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Tudod-e?
A holográfia

II. rész

A hologramok tulajdonsága. A hologramok egyik fontos tulajdonsága, hogy a hologram
minden kis darabja tartalmazza az információt az egész tárgyról. (Mert a hologram
készítésekor annak minden része az egész tárgyról kap megvilágítást.) Tehát, ha feldaraboljuk
a hologramot, akkor minden darab alkalmas a rekonstruálásra, kisebb feloldóképességgel.

A hologramok készítésekor a használt fény koherenciahossza legalább akkora kell legyen,
mint a szórt és a referenciahullám közötti legnagyobb útkülönbség. Három dimenziós tárgyak
holográfiájához ezért csak lézert használnak. A rekonstruálásnál a nagy koherenciahossznak
nincs döntő szerepe, hiszen ha a hologram kétdimenziós, a rajta létrejövő elhajlás közben csak
mérsékelt útkülönbségekkel kell számolni. Vastag hologramoknál viszont csakis a
referenciahullámmal azonos hullámhosszú fény rekonstruálja a tárgy képét.

A hologram rögzítéséhez nagy feloldóképességű fotóanyag szükséges. Különleges
követelmények vannak a rendszer mechanikai stabilitásával kapcsolatosan is. A felvétel alatt
az elemeknek nem szabad a hullámhosszal összemérhető mértékben elmozdulni. Ez a tény
korlátokat szab a holográfia alkalmazhatóságát illetően.

Hologram típusok. Aszerint, hogy milyen interferencia jelenség eredményeként
rögzítettük a holografikus képet, beszélhetünk Fresnel, Fraunhoffer vagy Fourier � féle
hologramokról. A Fresnel�féle hologramokhoz a Fresnel�féle elhajlás eredményeként
létrejött interferenciakép rögzítése által jutunk. Ha a tárgy és a hologram közötti távolság elég
nagy, akkor az elhajlási kép jó közelítéssel Fraunhoffer�féle. Az ilyen hologramot nevezzük
Fraunhoffer�féle hologramnak. Ezektől lényegesen különbözik az ú.n. Fourier hologram.
Fourier holográfiáról akkor beszélünk, ha a holografikus lemezen a tárgy Fourier
transzformáltját interferáltatjuk a referenciahullámmal. Erre egy külön eljárás szükséges.

Továbbá beszélhetünk vékony, illetve vastag (térfogati) hologramról. Vékony
hologramról beszélünk, ha a hologram vastagságát a többi mérettel szemben elhanyagoljuk.
Ez abban az esetben indokolt, ha ez a vastagság kisebb mint a sávköz átlagos értéke, mivel
így az emulziós mélységekben nem alakulnak ki egymást követő interferenciacsíkok. Vastag
hologramról beszélünk, ha a fényérzékeny réteg vastagsága meghaladja a hologram átlagos
térbeli periódusát. (Vastag hologramot Denisiuk készített először, 1962�ben.) Vastag
hologramok esetén nem interferenciacsíkokról, hanem interferenciafelületekről beszélünk. Az
így készített hologramot rekonstruáláskor ugyanolyan irányú referenciahullámmal kell
megvilágítanunk, ellenkező esetben egy tárgypont rekonstruált képe annál nagyobb aberrációs
folttá szélesedik, minél nagyobb az eltérés. (Még vékony hologram esetében is előfordulhat.)
Ha a vastag hologramot vékony hologramok összességének tekintjük, érthetővé válik, hogy
bármilyen eltérés a felvételkor használt iránytól, a kép eltűnéséhez vezet. Ez a tulajdonság az
irányszelektivitás. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanarra a fényképező lemezre több hologramot
vegyünk fel. Minden felvételkor a referencianyaláb más irányból világítja meg a holografikus
lemezt. Ezt a tulajdonságot a holografikus memóriák kialakításában használják fel. A vastag
hologramok egy másik sajátos tulajdonsága a színszelektivitás. Fehér fénnyel megvilágítva
egy vastag hologramot, a tárgy képe azon a színen jelenik meg amelyen a felvétel készült.
Gyakorlati alkalmazása a színes holográfia, melynek alapját az a tény képezi, hogy az összes
szín a három alapszín (piros, zöld, kék) kombinációjaként állítható elő. Ha ugyanarra a
fényképezőlemezre 3 felvételt készítünk a három alapszínben, a többi feltételt változatlanul
hagyva, és fehér fénnyel megvilágítva, a kapott hologram végső képét a 3 alapszín
összekeveredéséből származó színarányban kapjuk.
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A holográfiában számolnunk kell a képhibákkal is. Ilyen például a torzítás, a nyíláshiba
vagy egy tárgypontnak megfeleltetett aberrációs folt, stb. Mivel ezek a képhibák csak a
holografikus nagyítás esetén jelennek meg, így a holográfiában csak olyan alkalmazási
területeken van jelentőségük, ahol a nagyított képre van szükség. (pl. a holografikus
mikroszkópiában)

A holográfia gyakorlati alkalmazása. A holográfia mai alkalmazása nagyon széleskörű.
Megemlítendő a holografikus interferometria, a számítógép által generált holográfia,
akusztikus-, mikrohullámú holográfia, stb.

A holografikus interferometria az interferencia jelenségeken alapszik. Egyike a holográfia
legjobban kidolgozott és leggyakrabban használt alkalmazásainak. Ilyen műveletek pl. az
interferometria kétszeres expozíciójú hologrammal. Ilyen mérések esetén két felvételt
készítenek: egyet a kiindulási állapotról és egyet a tárgy kissé megváltozott (elmozdult,
degenerált) állapotáról. A rekonstrukció során a két kép egyidejűleg és koherensen jelenik
meg, s így kialakul a két felvétel között végbemenő változásnak megfelelő jellegzetes
interferenciakép. (így pl. megnézhetjük egy lövedék körül kialakult lökéshullámokat)

Más interferometriás műveletek: interferometria egyszeres expozíciójú hologrammal,
interferometria időben átlagolt hologrammal, stb.

A holográfiát alkalmazhatjuk optikai szűrésre (főleg a Fourier hologrammal végeznek
ilyen szűréseket). Így tehát, kontúrok előállítására, fényképek javítására, alakzat-felismerésre.
(pl. egy szövegből válassza ki a h betűket)

A holográfia másik alkalmazási területe a számítástechnika. Az előbbiekből kiderült, hogy
a hologramoknak nagy információtároló képességük van. Csak érdekesség képpen: a
kaliforniai Irvine egyetem kutatói olyan kockacukor nagyságú tároló anyagot fejlesztettek ki,
amely 400 ezer könyv információtartalmát képes megőrizni. Ez az adatmennyiség 160 Gbyte�
nak felel meg. A legkorszerűbb számítógépes tároló eszközök, a CD�ROM�ok kb. 600
Mbyte�ot képesek tárolni.

Az akusztikai holográfia megteremtését a koherens hanghullámokból álló nyalábok
könnyű előállíthatósága kézenfekvő módon elősegítette. Az ultrahang tartomány alkalmazása
lehetőséget ad az ernyővel maszkolt, vagy pl. légörvényekkel perturbált tárgyak képének
előállítására.

Egy újabb alkalmazása a holográfiának a mikrohullámú holográfia. Itt az elektromágneses
spektrum cm�es ill. mm�es tartományát alkalmazzák. Olyan vizsgálati módszerek
kidolgozására alkalmas, ahol optikai úton nem kapnánk kielégítő megoldást. Ezen az
eljáráson alapul a nagyméretű, látható sugárzásban átlátszatlan tárgyak tanulmányozása.

A holografikus mikroszkópia is az egyike a holográfia széleskörű alkalmazásának.
Viszont egy fontos kutatási probléma. Nehézségeket okoznak a különböző aberrációs
jelenségek, amelyek akkor jelennek meg, ha megváltoztatjuk a megvilágító hullámhosszat a
rekonstruálóhoz képest. Az a tény, hogy egy nagyobb hullámhosszat használunk
rekonstruáláskor, mint rögzítéskor, a kép növekedését idézné elő, tehát egy fontos tényezője a
holografikus mikroszkópiának.

Számos próbálkozásról tudunk, amelyekkel megpróbálták a holográfiát a mozgó filmhez
hasonlóan alkalmazni. A dinamikus holográfia alapelve, hogy a tükör forgásával szinkronizált
lézer egymás utáni impulzusai hologramok sorozatát állítják elő a filmen. A két egymást
követő hologram felvétele közt 25 µs van, az átlagos expozíciós idő 0,5 µs. Pl. aktív anyagok
lézermisszió folyamán létrejövő véletlenszerű deformációjához hasonló jelenségekre
alkalmazzák. A holografikus mozgófényképezés alkalmazható pl. köd, ill. aerosol részecskék
méretének, dinamikájának vizsgálatára mikroszkóp alatt, néhány forró égövi halfajta
mozgásának, planktonok elmozdulásainak vizsgálatára.

Ami a jövő holográfiáját illeti: nem lenne célszerű végső következtetéseket levonni. A
holográfiának kétség kívül lesznek még új fejezetei. Számos kutató törte már a fejét a
röntgensugaras holográfián. Szinte nap mint nap új és látványos alkalmazások jelennek meg.
A holográfiában bíznak a háromdimenziós mozi és televízió kezdeményezői. A holográfia tért
hódít a tudományos�fantasztikus könyvekben. Egyre rohamosabban gyarapodik az idevágó
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irodalom mennyisége. Elképzelhető, hogy a hologramok talán az információfeldolgozás
területén találják meg igazi helyüket, mint fő alkotó része a jövő számítógépjeinek.
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Borbély Vencel, egyetemi hallgató

Algoritmusok
II. rész

IV. Érdekes algoritmusok
Az alábbiakban bemutatunk néhány érdekes algoritmust, amely nem szerepel a IX-XII.-es

tananyagban.

1. Mátrixok szorzása Strassen−módszerrel
 
 Mint tudjuk, az algebra egyik alapeleme a mátrix. Általános alakja A∈ Mm,n(R), vagyis
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 ha m=n, akkor négyzets mátrixokról beszélünk. Főleg algebrai egyenletek megoldásánál,
geometriában, statisztikai számításokban alkalmazzák. A mátrixokkal többféle műveletet is
végezhetünk, mint pl. összeadás, kivonás, szorzás, invertálás stb.

  Vizsgáljuk meg a szorzást! Az egyszerűség kedvéért, tárgyaljuk csak a négyzetes
mátrixok szorzását. Átültetve a matematikából mindenki számára jól ismert szorzási eljárást
pszeudokódba, a következő algoritmust kapjuk:

 
 Legyenek A, B, C ∈ Mn(R)
 Minden i=1,,2,...,n végezd el
 Minden j=1,2,...,n végezd el
 C[i,j]:=0;
 Minden k=1,2,...,n végezd el
 C[i,j]:=C[i,j]+A[i,k]*B[k,j];
 (Minden) vége
 (Minden) vége
 (Minden) vége
 


