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1  ÚVOD 
 

Zobrazení vzorku ve všech typech světelného mikroskopu vzniká interferencí 
primárního (nerozptýleného) světla a světla difraktovaného. Běžný světelný 
mikroskop však nedokáže kvantitativně zobrazit změnu fáze světla způsobenou 
pozorovaným předmětem. Kvantitativní zobrazení fáze umožnila až interferenční 
mikroskopie s oddělenou předmětovou a referenční větví.  

Současné mikroskopy využívající interference světla s oddělenou předmětovou 
a referenční větví lze rozdělit do dvou základních skupin, a to podle úhlu, který svírá 
předmětový a referenční paprsek ve výstupní rovině interferometru. Ten je buď 
nulový nebo téměř nulový, pak se předmětový a referenční svazek scházejí v ose 
(in-line) a hovoříme o interferometrických mikroskopech, nebo je nenulový, tzv. 
mimoosová interference (off-axis), a pak hovoříme o holografických mikroskopech. 

Interferometrické mikroskopy umožňují použít nekoherentního osvětlení 
(žárovka, výbojka), které odstraňuje koherenční zrnitost a umožňuje docílit efektu 
hloubkové diskriminace zobrazení, tj. vytvoření optických řezů vzorkem. K získání 
úplné informace o předmětové vlně (amplitudy a fáze), je však nutno zaznamenat 
alespoň tři snímky s různým fázovým posuvem, což negativně ovlivňuje kvalitu 
a přesnost výsledného zobrazení zvýšením šumu a znemožňuje pozorovat rychlé 
děje. 

V případě holografických mikroskopů je vznikající interferogram hologramem 
a je tedy možné z jediného snímku kompletně rekonstruovat předmětovou vlnu. 
Holografické mikroskopy jsou proto vhodné pro pozorování dynamických procesů 
s vysokou snímkovou frekvencí. Většina publikovaných zařízení však využívá 
stejných typů interferometrů, jako pro osovou (in-line) interferometrii a nenulového 
úhlu interference je dosaženo pouze odklonem jedné nebo obou větví tak, aby 
vzniklý interferogram byl mimoosovým hologramem. Takto upravený interferometr 
však není achromatický a v některých případech není ani prostorově invariantní. 
Aby v tomto případě nastala interference v celém obrazovém poli, je nutno použít 
koherentní osvětlení, případně osvětlení s omezenou prostorovou koherencí, např. 
laserový svazek zaostřený do blízkosti rotující matnice, které vede k určitému stupni 
koherenčního zašumění obrazu, kompromisům v oblasti volby zdroje světla 
a nemožnosti pozorovat vzorky vnořené v rozptylujícím prostředí. 

Existují však interferometry pro mimoosovou holografii, které jsou achromatické 
[1,2], a které výše uvedenými nedostatky netrpí. Pro vytvoření mimoosového 
hologramu se v tomto případě nevyužívá klasického interferometru, ale mřížkového, 
tzv. achromatického interferometru, který má také vlastnost prostorové invariance 
[3]. Počet kontrastních interferenčních proužků hologramu pak není omezen nízkým 
stupněm časové ani prostorové koherence, takže obrazová mimoosová holografie je 
umožněna s libovolně prostorově i spektrálně rozlehlými zdroji světla, viz např. [4]. 

Na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně byly vyvinuty interferenční 
mikroskopy, které na principu mimoosové holografie s mřížkovým achromatickým 
a prostorově invariantním interferometrem umožňují zobrazení světlem nízké časové 
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a prostorové koherence [5–7], tedy např. světlem běžné halogenové lampy. Tyto 
mikroskopy spojují výhody obou skupin interferenčních mikroskopů uvedených 
výše a současně odstraňují jejich nevýhody. Vlastnosti zobrazení je možné upravit 
dle typu pozorovaného vzorku vhodnou volbou koherence osvětlení, a proto jsme 
pro jejich označení zavedli název „koherencí řízený holografický mikroskop“ 
(CCHM z anglického coherence-controlled holographic microscope). 

 V předložené disertační práci je popsán vývoj koherencí řízeného holografického 
mikroskopu zobrazujícího v procházejícím světle nízké časové a prostorové 
koherence [7]. Teoreticky jsou odvozeny parametry konstrukčně důležitých 
optických prvků, je popsáno konstrukční provedení mikroskopu a na zobrazení 
modelových vzorků jsou demonstrovány vlastnosti holografického zobrazení. 

 
2  CHARAKTERISTIKY CCHM 
2.1 OPTICKÉ SCHÉMA 

Optický systém koherencí řízeného holografického mikroskopu se v základním 
členění výrazně neliší od běžného optického mikroskopu. Skládá se z osvětlovací 
a zobrazovací soustavy a na výstupu je opatřen detektorem. Zásadní rozdíl spočívá 
v tom, že je složen ze dvou totožných mikroskopů, z nichž každý je umístěn ve 
vzájemně oddělených větvích interferometru Machova-Zehnderova typu, který je 
modifikovaný pro achromatickou mimoosovou holografii [1], to znamená, že v jeho 
výstupní rovině (OP) (viz obr. 1) vzniká interferenční struktura, jejíž nosná 
prostorová  frekvence nezávisí na vlnové délce použitého osvětlení (viz odst. 2.2). 
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Obrázek 1. Schéma optické soustavy holografického mikroskopu pro procházející 
světlo. S.. zdroj světla, F.. neutrální a interferenční filtry, L.. kolektor, M.. zrcadla, 

G.. difrakční mřížka, C.. mikroskopový objektiv sloužící jako kondenzor,  
R.. referenční komůrka, Sp.. pozorovaný vzorek, O.. mikroskopový objektiv,  

OP.. výstupní rovina, Q.. osový bod výstupní roviny, OL.. výstupní mikroobjektiv,  
D.. detektor. 
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Obě větve interferometru jsou identické (opticky shodné) a zrcadlově symetrické 
podél osy interferometru (čárkovaná čára v obrázku 1). Nazývají se předmětovou 
a referenční větví a každá obsahuje dva shodné mikroskopové objektivy (O) a (C) 
s konečnou tubusovou délkou, z nichž jeden (C) plní funkci kondenzoru, 
tj. osvětluje pozorovaný předmět a druhý objektiv (O) tento předmět zobrazuje do 
výstupní roviny (OP). Obě větve jsou osvětleny týmž plošným zdrojem světla (S), 
který může být současně prostorově i časově nekoherentní a který je kolektorovou 
čočkou (L) zobrazen přes dělič svazku (G) do předmětových ohniskových rovin 
obou kondenzorů (primární zobrazení zdroje), čímž je navozeno Köhlerovo 
osvětlení pozorovaného předmětu. Budeme předpokládat, že předmětová ohnisková 
rovina kondenzoru je současně aperturní rovinou a rovinou vstupní pupily. 
Osvětlovací soustava mikroskopu je dále tvořena skupinou výměnných aperturních 
clon umístěných v rovině plošného zdroje světla (S) a soustavou výměnných 
barevných a neutrálních filtrů (F). Osa osvětlovací soustavy je sjednocená s osou 
interferometru a je kolmá na rovinu děliče svazku (G). Jako dělič svazku (G) je 
použita transmisní fázová difrakční mřížka. Pro osvětlení předmětové a referenční 
větve se využívá +1. a –1. difrakční řád. Rovina difrakční mřížky (G) a výstupní 
rovina interferometru (OP) jsou v obou větvích sdružené se společnou předmětovou 
rovinou objektivu a kondenzoru. Difrakční mřížka je tedy optickou soustavou 
(C + O) každé větve zobrazena do výstupní roviny (OP) a délka větve je rovna 
dvojnásobku vzdálenosti mezi předmětovou a obrazovou rovinou mikroskopového 
objektivu. V předmětových rovinách objektivů vzniká zobrazení povrchu difrakční 
mřížky, avšak bez struktury proužků (vrypů), protože je vytvářeno vždy pouze 
jedním z difrakčních řádů a mřížková struktura je pod mezí rozlišení kondenzoru. 
Interferenční struktura vzniká až ve výstupní rovině, kam jsou přivedeny oba 
difrakční řády (z předmětové a z referenční větve). 

Výstupní objektiv (OL) zobrazuje interferenční strukturu (hologram) ve výstupní 
rovině (OP) na detektor (D). Osa výstupního objektivu a detektoru je sjednocená 
s osou interferometru a je kolmá k výstupní rovině. 
 

2.2 PŘEDPOKLADY ACHROMATIČNOSTI INTERFEROMETRU 
Předpokládáme-li, že optická soustava tvořená kondenzorem a objektivem je 
achromatická, bude zobrazení mřížky do výstupní roviny nezávislé na vlnové délce 
a tudíž i vznikající interferenční struktura může být achromatická. Aby tomu tak 
bylo, musí být splněna podmínka, k níž dospějeme po následující úvaze. 

Transmisní fázová difrakční mřížka (G) má prostorovou frekvenci (hustotu čar) 
fG. Její účinek lze popsat pomocí paprsku na optické ose kolektoru (L), který tvoří 
osu svazku vycházejícího z osového bodu zdroje (S). Tento paprsek je mřížkou 
odkloněn pod úhlem ϑ, pro jehož velikost platí: 

 
sinϑ = nλfG, n = 0, ±1, ±2, ...    (1)  
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kde λ je vlnová délka osvětlení a n je difrakční řád. Nebude-li uvedeno jinak, 
budeme v dalším textu rovnici (1) používat ve tvaru pro n = 1. Větve interferometru 
jsou od osy interferometru odkloněny o úhel ϑ0, který odpovídá střední vlnové délce 
λ0, pro niž je interferometr navržen. 

Primární zobrazení zdroje (S) v předmětových ohniskových rovinách kondenzorů 
(C) jsou vlivem disperze mřížky barevně rozložena, takže zatímco pro λ = λ0 leží 
střed zdroje na optické ose kondenzoru, pro λ ≠ λ0 je vzhledem k ní příčně posunut. 
Z rovnice (1) je zřejmé, že čím větší je délka vlny λ, tím větší je difrakční úhel ϑ, 
a proto jsou primární zobrazení zdroje v předmětových ohniskových rovinách 
kondenzorů posunuta pro větší vlnové délky dále od osy interferometru i od sebe 
navzájem.  

V obrazových ohniskových rovinách objektivů (O) vznikají sekundární obrazy 
zdroje stranově posunuté o tutéž vzdálenost, avšak v opačných směrech vzhledem 
k optické ose, než je tomu u kondenzorů. Větší délce vlny λ odpovídá nyní menší 
vzdálenost sekundárních obrazů zdroje od osy interferometru i od sebe navzájem. 
Má-li vznikat achromatický holografický obrazec, je nutno zajistit, aby zobrazující 
svazky různých vlnových délek vytvářely interferenční proužky jediné prostorové 
frekvence. K tomu musí být pro každou vlnovou délku zajištěno, že úhlová 
vzdálenost sekundárních zobrazení zdroje vzhledem k výstupní rovině je rovna 
úhlové vzdálenosti primárních zobrazení zdroje vzhledem k difrakční mřížce. Proto 
jsou větve interferometru překříženy pomocí zrcadel (M) umístěných za objektivy 
tak, že svazek vycházející z horního objektivu (viz obr. 1) vstupuje do výstupní 
roviny zespodu a svazek vycházející ze spodního objektivu vstupuje do výstupní 
roviny svrchu. Tím dojde k převrácení pořadí barev. Na obrázku 1 je překřížení 
větví provedeno v zobrazovací části interferometru. Překřížení lze však provést také 
v části v osvětlovací, nikoliv však v obou částech současně. Geometrie a sklon 
svazků za difrakční mřížkou pak symetricky (vzhledem k předmětové rovině) 
odpovídá jejich geometrii a sklonu v okolí výstupní roviny, v níž se oba svazky 
protínají a vytvářejí interferenční proužky rovnoběžné s vrypy difrakční mřížky. 

Prostorová frekvence fOP interferogramu ve výstupní rovině (OP) je dvojnásobná 
vzhledem k prostorové frekvenci fG difrakční mřížky, protože interferogram vzniká 
interferencí prvního a mínus prvního difrakčního řádu mřížky (G): 

 
fOP = 2sin(ϑ)/λ = 2fG,    (2)  

 
Prostorová frekvence fOP je táž pro všechny vlnové délky λ. Interferometr je tedy 
achromatický. Po vložení předmětu vzniká ve výstupní rovině achromatický 
obrazový mimoosový hologram s nosnou prostorovou frekvencí fOP. 

 
2.3 REKONSTRUKCE OBRAZOVÉ KOMPLEXNÍ AMPLITUDY 

A HOLOGRAFICKÁ PODMÍNKA 
K rekonstrukci obrazové amplitudy a fáze ze zaznamenaného hologramu je 
využívána metoda navržená Kreisem [8], která je založena na principu odstranění 
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nosné prostorové frekvence fOP (2) ve fourierovském prostoru. Zaznamenaný 
hologram je nejprve převeden na spektrum prostorových frekvencí pomocí 
algoritmu dvourozměrné rychlé Fourierovy transformace (FFT). Obrazové spektrum 
v postranním pásmu je separováno maskou ve tvaru kruhového okna s poloměrem 
daným maximální obrazovou frekvencí. Separované obrazové spektrum je poté 
přesunuto tak, aby původní nosná prostorová frekvence fOP byla po přesunutí 
v nulové prostorové frekvenci, tedy na souřadnicích [0, 0]. Separované obrazové 
spektrum je pak násobeno Hanningovou váhovou funkcí ve tvaru 0,5(1 – cos πρ), 
kde ρ je normovaný poloměr váhové funkce, pro nějž platí, že ρ = 1 na okraji 
kruhového okna a následně je pomocí dvourozměrné inverzní FFT (IFFT) 
transformováno na komplexní obrazovou amplitudu. Z ní je vypočtena jak reálná 
amplituda (modul), jejíž kvadrát udává obrazovou intenzitu, tak obrazová fáze 
(argument). 

Aby bylo možné provést rekonstrukci amplitudy a fáze touto metodou, tj. 
odstranit nosnou prostorovou  frekvenci, je nutné, aby existovala právě jedna nosná 
(prostorová) frekvence. Při použití polychromatického osvětlení musí být navíc 
splněno, že i každá vlnová délka vytvoří proužky o nosné frekvenci fOP. Další nutnou 
podmínkou separace obrazového spektra je oddělení oborů nenulových hodnot 
jednotlivých členů spektrálního rozkladu. Analýzou oborů nenulových hodnot 
jednotlivých členů spektrálního rozkladu odvodíme tzv. holografickou podmínku 

 
fOP ≥ 4NA/mλ0,     (3)  

 
která určuje minimální hodnotu nosné prostorové frekvence fOP takovou, aby obory 
nenulových hodnot členů spektrálního rozkladu měly, pokud možno, nulový průnik 
(viz odst. 2.7). Podmínka (3) je ve svém důsledku omezující, jelikož vyžaduje 
vzorkování obrazu ve výstupní rovině (OP) interferometru s minimálně 
trojnásobnou hustotou a zorné pole má tudíž minimálně devětkrát menší plochu, než 
je tomu v případě jednoduchého mikroskopu (viz odst. 2.8). 
 

2.4 PROSTOROVÁ FREKVENCE DIFRAKČNÍ MŘÍŽKY 
Prostorová frekvence (hustota vrypů) difrakčního děliče (mřížky) musí splňovat dvě 
podmínky. První z nich plyne přímo z holografické podmínky dané vztahem (3) 
dosazením za fOP ze vztahu (2): 

  
fG ≥ 2NA/mλ0,     (4)  

 
Druhá podmínka stanoví prostorovou frekvenci natolik vysokou, aby primární 
zobrazení zdroje v nultém řádu difrakce bylo právě odděleno od zobrazení v prvním 
řádu pro vlnovou délku λ = λ0, tedy aby světlo z nultého řádu nevnikalo do vstupní 
pupily kondenzoru. Hledaná druhá podmínka je shodná s první podmínkou (4). 
Horní limit prostorové frekvence difrakční mřížky vychází z rovnice (1) 
a z podmínky |sinϑ| ≤ 1: fG ≤ 1/|nλ|. Čím však bude fG větší, tím budou proužky 
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hologramu jemnější. K jejich rozlišení kamerou bude nutné zobrazit hologram na čip 
kamery s větším zvětšením, čímž se zmenší zorné pole. S rostoucím fG se bude také 
zužovat interval spektrální propustnosti mikroskopu (viz odst. 2.6). Je tedy žádoucí, 
aby prostorová frekvence difrakčního děliče (mřížky) byla co nejmenší. 

Mikroskop byl navržen pro čtyři shodné planachromatické objektivy s tubusovou 
délkou 160 mm. Střední vlnová délka λ0 = 650 nm byla zvolena blíže k dlouhovlnné 
části spektra vzhledem k preferované aplikaci mikroskopu pro pozorování 
biologických objektů, jelikož kratší vlnové délky mohou při použití výkonných 
zdrojů světla (zejména laserů) vyvolávat autofluorescenci molekul obsažených např. 
v nitrobuněčných organelách, zejména v mitochondriích a lyzozomech.  

Na základě závěrů uvedených v odstavci 2.7 a s ohledem na maximální velikost 
zorného pole byla pro navržený mikroskop zvolena prostorová frekvence 
difrakčního děliče (G) fG = 71 mm-1. Odchylka ϑ0 ≈ 2,7° větví interferometru pak 
byla stanovena podle vztahu (1). 

V tabulce 1 jsou uvedeny tři z běžně užívaných mikroskopových objektivů a jim 
odpovídající hodnoty těchto parametrů: průměr d vstupní pupily kondenzoru, mezní 
hodnota prostorové frekvence fG splňující podmínku (4) a pološířka intervalu účinné 
spektrální propustnosti mikroskopu. 

Tabulka 1. Parametry pro vybrané objektivy∗ 

pološířka účinné 
spektrální funkce 

mikroskopový 
objektiv 
(m / NA) 

d [mm] fG [mm-1] 
viz (4) 

∆0,5λ [nm] interval [nm] 
10×/0,25 7,5 77 282 (509, 791) 
10×/0,25 +6,9+ 71 263 (321, 979) 
20×/0,40 6,0 62 225 (537, 763) 
40×/0,65 4,9 50 184 (558, 742) 

∗ Průměr d vstupní pupily kondenzoru (výstupní p. objektivu) se zvětšením m a numerickou aperturou NA; 
dolní mezní hodnoty prostorové frekvence fG vyhovující podmínce (4); pološířka (FWHM) intervalu 
účinné spektrální propustnosti mikroskopu. 

+ plošný zdroj ve vstupní pupile kondenzoru vycloněn na průměr cca 7 mm. 
 

2.5 SPEKTRÁLNÍ PROPUSTNOST MIKROSKOPU 
Jelikož jsou primární zobrazení plošného zdroje světla ve vstupních pupilách 
kondenzorů stranově posunuta vlivem disperze difrakční mřížky a mechanický otvor 
(vstupní pupila) kondenzoru má konečnou velikost, bude jím omezena spektrální 
propustnost mikroskopu, jelikož se na vzniku interferenčních proužků a tvorbě 
holografického zobrazení podílí pouze ta část plochy zdroje (účinná plocha), která je 
pro danou vlnovou délku zobrazena do obou pupil současně (viz obr. 2). Pološířky 
intervalů účinné spektrální propustnosti pro jednotlivé objektivy jsou uvedeny 
v tabulce 1, pásma spektrální propustnosti pak v tabulce 2 (odst. 2.6). 
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Obrázek 2. Plné černé kružnice značí vstupní pupily kondenzorů předmětové 

a referenční větve, barevnými čárkovanýmí kružnicemi jsou vyznačeny primární 
obrazy plošného zdroje v prvním difrakčním řádu pro danou vlnovou délku 

a vybarvené čočkovité oblasti značí účinné plochy zdroje, tedy tu část plošného 
zdroje, která se pro danou vlnovou délku zobrazí současně do obou pupil. 

 
2.6 VYŠŠÍ DIFRAKČNÍ ŘÁDY A JEJICH VLIV NA KVALITU 

HOLOGRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ 
Difrakční mřížka (G) použitá jako dělič svazku v interferometru navrženého CCHM 
je navržena tak, aby všechny sudé difrakční řády včetně nultého řádu měly nulovou 
intenzitu. To samozřejmě platí pouze pro ty vlnové délky, pro něž je propustnost 
mřížky 1 a –1. Pro ostatní vlnové délky, pro něž platí, že propustnost mřížky je 
v absolutní hodnotě rovna jedné, má nultý řád obecně nenulovou intenzitu, zatímco 
ostatní sudé řády zůstávají nulové. 

Z intervalů spektrální propustnosti uvedených v tabulce 2 je patrné, že o vlivu 
difrakčních řádů vyšších než třetích nemá smysl uvažovat, protože spektrální 
intenzita halogenové lampy a propustnost optických prvků klesá k nule pro vlnové 
délky kratší než 400 nm, viz křivku K1 v obrázku 3. 

Tabulka 2: Pásma spektrální propustnosti 

difrakční řád 
n 

pásmo účinné spektrální 
propustnosti [nm] 

šířka pásma účinné 
spektrální 

propustnosti [nm] 

pásmo celkové 
propustnosti [nm] 

1 (320, 980) 660 (0, 1300) 
2 (160, 490) 330 (0, 650) 
3 (107, 327) 220 (0, 433) 

 
Z obrázku 3 je patrné, že krom prvního difrakčního řádu (křivka K8) je významný 
pouze nultý řád (křivka K2) a je proto žádoucí navrhnout interferometr tak, aby 
nultý difrakční řád nevstupoval do vstupní pupily kondenzoru. Třetí difrakční řád lze 
zanedbat, jelikož spektrální propustnost je v případě třetího řádu téměř nulová, viz 
křivku K9. 
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Obrázek 3. Křivka K1: normovaná spektrální intenzita světla z halogenové lampy 
po průchodu mikroskopovým objektivem; křivka K2: relativní spektrální intenzita 

nultého difrakčního řádu mřížky s fG = 71 mm-1; křivka K8: celková spektrální 
propustnost mikroskopu v prvním difrakčním řádu; křivka K9: relativní spektrální 
intenzita třetího difrakčního řádu je prakticky nulová – hodnoty řádu 10-5; křivka 

K10: účinná spektrální propustnost mikroskopu v prvním difrakčním řádu. 
 
2.7 SPEKTRUM PROSTOROVÝCH FREKVENCÍ HOLOGRAMU 

V důsledku příčných posunutí primárních obrazů zdroje ve vstupních pupilách 
kondenzorů dochází k omezení spektra prostorových frekvencí pozorovaného 
předmětu přenesených objektivem do jeho obrazové roviny při osvětlení světlem 
vlnové délky λ ≠ λ0, viz obrázek 4, kde jsou čárkovaně vyznačeny hranice oblastí 
nenulových hodnot spektra prostorových frekvencí přítomných ve výstupní rovině 
interferometru pro NA/m = 0,023, λ0 = 650 nm a  fG = 71 mm-1. Každá z křivek 
odpovídá jedné vlnové délce a každé křivce přísluší jedna kružnice o poloměru 
R = 2NA/mλ, která by určovala oblast nenulových hodnot prostorových frekvencí 
nebýt úhlové disperze osvětlení způsobené difrakčním děličem svazku.  

Čárkované hranice oblastí vymezují obor nenulových hodnot korelace funkce 
účinné plochy zdroje (čočkovité plochy v obr. 2) a aperturní funkce objektivu 
(kruhový otvor – pupila). Hodnoty korelace pro různé vlnové délky určují váhy 
zastoupených prostorových frekvencí. Sečteme-li tyto váhy prostorových frekvencí 
přes všechny vlnové délky v rámci spektrálního pásma osvětlení a budeme-li 
sčítance vážit spektrální intenzitou osvětlení v prvním difrakčním řádu mřížky (G), 
dostaneme výslednou váhovou funkci prostorových frekvencí obrazového spektra 
hologramu, viz vrstevnice v obrázku 5 okolo nosné prostorové frekvence fOP. 
Vrstevnice (půlkružnice) okolo bodu [0, 0] představují výslednou váhovou funkci 
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Obrázek 4. Čárkovaně jsou vyznačeny hranice oblastí nenulových hodnot spektra 

prostorových frekvencí přítomných ve výstupní rovině interferometru pro 
NA/m = 0,023, λ0 = 650 nm a  fG = 71 mm-1. Každá z křivek odpovídá jedné vlnové 

délce a každé křivce přísluší jedna kružnice o poloměru R = 2NA/mλ, která by 
určovala oblast nenulových hodnot prostorových frekvencí nebýt úhlové disperze 

osvětlení způsobené difrakčním děličem svazku. 
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Obrázek 5. Vrstevnicový graf zobrazující normovanou výslednou váhovou funkci 
prostorových frekvencí hologramu, resp. členů nultého a prvního difrakčního řádu 
pro NA/m = 0,023, λ0 = 650 nm, (400 ≤ λ ≤ 850) nm a  fG = 71 mm-1. Tečkované 

kružnice značí zvolený práh pod nímž lze považovat váhy prostorových frekvencí 
za nulové a tyto prostorové frekvence nezahrnovat do výřezu při rekonstrukci 

komplexní amplitudy zobrazení. 

 
Obrázek 6. Profil váhové funkce z obrázku 5 podél osy x na souřadnici y = 0. 
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autokorelace obrazového spektra prostorových frekvencí pozorovaného předmětu 
(viz také obr. 6). Vzhledem k nízkým hodnotám vah v okrajových oblastech obou 
výsledných váhových funkcí (viz obr. 5) je vhodné zvolit určitou prahovou hodnotu 
(zvolili jsme 2 %, viz obr. 5) pod níž budeme váhu prostorových frekvencí 
považovat za nevýznamnou. Tečkované kružnice vymezují oblasti významných 
hodnot prostorových frekvencí. Průnik těchto oblastí musí být nulový, aby bylo 
možné obě spektra separovat a rekonstruovat amplitudu a fázi předmětové vlny 
(viz odst. 2.3). 

Z obrázku 5 plyne, že výřez obrazového spektra prostorových frekvencí bude 
kruhový, jeho střed bude na souřadnici [152, 0] mm-1 a jeho poloměr bude 71 mm-1. 
Nosná frekvence fOP = 142 mm-1 tedy nebude ležet ve středu kruhového výřezu. 
Přenos prostorových frekvencí v tomto mikroskopu proto bude mírně anizotropní. 
Na základě uvedených předpokladů lze za pomoci obrázku 5 formulovat podmínku 
(3): fOP ≥ 4NA/mλ0. 

Maximální prostorová frekvence přítomná v hologramu ve výstupní rovině 
interferometru má dle obrázku 5 hodnotu  

 
fmax = 223 mm-1 = 3,14fG = 6,28NA/mλ0.    (5)  

 
2.8 VÝSTUPNÍ OBJEKTIV A ZORNÉ POLE 

Vzorkovací frekvence detektoru by měla být minimálně 2,3-krát vyšší než hodnota 
fmax daná vztahem (5). Prostorovou frekvenci obrazových bodů (pixelů) detektoru 
jsme označili fD a pro zvětšení mOL a numerickou aperturu NAOL výstupního 
objektivu (OL) jsme odvodili podmínky 
 

mOL ≥ 7,22fG/fD,      (6)  
 

NAOL ≥ fG λ0 + NA/m.     (7)  
 

Použitý detektor (digitální kamera) má čtvercové pixely o velikosti 6,45 μm, tedy 
vzorkuje s frekvencí fD  = 155 mm-1 a podmínka (6) pro fG = 71 mm-1 dává 
mOL ≥ 3,3. Mezní hodnota NAOL daná podmínkou (7) pro objektivy uvedené 
v tabulce 1 je: NAOL ≥ 0,07. 
Jako výstupní objektiv (OL) jsme použili standardní mikroskopový objektiv 
4×/0,12, 160/–, tj. mOL = 4, NAOL = 0,12, který splňuje obě podmínky (6) a (7). 
Zorné pole ve výstupní rovině (OP) má s tímto objektivem velikost 
2,2 mm × 1,7 mm (úhlopříčka 2,8 mm). Podmínka (7) umožňuje použít objektiv 
s menším zvětšením. Prakticky jej však nelze použít, protože by zorné pole 
přesahovalo okraje difrakční mřížky, kterou máme v současné době k dispozici 
a jejíž velikost je 3 × 3 mm2. 

Porovnáním fmax pro navržený holografický mikroskop (5) a pro konvenční 
mikroskop (za stejných předpokladů) dojdeme k poměru 2,9:1. Zobrazení 
holografickým mikroskopem tudíž v mezním případě vyžaduje přibližně trojnásobné 
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(nebo větší) zvětšení a plocha zorného pole je tedy devětkrát (nebo vícekrát) menší 
oproti běžnému mikroskopu. 

 
2.9 PŘEHLED PARAMETRŮ POUŽITÝCH OPTICKÝCH PRVKŮ 

V této kapitole byly teoreticky odvozeny parametry optických prvků, které zásadním 
způsobem určují konstrukční uspořádání mikroskopu, viz tabulku 3. 

 

Tabulka 3. Parametry optických prvků 

kondenzor (C) 
objektiv (O) 

 

mikroskopové objektivy 
tubusová délka: 160 mm, 

parfokální vzdálenost: 45 mm 
maximální průměr aperturní clony: 7,5 mm 

difrakční dělič svazku 
(G) hustota vrypů: 71 mm-1 

detektor (D) 
(digitální kamera) 

prostorová vzorkovací frekvence: 155 mm-1, 
velikost čipu: 1376 × 1038 pixelů, tj. 8,9 × 6,7 

mm2 

výstupní objektiv (OL) 
mikroskopový objektiv 4×/0,12 

tubusová délka: 160 mm, 
parfokální vzdálenost: 45 mm 

zorné pole ve výstupní 
rovině (OP) 2,2 mm × 1,7 mm (úhlopříčka 2,8 mm) 

 
3  KONSTRUKCE 

Na základě hodnot vypočtených v kapitole 2 byl zkonstruován transmisní koherencí 
řízený holografický mikroskop (viz obr. 7). 

 
3.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
• interferometr: achromatický, prostorově invariantní, symetrické konstrukce 

(maximální shoda obou větví) 
• osvětlovací soustava: světlo z externího komerčního halogenového zdroje 

světla s plynulou regulací intenzity osvětlení je přivedeno optickým kabelem 
do konektoru (CIS) osvětlovacího systému pro holografický mikroskop, viz 
obrázek 8 (funkční vzorek č. 24481, P. Kolman, 2009), který je opatřen 
karuselem (AD) s osmi clonami o průměrech (0,2; 0,4; 0,6; 1; 2; 3; 4; 5) mm, 
pro volbu velikosti plošného zdroje světla a tedy prostorové koherence 
osvětlení vzorku. Clony lze centrovat pomocí šroubů (SA1) a (SA2) v rozsahu 
±1 mm. Součástí osvětlovacího systému je také bariérový filtr pro odstínění 
dlouhovlnného záření (tzv. studený filtr). Časovou koherenci osvětlení lze 
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regulovat zasunutím interferenčního filtru do jedné z pozic (F1–F3), viz 
obrázek 7. Tamtéž lze vkládat také neutrální filtry pro redukci intenzity 
osvětlení. 

• kolektorová čočka: dublet s ohniskovou vzdáleností 77,03 mm, tl. 8,6 mm, 
průměr 25 mm, zvětšení mezi předmětovou rovinou (rovina plošného zdroje 
světla) a obrazovou rovinou (vstupní pupila kondenzoru) je 1,6-krát. 
Kolektorová čočka je centrovatelná z důvodu justáže pomocí dvojice šroubů 
(SL).  

• dělič svazku: transmisní fázová difrakční mřížka s prostorovou frekvencí 
71 mm-1. 

• zrcadlo (M4): je posuvné ve směru osy interferometru pomocí šroubu (DS2). 
Jedná se o mikrometrický šroub Thorlabs DAS110 s vnějším hrubým 
stoupáním 0,3 mm na otáčku a s vnitřním diferenciálním závitem se stoupáním 
25 μm na otáčku. Tímto posuvem lze nastavit shodnou optickou délku větví 
interferometru. 

• zrcadla (M4), (M5), (M6) a (M7): jsou naklápěna ve dvou osách, což 
umožňuje při justáži sjednotit zobrazení difrakční mřížky oběma větvemi ve 
výstupní rovině. 

• kondenzory (C1) a (C2): v osovém směru jsou oba kondenzory posuvné 
současně s celou osvětlovací částí interferometru, tj. počínaje děličem svazku 
a konče kondenzory v rozsahu asi 20 mm pomocí koaxiálního šroubu (KS1), 
parametry viz níže. Ve směru kolmém na osu svazku se oba kondenzory 
posouvají nezávisle pomocí šroubů (S1–S4). Je to nutné zejména pro objektivy 
s větším zvětšením, kdy se výrazně negativně projeví nesouosost kondenzoru 
s objektivem. 

• objektivy (O1) a (O2): pro správnou funkci mikroskopu musí být kondenzory 
a objektivy shodné. Objektiv (O2) je osově posuvný šroubem (DS1), aby bylo 
možné zaostřit rovinu děliče svazku nezávisle v obou větvích. 

• mikroskopový stolek: v původní konstrukci byl použit upravený 
mikroskopový stolek od firmy Lambda Praha, s.r.o., který byl později nahrazen 
teplotně stabilizovaným (vyhřívaným) stolkem (viz funkční vzorek č. 22971, 
M. Antoš, 2008). Vyhřívaná vložka (HI) je označena na obrázku 7. Stolek je 
posuvný v ose interferometru pomocí koaxiálního šroubu (KS2), parametry viz 
níže. Vzorek i referenční objekt jsou umístěny na jednom stolku, čímž je 
zaručen jejich současný posuv v ose svazku. Referenční objekt je navíc 
nezávisle posuvný v ose svazku (závitová vložka (TI) se stoupáním 250 μm na 
otáčku), což umožňuje zaostřit předměty v obou větvích současně. Při 
přeostřování tak obě větve zůstávají ekvivalentní (zejména vzhledem 
k otvorové vadě). 

• standardní mikroskopové ovládací prvky: koaxiální šrouby osového posuvu 
kondenzorů (KS1) a posuvu stolku (KS2). Byly použity šrouby firmy Lambda 
Praha, s.r.o., s jemným posuvem 100 μm na otáčku (50 dílků). 

• výstupní objektiv (OL): standardní mikroskopový objektiv 4×/0,12, 160/–. 
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Obrázek 7. Celkový pohled na justážní prvky CCHM ve vzpřímené poloze. 
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Obrázek 8. Osvětlovací systém pro holografický mikroskop pro světlo nízké 
koherence. Na levém obrázku je vložen držák laserové diody (LD), vpravo 

konektor (CIS) pro připojení optického kabelu z halogenového zdroje světla 
(funkční vzorek č. 24481, P. Kolman, 2009). AD .. revolver se clonami, 

SA1 a SA2 .. šrouby pro centrování clon. 
 
• detektor (D): digitální kamera Astropix 1.4, Softhard Technology, černobílá, 

velikost čipu 1376 pixelů × 1038 pixelů, velikost pixelu 6,45 µm × 6,45 µm, 
12 snímků za sekundu, 12 bitů, chlazená Peltierovým článkem, digitální přenos 
dat přes IEEE 1394 (FireWire), 

• zorné pole: velikost 2,2 mm × 1,7 mm (úhlopříčka 2,8 mm), měřeno ve 
výstupní rovině interferometru (viz obr. 1 (OP)).  

• stativ mikroskopu je šroubovaný z duralových desek tloušťky 18 mm, což 
zaručuje jeho dostatečnou tuhost a umožňuje položit mikroskop na bok nebo jej 
otočit o 180° do invertované polohy (s objektivy dole), což je žádoucí zejména 
pro pozorování živých buněk. 

• vibrace: pasivní tlumení – betonová deska se silentbloky. 
• stabilizace teploty: betonová deska je opatřena topnými tělesy a regulátorem 

teploty. Mikroskop včetně topné desky je umístěn v termoizolačním boxu 
z dutinkového polykarbonátu. V případě pozorování živých buněk se prostor 
uvnitř boxu vyhřívá na teplotu cca 35° C a samotný preparát je zahříván topnou 
vložkou (HI) mikroskopového stolku na teplotu 37° C (viz [4], odst. 3.1) 

• fluorescence: krom možnosti pozorovat objekty ve světlém poli, tak jako 
v konvenčním mikroskopu (nekonfokálně), je v konstrukčním návrhu CCHM 
počítáno s epi-fluorescencí (s horním osvětlením). Nad objektivy je umístěna 
posuvná lišta se čtyřmi pozicemi pro bloky filtrů (od firmy Nikon) pro rychlou 
výměnu fluorescenčních filtrů. K realizaci návrhu však doposud nedošlo. 
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4  EXPERIMENT 
Holografický mikroskop navržený a vyrobený v uspořádání popsaném v kapitolách 
2 a 3 je od svého uvedení do provozu v září roku 2006 až do současné doby 
využíván zejména k pozorování živých buněk [10]. Byly také ověřovány vlastnosti 
jeho zobrazení na modelových vzorcích, zejména teoreticky předpovězená 
hloubková diskriminace (optické řezy) zobrazení světlem nízké koherence 
v transmisním mřížkovém interferometru [4]. 

Pro tento experiment byl mikroskop osazen planachromatickými objektivy 
20×/0,4, 160/– LWD, jako kondenzory byly použity planachromatické objektivy 
20×/0,4, 160/0,17. Zdroj světla byl plošný prostorově nekoherentní, tvořený matnicí 
osvětlenou halogenovou lampou a byl vycloněn tak, aby plně vysvítil předmětové 
pupily kondenzorů. Pro nastavení stupně časové koherence osvětlení byl použit 
interferenční filtr se střední vlnovou délkou λ = 650 nm a s pološířkou 70 nm. 

Hologram byl snímán digitální kamerou Softhard Technology Astropix 1.4 
(černobílá, velikost čipu 1376 pixelů × 1038 pixelů, velikost pixelu 
6,45 µm × 6,45 µm, 12 snímků za sekundu, 12 bitů, chlazená Peltierovým článkem). 

 
 

 
Obrázek 9. Potlačení násobně rozptýleného světla při zobrazení CCHM s nízkou 
koherencí osvětlení. Amplitudový vzorek (AO): měděná fólie tloušťky 0,02 mm 

s obdélníkovými otvory o velkosti cca 15 x 13 μm2. Fázový vzorek (FO): krycí sklo 
Cellocate tloušťky 170 µm, s vyleptaným reliéfem (M) hlubokým přibližně 360 nm. 
Zobrazení ve světlém poli bylo získáno zacloněním referenční větve holografického 

mikroskopu. Matnice – oboustranně zmatněné krycí sklo o tloušťce 150 μm 
umístěné přibližně 3 mm od vzorku směrem k objektivu. Každý snímek světlého 

pole a CCHM intenzity byl zvlášť upraven na maximální kontrast. 
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4.1 OPTICKÉ ŘEZY 
K prokázání schopnosti mikroskopu provádět optické řezy pozorovaným vzorkem, 
tj. potlačit světlo rozptýlené mimo předmětovou rovinu, byly provedeny 
experimenty s amplitudovým (AO) a s fázovým (FO) objektem. 

V obrázku 9 je porovnáno zobrazení holografickým mikroskopem (druhý a třetí 
řádek) se zobrazením běžným mikroskopem ve světlém poli (první řádek), kterého 
se dosáhne zacloněním referenční větve v holografickém mikroskopu. Oba vzorky 
byly zobrazeny jednak samotné (první a třetí sloupec) a jednak překryty oboustranně 
zmatněným krycím sklem (dále jen matnicí) o tloušťce 150 μm umístěným přibližně 
3 mm od vzorku směrem k objektivu (druhý a čtvrtý sloupec). 

Z obrázku 9 je patrné, že zobrazení ve světlém poli je zcela zničeno rozptylem 
světla na matnici, zatímco holografické zobrazení, a to jak intenzita, tak fáze, je 
přítomností matnice téměř nedotčeno. Každý snímek světlého pole a CCHM 
intenzity byl zvlášť upraven na maximální kontrast. Fázové snímky nebyly žádným 
způsobem upravovány. 
 

4.2 KVANTITATIVNÍ FÁZOVÝ KONTRAST 
Fázovým předmětem zobrazeným na obrázku 9 je krycí sklo Cellocate firmy 
Eppendorf s vyleptaným reliéfem ve tvaru písmene „M” (viz obr. 9, FO). Hloubka 
reliéfu vypočtená z měření na mikroskopu atomárních sil (AFM) leží s 95,4 % 
pravděpodobností v intervalu (359±6) nm.  

 

 
Obrázek 10. Výškové profily získané řezem fázového zobrazení v holografickém 

mikroskopu podél bílých čar v obr. 9. Naměřené hodnoty fáze φ byly navázány 
a přepočítány na výšku h pomocí vztahu: h = φ/k(n – n0), kde k = 2π/λ0, 

λ0 = 650 nm, n ≈ 1,520 je index lomu pro Cellocate (n = 1,525 pro λ = 546 nm) 
a n0 ≈ 1 je index lomu vzduchu. 

 
Fázové profily φ získané řezem CCHM fáze podél bílých čár jdoucích přibližně 
z levého horního rohu do pravého dolního rohu, viz obrázek 9 (stejné místo na 
vzorku v obou snímcích) byly nejprve navázány a následně transformovány 
odečtením funkce y = ax + b. Koeficienty a a b byly pro oba profily různé a byly 
zvoleny tak, aby byl kompenzován náklon fázové plochy a abychom docílili 
nejlepšího sesazení obou profilů. Následně byly hodnoty fáze φ přepočteny na výšku 
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h podle vztahu: h = φ/k(n – n0), kde k = 2π/λ0, λ0 = 650 nm, n ≈ 1,520 je index lomu 
borosilikátového skla z něhož je vyrobeno krycí sklo Cellocate (n = 1,525 pro 
λ = 546 nm, informace od firmy Eppendorf) a n0 ≈ 1 je hodnota indexu lomu pro 
okolní prostředí (vzduch).  

Výškové profily jsou vykresleny na obrázku 10. Plnou čarou je zobrazen řez 
samotným fázovým vzorkem, tečkovanou čarou je zobrazen fázový vzorek překrytý 
matnicí. Hloubka 367 nm odhadnutá z profilu naměřeného holografickým 
mikroskopem odpovídá měření mikroskopem AFM, ačkoliv leží mimo interval 
spolehlivosti. Šum zřetelný v profilu s matnicí je důsledkem nízké intenzity signálu 
a nízkého kontrastu interferenčních proužků. Není to zobrazení povrchu matnice. 

 
4.3 VLIV KOHERENCE OSVĚTLENÍ NA KVALITU 

HOLOGRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ 
Výše popsané experimentální uspořádání využijeme ještě k posouzení vlivu časové 
a prostorové koherence osvětlení na kvalitu holografického zobrazení. Amplitudový 
vzorek (viz AO na obr. 9) překrytý matnicí zobrazíme nejprve světlem proměnné 
prostorové koherence (viz obr. 11) a poté světlem proměnné časové koherence 
(viz obr. 12). 

Amplitudový vzorek překrytý matnicí (viz obr. 11) byl osvětlen halogenovou 
lampou s filtrem 650 nm s pološířkou 70 nm, plošný zdroj v předmětové ohniskové 
rovině kondenzoru byl vycloněn na průměr a) d = 6 mm a b) d = 1 mm. V detailu 
intenzitního zobrazení v případě vyššího stupně prostorové koherence osvětlení 
v obrázku 11b jsou patrné difrakční stopy. Obrázek je zobrazen jako negativ. 
 

 
Obrázek 11. Vliv prostorové koherence na kvalitu holografického zobrazení. 

 
Amplitudový vzorek překrytý matnicí (viz obr. 12) byl osvětlen halogenovou 
lampou a) s filtrem 650 nm s pološířkou 10 nm, b) s filtrem 650 nm s pološířkou 
70 nm, c) bez filtru (v bílém světle). Plošný zdroj v předmětové ohniskové rovině 
kondenzoru byl vycloněn na průměr d = 6 mm. Intenzita osvětlení byla nastavena 
tak, aby průměrná hodnota intenzity v rekonstruovaném zobrazení byla konstantní. 
Průměr byl počítán v prostředním z otvorů v dolní řadě (viz obr. 12). Přes tento 
otvor je veden řez naznačený čárkovanou čarou v obrázcích intenzity. Obrázky 
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v prvním až třetím sloupci jsou zobrazeny jako negativy. Profil intenzity zobrazený 
ve čtvrtém sloupci byl vytvořen z pozitivu. Rozdíl ve zobrazeních s různou 
spektrální šířkou osvětlení je patrný z profilů na přechodech mezi otvorem 
a nepropustnou částí. Čím nižší je stupeň koherence osvětlení, tím ostřeji je hrana 
zobrazena. 

 

 
Obrázek 12. Vliv časové koherence na kvalitu holografického zobrazení.  

 
5  ZÁVĚR 

Byl navržen, zkonstruován a ověřen koherencí řízený transmisní holografický 
mikroskop (CCHM), který využívá interferometr Machova-Zehnderova typu 
s difrakčním děličem svazku. Tento interferometr je achromatický a prostorově 
invariantní. Umožňuje tedy zobrazení v bílém světle plošného prostorově 
nekoherentního zdroje. V jeho výstupní rovině vzniká mimoosové holografické 
zobrazení pozorovaného předmětu, které je zaznamenáno digitální kamerou 
a připojeným počítačem je numericky rekonstruována komplexní amplituda 
předmětové vlny, tedy její intenzita a fáze. K rekonstrukci zobrazení stačí jediný 
snímek (hologram), což zaručuje vysokou odolnost systému vůči rychlým změnám 
podmínek pozorování, zejména turbulencím okolního prostředí. Frekvence 
snímkování není omezena žádnou částí optické soustavy. Je omezena pouze 
rychlostí záznamového zařízení (kamera a počítač) a zobrazení tedy probíhá 
v reálném čase, což dává předpoklad pro možnost pozorování velmi rychlých dějů. 

V disertační práci bylo popsáno optické uspořádání koherencí řízeného 
holografického mikroskopu, byly uvedeny podmínky, jejichž splněním se dosáhne 
achromatičnosti interferometru, byla provedena analýza spektra prostorových 
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frekvencí hologramu ve výstupní rovině interferometru a na jejím základě byla 
stanovena hustota vrypů difrakčního děliče svazku. Byla také určena účinná 
spektrální propustnost mikroskopu. V závěru kapitoly 2 byly odvozeny podmínky 
pro zvětšení a numerickou aperturu výstupního objektivu, byla určena velikost 
zorného pole a ta byla porovnána s běžným světelným mikroskopem.  

Na zobrazení modelových vzorků jsou demonstrovány vlastnosti holografického 
zobrazení. Fázová složka zobrazení představuje kvantitativní záznam rozdílu 
optických drah mezi předmětovou a referenční větví, tedy změnu optické dráhy 
způsobenou vloženým předmětem, tzv. kvantitativní fázový kontrast.  

V důsledku nízké koherence osvětlení je mikroskop schopen provádět optické 
řezy pozorovaným předmětem, což platí pro obrazovou intenzitu i fázi 
(experimentálně ověřeno). Vznik optických řezů je primárně důsledkem nízké 
prostorové koherence osvětlení. Současné snížení časové koherence výrazně zúží 
optický řez při zobrazení v odraženém světle. Samotná časová nekoherence 
umožňuje vznik optických řezů při zobrazení v odraženém světle a v procházejícím 
světle tento efekt vzniká pouze u mřížkových achromatických interferometrů [4], 
tedy také v případě CCHM.  

Optické řezy (v obrazové intenzitě) jsou ekvivalentní zobrazení rastrovacím 
konfokálním mikroskopem. Lze tedy zobrazovat trojrozměrné předměty překryté 
rozptylující vrstvou nebo vnořené v rozptylujícím prostředí. Jak je patrné 
z experimentu uvedeného v kapitole 4, světlo nízké koherence násobně rozptýlené 
mimo předmětovou rovinu významně neovlivňuje výsledné zobrazení. 

Znalost komplexní amplitudy předmětové vlny v některé rovině (obvykle 
v předmětové) umožňuje vypočítat zobrazení také v jiných rovinách v rámci 
koherenčního objemu a tím mikroskop ex post numericky přeostřovat a do jisté míry 
rekonstruovat prostorové rozložení snímaného trojrozměrného objektu.  

Stupeň koherence osvětlení lze u CCHM přizpůsobit charakteru vzorku 
a požadovaným vlastnostem zobrazení. Vyšší stupeň koherence osvětlení poskytuje 
možnost numerického přeostřování v osově rozsáhlejší oblasti. Omezení koherence 
tuto oblast zužuje a současně zjemňuje optický řez a umožňuje zobrazení pouze 
balistickým světlem. Kombinací jak nízké časové, tak nízké prostorové koherence je 
významně potlačen koherenční šum vznikající na rozptylových centrech mimo 
předmětovou rovinu. 

Pozoruhodnou vlastností CCHM je, že umožňuje kromě separace balistického 
světla separovat také světlo difúzní. 

Paralelní holografický záznam obrazu v mnoha barvách v jediném okamžiku 
umožňuje v některých případech překonat destruktivní interferenci světla ve vzorku 
na některé vlnové délce a zachovat tím fázovou informaci z tohoto pozorovaného 
místa. 

Mikroskop je z výše uvedených důvodů vhodný např. pro in vitro automatizované 
pozorování živých buněk, případně vnořených v suspenzi, a jejich reakcí na vnější 
podněty, což bylo také provedeno a důkladně prověřeno Ing. Hanou Uhlířovou, 
Ph.D. v rámci její disertační práce [10]. 
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ABSTRACT 

Transmitted-light coherence-controlled holographic microscope (CCHM) based on 
an off-axis achromatic and space-invariant interferometer with a diffractive 
beamsplitter has been designed, constructed and tested. It is capable to image objects 
illuminated by light sources of arbitrary degree of temporal and spatial coherence. 
Off-axis image-plane hologram is recorded and the image complex amplitude 
(intensity and phase) is reconstructed  numerically using fast Fourier transform 
algorithms. Phase image represents the optical path difference between the object 
and the reference arms caused by presence of an object. Therefore, it is 
a quantitative phase contrast image. Intensity image is confocal-like. Optical 
sectioning effect induced by an extended, spatial incoherent light source is 
equivalent to a conventional confocal image. CCHM is therefore capable to image 
objects under a diffusive layer or immersed in a turbid media. Spatial and temporal 
incoherence of illumination makes the optical sectioning effect stronger compared to 
a confocal imaging process. Object wave reconstruction from the only one recorded 
interference pattern ensures high resistance to vibrations and medium or ambience 
fluctuations. The frame rate is not limited by any component of the optical setup. 
Only the detector and computer speeds limit the frame rate. CCHM therefore allows 
observation of rapidly varying phenomena. CCHM makes the ex-post numerical 
refocusing possible within the coherence volume. Coherence degree of the light 
source in CCHM can be adapted to the object and to the required image properties. 
More coherent illumination provides wider range of numerical refocusing. On the 
other hand, a lower degree of coherence makes the optical sectioning stronger, i.e. 
the optical sections are thiner, it reduces coherence-noise and it makes it possible 
to separate the ballistic light. In addition to the ballistic light separation, CCHM 
enables us to separate the diffused light. Multi-colour-light (white-light) hologram 
record allows (in some cases) to overcome a destructive interference for some 
wavelength by constructive interference for another wavelength and to keep the 
phase information from the region of interest. Lateral resolution limit corresponds to 
incoherent imaging process and it is half of the value for coherent illumination. 

Optical setup of the microscope is described. Conditions necessary for 
achromaticity of the interferometer are stated. One of the conditions for the 
diffractive beamsplitter spatial frequency is derived. The derivation is based on the 
numerical method of the object wave reconstruction and on the analysis of spatial 
frequencies present in the hologram in the output plane of the interferometer. 
An effective spectral transmittance function of the microscope is derived, higher 
orders of diffraction and their contributions to imaging process are discussed, impact 
of an extended light source on the interference fringes contrast is analysed. 
Conditions for magnification and numerical aperture of the output lens are derived, 
field of view size is specified and compared to a conventional bright field 
microscope. Technical drawings for all the parts of the microscope are included. 
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Adjustment of optical components is described in detail for both the construction 
and operation.  
Holographic imaging properties are demonstrated and discussed on the basis 
of experimental data obtained from model samples. 


