ív belső feléből haladunk kifelé, akkor homorú felület esetén
a moirécsík sötét része feketéből szürkébe, domború felületrész esetén szürkéből feketébe
változik.
Összefoglaló. Megállapítható tehát, hogy a kidolgozott módszer alkalmas konkáv és konvex részeket egyaránt tartalmazó felületeken ezen részek elkülönítésére egyetlen moiréfelvétel alapján. A vizsgálat meglévő projekciós berendezés átalakítása nélkül is kivitelezhető,
csupán azon belül a vetítőrács cseréje szükséges. Ismert alkatrész vizsgálata esetén annak egy jellemző részéből történő mintavétel alapján eldönthető a felületrész jellege. A
háromszintű osztott rácsok alkalmazásával nyert moiréképekből a mélységméret a projek-
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(a)

( c)

(b)

(d)

7.15. ábra. Konkáv – konvex felületrészek azonosítása osztott ráccsal készített projekciós moiréfelvételek alapján

ciós módszerre levezetett, és ismert összefüggések alapján számítható. [75] [76] A módszer
kiterjeszthető a kétexpozíciós és a számítógéppel generált moirémódszerre is.
Adott felület esetén az eljárás a következők szerinti:
1. Ismert geometriájú projekciós elrendezés esetén adott transzmissziós tényező sorrendű
osztott rács és hagyományos analizáló rács segítségével moiréfelvételt készítek.
2. A kijelölt – egyelőre ismeretlen konkáv, vagy konvex jelleggel bíró – felületrészen
elhelyezkedő moirécsík ívből normális irányban mintát veszek.
3. A mintavételezéssel nyert adatok ábrázolása alapján meghatározom az aszimmetrikus
eltolódás irányát, és ez, illetve az osztott rács transzmissziós tényező sorrendje alapján
eldöntöm, hogy a felület konvex vagy konkáv.

8. fejezet
Új tudományos eredmények
8.1. Tézisek
Első tézis
A szakirodalomban eddig nem tárgyalt megközelítésben, a beállítási hiba függvényében
egy általánosított árnyékmoiré berendezésre levezettem a keletkező moiréfelületek általános alakját. A felállított modell és az abból levezetett összefüggések helyességét azzal
igazoltam, hogy a szakirodalomban tárgyalt ideális alapesetek belőle – a beállítási hiba kiküszöbölése esetén – szintén levezethetők. A modell alapján végzett kísérletek az elméleti
modellből számított eredményeket igazolták. Mivel a beállítási pontosság figyelmen kívül
hagyása esetén egyazon moiréképhez több rekonstruált felület is tartozhat; kimutattam,
hogy árnyékmoiré elrendezés alkalmazása esetén a hamis moiréfelületek keletkezésének ténye elengedhetetlenné tesz egy, a beállítási hiba mértékét minimalizáló kalibrációt a mérés
kivitelezése előtt.
A beállítási hibára mint paraméterre alapozott modell vizsgálata alapján az árnyékmoiré
elrendezésben keletkező moiréfelületekre a következő állítások fogalmazhatók meg [146] [46]
[47] [147] [43] [44] [45]:
1. Általánosított árnyékmoiré elrendezés esetében a moiréfelületek a beállítási
hibától – mint változótól – függő hiperbolikus hengerek, esetleg azok elfajuló
változatai lehetnek.
2. Minden árnyékmoiré rendnek van olyan pontja, amely független a beállítási
hiba mértékétől és az egybeesik az ideális felület neki megfelelő pontjával.
3. Az árnyékmoiré elrendezéssel készített képben lévő információ kinyeréséhez
nemcsak a beállítási hiba, hanem a berendezés vizsgált tárgyhoz képesti abszolút helyzetének ismerete is szükséges. Ezért elengedhetetlen a mérés kivitelezése
előtt egy, a beállítási hibát minimalizáló kalibráció elvégzése, melynek lépései a
következők:
3.1. A vizsgálandó objektum mérete és a megkívánt felbontás alapján
meghatározzuk az ideális moiréberendezés geometriai paramétereit.
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3.2. Az ideális felbontás mértéke és a vizsgálandó objektum mérete
alapján meghatározzuk a szükséges tesztfelület méretét.
3.3. Elhelyezzük a tesztfelületet a még használható legmagasabb rendszámú moiréfelület környezetében a vizsgáló ráccsal párhuzamosan, majd
addig döntjük a normálisát az yz síkban, amíg az előírt számú moirécsík periódus meg nem jelenik.
3.4. Értékeljük a moirécsíkok alakját, és a beállítási pontosság értékét –
például a megfigyelési pont pozíciójának a vizsgálórács síkjának normálisa irányába eső változtatásával – addig szabályozzuk, amíg a mérési
tartományon belül a rendtévesztés nem kerül a kívánt mérték alá.
3.5. Ismert módszerek alkalmazásával ellenőrizzük a berendezés felbontását. Ha ez nem megfelelő, állítunk a berendezés geometriáján és a
kalibrációt újra elvégezzük.

Második tézis
Árnyékmoiré elrendezés alkalmazása esetén a megfigyelési pont funkciójából adódóan a
mérés szempontjából előnyös tartományra a következő megállapítást tettem [146] [147]:
Ideális és hamis moiréfelületek összehasonlítása mindig az adott abszcisszához
tartozó ordinátaértékek különbségével történik. Ez az ordináta különbség akkor
kisebb, ha a fényforrás valóságos helye a referencia rács és a fényforrás ideális
helye között van.

Harmadik tézis
A modell vizsgálata alapján a hamis moiréfelületekre vonatkozóan a kidolgozott algoritmus alkalmazhatóságát igazoló kísérleti berendezés építése mellett – elméleti és kísérleti
úton – a következőket mutattam ki [146] [147]:

1. Az alkalmazott árnyékmoiré berendezések geometriáját célszerűen úgy választjuk meg, hogy a hamis moiréfelületekhez tartozó hiperbolák középpontjainak helyei és a vizsgáló ráccsal szöget bezáró aszimptotákhoz simuló hiperbola
szárak a mérési tartományon kívülre essenek. Ezzel elérhető, hogy elegendő a
hamis moiréfelületekhez tartozó hiperbolák vizsgáló ráccsal egybeeső aszimptotáihoz tartozó szárak alakjából adódó hiba korrekciója.
2. Mivel a mérési tartományt a hamis moiréfelületekhez tartozó hiperbola szárak
korlátozzák, így a megkívánt mérési pontosság alapján az adott ideális renddel,
a hozzá tartózó hamis felületet metsző párhuzamos egyenes húzható, s az így
keletkező metszéspont határolja a mérési tartományt.
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Negyedik tézis
A vizsgált felületek konkáv és konvex részeinek szétválasztására osztott rácsos projekciós
moirémódszert dolgoztam ki, amely segítségével a moirécsíkok intenzitáseloszlásában egy
asszimmetria jeleníthető meg a felület jellegétől és az elrendezéstől függően. A módszer
lényegét jelentő osztott rács a hagyományos Ronchi típusútól abban különbözik, hogy a
világos sáv változatlanul hagyása mellett, a fekete két – egy fekete és egy szürke – részre
osztott. A módszer vizsgálatára kísérleti mérőberendezést építettem és az eredményeket
igazoltam, mely alapján megállapítható [143] [144] [145]:
Az osztott rácsos projekciós moirémódszer alkalmazása esetén a keletkező moirécsíkok intenzitás eloszlásában olyan asszimmetria keletkezik, amely alapján
egyetlen moiréképből is lehetővé válik a vizsgált felületek konkáv és konvex részeinek szétválasztása.

8.2. Az eredmények hasznosítása
Az árnyékmoiré berendezében keletkező hamis moiréfelületek tulajdonságainak vizsgálatára kidolgozott módszer a szintén az értekezésben bemutatott kalibrációs algoritmussal
együtt az árnyékmoiré módszeres mérések tervezése és alkalmazása során nyújthat komoly
segítséget. A konkáv és konvex felületrészek szétválasztására kidolgozott módszer a projekciós elrendezések rugalmasabb és szélesebb körű alkalmazhatóságát valamint a keletkező
moiréképekből kinyerhető hasznos információ mennyiségének növelését, így a felület teljesebb identifikációját teszi lehetővé.

Zárszó
A felületek leírásának és azonosításának kiváló eszközei az interferometrikus és kváziinterferometrikus módszerek. Ezek közé tartozik a moirémódszer, mely létrejötte két eltérő
térfrekvenciájú periodikus struktúra egymásrahatásának az eredménye. Az adott rendezettséget mutató alapcsíkozatok együttesen egy, az alapcsíkozatok bármelyikétől eltérő,
eredő csíkozatot hoznak létre. A méréstechnikai alkalmazás során az eredő csíkozatnak az
őt létrehozó alapcsíkozatokkal való egyértelmű kapcsolatát használják ki.
A moirémódszer méréstechnikai alkalmazhatóságának létjogosultságát igazolja a méréstechnikával, optikával és a hozzájuk kapcsolódó határterületekkel foglalkozó folyóiratokban
és konferenciakiadványokban megjelenő nagyszámú tudományos publikáció, melyek közül
az általam vizsgált problémakör szempontjából relevánsakat áttekintettem, elemeztem és
értékeltem. Az orvosi szaklapokban publikált nagyszámú, moirés vonatkozású cikk közül
szintén vizsgálataim tárgyává tettem az orvos-diagnosztikai, illetve terápiás vonatkozásokon túl – és számomra érdekes – műszaki-tudományos tartalmúakat is, azonban a probléma
jelentőségéhez képest ezek száma viszonylag csekély.
A célkitűzés megfogalmazása szempontjából adott volt a gyakorlati vizsgálatok során felmerült problémakör, mely megoldásához egy általános modell felállítása tűnt ígéretesnek.
Munkám során generáltam az új modellt, mely segítségével kimondott megállapításokhoz ellenőrző kísérletek végeztem; ezek a gyakorlatban igazolást nyertek. A modell, illetve
a megközelítés helyességét támasztja alá az a tény is, hogy a bevezetőben már említett,
2008-tól folyó, az ortopédiai eszközök fejlesztését célzó pályázat [148] keretén belül épített –
és azóta már sikeres klinikai teszteken is átesett –, más elvere épülő moiréberendezés tervezése [149] és kalibrációja során is a dolgozatban ismertetett elvekre alapozott módszereket
használtunk.
A dolgozat látszólag két különálló problémával foglakozik, de ha a műszaki és méréstechnikai alkalmazhatóság szempontjából a lehető legteljesebb felületrekonstrukciót tekintjük
végcélnak, akkor ebben a tekintetben a két probléma egyforma jelentőséggel bír, összefügg
és még a jelenség generálásának szintjén megoldható. Az értekezés a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékén,
illetve annak jogelődjein – a moiréfelületek identifikálása – terén végzett kutatómunkám
eredményeit foglalja össze. Bár a moirémódszeres mérésekkel kapcsolatos problémák köre igen szerteágazó, a dolgozatomban igyekeztem a célkitűzés megoldása szempontjából
érdekes területeken maradni.
A dolgozatomban a moirétechnikához kapcsolódó alapfogalmak áttekintése mellett a
szakirodalom tanulmányozása alapján megállapítottam, hogy az egyik leggyakrabban alkalmazott, úgynevezett árnyékmoiré alkalmazása során nem fektettek hangsúlyt a keletke-
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ző torz, úgynevezett hamis moiréfelületek elemzésére, azok méréstechnikai eredményekre
gyakorolt hatásának vizsgálatára, illetve a keletkező moirécsíkokból történő teljes felületrekonstrukció kérdése sincs megoldva. Vizsgáltam a probléma elméleti hátterét a kérdés
elemzése szempontjából lehető legáltalánosabb formában. Egy új módszer segítségével felvázoltam az elrendezési hiba mérési eredményekre gyakorolt hatását, illetve javasoltam egy
lehetséges, tesztelt méréstechnikai módszert a probléma megoldására. A kísérleti tapasztalatok alapján azt az utat választottam, hogy – a vizsgálandó felület jelenléte nélkül –
a mérésre alkalmas térrészben, a geometriai paraméterek függvényében határoztam meg a
moiréfelületeket és azok alakját, egymáshoz képesti viszonyát. A megállapítások tesztelésére
kísérleti berendezést építettem, mely segítségével – statisztikai módszerek igénybevételével
– megállapításaimat igazoltam.
Dolgozatom második részében vizsgáltam azt a problémát, hogy a moiréfelvételen látható – és a vizsgált felületen lokalizálható –, moirécsíkok rendje, illetve azok változásának
iránya hogyan azonosítható. A szakirodalomból ismert megoldásokban az adott képek egyedi értékelésével, interaktív beavatkozásokkal, illetve előzetes ismeretek birtokában az adott
felületről készült képsorozatok viszonylag bonyolult feldolgozásával oldják meg a feladatot.
Az úgynevezett „hegy–völgy” probléma egyetlen moirékép alapján – a klasszikus elrendezések segítségével – nem megoldott. Erre – tehát a vizsgált felületek konkáv és konvex
részeinek egyetlen moirékép alapján történő szétválasztására – osztott rácsos projekciós
moirémódszert dolgoztam ki, amely segítségével a moirécsíkok intenzitáseloszlásában egy
asszimmetria jeleníthető meg a felülettől és az elrendezéstől függően, mely alapján azonosítható a felület jellege. A módszer lényegét jelentő osztott rács a hagyományos Ronchi
típusútól abban különbözik, hogy a világos sáv változatlanul hagyása mellett, a fekete két
– egy fekete és egy szürke – részre osztott. A módszer vizsgálatára kísérleti mérőberendezést építettem és az eredményeket igazoltam. A vizsgálat meglévő projekciós berendezés
átalakítása nélkül is kivitelezhető, csupán azon belül a vetítőrács cseréje szükséges.
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