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Abstrakt
Tato práce se zabývá tématem 3D obrazové rekonstrukce v holografické mikroskopii, kon-
krétně technikou numerického přeostřování. Numerické přeostřování umožňuje za určitých
podmínek korektně doostřit obraz vzorku, který se při snímání nacházel mimo předmě-
tovou rovinu. Tato metoda byla známa pro případ použití koherentních zdrojů osvětlení.
V práci je zobecněna do formy, ve které je použitelná i v zařízeních s obecným nekohe-
rentním (plošným anebo nemonochromatickým) zdrojem osvětlení.

Dalším bodem práce je teorie pokročilého zpracování hologramu, která umožňuje zís-
kat z jednoho hologramu i údaje o přesnosti naměřených dat, k jejichž získání by bylo
třeba postupně sejmout větší množství hologramů. Obě dvě metody jsou úspěšně experi-
mentálně ověřeny.

Summary
This thesis deals with the topic of 3D image processing for digital holographic microscopy
numerical refocusing. This method allows to perform mathematically accurate defocus
correction on image of a sample captured away from the sample plane and it was applicable
only for images that were made made using coherent illumination source. It has been
generalized to a form in which it is also applicable to devices that use incoherent (non-
monochromatic or extended) illumination sources.

Another presented achievement concerns hologram processing. The advanced hologram
processing method enables obtaining more data mainly concerning precision of quantities
from one hologram — normally, one would have to capture multiple holograms to get
those. Both methods have been verified experimentally.

Klíčová slova
holografie, mikroskopie, dekonvoluce, přeostřování, koherencí řízený holografický mikro-
skop

Keywords
holography, microscopy, deconvolution, refocusing, coherence-controled holographic microscope
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1. ÚVOD

1. Úvod

1.1. Digitální holografická mikroskopie
Digitální holografická mikroskopie (dále DHM) je pozorovací technika používaná ve svě-
telné mikroskopii, která umožňuje získat informaci nejen o intenzitě světla, které projde
vzorkem, jak je tomu u konvenčních mikroskopů, ale i o jeho fázi.

Ačkoli první interferenční mikroskop sestavil J. L. Sirks v roce 1893 [1], obrazová fáze
se dostává do středu pozornosti v optické mikroskopii až ve třicátých letech 20. století.
Frits Zernike vynalezl v té době zobrazovací techniku dnes známou jako Zernikův fázový
kontrast [2, 3], zkráceně nazývanou „fázový kontrast“ . Postupem času přibyla v padesá-
tých letech technika George Nomarského DIC (diferenciální interferenční kontrast) vyu-
žívající polarizované světlo [4] a následně v sedmdesátých letech Hoffmanův modulační
kontrast [5] vynalezený Robertem Hoffmanem.

Tyto techniky měly ve své době klíčový význam v biologii, protože umožňovaly kon-
trastní zobrazení fázových (hmotných, ale průhledných) objektů, jakými jsou například
buňky ve vodním médiu. Jedná se ale o techniky, které využívají fázi nepřímo, ke zvýšení
kontrastu, ale samy neumožňují fázi měřit. Navíc tyto techniky obraz částečně znehod-
nocují, například pro fázový kontrast je charakteristické, že kolem pozorovaných objektů
vytváří halo, které snižuje rozlišení [6]. Přes tyto nevýhody jsou tyto techniky hojně po-
užívány a na trhu je široká nabídka zařízení, které je využívají.

Vedle těchto metod existují i metody umožňující rekonstruovat fázi světla prošlého
vzorkem kvantitativně. Spíše než o metody se jedná o zařízení zvaná „interferenční mi-
kroskopy“ , která spadají do kategorie QPI (z anglického Quantitative Phase Imaging).
Tyto mikroskopy bývají sofistikovanější, co se týče konstrukce a jejich výstupem je inter-
ferogram, který je potřeba numericky zpracovat. První interferenční mikroskopy schopné
pracovat s fází kvantitativně se objevily ve druhé polovině 20. století (například [7]), ale
zejména kvůli omezení tehdejších digitálních detektorů obrazu a náročnosti jeho zpraco-
vání se nemohly uchytit v masovém měřítku. Pozornost biologů se přenesla ke konfokálním
mikroskopům a zvýšení kontrastu pomocí fluorescence [6]. Na počátku 21. století jsou ale
problémy s detektory i zpracováním překonány a objevují se zařízení určená pro široký
trh od jednoduchých a levných [8] přes složitější a robustnější [9] až po inovativní řešení
kombinující holografii a fluorescenci [10].

DHM patří do skupiny metod, které dokáží rekonstruovat jak amplitudu, tak fázi
světla, které prošlo vzorkem. Díky tomu je nadřazená metodám zmíněným v předchozím
textu, protože z výstupního signálu DHM lze spočítat výstupní signál, který by odpovídal
jak metodě fázového kontrastu, tak DIC [11] (obrácený postup možný není). Zaznamenaná
fáze je úměrná rozdílu délek optických drah mezi pozorovaným a referenčním vzorkem
v daném místě a má cenné praktické využití jak v reflexní, tak v transmisní mikroskopii.

Konkrétně v případě reflexní mikroskopie lze ze zaznamenané fáze rekonstruovat to-
pografii pozorovaného povrchu s vysokou přesností. V případě transmisní holografické
mikroskopie lze využít fázi při pozorování buněk, kdy má význam průmětu plošné hus-
toty suché hmoty buněk do předmětové roviny a lze tak buňky velmi dobře segmentovat
[12, 13], nebo měřit jejich suchou hmotu [14, 15]. Mechanismus vzniku obrazu pomocí
interference navíc dovoluje pozorování v difúzních (rozptylných, kalných) prostředích a
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1.2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

umožňuje tak pozorování biologických vzorků za přirozenějších podmínek, než jaké vyža-
dují pro pozorování konvenční metody [16].

Dalším aspektem toho, že je známa fáze i intenzita světla prošlého vzorkem (tedy
komplexní amplituda), je pak možné signál dále zpracovávat a mimo jiné kompenzovat
aberace, které lze popsat a modelovat [17], [18]. Zejména se pak jedná o kompenzaci abe-
race vzniklé rozostřením a o zkreslení obrazu vzniklé použitím plošného zdroje osvětlení.

Příčné (tedy x–y) rozlišení je v aplikacích DHM často poloviční oproti klasické mikro-
skopii, protože je použit bodový monochromatický zdroj osvětlení. Limit příčného rozlišení
je ale stejný jako v klasické mikroskopii, je ale potřeba použít plošný, prostorově nekohe-
rentní zdroj světla [19]. Reflexní holografické mikroskopy navíc mají při použití plošného
zdroje výrazný efekt koherenční brány (Coherence Gating Effect) popsaný v [19], kdy se
části vzorku nacházející mimo předmětovou rovinu zobrazují se sníženou intenzitou [20],
což je stejné chování, jaké mají konfokální mikroskopy.

Nevýhodou DHM je zvýšená složitost zařízení. Nutnost rekonstruovat výstupní signál
pomocí interference s sebou nese buď menší zorné pole (off-axis uspořádání) nebo nutnost
pořídit více záznamů pro zpracování jednoho výstupu (phase-shifting uspořádání, [19]) a
tím pak horší podmínky pro záznam dynamických jevů.

1.2. Cíle disertační práce
Je známo, že v DHM je možné kompenzovat rozostření vzorku v případě, že je použité
koherentní osvětlení (bodový, monochromatický zdroj). Této technice se říká numerické
přeostřování a je definována v sekci 4.3. Cílem mé práce bylo ověřit, je-li to možné i
v případě použití plošného zdroje a jaká jsou pak případná omezení. Cíle práce jsou
formulovány následovně:

1. Rozšíření klasické teorie numerického přeostřování, která bude platit i pro osvětlení
světlem nízké koherence (plošným, nemonochromatickým zdrojem).

2. Stanovení limitů platnosti této, stanovení prostorového omezení oblasti, kde lze pře-
ostřit.

3. Experimentální ověření závěrů odvozených v předchozích bodech.

Kromě numerického přeostřování jsem se zabýval analýzou dat a zpracováním holo-
gramu. V hologramech, které jsou produkovány první generací našich přístrojů, není plně
využita jejich schopnost zaznamenat informaci. Mým cílem bylo zjistit, jestli je možné
hologramy zpracovávat jiným způsobem a tento nedostatek vynahradit:

4. Vylepšení zpracování hologramu: Prozkoumat možnost eliminace šumu a možnost
odhadnout poměr signálu k šumu u výstupního signálu.

1.3. Struktura disertační práce
V kapitole 2.1 jsou popsány základy holografické mikroskopie a je tam představen reflexní
holografický mikroskop. Na tomto zařízení také probíhal experiment popsaný v kapitole 6.

4



1. ÚVOD

Kapitola 3 pojednává ve své první části o obecném zpracování hologramů v DHM
s mimoosovým (off-axis) uspořádáním. Ve druhé části kapitoly v sekci 3.3 je pak popsána
pokročilá metoda zpracování hologramů. Ta představuje splnění 4. cíle disertační práce.

V první části kapitoly 4 je popsán vznik obrazu v DHM a také tam jsou zavedeny
pojmy klíčové pro další text. Ve druhé části kapitoly, v sekci 4.3, je teoreticky popsáno
numerické přeostřování. To lze pojmout jako dekonvoluci a proto je v rámci splnění 1. a 2.
cíle disertační práce věnována velká pozornost analýze přenosové funkce mikroskopu pro
osvětlení plošným zdrojem.

V kapitole 5 jsou popsány vlastní dílčí výsledky, které jsou nezbytné pro praktické
výpočty v rámci numerického přeostřování a také pro vyhodnocení experimentu.

Samotný experiment a jeho vyhodnocení jsou popsány v kapitole 6.
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2. Digitální holografická
mikroskopie

Jak už bylo řečeno, digitální holografická mikroskopie je speciální mikroskopickou tech-
nikou, která umožňuje kvantitativně zaznamenat jak intenzitu, tak fázi světla, které projde
vzorkem, a je proto vhodná například pro zkoumání buněk [12] nebo povrchů [20]. Prudký
rozvoj této techniky a digitální holografie obecně nastal v době, kdy se staly dostupnými
digitální kamery a výkonné počítače schopné provádět rekonstrukci obrazu v reálném čase
(on-line) [21].

V současnosti existují v rámci této techniky dvě uspořádání: On-axis holografie [22,
s. 302] (též Gaborova holografie nebo phase-shifting interferometrie) a off-axis hologra-
fie (též Leithova-Upatnieksova holografie) — [22, s. 306]. Obvykle se v obou případech
jedná o obrazové (anglicky image [22, s. 319]) hologramy a techniky se liší v tom, jakým
způsobem dochází k interferenci světla v objektovém a referenčním svazku. Liší se také
zpracování hologramů.

V následujícím textu se budeme zabývat právě off-axis holografií v reflexním uspořá-
dání.
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Obrázek 2.1: Schema reflexního CCHM (a) a pohled na odkryté zařízení (b). MO a MR
jsou zrcátka v objektovém, respektive referenčním svazku, BSO a BSR děliče svazku, OO a
OR objektivy, OV výstupní objektiv, DG difrakční mřížka, IF barevný filtr, IA prostorový
filtr a IL kolektorová čočka.

2.1. Reflexní digitální holografický mikroskop
Reflexní holografický mikroskop byl pro účely této práce zvolený proto, že v tomto uspo-
řádání jsou lépe splněny podmínky kinematické aproximace, ze kterých vychází model
zobrazení založený na teorii lineárních, prostorově invariantních systémů (popsaný dále
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v kapitole 4). Z praktické stránky pak bylo podstatné, že reflexní CCHM v naší labora-
toři (na obr. 2.1(b)) byl vybaven piezo stolkem umožňujícím pohyb v podélném směru
s přesností větší, než na desetinu mikrometru.

Na obr. 2.1(a) vidíme schéma reflexního digitálního holografického mikroskopu po-
psaného v publikaci [23]. Tento mikroskop lze ve spojení s úzkopásmovými interferenč-
ními filtry považovat za achromatický a umožňuje pozorování s různými stupni časové
i prostorové koherence osvětlení. Je tedy možné použít prostorově i časově koherentní
osvětlení laserovým svazkem, které je v holografické mikroskopii obvyklé, i unikátní neko-
herentní osvětlení prostřednictvím halogenové žárovky a interferenčních filtrů. Osvětlení
koherentními zdroji je nepraktické, protože obraz je degradován koherenčním šumem, jak
je popsáno v publikacích [24], [25] a [26]. Možnost použít nekoherentní osvětlení je klíčová
zejména pro biologické aplikace, kde se často pozorují vzorky v rozptylném prostředí a ko-
herenční šum může pozorování zcela znehodnotit [27]. Jak je vysvětleno dále v sekci 4.1.2,
nekoherentní osvětlení umožňuje zvýšit rozlišovací schopnost mikroskopu.

Časová i prostorová koherence může být řízena nezávisle. Prakticky lze měnit prosto-
rovou koherenci nastavením velikosti zdroje pomocí aperturní clony a časovou koherenci
výměnou filtrů (na obr. 2.1(a) se jedná o IA, respektive IF), popřípadě použitím jiného
zdroje světla. Tento typ mikroskopu proto budeme dále nazývat reflexním CCHM (ko-
herencí řízený holografický mikroskop, z anglického Coherence-Controlled Holographic
Microscope) [28], zkráceně RCCHM.

Principem mikroskopu je rozdělení osvětlovacího svazku na dva svazky — objektový
a referenční (v případě RCCHM jde o 1. a -1. difrakční řád mřížky DG). Objektový
svazek dopadá na pozorovaný vzorek a referenční dopadá na referenční vzorek . Čočka IL
zobrazuje zdroj omezený clonou IA do zadních ohniskových rovin objektivů v referenčním
i objektovém svazku (OR, respektive OO). Objektivy zároveň plní funkci kondenzorů.
Mikroskop používá Köhlerovo osvětlení [6] — vzorek je tak nasvícený rovnoměrně nezávisle
na tom, jaký tvar má zdroj osvětlení.

Klíčovou vlastností objektivů je jejich schopnost zobrazovat s vysokým rozlišením.
Tuto vlastnost lze kvantifikovat číslem, které závisí na numerické apertuře NA. Rovinná
vlna, která vstupuje do objektivu pod úhlem γ vzhledem k optické ose, objektivem projde
za předpokladu, že platí tato nerovnost: sin γ ≤ NA/n, kde n je index lomu prostředí
mezi vzorkem a objektivem. Symbolem NAi se pak analogicky myslí efektivní numerická
apertura osvětlení — pokud je vzorek osvětlován nejvýše pod úhlem γ vzhledem k optické
ose, tak NAi = n sin γ. Osvětlení ideálním bodovým zdrojem odpovídá NAi → 0, naopak
při osvětlení plošným zdrojem platí omezení NAi ≤ NA [19, kapitola 3.1.1].

Obrazové roviny objektivů se stýkají v předmětové rovině výstupního objektivu OV.
Vzájemný úhel rovin je 2ϕ — odtud se toto uspořádání nazývá off-axis. Průnik těchto
rovin leží v předmětové rovině výstupního objektivu. Tento objektiv není nezbytný sám
o sobě, jeho úlohou je pouze zvětšit interferenci objektového a referenčního svazku tak,
aby byla dobře rozlišena snímačem, který leží v obrazové rovině OV.

V případě reflexního uspořádání je referenčním vzorkem obvykle rovinná odrazná plo-
cha. Variace v délkách optických drah pak vzniká v případě, kdy pozorovaný povrch není
rovinný a v závislosti na souřadnicích se mění fyzická vzdálenost, kterou osvětlující i odra-
žené světlo urazí. Z rozložení rozdílů délek optických drah lze pak rekonstruovat topografii
pozorovaného povrchu.

V případě transmisního uspořádání se nemění fyzická dráha, kterou světlo urazí, ale
projevují se nehomogenity indexu lomu. Při pozorování buněk může být referenčním vzor-
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kem například krycí sklíčko a v místě, kde je v pozorovaném vzorku buňka, se prodlouží
optická dráha v objektové větvi. Z rozložení rozdílů délek optických drah lze pak usuzovat
o povaze pozorovaných buněk do míry, kterou konvenční metody světelné mikroskopie
neumožňují [29].

2.2. Aplikace
V reflexní holografické mikroskopii obvykle pozorujeme plošné vzorky s proměnnou od-
razivostí a proměnnou topografií povrchu. Vzorek lze popsat pomocí stejného aparátu
jako například buňky v biologii pomocí rozptylového potenciálu definovaného v sekci 4.1.
Vzorek má nulový rozptylový potenciál vyjma míst, ve kterých dochází k odrazu.

Co se týká rekonstruovaného signálu, tak jeho

• amplituda (absolutní hodnota) zobrazením tohoto rozptylového potenciálu z okolí
předmětové roviny a je podobný výstupu z klasického mikroskopu (porovnání vý-
stupů je v kapitole věnované experimentu na obr. 6.2), zatímco jeho

• fáze umožňuje rekonstruovat topografii pozorovaného povrchu, což je hlavní přida-
nou hodnotou holografické mikroskopie oproti mikroskopii klasické.

Fázovému rozdílu 2π odpovídá při použití kolmého osvětlení rozdíl optických drah
o vlnovou délku, což odpovídá rozdílu ve výšce povrchu o polovinu vlnové délky . Pro
ilustraci — měření prezentované v kapitole 3.3 má podle obrázku obr. 3.7 odchylku pod
0,1 radiánů prakticky ve všech bodech a tomuto rozdílu odpovídá méně než 1% vlnové
délky. Z toho vyplývá, že reálně dosažitelný limit výškového rozlišení se pohybuje v jed-
notkách nanometrů, za dobrých podmínek dokonce v desetinách nanometru [30].

8
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3. Zpracování hologramu
Tato kapitola má dvě části. V první je popsáno zpracování hologramu spolu s teore-

tickým základem. Jedná se o aktuální stav poznání.
Ve druhé části počínající sekcí 3.3 je popsána mnou odvozená metoda pokročilého

zpracování, která naplňuje 4. cíl disertační práce. Tato metoda, která umožňuje získat
z hologramu více dat, z větší části předchází konvenčnímu zpracování. Na konci kapitoly
je její experimentální ověření, které zároveň ilustruje aplikace metody.

3.1. Základní zpracování
Hologram je záznamem intenzity interference objektového a referenčního svazku v rovině
snímače, která je konjugovaná s obrazovou rovinou objektivů v obou svazcích. Jedná se
tedy o diskrétní, reálnou a nezápornou funkci dvou proměnných. I když je ze samotného
hologramu obvykle patrné, jaký vzorek byl předmětem pozorování, výstupní signál ve
formě diskrétní funkce dvou diskrétních proměnných wt(x, y) se z hologramu získá až po
jeho zpracování.

Uvažujeme-li monochromatické osvětlení právě jedním bodem zdroje, pak pro intenzitu
v rovině detektoru platí [19]:

I(qt) = |o(qt) + r(qt)|2 = [o(qt) + r(qt)] · [o(qt) + r(qt)]

= |o(qt)|2 + |r(qt)|2 + o(qt) r(qt) exp(i Φ) + o(qt) r(qt) exp(−i Φ) (3.1)

= I0(qt) + wt(qt) exp(i Φ) + wt(qt) exp(−i Φ), (3.2)

kde o(qt) je komplexní amplituda objektové vlny a r(qt) komplexní amplituda referenční
vlny v bodě o souřadnicích qt. Souřadnice qt je souřadnicí bodu v obrazové rovině vý-
stupního objektivu po vydělení zvětšením soustavy a jedná se tak o souřadnici sdruženého
bodu v předmětové rovině. Operátor · je operátorem komplexního sdružení. Člen I0(qt)
bude nazýván nultý řád∗, který je v holografické mikroskopii vžitý [31].

Výsledek interference je podobný interferenci rovinných vln a pro off-axis hologramy
jsou charakteristické proužky rozprostírající se přes celé zorné pole kromě míst, ve kterých
nedochází k interferenci, jak je tomu vidět na obr. 3.1(a).

Protože v referenčním svazku se nachází pouze referenční vzorek, který nerozptyluje
světlo, dá se r(qt) považovat za komplexní amplitudu rovinné vlny. Úhel mezi svazky se
mírně liší; kromě konstrukčních parametrů zařízení je určen polohou zdroje a v menší
míře také vlnovou délkou.

Rozklad hologramu do spektra prostorových frekvencí, frekvenční spektrum, je Fourie-
rovou transformací intenzity a při zpracovávání hologramu hraje klíčovou roli. Fourierova
transformace komplexní funkce dvou proměnných f(qt) je funkce F (Qt):

F (Qt) ≡ F{ f(qt) }(Qt) =

∫
R2

f(q) exp (2πiqQ) dq, f, F ∈ L2. (3.3)

Frekvenční spektrum je definováno následovně:
∗Součástí zařízení popsané v sekci 2.1 je transmisní difrakční mřížka, u které se využívá pouze 1. a

-1. difrakční řád.
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F{ I(qt) }(Qt) = F{ I0(qt) }(Qt) + F{ o r(qt) }(Qt) + F{ o r(qt) }(Qt) (3.4)

Hologram je reprezentovaný reálnou funkcí dvou proměnných, pro jeho frekvenční
spektrum tudíž platí, že F{ I(qt) }(Qt) = F{ I(qt) }(−Qt). Díky této vlastnosti je frek-
venční spektrum hologramu známé, pokud je známa jedna jeho polorovina, čehož se vy-
užívá ke snížení nároků na objem dat při počítačovém zpracování.
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Obrázek 3.1: Výřez hologramu (a) a frekvenční spektrum celého hologramu (b). Kružnice
ohraničují členy frekvenčního spektra, r označuje jejich poloměry 4.1.2. Bližší pohled
poskytuje obr. 3.5, jedná se o hologram pořízený kvazi-bodovým zdrojem, kdy NAi =
0, 2NA.

Výstupním signálem je primárně komplexní amplituda v objektovém svazku o(qt). Ta
nabývá v obrazové rovině hodnot, které se vztahují k funkci popisující vzorek. Z praktic-
kých důvodů ale budeme považovat za výstupní signál wt(qt) = o r(qt), který je přímo
úměrný komplexní amplitudě v objektovém svazku, protože referenční svazek tvoří ro-
vinná vlna. Tento signál se získává ze záznamu celkové intenzity využitím známé funkce
Φ. Frekvenční spektrum výstupního signálu budeme označovat W (Qt).

V případě plošného zdroje je intenzita holografického záznamu integrálem intenzit
přes všechny body zdroje. Funkce exp(i Φ) má shodný průběh pro každý bod zdroje,
takže výstupní signál lze oddělit stejným způsobem, jako v případě bodového zdroje [19].
Za výstupní signál je v obecném případě považována funkce

wt(qt) =

∫∫
S

r(qt; st) o(qt; st) dst, (3.5)

což je superpozice součinů komplexních amplitud příslušející osvětlení jednotlivými body
zdroje st ∈ S , které vyzařují monochromaticky.

Jednotlivé sčítance na pravé straně rovnosti (3.4) jsou ve frekvenčním spektru ohra-
ničené a díky off-axis principu jsou v něm i prostorově oddělené. Frekvenční spektrum
objektové vlny je omezené parametry pozorovacího objektivu (podrobně je to vysvětleno
v sekci 4.1.2).

Rekonstrukce spočívá ve využití frekvenčního spektra, kdy se díky prostorové separaci
identifikuje oblast se spektrem výstupního signáluW (Qt). Prostorové rozloženíW (Qt) ve
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frekvenčním spektru hologramu je dané fyzickými parametry mikroskopu — vzájemným
úhlem mezi oběma svazky, parametry výstupního objektivu i parametry a natočením
snímací kamery. Signál moduluje nosnou frekvenci Qc. Při zpracování se uvažuje pouze
podoblast frekvenčního spektra s frekvencemi blízkými nosné frekvenci, typicky se jedná
o množinu frekvencí S = {f : max |f − Qc| < 2NA/λ} (jedná se tedy o čtverec —
kružnici dle tzv. Čebyševovy metriky [32] o poloměru 2NA/λ). V praxi se volí poloměr této
„kružnice“ větší (například 1,2–násobek). V tomto výřezu se poté transformují souřadnice
prostorových frekvencí tak, prostorová frekvence f přejde∗ ve frekvenci f −Qc tj. z nosné
frekvence se stane nulová frekvence. Nosná frekvence odpovídá středům menších kružnic
v obr. 3.1. Platí, že je-li v hologramu Qc nosnou frekvencí, frekvence −Qc je též nosnou
frekvencí.

Přesná hodnota nosné frekvence se u zařízení narozdíl od úhlu ϕ mezi svazky nemění
a lze ji tedy jednorázově změřit. Měření se provádí pomocí vzorku se značně omezeným
frekvenčním spektrem (v reflexním uspořádání je to například zrcátko, v transmisním
se může jednat o prázdný vzorek). V případě, že nosnou frekvenci neznáme, můžeme
využít vlastnost, kterou má většina pozorovaných vzorků — největší zastoupení má u nich
nulová frekvence. U těchto vzorků je frekvence větší než 2NA/λ, která je ve frekvenčním
spektru hologramu zastoupena v největší míře, je právě nosnou frekvencí a odpovídá nulté
prostorové frekvenci spektra. U transmisní a reflexní mikroskopie to znamená:

• Transmisní: V případě, že v mikroskopu není přítomen vzorek a k osvětlení použí-
váme bodový zdroj, tak interferuje osvětlovací rovinná vlna v objektovém svazku
s rovinnou vlnou v referenčním svazku. Výsledná interference neobsahuje žádné
vyšší prostorové frekvence kromě nulové. Pokud vzorky rozptylují světlo úhlově rov-
noměrně (výjimkou jsou například mřížky nebo klíny), bude v nich nulová frekvence
zastoupena dominantně.

• Reflexní: V případě, že chceme naměřit výstupní signál, je nezbytné do zařízení vložit
vzorek. Nejjednodušším typem vzorku je zrcátko. To je ale nezbytné umístit kolmo
na optickou osu objektivu, protože právě náklon pozorovaných vzorků posouvá jejich
frekvenční spektrum.

Nejvyšší prostorová frekvence obsažená v hologramuQm závisí na parametrech kamery
a na zvětšení soustavy. Pro velikost maximální prostorové frekvence v daném směru platí,
že

Qm =
n

2 d
, (3.6)

kde n je rozměr obrazu v daném směru v bodech a d je velikost zorného pole. Nejjedno-
dušší způsob, jak změnit velikost maximální prostorové frekvence v hologramu, je výměna
výstupního objektivu, kdy se jeho zvětšení promítá do velikosti zorného pole d.

Hlavní překážkou, která znemožňuje hologram zpracovat, je porušení předpokladu pro-
storové oddělenosti nosičů sčítanců na pravé straně výrazu (3.4) ve frekvenčním spektru
hologramu — jejich překryv. Existuje sice metoda zpracování hologramu i když k pře-
kryvu dochází, ale ta má několik omezení, zejména ji nelze použít v případě osvětlení

∗Tento posun ve frekvenčním spektru se dá realizovat jako násobení signálu výrazem exp(i Φ), sou-
vislost je daná Fourierovým teorémem o posunutí (3.11)
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plošným zdrojem ([33], [31]). Překryv nenastane, pokud pro nosnou frekvenci Qc, maxi-
mální prostorovou frekvenci frekvenčního spektra hologramu Qm a parametry zobrazení
λ,NA a NAi platí současně:

• Nosič spektra nosné frekvence modulované výstupním signálemW (Qt) je prostorově
oddělený od nosiče spektra nultého řádu I0(qt):

r0 ≤ Qc − r, (3.7)

kde r0 je poloměr nosiče spektra nultého řádu a r poloměr nosiče spektra signálu.
Jak je odvozeno v sekci 4.1.2, r0 = 2NA/λ a r = (NA + NAi)/λ.

• Modulovaný výstupní signál je plně navzorkován:

Qm ≥ Qc + r · (1; 1) (3.8)

Nerovnost musí platit jak ve směru X, tak Y , symbol (1; 1) označuje vektor, jehož
obě složky jsou rovny jedné. Jak ilustruje obr. 3.4, tato podmínka je postačující,
nikoli nutná.

• Nosič spektra modulovaného signálu wt(qt) exp(i Φ) je disjunktní se svým kom-
plexně sdruženým protipólem wt(qt) exp(−i Φ). Tuto podmínku lze formulovat po-
měrně snadno, ale její tvar není vhodný pro praktický výpočet:
Definujme operátor normalizace frekvence fn(·). Ten normalizuje vektor prostorové
frekvence Q tak, že pro každou složku výsledku platí, že je v absolutní hodnotě
menší než Qm:

fn(Q) = Q + 2Qm · (kx, ky), kx, ky ∈ Z : max |fn(Q)| < Qm. (3.9)

Operátor fn(·) (ilustrovaný na obr. 3.2) definuje na množině prostorových frekvencí
ekvivalenci, Q1 ≡ Q2 když fn(Q1) = fn(Q2) pro všechny prostorové frekvence Q.
Podmínku lze pak formulovat tak, že normalizovaný nosič výstupního namodulova-
ného signálu S1 = {fn(Q) : Q ∈ suppW} a nosič komplexně sdruženého výstupního
signálu S2 = {fn(−Q) : Q ∈ suppW} musí být disjunktní:

S1 ∩ S2 = ∅ (3.10)

Co se týká praktického použití, tak je k nalezení parametrů vhodnější zvolit heuris-
tiku vycházející z geometrické konstrukce, jak například ukazuje obr. 3.4.

Podmínky lze splnit vhodnou volbou zvětšení výstupního objektivu a nosné frekvence.
V praxi, kdy se k záznamu hologramů používají kamery se snímači v pravidelném uspo-
řádání (body snímače tvoří čtvercovou síť), není triviální využít frekvenční spektrum
efektivně. Zvětšením výstupního objektivu lze nastavit velikost zorného pole a tím určit
velikost maximální prostorové frekvence Qm. Pokud jsou tyto parametry zvoleny neopti-
málně, tak negativním důsledkem je menší velikost zorného pole. Problematika vzorkování
v DHM je podrobněji vysvětlena v [34] a optimalizace parametrů pak v [35].

Velikost nosné frekvence je pro dané zařízení pevná ale i zvětšení výstupního objek-
tivu a směr vektoru nosné frekvence lze měnit jen s obtížemi. Protože CCHM umožňuje
dynamicky měnit velikost plochy osvětlovacího zdroje, parametry zařízení musí být opti-
malizované pro případ plošného zdroje, kdy je omezení dané rovnicí 3.7 nejsilnější. Tím
pádem v případě bodového zdroje nevyhnutelně dochází k neefektivnímu využívání spek-
tra.
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Obrázek 3.2: Množina prostorových frekvenci (a) a tatáž množina prostorových frekvencí
po normalizaci (b).

3.2. Post-processing signálu
Před tím, než je signál připravený pro použití v aplikacích, je nutné ho po rekonstrukci
dále zpracovat.

• Navazování fáze: Fázová informace je rekonstruována v intervalu [0, 2π) a v této
formě nemá z hlediska aplikací smysl. Proto je třeba ji dále zpracovat a provádí se
navazování fáze. Navázaná fáze obecně neobsahuje fázové skoky o hodnoty větší než
π a obecně má její obor hodnot větší rozsah než 2π, jak je tomu u nenavázané fáze.

Navazování fáze [36] nelze přesně definovat, protože existuje více přístupů k navazo-
vání. Výsledky se navzájem mírně liší a nelze rozhodnout, který z nich je správný.
V případě, kdy je obraz kvalitní a lze v něm fázi navázat jednoznačně, tak navá-
zání spočívá v přičtení po částech konstantní funkce, jejíž obor hodnot je množina
{k 2π : pro všechna k ∈ Z} takové, že rozdíly navázané fáze mezi sousedními
body jsou v absolutní hodnotě menší než π. Toto lze provést jednoznačně v případě
1D signálu, ale není tak možné pracovat s jeho případnými poruchami, kdy v ně-
kterých bodech neodpovídá naměřená fáze skutečnosti. V případě signálů vyšších
dimenzí není obecně navazování možné definovat, ale jsou zde lepší podmínky pro
kompenzaci poruch.

• Apodizace spektra: Při pozorování RCCHM je navazování fáze komplikováno lo-
kálními nedokonalostmi optické soustavy v rovinách konjugovaných s obrazovou
rovinou — například nedokonalostmi difrakční mřížky. Tyto vady lze částečně kom-
penzovat pomocí filtrace spektra v případě, že známe přesné parametry zobrazení
— je možné provést tzv. apodizací spektra. Tato operace spočívá ve vynásobení
spektra reálnou funkcí A(Qt). Po této operaci se frekvenční spektrum vynuluje ve
všech prostorových frekvencích které jsou za mezí rozlišení zařízení a spektrum v ob-
lasti rozlišení se ponechá beze změny, jak je vidět na obr. 3.3 (b). Aby se zamezilo
případné tvorbě artefaktů, nechává se na hranici rozlišení přechodový pás, jak uka-
zuje obr. 3.3 (a).

• Vyrovnání fáze: Fázová data bývají zejména v biologických aplikacích narušena dy-
namickým šumem nízké frekvence. Příčina šumu je svázána se složitostí referenčního
vzorku, dynamika je pak způsobena teplotními změnami a prouděním vzduchu (bio-
logické experimenty se běžně provádějí při 37 ◦C za nucené cirkulace vzduchu). Šum
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Obrázek 3.3: Řez funkcí pro apodizaci spektra (a) a logaritmus intenzity spektra zvětšené
o jedničku před a po apodizaci (b).

lze odhadovat ze zpracovaného obrazu a pak ho kompenzovat. Během práci na di-
sertaci jsem přispěl k řešení tohoto problému a pomohl jsem vyvinout kompenzační
metodu [37].

3.3. Pokročilé zpracování
Pokročilé zpracování spektra souvisí s optimalizací spektra. Čím méně je spektrum vy-
užité, tím lepší jsou podmínky pro jeho pokročilé zpracování. To lze ovšem s úspěchem
použít i v některých případech, kdy je spektrum optimalizované.

Optimalizací spektra se rozumí návrh mikroskopu tak, aby vzhledem k podmínkám
snímání bylo spektrum hologramu využito tak, že míra nosiče spektra signálu W (Qt)
bude co největší. Tato problematika se týká pouze off-axis holografie, která je založena
na extrakci výstupního signálu, která je možná díky prostorové separaci jeho spektra od
nultého řádu. Optimalizace zařízení za účelem dosažení co největšího zorného pole není
v off-axis holografické mikroskopii příliš rozvíjena. Ve všech publikacích týkajících se off-
axis holografické mikroskopie citovaných v této práci jsou vidět na obrázcích spektra, která
nejsou optimalizovaná. V publikaci [35] je popsána optimalizace spektra v elektronové
mikroskopii. Stejný princip lze využít při návrhu jakéhokoli off-axis zařízení. V případě, že
je mikroskop schopen operovat s plošným i bodovým zdrojem osvětlení, lze použít metodu
pokročilého zpracování i na optimalizované spektrum. Toto je i případ zařízení [10], na
jehož návrhu jsem se v této souvislosti podílel.

3.3.1. Teorie

Pokročilé zpracování umožňuje nevyužité místo spektra použít k lepšímu zpracování ho-
logramu, specificky pak:

• Opravu vadných pixelů v hologramu s vysokou přesností.

• Odhad poměru signálu k šumu (ve fázi i v amplitudě).

• Analýzu kvality signálu ve frekvenčním spektru.
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Obrázek 3.4: Frekvenční spektrum hologramu optimalizované pro bodový zdroj (a), pro
plošný zdroj (b) a pro plošný zdroj, když je použitý bodový zdroj (c). Kruhy označují
nosiče jednotlivých elementů spektra a křížek označuje nosnou frekvenci.

Mikroskop je především třeba navrhnout tak, aby se signál zaznamenal korektně a
bylo možné ho rekonstruovat. Toho lze docílit různými způsoby a je žádoucí vybrat ta-
kový způsob, který zajišťuje co největší zorné pole, což odpovídá co nejmenšímu zvětšení
výstupního objektivu. Zdrojům světla s různou plochou přísluší různé optimální konfigu-
race zařízení. Protože není možné měnit úhel mezi objektovým a referenčním svazkem,
tak mikroskop schopný využívat plošné zdroje je v případě použití bodových zdrojů ne-
vyhnutelně neefektivní.

Toto je dobře patrné na obr. 3.4. V případě (b) je spektrum optimálně využité, ale
pokud použijeme místo plošného zdroje bodový, u kterého má spektrum výstupního sig-
nálu poloviční šířku nosiče, je spektrum hologramu využité daleko méně a pro zachycení
signálu by postačoval snímač se čtvrtinovou hustotou bodů ve směru osy x nebo y. Mezi
případem (b) a (c) se liší směr nosné frekvence. Jak bylo naznačeno výše, není snadné
jej měnit za běhu, ale pokud je pro to zařízení navržené, tak to lze realizovat natočením
kamery v malých mezích.

Na obr. 6.3 je vidět spektrum hologramu obsahující reálná data (jedná se o týž vzorek
jako je popsané v kapitole 6). Ze spektra je patrné, že výstupní signál v něm zabírá
relativně malou část — hologram je nadvzorkovaný (anglicky oversampled)∗. Spektrum je
tak možné optimalizovat použitím objektivu s menším zvětšením, ale stejného efektu by
bylo docíleno, pokud bychom použili snímač s menší hustotou bodů. Právě touto úvahou
lze snadno dospět k tomu, že hologram je možné rozložit do více podhologramů, aniž
by byla zásadně narušena možnost extrahovat z nich výstupní signál. Zatímco v zařízení
[39] se používá CCD s nízkým rozlišením, kterým pohybuje piezo o zlomky vzdálenosti
mezi pixely a z jednotlivých snímků se skládá výsledný obraz, zde popisovaná metoda
postupuje opačně. Z hologramu se v závislosti na nadvzorkování v dané dimenzi vyberou
podhologramy.

3.3.2. Přehled algoritmu rozkladu hologramu

Spektrum hologramu obsahuje dvě hlavní části — nultý řád, modulovaný signál a jeho
komplexní protipól, zbytek lze v ideálním případě považovat za náhodný a nepodstatný.
Pokud toto neplatí (například když jsou v zařízení přítomny defekty, které vyústí ve

∗Nadvzorkování je opak podvzorkování, jedná se o vzorkování frekvencí výrazně vyšší, než je Nyquis-
tova frekvence [38].
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výrazné zastoupení parazitních frekvencí ve spektru), tak metodu nelze použít, protože
by u podhologramů mohlo dojít k překryvu parazitního signálu s výstupním signálem.
V našem případě jsou ve spektru parazitní frekvence zastoupeny, ale jejich zastoupení je
slabé.

Cílem metody je z jednoho hologramu získat více podhologramů, které rovnocenně
zaznamenávají nýstupní signál. Tyto podhologramy je pak možné zpracovat stejným způ-
sobem jako běžné hologramy, které by byly pořízené ve stejný časový okamžik za stejných
podmínek.

V následujícím textu je popsán algoritmus rozkladu hologramu na k podhologramů ve
směru osy x. Podrobnosti týkající se netriviálních kroků jsou pokryty v následující sekci.

1. Definujeme, že index prvního sloupce hologramu je 0 (indexuje se od nuly). Nechť
nk je nejvyšší index sloupce v hologramu, který je zároveň celočíselným násobkem
k. Potom symbolem H ′ označíme hologram, který neobsahuje sloupce s indexem
větším nebo rovném nk.

2. n-tý sloupec podhologramu Pi je (i + n · k)-tým sloupcem H ′. Z H ′ tak vzniknou
podhologramy označené P0, P1, . . . , Pk−1. Jednotlivé podhologramy mají shodné roz-
měry a každý bod H ′ je obsažen právě v jednom podhologramu.

3. Jednotlivé podhologramy je třeba vůči sobě sesadit (podrobně o tom pojednává
text v sekci 3.3.3), protože po sobě jdoucí podhologramy jsou vůči sobě navzájem
posunuté o vzdálenost rovnou velikosti bodu původního hologramu.

Podhologram Pn sesazený k indexum označíme Rm,n. Symbolem Rm pak budeme ro-
zumět podhologramy sesazené ke stejnému indexu, množinu {Rm,0, Rm,1, . . . , Rm,k−1}.
Výsledkem rozkladu hologramu do k podhologramů je pak k množinR0, R1, . . . , Rk−1.

4. Rozklad ve směru y je analogický. Podhologramy je pak možné rekurzivně rozklá-
dat na podhologramy vyššího řádu. Podhologramy různých řádů se od sebe svými
vlastnostmi neliší, pouze v zápise Rm a Rm,n mohou být m,n multiindexy.

Podhologam z obr. 3.5 je jedním z podhologramů a jedná se o podhologram 2. řádu
pro pro m = (2, 4). Je to tedy jeden z osmi podhologramů, který vznikl postupně roz-
dělením hologramu na dva podhologramy ve směru osy x a následně rozdělením každého
z nich na čtyři ve směru osy y. Spektrum všech osmi podhologramů, které takto vznikly,
je rovnocenné se spektrem původního hologramu v tom smyslu, že jsou splněny nutné
podmínky vyjmenované v sekci 3.1 a tím pádem je z něho možné extrahovat výstupní
signál.

3.3.3. Popis algoritmu rozkladu hologramu

Po dekompozici (bod 2 algoritmu) nejsou podhologramy rovnocenné z těchto důvodů:

1. Nezaznamenávají přesně tutéž oblast — například 1. a 2. podhologram jsou vůči
sobě posunuty o šířku bodu původního hologramu.

2. V případě, že nosná frekvence se vlivem rozkladu změnila, jsou vůči sobě výstupní
signály podhologramů po konvenčním zpracování posunuty fázově.
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Obrázek 3.5: Výřez podhologramu (a) a pravá polovina frekvenčního spektra celého pod-
hologramu (b). Jedná se o stejné zorné pole jako na obr. 3.1.

ad 1: Pokud první bod hologramu má souřadnice [0, 0] a poslední — protilehlý [xm, ym],
tak první podhologram sice má s hologramem společný počátek [0, 0], ale protilehlý bod
má souřadnice [xm − k + 1, ym]. Analogicky poslední podhologram má posunutý počá-
tek (krajní bod má souřadnice [k − 1, 0] a protilehlý bod souřadnice [xm, ym]. Jednotlivé
podhologramy jsou vůči sobě ve směru x posunuté o šířku pixelu původního hologramu,
což odpovídá 1/k šířky pixelu podhologramu. Tento nesoulad lze kompenzovat použitím
Fourierova teorému o posunutí:

f(x− c) = IDFT{DFT{f(x)}(X) exp(−2πi cX)}, (3.11)

kde operátor DFT{·} značí diskrétní Fourierovu transformaci na množině diskrétních
funkcí a je definován v (5.4). Operátor IDFT{·} je operátorem inverzní diskrétní Fourie-
rovy transformace.

Definujeme tedy operátor posunutí, který bude mít jako vstup diskrétní funkci a jako
parametr posunutí, což může být libovolné reálné číslo:

SH (f ; c) = IDFT{DFT{f(x)}(X) exp(2πi cX)}. (3.12)

Při srovnáváni podhologramů k indexu pro posunutí platí, že |c| < 1 — maximální
nesoulad je (k − 1)-násobek šířky bodu původního hologramu a souřadnicový systém
podhologramu je hrubší právě k-krát. Sesazení podhologramů tedy definujeme následovně:

gn(x, y) = IDFT{DFT{wn(x, y)}(X, y) exp(2πin/NxX)}, (3.13)

ad 2: Pokud došlo k podvzorkování nosné frekvence, je třeba kompenzovat část spektra
s výstupním signálem. V tom případě se nosná frekvence změní. Tato změna ale není
libovolná, jedná se o násobek frekvenčního rozsahu spektra podhologramu.

Pokud předpokládáme rozklad v ose x, tak definujeme koeficient podvzorkování jako
podíl změny x-ové složky nosné frekvence a frekvenčního rozsahu podhologramu v ose x
(xm je velikost maximální prostorové frekvence v daném směru):

ca =
∆Qc

2xm

. (3.14)
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Pokud předchozí úvahu vztáhneme k příkladu hologramu z obr. 3.1 a podhologramu
z obr. 3.5, tak se změnila y-ová složka nosné frekvence z hodnoty −5.14 NA/λ (obr. 3.1)
na 0.41 NA/λ. Rozdíl 5.55 NA/λ pak odpovídá právě 1-násobku frekvenčního rozsahu
podhologramu v ose y. To znamená, že v ose y došlo k podvzorkování nosné frekvence
s ca = 1 a jako důsledek je třeba jednotlivé podhologramy fázově sladit.

Tomuto jevu, kdy se vysoké prostorové frekvence jeví jako nízké, se říká aliasing .
V jednotlivých podhologramech pak dochází k fázovému skoku mezi po sobě jdoucími
řádky o 1-násobek 2π rad, což splývá s fázovým skokem o 0 rad. Pokud ale uvažujeme
posun o zlomek bodu, což je vzájemná vzdálenost podhologramů, je třeba to vzít v potaz
a dále posunuout fázi o 2πca(n−m)/k. Operace sesazování pak vypadá následovně:

Rm,n = SH (Pn;−[n−m]/k) exp (2πica[n−m]/k) (3.15)

Po tomto zpracování jsou podhologramy rovnocenné a je možné je použít pro zlepšení
zpracování signálu.

3.4. Aplikace pokročilého zpracování
Samotný fakt, že nyní máme místo jednoho hologramu více nezávislých hologramů, ne-
přináší sám o sobě žádnou novou informaci. Pokud vypočítáme z takto zpracovaných pod
hologramů průměr a z něho pak spočítáme výstupní signál wt(qt), zjistíme, že je (až
na zanedbatelné zaokrouhlovací chyby) shodný se signálem, který obdržíme konvenčním
zpracováním původního hologramu. Hlavní síla metody spočívá v možnosti kvantifikování
kvality signálu, nebo možnost zpracovávat signál jinak než pomocí průměrování, jako
například v případě detekce a opravy vadných pixelů.

3.4.1. Detekce a oprava vadných pixelů

Tvorba vadných pixelů je příkladem impulsového šumu. Prakticky je intenzita signálu
v jednom bodě zaznamenána chybně a velikost takovéto chyby bývá řádově větší, než je
tomu u ostatních chyb [40]. Impulsový šum je lokální — sousední body jím buď ovlivněny
nejsou, nebo je vliv malý (u CCD kamer se může šířit ve směru řádků). Zde představovaná
technika je schopna tyto vady opravit.

Při opravě se využívá toho, že hodnoty sobě si odpovídajících pixelů zpracovaných
podhologramů se s vysokou pravděpodobností pohybují v rámci určitého intervalu, na-
příklad v pásmu ±10% jejich mediánu. Horní hranice tohoto rozpětí je ale stále hluboko
pod hranicí impulsového šumu. Pokud se tedy pixel v jednom podhologramu významně
liší od hodnoty v odpovídajícím místě na ostatních podhologramech, tak ho lze zpětně
identifikovat v původním hologramu a opravit ho.

Základním způsobem opravy vadných pixelů je mediánový filtr [40]. Jeho principem je
nahrazení hodnoty vadného pixelu mediánem hodnot jeho (osmi) sousedů. Alternativním
přístupem je pak nahrazení vadné hodnoty průměrem odpovídajících hodnot z podholo-
gramů.

Metoda byla ověřena na hologramu tímto způsobem:

1. V hologramu byly vytipovány body pozadí (nízká intenzita signálu) a popředí (vy-
soká intenzita).
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2. Hodnoty v těchto bodech byly zaznamenány pro pozdější použití a následně byly
modifikovány, aby simulovaly impulsní šum.

3. Z hologramu byly vytvořeny podhologramy způsobem popsaným v této sekci.

4. Metoda identifikovala vadné pixely.

5. Pixely byly opraveny popisovanou metodou a pro porovnání také mediánovým fil-
trem, výsledek byl porovnán se skutečnou hodnotou (zaznamenanou v rámci bodu 2)

Na obr. 3.6 je znázorněno porovnání opravy dvou vadných pixelů (pozadí a popředí)
pomocí obou metod. Jak je vidět z obr. 3.6, zde prezentovaná metoda má podstatně lepší
výsledky, než tradiční mediánový filtr. Přínos této metody je zesílený podstatou off-axis
holografie, kdy jsou v zorném poli přítomny proužky vysoké frekvence a sousední body
libovolného bodu hologramu mají široké rozpětí hodnot.
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Obrázek 3.6: Porovnání mediánového filtru (medián) a zde prezentované metody (X) na
bodech popředí (FG, foreground) a pozadí (BG, background). Přerušované čáry ukazují
skutečnou hodnotu daného pixelu, černé tečky pak odpovídají buď sousedům daného
pixelu (v případě mediánového filtru), nebo hodnotám pixelu o stejných souřadnicích v
jednotlivých podhologramech.

3.4.2. Odchylka zaznamenané fáze

Stěžejní aplikace reflexní DHM je v profilometrii. Za příznivých podmínek je možné do-
sáhnout přesností pohybujících se ve zlomcích vlnové délky. Pokud je požadována vysoká
přesnost, pak je nezbytné znát směrodatnou odchylku naměřených dat, pomocí které lze
zkonstruovat pás spolehlivosti. Protože pozorované vzorky se nacházejí v klidném pro-
středí a jsou statické (ani jedno zpravidla neplatí v biologických aplikacích), jsou nepřes-
nosti způsobeny zejména šumem vznikajícím na kameře, popřípadě chybami při nízkém
kontrastu interferenčních proužků [41].

Korektním řešením těchto problémů je zaznamenat více hologramů, jejich zpracovat
je a stanovit směrodatnou odchylku pro každý pixel výstupního signálu. Nevýhodou to-
hoto přístupu je nutnost zaznamenávat mnohonásobek požadovaných dat. Zde popisovaná
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metoda umožňuje stanovit odchylku zaznamenané fáze z jednoho hologramu. Pokud je po-
žadavek na přesnost větší nebo jsou dobré podmínky k zaznamenání více hologramů, je
samozřejmě možné obě metody zkombinovat a zvýšit tak jejich účinnost.

Pro experimentální ověření jsem zvolil porovnání těchto dvou metod:

• Postupně jsem zaznamenal 30 hologramů při pozorování nehybného objektu a zpra-
coval jsem z nich komplexní amplitudy. Pro každý pixel tak bylo k dispozici 30 ne-
závislých hodnot.

• Z jednoho nadvzorkovaného hologramu jsem vyrobil 8 podhologramů a zpracoval
jsem z nich komplexní amplitudy. Pro každý pixel bylo k dispozici 8 hodnot, jejichž
nezávislost není zřejmá.

Protože se fáze vlivem zorného pole chová u okrajů chaoticky, což je známý jev po-
psaný například v [42], jsem při zpracování neuvažoval body v pásmu 5 pixelů od okrajů.
U ostatních bodů jsem pak spočítal směrodatnou odchylku fáze a získal tak z nezávislých
hologramů funkci σ0(x, y) a pomocí popisované metody z jednoho hologramu σM(x, y).
Jednalo se o směrodatné odchylky 30ti, respektive 8mi členné posloupnosti.

Protože podhologramy v tomto případě zaznamenávají tutéž informaci na 1 / 8 bodů,
byla směrodatná odchylka větší

√
8–krát. Jak je vidět z výsledku na obr. 3.7, tak korelace

mezi oběma soubory je jasně patrná a koeficient korelace je roven hodnotě 0,8. Platí
tedy, že popisovaná metoda využívající jeden hologram má konzistentní výsledky jako
pořizování dodatečných hologramů.
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Obrázek 3.7: Porovnání metod odhadu rozptylu fáze. Každá poloprůhledná tečka symbo-
lizuje bod o souřadnicích [σ0(x, y), σM(x, y)] Pro přehlednost je použito pouze náhodně
vybraných 10% všech možných dvojic (x, y).

3.4.3. Analýza frekvenčního spektra

Shodnou metodu lze aplikovat na frekvenční spektrum. Na rozdíl od odchylky fáze není
fyzikální význam odchylky fáze ve spektru tak zřejmý. V místech spektra, kde je fáze
náhodná a tudíž tam její odchylka dosahuje vysoké hodnoty, není zaznamenaný signál.
Toto může být způsobeno jednak tím, že daná prostorová frekvence není v zobrazovaném
vzorku přítomna, jednak to může být dáno omezením zobrazovací soustavy.
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Směrodatná odchylka fázových dat je shora ohraničená. Fázová data nabývají hodnot v
intervalu [−π, π). Proto definujeme hodnotu směrodatné odchylky fázových dat σ > 1, 6 ≈
2π/4 jako příliš velkou. Pro σ > 1, 6 se na daném intervalu Gaussovo rozdělení začíná
významně lišit od rozdělení vhodných pro práci s fázovými daty [43]. Potom v případě,
že existuje taková prostorová frekvence, že pro všechny větší je odchylka fáze příliš velká,
je tato frekvence hranicí rozlišovací schopnosti zařízení.

Je třeba poznamenat, že samotný fakt, že daná prostorová frekvence je v obraze za-
stoupena, neznamená, že obraz má rozlišení odpovídající této frekvenci. Krom toho, že se
ve spektru může jednat o artefakt, tak zobrazení může být zatíženo vadou, kvůli které je
jeho efektivní rozlišení podstatně horší, než by odpovídalo velikosti jeho mezní přenesené
prostorové frekvence. Mezní prostorová frekvence je tudíž horním odhadem rozlišení.

Zatímco v úvodní sekci 3.2 je popsána metoda apodizace spektra, nyní je možné jít
ještě dále. Pokud považujeme frekvence, které mají příliš velkou odchylku za nepřínosné
pro obraz, můžeme je vynásobit nulou. Takovýto filtr je obecně přísnější, než zmiňovaná
apodizace, zejména v případě plošných vzorků, jak je vidět například v obr. 3.8.
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Obrázek 3.8: Porovnání logaritmu amplitudy spektra (a) a odchylky fáze (b).

Jak ukazuje obr. 3.8, odchylka fáze je nepřímo úměrná amplitudě spektra (obr. 3.9),
a tím pádem je možné ji pro tyto účely využít také. Odchylka fáze ale umožňuje popsat
kvalitu spektra v absolutním měřítku — koeficient úměrnosti není znám. Navíc má pev-
nou stupnici — minimum je vždy 0 a za efektivní maximum lze uvažovat hodnotu 1,6.
Amplituda spektra oproti tomu závisí na typu vzorku, intenzitě osvětlení, na typu snímače
i na normování během výpočtu diskrétní Fourierovy transformace a její inverze.
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Obrázek 3.9: Nepřímá úměrnost mezi amplitudou spektra a směrodatnou odchylkou fáze
prostorové frekvence spektra. Červená linka odpovídá efektivní maximální směrodatné
odchylce 1,6.

4. Numerické přeostřování
V první části této kapitoly je popsán matematický model zobrazení s důrazem na teorii
lineárních systémů. V sekci 4.3 je definováno numerické přeostřování a je zde shrnutý
současný stav poznání. Původní výsledky se týkají přeostřování za použití plošného zdroje
— jedná se o sekci 4.3.3 a následující.

4.1. Matematický model zobrazení
Model zobrazení vzorku, který jsem v této práci použil, je založený na kinematické aproxi-
maci. Vzorek je v jejím rámci popsán 3D rozptylovým potenciálem t(q). Fyzikální význam
této funkce spočívá v tom, že každý bod osvětleného vzorku o souřadnici q se stává bodo-
vým zdrojem světla s amplitudou úměrnou t(q). V rámci této aproximace předpokládáme
následující:

1. Světlo primárního svazku se při dopadu na vzorek rozptýlí (odrazí) nejvýše jedenkrát
— rozptýlené světlo se dále nerozptyluje.

2. Světlo primárního svazku se při postupu vzorkem nezeslabuje.

3. Do objektivu se dostane pouze a jenom rozptýlené světlo.

Za předpokladu, že výše uvedené platí, je možné popsat zobrazení mikroskopem po-
mocí teorie lineárních systémů. Pokud je navíc zobrazovací systém aplanatický, tak je
možné použít teorii prostorově invariantních lineárních systémů [44].

Obrazem rozumíme 2D výstupní signál, komplexní amplitudu wt(qt; z), která závisí
na poloze vzorku vzhledem k předmětové rovině z. Obecně lze [19, kapitola 2.3] vztah vý-
stupního signálu v 3D prostoru w(q) a 3D rozložení rozptylového potenciálu t(q) vyjádřit
rovností
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w(q) = t(q) ∗ h(q)

=

∫
R3

t(q− t)h(t) dt ≡ w(qt, z), (4.1)

kde operace ∗ se nazývá konvoluce a funkce h(q) amplitudovou impulsovou odezvou (též
Amplitude Point Spread Function, PSF). Souřadnice z v w(q) ≡ w(x, y, z) má význam
rozostření vzorku.

Po aplikaci konvolučního teorému [22] dostaneme rovnici ve formě

W (Q) = F{w(q) }(Q) = F{ t }(Q) F{h }(Q)

= T (Q)H(Q), (4.2)

a tato forma bude v textu používaná mnohem častěji. Fourierova transformace impulsové
odezvy H(Q) = F{h(q) }(Q) se nazývá 3D koherentní přenosová funkce (anglicky Co-
herent Transfer Function, CTF) a právě přenosová funkce hraje při zpracování obrazu
klíčovou roli. Člen W (Q), 3D Fourierova transformace w(q), se nazývá 3D frekvenčním
spektrem signálu w(q). Funkce T (Q) = F{ t(q) }(Q) nemá žádný pevně ustavený název,
budeme ji nazývat 3D frekvenčním spektrem vzorku.

4.1.1. Přenosová funkce

Teorie lineárních, prostorově invariantních systémů umožňuje formálně popsat vlastnosti
zobrazení pomocí přenosové funkce. Ta jednak určuje fundamentální vlastnosti obrazu (ve
smyslu jaké prostorové frekvence vzorku jsou přenesené) a jednak je klíčem potřebným
k odvození metod kompenzujících některé vady obrazu, jako jsou například numerické pře-
ostřování (sekce 4.3) nebo obecná dekonvoluce (metoda, jak zvýšit rozlišení, sekce 4.1.3).

Tvar přenosové funkce závisí na těchto podmínkách:

• Vlnová délka osvětlení — tu můžeme popsat funkcí hustoty intenzity v závislosti na
vlnové délce nebo na vlnočtu (obr. 4.1): iK(Q).
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Obrázek 4.1: Změřená závislost intenzity na vlnové délce v RCCHM při použití zeleného
filtru λ̄ = 555 nm, FWHM = 10 nm.
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• Směrová intenzita osvětlení — tu můžeme popsat funkcí i(Q). Uvedené případy
popisují monochromatické osvětlení s vlnovou délkou λ = 1/K.

– Pro centrální osvětlení bodovým zdrojem platí [19], že

i(Q) = iK(Q) δ(Q−K)Q2 δ(X) δ(Y ), (4.3)

– Pro osvětlení homogenním plošným zdrojem pak platí, že

i(Q) = iK(Q) δ(Q−K) (4.4)

• Vlastnosti objektivu — ty lze vyjádřit pomocí tzv. pupilové funkce, P (Qt), která
zahrnuje vliv omezené numerické apertury objektivu a případných optických vad na
zobrazení. Pro objektiv v CCHM platí [19], že

PT(Q) =

{√
Q/Z : Qt < NA/λ,

0 : jinde,
(4.5)

kde n značí index lomu v předmětovém prostoru a NA numerickou aperturu objek-
tivu.

Pupilová funkce tohoto tvaru se týká objektivu v transmisním holografickém mikro-
skopu a kondenzoru. Pro reflexní uspořádání platí, že PR(X, Y, Z) = PT(X, Y,−Z)

• Vlastnosti kondenzoru — formálně se jedná o stejný případ jako u objektivu. Kon-
denzor se dá také popsat funkcí (4.5) s tím rozdílem, že místo numerické apertury
NA vystupuje numerická apertura osvětlení NAi.

• Geometrický faktor — jedná se o reprezentaci vlastností pozorovaného objektu.
Důležitost tohoto členu roste s numerickou aperturou soustavy a spektrální šířkou
osvětlení.

Pro plošné, elektricky vodivé vzorky pozorované v reflexním módu platí pro objek-
tovou a referenční větev:

CO(Q′,Q) =
Q2

2Z ′
(4.6)

CR(Q′) = −Z
Q

(4.7)

Exaktní odvození přenosové funkce pro holografický mikroskop s Köhlerovým osvět-
lením je publikováno v [44, s. 2683] a výsledek je formulován takto (monochromatické
osvětlení):

H(Q) =

∫∫∫
R3

i(Q′) |PC(Q′)|2PT(Q′)PT,R(Q + Q′)CR(Q′)CO(Q′,Q)×

× δ
[
(Z + Z ′)∓

√
Q2 − (X +X ′)2 − (Y + Y ′)2

] Z ′
Q′3

dQ′, (4.8)

kde i(Q′) je funkce popisující intenzitu osvětlení v závislosti na vlnové délce a směru
osvětlení, a horní znaménko v ∓ platí pro transmisní holografický mikroskop, zatímco
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spodní pro reflexní holografický mikroskop. Ve zde popisovaných případech (vodivé vzorky
pozorované zeleným světlem) ho lze považovat za konstantu.

Je dobře vidět, že je-li osvětlení monochromatické a zdroj světla je bodový a mo-
nochromatický, tak nosičem H je v obou uspořádáních mikroskopu kulová slupka (4.34).
Praktický výpočet integrálu (4.8) není triviální, problematikou se z analytického hlediska
více do hloubky zabývá práce [45]. Oborem hodnot takto definované přenosové funkce
jsou nezáporná reálná čísla.

4.1.2. Vlastnosti přenosové funkce

Rotační symetrie

V případě, že funkce splňuje rovnost

qt = q′t ⇒ f(qt; z) = f(qt
′; z) pro všechna qt,qt

′ ∈ R2, (4.9)

tak říkáme, že jsou je rotačně symetrická podle své třetí proměnné.
V případě, že všechny funkce v integrálu (4.8) jsou rotačně symetrické, tak i H je

rotačně symetrická. Vzhledem k fyzikálnímu významu třetí proměnné navíc říkáme, že
funkce jsou rotačně symetrické podle optické osy.

Tvar v závislosti na ploše zdroje

Na obr. 4.2 (a) a (b) můžeme vidět znázornění nosiče přenosové funkce holografického mi-
kroskopu v transmisním, respektive reflexním uspořádání (HT, respektive HR) v závislosti
na velikosti monochromatického prostorově nekoherentního zdroje.
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Obrázek 4.2: Porovnání nosičů přenosových funkcí, zcela koherentní (a), prostorově neko-
herentní pro NA = NAi = 0, 5 (b).

Mezi vlastnosti zobrazení plynoucích z teorie lineárních systémů, kterými se zabýval
článek [46] patří, že v hologramu pořízeném s koherentním osvětlením není možné uchovat
jakékoli informace o objemové struktuře vzorku, protože není přenesený prakticky žádný
rozsah podélných frekvencí. V hologramu pořízeném v nekoherentním světle je oproti tomu
zachyceno celé pásmo podélných frekvencí a je dosaženo vyššího podélného rozlišení.
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Omezený nosič

Množina, na které přenosová funkce nabývá nenulových hodnot, je omezená, což umožňuje
využít při záznamu signálu vzorkovací teorém [22]. Pro správné vzorkování je pak klíčový
průměr nosiče přenosové funkce v daném směru (anglicky bandwidth).

Ten lze odhadnout pro RCCHM i TCCHM následovně:

• Příčný směr: Rozsah je dán velikostí zdroje a velikostí nejmenší vlnové délky. Pro
největší a nejmenší prostorové frekvence tak platí:

fmin = −NA + NAi

λmin

, fmax = −fmin. (4.10)

Nejnižší prostorová frekvence v nosiči má stejnou velikost jako nejvyšší, ale má
opačné znaménko. Šířka nosiče pak je dvojnásobkem této velikosti. Pro horní odhad
šířky nosiče, kdy předpokládáme NAi = NA, pak platí:

∆f = 4
NA

λmin

(4.11)

• Podélný směr: Vyjádření rozsahu je komplikované, protože na rozdíl od předcho-
zího případu závisí na případném rozpětí vlnových délek v osvětlení. Pro největší a
nejmenší prostorové frekvence tak platí:

fmin =
2−

√
1− NA2 −

√
1− NAi

2

λmax

, fmax =
2

λmin

. (4.12)

Šířka nosiče pak je rozdílem těchto dvou čísel. Pro horní odhad, kdy opět předpo-
kládáme, že NAi = NA, platí:

∆f = 2
1

λmin

− 2

√
1− NA2

λmax

(4.13)

Je možné udělat hrubší odhad, pokud faktorizujeme vliv šířky spektra osvětlení:

∆f ≤ 2
1−

√
1− NA2

λmin

λmax

λmin

(4.14)

2D přenosová funkce

V dalším textu se budeme podrobněji zabývat zobrazením rovinných vzorků. U nich na-
bývá rozptylový potenciál nenulové hodnoty pouze v jedné rovině, což lze formálně vyjádřit
následujícím způsobem:

t(qt, z) = δ(z)tt(qt), (4.15)
T (Qt, z) = F{ t(qt, z) }(Qt, Z) = T (Qt, 0) pro všechna z. (4.16)

V tom případě pak spojením (4.1) a (4.16) dostáváme:
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w(qt; z) = t(q) ∗ h(q) (4.17)

=

∫
R3

t(q− t)h(t) dt =

∫
R2

tt(qt − tt)h(tt; z) dtt

= tt(qt) ∗ h(qt; z)

tj. jedná se o konvoluci funkcí dvou proměnných. 2D impulsové odezvě odpovídá i 2D
přenosová funkce:

Ht(Qt; z) = F{h(qt; z) }(Qt; z). (4.18)

Pomocí vztahu (4.18) lze spočítat 2D přenosové funkce pro různé hodnoty z, což
odpovídá různému rozostření. Při rozostření se mění jak absolutní hodnota CTF (obr. 4.3),
tak její fáze. Podíl dvou 2D CTF se označuje symbolem R(Qt) a nazývá se propagátor .
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Obrázek 4.3: Závislost absolutní hodnoty CTF na rozostření.

4.1.3. Dekonvoluce

V některých případech lze zvýšit rozlišení v obrazu tím, že se provedou kompenzace vad
zobrazení, které obraz degradují v tom smyslu, že ho činí odlišným od funkce rozptylu
vzorku. V případě, že zobrazení vzorku v mikroskopu odpovídá teorii prostorově invari-
antních lineárních systémů, je touto kompenzací inverzní operace ke konvoluci (4.1) —
dekonvoluce. V současné době jsou známy techniky zvýšení rozlišení pomocí dekonvoluce
jak v holografické, tak v klasické mikroskopii. Protože holografický signál obsahuje navíc
informaci o fázi, jsou v holografické mikroskopii širší možnosti, jak provádět dekonvoluci.

V biologických aplikacích je často používanou technikou fluorescenční mikroskopie,
v níž platí, že části vzorku, které rozptylují světlo, jsou v rámci jednoho barevného kanálu
v zorném poli rozmístěny řídce a jsou malé. V takovýchto případech lze velmi úspěšně pou-
žít dekonvoluční metodu maximální věrohodnosti (maximum likelihood estimation [47]) a
dosáhnout v dekonvoluci velmi dobrých výsledků spočívajících ve zvýšení rozlišení v podél-
ném i příčném směru [48]. Nevýhodou této metody je především to, že se jedná o iterační
metodu a že je použitelná pouze pro tuto relativně úzkou třídu vzorků.
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Zřejmá metoda dekonvoluce vycházející z konvolučního teorému (též rovnice (4.2)) a
zmiňovaná v následujícím textu se pak nazývá inverzní filtrace:

T (Q) = W (Q)
1

H(Q)
. (4.19)

V holografické mikroskopii platí, že holografický signál je přímo výsledek konvoluce
funkce popisující vzorek a impulsové odezvy pro všechny typy osvětlení. Z tohoto důvodu
je možné používat techniku inverzního filtrování, kdy se pomocí kompenzační funkce jed-
norázově změní fáze a amplituda frekvenčního spektra signálu. V [17] byl publikován
výsledek dekonvoluce komplexní amplitudy a bylo demonstrováno zvýšení rozlišení. Bylo
také ukázáno, že při použití holografického signálu lze dosáhnout daleko lepších výsledků
než v klasické mikroskopii, kde se dekonvoluce provádí pouze s použitím intenzity [6]. Zá-
roveň se ukázalo, že použití naměřených přenosových funkcí přináší daleko lepší výsledky,
než použití spočtených funkcí i v případě, že v nich jsou zohledněny předpokládané optické
vady soustavy. V [49] je pak ukázána a experimentálně ověřena teorie komplexní dekon-
voluce při osvětlení bodovým zdrojem, kdy je dekonvoluce spojena s dalšími metodami
filtrace obrazu.

Úskalím tohoto přístupu je samotná operace dělení. Protože nosič přenosové funkce
je ohraničený, odpovídá této operaci v bodech mimo něj dělení nulou. V praxi je navíc
možné setkat se s případy, kdy je hodnota přenosové funkce velmi nízká i pro prostorové
frekvence uvnitř nosiče. Protože je obraz ovlivněný šumem, přímá inverzní filtrace je
nepoužitelná. Náš přístup popsaný v sekci 4.2 zahrnuje modifikované inverzní filtrování,
kdy je eliminována hrozba možného dělení nulou.

4.2. Upravená dekonvoluce
Jak je zmíněno v sekci 4.1.3, v určitých případech je žádoucí zaznamenaný obraz podrobit
dekonvoluci. V případě, že známe přenosovou funkci, je možné použít pro dekonvoluci
techniku založenou na inverzním filtrování. Protože prosté inverzní filtrování nedává dobré
výsledky zejména v případech, kdy se ve spektru vyskytuje dělení malými čísly, bývá
toto obcházeno. V publikacích [17] a [49] autoři používají inverzní filtraci po částech,
kdy oblasti, kde se dělí nulou, ignorují. Navíc přidávají do spektra přechodový pás mezi
filtrovanou a nefiltrovanou částí spektra.

Zde popsaná metoda je původní a lze ji použít pro dekonvoluci obrazů rovinných
vzorků. Je spojitá a definovaná jedním způsobem pro celé spektrum. Je parametrizovaná,
její parametr je závislý na kvalitě signálu. Metoda vychází ze vztahu (4.19), avšak místo
členu 1/Ht(Qt) je použit výraz

Pd(Qt; c) =
1 + c

|Ht(Qt; 0)|+ c
exp[−i argHt(Qt; 0)] (4.20)

kde parametr c ∈ R0+ a operátor arg je operátor argumentu komplexního čísla.
Upravená dekonvoluce v prostoru frekvencí má tyto vlastnosti (rovnosti platí pro

všechna Qt z nosiče Ht):

• Korespondence: Pro c = 0 se jedná o inverzní filtrování:

W (Qt) =
T (Qt; 0)

Pd(Qt; 0)
. (4.21)
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• Fázová dekonvoluce: Pro c rostoucí nade všechny meze přechází upravená dekon-
voluce ve filtrování pouze pomocí fáze, tj. bez vlivu absolutní hodnoty přenosové
funkce.

lim
c→∞

W (Qt) |Pd(Qt; c)| = W (Qt), (4.22)

• Spojitost: Výsledek dekonvoluce se mění spojitě pro c > 0 (pro stručnost použijeme
pro Ht(Qt; 0) zkrácené označení Ht):

lim
∆c→0

Pd(Qt; c)− Pd(Qt; c+ ∆c) = . . . = lim
∆c→0

−|Ht|∆c
(|Ht|+ c)2 + ∆c (|Ht|+ c)

(4.23)

= 0, pro všechna c > 0

• Konvexní kombinace: Pd(Qt; c) lze vyjádřit jako konvexní kombinaci Pd(Qt; 0) a
Pd(Qt;∞) pro libovolné c ≥ 0.

Pd(Qt; c) = dPd(Qt; 0) + (1− d)Pd(Qt;∞), d ∈ [0, 1], (4.24)

kde d =
|Ht|
|Ht|+ c

.

Tato vlastnost ukazuje, že prostřednictvím parametru c lze dosáhnout spojitého
přechodu mezi inverzní filtrací a čistě fázovou filtrací.

Parametr c je vysoce závislý na přenosové funkci, například bude dávat různé výsledky
pro přenosové funkce, které se od sebe liší pouze násobkem konstantou. Proto zavedeme
operátor upravené inverzní filtrace pomocí parametru c′, který tuto závislost zmenšuje:

IFIc′{f(Qt)}(Qt) = f(Qt)Pd(Qt; c
′ max |Ht|) (4.25)

Vzhledem k tomu, že funkce Ht nabývá pro vyšší Qt nízkých hodnot a může se stát, že
v obraze má pro dané frekvence dominantní zastoupení šum, může vhodná volba parame-
tru c′ zajistit, že nedojde k neúměrnému zesílení těchto frekvencí a tím pádem k celkovému
zhoršení kvality obrazu. Jedná se o spojitou variantu moderované inverzní filtrace publi-
kované v [49, s. 2219].

Na obr. 4.4 (a) jsou vyneseny kompenzace amplitud jednotlivých frekvencí v závislosti
na tom, jak byly zkresleny (zkreslení je pro danou frekvenci dáno hodnotou Ht(Qt) a
problematické je zeslabení frekvencí). Na obr. 4.4 (b) je pak vynesena chyba zobrazení po
kompenzaci.

Jedná se vždy o kompromis mezi snahou o co nejmenší zesílení (abychom se vyhnuli
zesilování šumu) a nejlepší kompenzací (ideální výsledek kompenzace je na obrázku 4.4 (b)
představován hodnotou 1 pro všechny frekvence). Výsledky z obr. 6.4(c) byly vytvořeny
použitím operátoru IFIc′{·} s hodnotou parametru c′ = 0.1.

4.3. Popis metody
Numerické přeostřování lze chápat jako metodu zpracování obrazu, u které je cílem kom-
penzace polohy vzorku, který se v době měření nacházel mimo předmětovou rovinu ob-
jektivu. Nechť wt(qt; z0) je rekonstruovaná komplexní amplituda v rovině z = z0. Pak
zobrazení

29



4.3. POPIS METODY

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

|Ht(Qt)|

0

1

2

3

4

5

6

7

|P
d
(Q

t
;c

)|

c = c′ ·max |Ht|
0.02

0.1

0.5

(a)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

|Ht(Qt)|

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

|H
t
(Q

t
)|
/
|P

d
(Q

t
;c

)| c = c′ ·max |Ht|
0.02

0.1

0.5

∞

(b)

Obrázek 4.4: Kompenzace zkreslení frekvencí pro různé hodnoty c ·max |Ht| (a), předpo-
kládané zbytkové zkreslení po kompenzaci (b).

wt(qt; z0)→ wt(qt; z0 + d), d ∈ R (4.26)

se nazývá numerické přeostření o vzdálenost d.
U rovinných vzorků lze formulovat kompenzaci v plném rozsahu, kdy je cílem rekon-

strukce rozptylového potenciálu vzorku:

wt(qt; z0)→ t∗(qt; z0), d ∈ R (4.27)

Numerické přeostřování je považováno za dobře popsaný a teoreticky i experimentálně
zvládnutý problém pro případ bodového monochromatického osvětlení [50].

V těchto případech bylo dokonce úspěšně použito u plošných vzorků pro stanovení
jejich polohy vůči předmětové rovině objektivu [51].

Kromě toho existují práce (zmíněné v následujícím textu) stanovující omezení nume-
rického přeostřování v případech, kdy je použito jiného typu osvětlení, zejména částečně
koherentního osvětlení. Přesná znalost přenosové funkce umožňuje stanovit meze, ve kte-
rých lze očekávat, že numerické přeostření bude korektní a lze také teoreticky zjistit polohu
vzorku vzhledem k předmětové rovině.

Společným omezením rozsahu numerického přeostření pro všechny propagátory spek-
tra je omezení vyplývající z diskrétní povahy těchto funkcí. V [50, s. 7087] je formulováno
tak, že (komplexní) diskrétní funkce R(Qt) musí být navzorkována tak, že rozdíl úhlu
hodnot funkce v kterémkoli bodě p oproti hodnotě v libovolném sousedícím bodě q by
neměl překročit π: ∣∣∣∣arg

[
R(p)

R(q)

]∣∣∣∣ < π, pro všechny kombinace p, q. (4.28)

Prakticky se ale jedná o projev omezení daného konečnou velikostí zorného pole. S ros-
toucím přeostřením nejsou vysoké hodnoty impulsové odezvy soustředěné jenom v jednom
bodě (PSF je více „rozmazaná“ , viz např [52, obr. 1, str. 375]), a s rostoucí vzdáleností
přeostření tak roste velikost obrazu oproti vzoru, který je zobrazován. Častým projevem
metod pracujících se spektrem, mezi které numerické přeostřování patří, jsou zákmity
u okrajů obrázku. Jejich kompenzací se zabývá [42].
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Pro ilustraci — komplexní amplitudu pořízenou off-axis holografií objektivem se zor-
ným polem o průměru 100µm a numerickou aperturou NA = 0, 5, s osvětlením o vlnové
délce λ = 555 nm (rozlišení snímače nehraje roli) můžeme zcela bez problémů přeostřit až
o 30µm. Prakticky jde ale o to, že oblasti komplexní amplitudy, které se nacházejí u okraje
zorného pole, nejsou přeostřeny korektně ani pro menší hodnoty d. Za běžných okolností
je ale toto omezení řádově méně významné, než ostatní zde diskutovaná omezení.

V publikaci [53] je popsán mikroskop s řízeným stupněm prostorové nekoherence osvět-
lení. Primárním zdrojem osvětlení je laser a jeho svazek je fokusován objektivem na rotující
matnici. Polohu objektivu, a tím i velikost světelné stopy na matnici, lze měnit. V publi-
kaci [50] je pro takovýto systém odvozeno omezující kritérium pro d (v publikaci je vztah
vyjádřen pomocí parametrů zařízení, zde je odvozená obecná forma):

|d| � λ
√

1− NA2

NA · NAi

. (4.29)

Smysl tohoto odvození spočívá v tom, že pro vzdálenost přeostření, která nesplňuje
tuto nerovnost, se nedá očekávat korektní přeostření provedené pomocí aparátu pro ko-
herentní osvětlení. Odvození se vztahuje na použití tzv. kritického osvětlení (zdroj světla
je promítán přímo na vzorek).

Při osvětlení bodovým zdrojem toto odpovídá neomezeným možnostem přeostření, při
pozorování světlem o vlnové délce λ = 550 nm plošným zdrojem, objektivem i kondenzo-
rem s numerickou aperturou 0,25 pak platí, že |d| � 5, 3µm

4.3.1. Popis problematiky

Jak je popsáno výše, numerické přeostřování je z formálního hlediska stejnou operací jako
obecná dekonvoluce. Z teorie zobrazení vyjádřené pomocí frekvenčních spekter vyplývá,
že klíčem k přeostřování je inverzní filtrace (popsaná v sekci 4.1.2), respektive nalezení
inverzní funkce ke skutečné funkci 1/Ht(Qt), což plyne z teorie lineárních systémů (4.2),
kterou lze zobrazení popsat. Hledanou inverzní funkci označujeme výrazem propagátor
spektra.

Obecně platí, že čím je v podélném směru vyšší rozlišení (tedy hodnoty PSF se v da-
ném směru blíží k nule rychleji, důsledkem je menší hloubka ostrosti), tím je numerické
přeostřování obtížnější. Z tohoto pohledu se z hlediska přeostřování jeví jako nejlepší po-
zorovat rovinné vzorky s použitím plošného, prostorově nekoherentního zdroje osvětlení
s vysokým stupněm časové koherence. Tomuto uspořádání odpovídá největší příčné rozli-
šení a časová koherence maximalizuje velikost hloubky ostrosti. Opačným případem je pak
pozorování v rozptylném prostředí — tam je numerické přeostřování prakticky vyloučené
a je lepší se soustředit na kvalitní obraz použitím plošného zdroje a polychromatického
světla.

Předpokládejme tedy, že zobrazujeme rovinný vzorek, tj. vzorek reprezentovaný funkcí
typu (4.16) reflexním CCHM a tudíž T (Qt, 0) = T (Qt, c) pro všechna Qt a pro libovolné
c ∈ R. Pak pro úhlové spektrum Wt(Qt) signálu w platí:
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Wt(Qt; z) = IF{W (Qt;Z) }(Qt; z)

=

∫
R
T (Qt, Z)H(Qt, Z) exp (+2πiZz) dZ

= T (Qt, 0)

∫
R
H(Qt, Z) exp (+2πiZz) dZ, (4.30)

kde H(Q) je 3D přenosová funkce definovaná vztahem (4.8) (na obr. 4.2 je znázorněn její
nosič) a T (Q) je frekvenční spektrum vzorku.

Integrál ve výrazu (4.30) je 2D přenosová funkce Ht(Qt; z) zmíněná v sekci 4.1.2, ve
které vzdálenost roviny vzorku od předmětové roviny z vystupuje jako parametr:

Ht(Qt; z) =

∫
R
H(Qt, Z) exp (+2πiZz) dZ (4.31)

= IF{H(Qt;Z) }(Qt; z) (4.32)

Pro funkci Ht(Qt) platí ve všech zobrazovacích soustavách, že má ohraničený (a v ide-
álním případě kruhový) nosič o poloměru r = (NA + NAi)/λ pro všechna z — nosi-
čem funkce Ht je množina suppHt = {(X, Y ) : X2 + Y 2 < r2}. Při pozorování rovinného
vzorku v předmětové rovině lze vyjádřit Ht(Qt; 0) snadno:

Wt(Qt; 0) = T (Qt, 0)

∫
R
H(Qt, Z) dZ

= T (Qt, 0)Ht(Qt; 0). (4.33)

Přímočarou aplikací numerického přeostřování rovinných vzorků je doostření vzorku.
Formálně jde o výpočet funkce, která bude co nejvíce podobná funkci T (Qt) popisu-
jící vzorek. V tomto případě tedy platí, že propagátorem spektra je převrácená hodnota
Ht(Qt).

Průběh funkce Ht(Qt) je závislý na tom, jaký typ osvětlení se zvolí. Jak v případě
transmisního, tak reflexního uspořádání platí, že absolutní hodnota přenosové funkce je
při použití koherentního osvětlení na svém nosiči téměř konstantní — přesně je to vyjád-
řeno vztahem (4.35), |Ht(Qt)| ∝ 1/

√
1−Q2

t ≈ 1 pro NA < 0.5. Dochází tak ke zkreslení
obrazu pouze vlivem eliminace vyšších prostorových frekvencí a fázovému posunu přene-
seného frekvenčního spektra.

V případě prostorově nekoherentního osvětlení ale funkce |Ht(Qt)| není na svém nosiči
konstantní — její graf ve 3D připomíná kužel ([17], též řez na obr. 4.3), kde nejvyšší
hodnota přísluší nulové prostorové frekvenci. V tom případě dochází k dodatečné poruše
obrazu, kdy jsou některé vyšší prostorové frekvence oproti nižším výrazně zeslabeny, ale
ne zcela eliminovány, a proto lze tuto vadu kompenzovat.

Přímá kompenzace, kdy se spektrum obrazu vydělí na nosičiHt(Qt) výrazem 1/Ht(Qt)
je inverzní filtrací a lze ji považovat za již zmiňovaný poslední krok zpracování hologramu.
V praxi není tato metoda bez dodatečných úprav příliš vhodná. Dochází při ní k zesílení
zejména vyšších, často velmi zeslabených frekvencí [52, s. 378]. V případě, že na daných
frekvencích je špatný poměr signálu k šumu, je celý obraz degradován. Proto je vhodné
nějakým způsobem toto zesílení upravit, jak je popsáno v sekci 4.2.
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4.3.2. Bodový zdroj osvětlení

V případě, že uvažujeme časově koherentní osvětlení bodovým zdrojem, lze propagátor
spektra spočítat přímo. Přenosovou funkci můžeme vyjádřit analyticky:

H(Q) = CO(K,Q) δ
(
Z +K +

√
K2 −Q2

t

)
PR(Qt, Z +K), K =

1

λ
. (4.34)

A pak lze analyticky provést i integraci (4.31):

Ht(Qt; d) =

∫
R
H(Q) exp (2πiZd) dZ

= Hm(Qt) exp
[
2πi d

(
−K −

√
K2 −Q2

t

)]
, (4.35)

kde funkce Hm(Qt) = CO(K,Qt)PR(X, Y,−
√
K2 −Q2

t ). Pro propagátor spektra Pg pro
případ koherentního osvětlení pak platí:

Pg(Qt; d) =
1

Hm(Qt)
exp(2πi dK) exp(2πi d

√
K2 −Q2

t ). (4.36)

Tento propagátor spektra za těchto podmínek umožňuje korektně přeostřovat jaké-
koli vzorky, které zobrazovací soustava zobrazí lineárně a prostorově invariantně. Toto
zahrnuje i 3D vzorky. Korektním přeostřením se pak myslí, že není rozdíl mezi nume-
rickým přeostřením spočítaným z naměřených dat a mechanickým přeostřením v době
pozorování.

Mimo to má propagátor spektra další vlastnosti:

• Amplituda úhlového spektra se přeostřováním nemění:

|Pg(Qt; d)| = konst. pro všechna d a pro všechna Qt : Qt < K NA (4.37)

.

• Existuje paraxiální aproximace pro malé NA (typicky pro NA < 0.4):

Pg(Qt; d) ∝ exp(−πi dQ2
t/K), (4.38)

což odpovídá již zmiňované Fresnelově propagaci.

4.3.3. Plošný zdroj osvětlení — zjednodušený případ

V případě, že uvažujeme osvětlení plošným, prostorově nekoherentním zdrojem, je stano-
vení přenosové funkce obtížnější. Připomeňme předpoklad, že funkce vzájemné koherence
je pro libovolné dva různé body zdroje rovna nule. Pouze tehdy je totiž možné přenosovou
funkci (CTF) spočítat podle formule (4.8), například metodou popsanou v sekci 5.4.

Pokud předpokládáme, že přenosová funkce je na svém nosiči v podélném směru kon-
stantní, tedy

H(Q) = Hm(Qt)H0(Q), H0(Q) =

{
1 : Q ∈ suppH,

0 : jinde.
(4.39)
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4.3. POPIS METODY

2D přenosovou funkci Ht(Qt) pak lze vyjádřit částečně analyticky. Takovýto průběh má
reálná přenosová funkce v oblasti velmi nízkých prostorových frekvencí, jak je patrné
z obr. 5.4. V tomto zjednodušeném případě se navíc zaměříme na amplitudu propagátoru
spektra, protože tento model se nehodí pro výpočet argumentu propagátoru.

Q̄
D
2

D
2

H 6= 0

H = 0

Qt

Z

Obrázek 4.5: Aproximace H.

Amplitudový propagátor spektra

V publikaci [54] jsme odvodili, že s rostoucí vzdáleností rozostření jsou frekvence zeslabo-
vány podle vztahu:

|Ht(qt; d)| ∝ D(Qt)| sinc(dD)|, sincx =
sin(π x)

π x
, (4.40)

význam veličiny D(Qt) z předchozí rovnice je objasněný v obrázku 4.5, exaktně řečeno se
jedná o míru nosiče funkce H(Z;Qt) pro dané Qt.

Rovnice (4.40) říká, že amplituda frekvencí ve spektru má vzhledem k d oscilující
průběh a celkově se zeslabuje s 1/d. V případě, že by zobrazování mikroskopu bylo v dob-
rém souladu s teorií, výsledek připouští na základě různých hodnot útlumu pro různé
frekvence stanovit pouze pomocí dvou záznamů komplexní amplitudy rovinného vzorku
polohu roviny ostrosti.

Fázový propagátor spektra

Experimentální výsledky v případě numerického přeostřování prezentované v kapitole 6
vykazují shodu s teorií ohledně změny fáze ve spektru. Teorie předpovídá i určitou změnu
amplitudy jednotlivých frekvencí v průběhu přeostřování, ale v tomto případě teorie ex-
perimentu neodpovídá. Proto se v této podsekci zaměříme na výsledek numerického pře-
ostřování, při kterém bude použit pouze argument propagátoru spektra.

Předpokládejme, že známe komplexní amplitudu rovinného vzorku w(qt, d) zazname-
nanou ve vzdálenosti d od předmětové roviny a stejně tak známe komplexní amplitudu
zaostřeného vzorku w(qt, 0). Pak je možné pro tuto vzdálenost d spočítat přesný propa-
gátor spektra a pro numerické přeostření wt(qt, d) → wt(qt, 0) použijeme jeho argument
(ten je na obr. 6.7(b)):

argR(Qt) = arg

(
DFT{wt(qt; d)}(Qt)

DFT{wt(qt; 0)}(Qt)

)
(4.41)
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4. NUMERICKÉ PŘEOSTŘOVÁNÍ

Výsledek tohoto přeostření je na obr. 4.6; úhlová spektra v případě (b) a (c) mají
stejnou fázi, liší se pouze amplitudou. Protože byl použitý bodový zdroj osvětlení, tak
přeostřený obraz by se od ostrého neměl v amplitudě lišit, protože amplituda 2D přenosové
funkce je v obou případech shodná, jak znázorňuje obr. 4.3. V obrázku jsou ovšem vidět
místa, ve kterých se přeostřený a původní obraz liší.

a b c d
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Obrázek 4.6: Amplituda výstupního signálu rovinného vzorku rozostřeného o 10µm
|wt(qt; 10µm)| (a), zaostřeného |wt(qt; 0)| (b), wt(qt; 10µm) doostřená pomocí argumentu
přesného propagátoru spektra (c).

4.3.4. Numerický model

Propagátor spektra lze v případě rovinných vzorků numericky spočítat z přenosové funkce.
Pokud máme spočítanou diskrétní funkci H(Q), tak můžeme pomocí 1D diskrétní Fou-
rierovy transformace vyjádřit Ht(Qt; z):

Ht(Qt; z) = DFT{H(Q)}(Qt; z). (4.42)

Funkce Ht(Qt; z) je diskrétní i co se týká parametru z, vzorkovací perioda parametru
je ∆z. Abychom získali propagátor pro libovolné z, je třeba převést funkci z diskrétní pro-
měnné na funkci spojité proměnné vzhledem k parametru z, kterou označíme Hc(Qt; z).
Pro pevnou prostorovou frekvenci Qt a libovolné z platí:

Hc(Qt; z) =

[ ∞∑
k=−∞

Ht(Qt; k ∆z) δ(z − k ∆z)

]
∗ sinc(z), (4.43)

Tato metoda je jedinou korektní metodou i pro případ, kdy chceme získat hodnotu
Ht(Qt; z) pouze pro jedno konkrétní z. Vztah (4.43) lze pojmout jako interpolaci diskrétní
Ht(Qt; z) funkcí sinc, ale nejedná se o interpolaci v tradičním smyslu, protože se neberou
v úvahu pouze známé body v okolí místa, kde chceme interpolovat. Ve výsledku se projeví
hodnota Ht(Qt; z) ve všech bodech, byť jejich význam s rostoucí vzdáleností z klesá s 1/z.

Při přeostřování rovinných vzorků je tím pádem možné pokusit se o odhad rozpty-
lového potenciálu t∗(qt) skrze jeho spektrum T ∗(Qt) pomocí inverzní filtrace. V rámci
opatření proti degradaci obrazu se inverzní filtrace realizuje pomocí metody popsané
v sekci 4.2. Pro odhad spektra rozptylového potenciálu pomocí spektra výstupního signálu
tedy platí:

T ∗(Qt) = IFI0.1{W (Qt)}(Qt), (4.44)

kde Ht(Qt; z) použitá v operátoru IFI0.1{·} je spočítaná numericky.
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5. Metody
V této kapitole jsou popsány dílčí výsledky, které přispěly ke splnění cílů, nebo se týkají
tématu disertační práce.

5.1. Analýza fáze frekvenčních spekter
V případě, kdy analyzujeme zobrazení pomocí spekter, má fáze rotačně symetrický prů-
běh ve smyslu (4.9). Závislost fáze ve spektru komplexní amplitudy na velikosti pro-
storové frekvence je klíčovou charakteristikou propagátoru spektra R(Qt). K tomu, aby
bylo možné tuto závislost stanovit, je nezbytné provést navázání fáze (jak je popsáno
v sekci 3.2). V tomto případě ale není možné provést navázání klasickými metodami,
protože rozložení fáze je prakticky v celé oblasti zatíženo výrazným šumem a jeho část
navíc vždy obsahuje oblasti, ve kterých jej lze považovat za zcela náhodné, jak je vidět
na obr. 5.1 (a). Zde používaná technika navazování předpokládá, že navazovaný útvar je
spojitou, rotačně symetrickou plochou o omezeném poloměru a umožňuje rychlé, a přitom
robustní navázání.
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Obrázek 5.1: Fázová složka naměřeného propagátoru spektra odpovídající přeostření
o 9µm (a) navázaná a (b) nenavázaná. Fáze v okolí bodu (X, Y ) = (0, 5;−0, 5) po nava-
zování neobsahuje skok o 2π.

Mějme diskrétní, rotačně symetrickou funkci f(x, y). Jednotlivé uspořádané dvojice
(x, y) ∈ Dom{f} lze převést na polární souřadnice (r, ϕ). Označme množinu všech bodů
v polárních souřadnicích jako Dr. Z této množiny pak můžeme vybrat množinu reprezen-
tující mezikruží o tloušťce d takto: I(ρ) = {(r, ϕ) : ρ− d/2 < r < ρ+ d/2}.

Pokud zvolíme d v podobném rozsahu jako vzorkovací vzdálenost, tak díky středové
symetrii lze očekávat, že funkce f bude na množině I(ρ) nabývat podobných hodnot.

Nechť s(ρ) je soubor hodnot, kterých nabývá f na množině I(ρ) a s̄ odhad střední hod-
noty souboru ve smyslu von Misesova rozdělení. Pokud navíc známe hodnoty amplitudy
nebo poměru signálu k šumu pro jednotlivé frekvence ve spektru (například obdržené po-
mocí metody popsané v sekci 3.4.3), můžeme je použít pro výpočet robustnějšího váženého
odhadu středí hodnoty.
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5. METODY

Funkce s̄(ρ) je pak jednorozměrnou (a tudíž snadno navazatelnou) funkcí vyjadřující
závislost fáze na velikosti prostorové frekvence. Tato závislost je podstatně méně zatížena
šumem. Ze souboru s lze navíc spočítat von Misesův odhad rozptylu a stanovit tak
interval spolehlivosti pro funkci s̄(ρ) tak, jak je to na obr. 6.8.

Výhodou tohoto přístupu je jeho rychlost (nejedná se o iterační algoritmus) a možnost
odhadovat rozptyl fázových dat.

5.2. Navazování fáze metodou nejmenších čtverců
Cíle z předchozí sekce jsem se snažil nejprve dosáhnout pomocí navazování pomocí metody
nejmenších čtverců. Tato metoda spadá do kategorie navazování fáze pomocí globální
optimalizace. Její nevýhodou je řádově vyšší výpočetní náročnost.

Oproti tomu má ale i výhody:

• Umožňuje použít váhovou funkci, pomocí které lze eliminovat vliv poruch signálu.

• Umožňuje navazovat fázi i v případech, kdy jsou oblasti, ve kterých se má navazovat,
oddělené prostorem, ve kterém není signál.

• Lze ji snadno zobecnit a navazovat tak n-rozměrná pole. Stejně jako pro ostatní
případy použití metody nejmenších čtverců platí, že čím vyšší je n, tím lepší výsledek
lze očekávat.

Metoda je založena na navazování pomocí nejmenších čtverců (princip je objasněn
v [55]), nevyužívá žádné pokročilé techniky. Její přidaná hodnota spočívá v tom, že jako
vstup je možné zadat hodnoty výsledné navázané fáze ve více bodech současně i vazby mezi
body navazované funkce, kdy lze zadat výsledný vztah navázané fáze mezi libovolnými
dvěma body.

Metoda převede problém do řídké soustavy lineárních rovnic. Díky tomu, že je možné
definovat hodnotu výsledné fáze v jakémkoli bodě, je tak možné v případě nesouvislých
oblastí řešit navazování fáze v celém obrazu naráz. Metoda je implementována v jazycích
Python a C a byla použita jako prototyp v projektu fluorescenčního holografického mi-
kroskopu (FHM) [10]. Byla zvolena, protože toto zařízení produkuje 3D výstup, kde se
signál vyskytuje v izolovaných oblastech, které jsou obklopeny šumem.

5.3. Značkování 3D obrazových dat
V projektu FHM [10] jsou zpracovávána 3D data. Jak je zmíněno v předchozí sekci,
použitelný poměr signálu k šumu je pouze v okolí izolovaných míst. Jedná se o izolované
3D oblasti, které lze vymezit na základě absolutní hodnoty signálu.

Při navazování fáze je potřebné pro každou oblast definovat hodnotu navázané fáze
alespoň v jednom bodě. Za tímto účelem je nezbytné jednotlivé oblasti identifikovat a
vzájemně odlišit. Tato procedura se nazývá značkování (labelling) obrazu.

Vstupem pro labelling je zpravidla binární n–rozměrné pole M(q). Obvykle vznikne
prahováním, jako například obr. 5.2 (b) vznikl z obr. 5.2 (a). Výstupem je pak pole čísel
L(q) (obr. 5.2 (c)) a pro všechny dvojice sousedních bodů q1,q2 platí, že L(q1) = L(q2)
právě tehdy, když M(q1) = M(q2).
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5.4. NUMERICKÝ VÝPOČET 3D PŘENOSOVÉ FUNKCE

Při řešení problému jsem využil knihovnu scikit-image [56] a na základě publikací [57]
a [58] zobecnil popisovanou metodu labellingu a napsal její implementaci pro 3D obraz [59].
Můj příspěvek byl akceptován a stal se součástí této knihovny od verze 0.11.

a b c

Obrázek 5.2: Původní obraz amplitudy (a), binární maska označující body s vysokou
amplitudou M(q) (b) a obraz s identifikovanými souvislými oblastmi L(q), kdy oblasti se
stejným číslem mají i stejnou barvu (c).

5.4. Numerický výpočet 3D přenosové funkce
Vyvinul jsem a implementoval jsem způsob výpočtu 3D přenosové funkce, jehož hlavní
výhodou je vysoká rychlost. Výpočty přenosové funkce touto metodou jsem použil při
numerickém přeostřování, které je teoreticky popsáno v sekci 4.3 a experimentálně ověřeno
v kapitole 6. Problematikou se také zabývala také Michala Slabá [19, kapitoly 5.3–5.5],
Výhodou zde prezentovaného algoritmu je vyšší rychlost v případě plošných zdrojů.

V případě, že známe předpokládané zorné pole, je možné vypočítat rozměry korektně
navzorkované 3D přenosové funkce. V našem případě má zorné pole 137µm × 102µm,
vertikální rozsah měření nepřekračuje 40µm. Minimální rozměry pole reálných čísel re-
prezentující přenosovou funkci vyhovující odhadům ze sekce 4.1.2 vyhovující (3.6) jsou
250× 186× 10 prvků. Pro výpočet byly použity rozměry 268× 200× 30 prvků.

S poli reálných čísel o těchto rozměrech je možné bez problémů pracovat na běžných
počítačích — zabírají max. desítky megabajtů paměti. Jak se dále ukáže, je praktické
počítat s ještě větším polem, ale v roce 2015, kdy jsou i běžné počítače vybaveny 8 GB
paměti, není problém se zpracováním ani stonásobně větších objemů dat.

Prakticky výpočet vychází z rovnice (4.8), kterou lze přepsat pomocí operátoru kore-
lace ?. Před tím je vhodné zavést tato označení:

• Argument delta funkce závisí na součtu vektorů Q′ a Q. Zavedeme Q jako parametr
této funkce:

D(Q + Q′;Q) = δ
[
(Z + Z ′)∓

√
Q2 − (X +X ′)2 − (Y + Y ′)2

]
(5.1)

• Geometrický faktor CO(Q,Q′) lze aproximovat touto faktorizací:

CO(Q,Q′) = CO,0(Q)CO,2(Q + Q′)CO,1(Q′). (5.2)

Pak je možné integrál zapsat jako korelaci (anglicky cross-correlation):

H(Q) = CO,0 [(i CO,1 |PC|2 PT CR) ? (PT,RCO,2D)](Q). (5.3)

38



5. METODY

Funkce i CO,1 |PC|2 PTCR nabývá nenulových hodnot pouze na množině odpovídající
kulové slupce, funkce PT,RCO,2D pak také na množině odpovídající kulové slupce, která
je oproti té předchozí zrcadlená podle roviny x, y v případě, že popisuje transmisní zob-
razovací mód. Tyto dvě funkce lze na nadmnožině jejího nosiče diskretizovat a vyčíslit.
Diskretizaci není vhodné provádět vzorkováním, protože nosič funkce je množina míry
nula a hrozí navzorkování nuly.

0 2 4 6 8 10

Z/∆Z

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

H
(0
,0
,Z

) δ(Z − 4.4 ∆Z)

a

0 2 4 6 8 10

Z/∆Z

∧(Z/∆Z − 4.4)

b

Obrázek 5.3: Vzorkování CTF pro koherentní osvětlení ve směru Z bez úprav (a) a po
konvoluci s funkcí ∧ (b). Graf spojité funkce je modrý, body, ve kterých se vzorkuje jsou
červené.

Proto se vzorkuje funkce konvolvovaná s trojúhelníkovou funkcí ∧[∆z (z−R(qt))], kde
∆z je vzdálenost mezi vzorky v podélném směru a je tak zaručeno, že

∫
R
f(t) dt =

∑
F (t)

(obr. 5.3). Tento přístup je analogický postupu při lineární interpolaci. Funkce R(qt)
nabývá náhodných hodnot s rovnoměrným rozdělením v intervalu [−0.1, 0.1], čímž zanáší
do výpočtu nepatrný šum, který zabraNuje vzniku artefaktů.

Korelace těchto dvou diskrétních funkcí se provede pomocí diskrétní Fourierovy trans-
formace. Diskrétní Fourierova transformace je diskrétní analogií spojité Fourierovy trans-
formace. Pro případ 1D, kdy DFT{a} = A a a i A jsou vektory délky Nd, platí pro k -tou
složku vektoru A (první složka má index k = 0):

Ak =

Nd−1∑
m=0

am exp (−2πimk /Nd) , (5.4)

kde k = 0, . . . , Nd − 1.
Pro korelaci f ? g tedy platí:

f ? g = IDFT{DFT{f}DFT{g}} (5.5)

V případě polychromatických přenosových funkcí se proces opakuje a výsledky se
sčítají — provádí se sumace pro různé vlnové délky. Co se týká paměťové náročnosti, tak
pokud je k uložení výsledku potřeba n paměti, tak v průběhu výpočtu je třeba držet 4n
paměti a navíc dvojnásobek množství paměti potřebné pro výpočet diskrétní Fourierovy
transformace pole o rozměrech výsledku.

Při výpočtu je třeba v paměti uchovávat výsledek sumace a přitom mít místo pro
výpočet přenosové funkce pro další vlnovou délku. To znamená mít místo pro výsledek
korelace i pro pole, jejichž korelace se počítá.
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5.5. SESAZOVÁNÍ OBRAZŮ POMOCÍ FÁZOVÉ KORELACE

Pro dosažení lepšího výsledku je navíc žádoucí počítat výsledek s menší vzorkovací
vzdáleností, než jaká je požadována na výstupu. V této práci byla při výpočtech přeno-
sových funkcí použita 1/3 vzorkovací vzdálenosti a až výsledek byl přeškálován na dané
rozměry. Cenou za tento krok je pak vyšší nárok na paměť, která roste s třetí mocninou
— pro výpočet bylo potřeba 27× více paměti, což dohromady představovalo jednotky
gigabajtů. Stále platí, že i při aplikaci převzorkování je možné použít k výpočtu běžný
kancelářský počítač z roku 2015, výpočet monochromatické funkce zabere desítky sekund.
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Obrázek 5.4: Řez vedoucí osou symetrie přenosové funkce spočítané pro prostorově ne-
koherentní osvětlení s centrální vlnovou délkou λ̄ = 555nm (a) monochromatické a (b)
polychromatické (pološířka spektra 10nm). Diskrétní barevná škála je použita pro větší
přehlednost.

Na obrázku obr. 5.4 je vynesen řez přenosovou funkcí pro polychromatické i monochro-
matické prostorově nekoherentní osvětlení.

5.5. Sesazování obrazů pomocí fázové korelace
Za účelem vyhodnocení experimentu jsem vyvinul software, který umožňuje automaticky
sesadit obrazy z různých typů mikroskopů (tato operace se nazývá registrace obrazu).
Software neobsahuje žádné převratné postupy — je založený na publikaci [60], ale získal
si oblibu u uživatelů. V dubnu 2015 se začal objevovat na 1. stránce výsledků vyhledávače
Google při odpovědi na dotaz hesla „python image registration fft“ .

Projekt byl inspirován prací Christophera Gohlkeho, ale jak je patrné z historie pří-
spěvků [61], původní kód musel být zcela přepracován, protože mimo jiné uměl zpracovávat
pouze stejně velké obrázky, které navíc musely mít čtvercové rozměry. V současnosti jsem
autorem 95% kódu. Software je uvolněn pod svobodnou licencí (3-clause BSD license).
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6. Experimentální výsledky
V předchozím textu je shrnutý popis zobrazení mikroskopem pro obecný typ osvětlení

doplněný popisem metod, které s ním umožňují pracovat. Na tomto základě byla také
formulována teorie umožňující numerické přeostřování rovinných vzorků ve všech těchto
případech. Nyní následuje popis experimentu, který má následující cíle:

1. Ověřit konzistenci teorie na známých případech pomocí numerického přeostřování
s bodovým zdrojem.

2. Aplikovat numerické přeostření v případě osvětlení plošným zdrojem.

3. Kvantitativně vyhodnotit shodu teorie a experimentu.

Experiment byl proveden na rovinném vzorku, který je netriviální — v jeho frekvenč-
ním spektru jsou výrazně zastoupeny všechny prostorové frekvence. Jedná se o tenkou
vrstvu zlata na SiO2. Na okraji vzorku vznikly nedopatřením struktury, které ve velké
míře obsahují všechny prostorové frekvence.
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Obrázek 6.1: Pozorovaný vzorek — záznam holografického signálu |wt(qt; 0)|. Tmavá čára
v pravé horní části vznikla v místě, ve kterém má difrakční mřížka vadu, neplní zde tak
svou funkci a v dané oblasti nelze rekonstruovat výstupní signál.

Cílem experimentu bylo zaznamenat 3D komplexní amplitudu w(x, y, z) snímáním
jednotlivých wt(x, y; z) za postupného přeostřování ve směru optické osy. Rozestupy mezi
rovinami x–y o velikosti ∆z vycházely z dolních odhadů odvozených v sekci 4.1.2, jednalo
se o 2µm v případě bodového zdroje a 1µm v případě plošného zdroje. V obou případech
se jedná o více než dostatečnou hustotu vzorkování. Díky tomu je možné propagátor
spektra nejen modelovat, ale lze jej spočítat přímo z experimentálních dat:

R(Qt; d) =
W (Qt; d)

W (Qt; 0)
pro Qt <

NA + NAi

λ
(6.1)

Vyhodnocení souhlasu teorie a experimentu v oblasti numerického přeostřování lze
pojmout ze dvou hledisek:
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• Soulad v obrazu (|t∗(qt; 0)| a |t∗(qt; d)|): Výhodou tohoto hlediska je, že je intuitivní.
Jeho nevýhodou je vysoká citlivost obrazu na šum v oblasti nízkých prostorových
frekvencí. Toto je překážkou zejména ve spojení s potřebou hodnotit přeostření
z hlediska jemných detailů, které jsou v obrazu obtížně patrné. I proto je vhodné
analyzovat kromě obrazů i jejich řezy, ty jsou ovšem lokální (výběr místa řezu může
mít velký vliv na výsledek).

• Soulad ve frekvenčním spektru (zejména ve fázi): Frekvenční spektra lze exaktně
hodnotit statistickými metodami. Nevýhodou tohoto přístupu je obtížně pochopi-
telný fyzikální význam frekvenčního spektra a z toho plynoucí vysoká abstrakce
takového hodnocení. Výhodou je, že se výsledek posuzuje jako celek.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl, že je nezbytné v této práci použít oba typy hodnocení.

6.1. Popis experimentu
Vzorek z obr. 6.1 byl pozorován jednak konvenčním reflexním mikroskopem a jednak
holografickým mikroskopem popsaným v kapitole 2.1 (dále označený jako RCCHM). Byla
provedena tři měření:

W: Měření pořízené konvenčním reflexním mikroskopem (anglicky wide-field) Nikon Ec-
lipse L–150 (bílé světlo, objektiv 50/0.55). Výstupem je přímý záznam intenzity
obrazu.

P: RCCHM s objektivem 10/0.25 a osvětlením halogenovou lampou s interferenčním fil-
trem s centrální vlnovou délkou 555 nm a pološířkou 10 nm (též obr. 4.1). V tomto
případě byl použitý bodový zdroj světla (anglicky point-source). Výstupem je kom-
plexní amplituda wt(qt). Ta je v případě, kdy je vzorek v předmětové rovině shodná
s odhadem funkce rozptylu vzorku t∗(qt).

E: RCCHM se stejnými parametry jako v předchozím případě, avšak byl použitý plošný
zdroj světla (anglicky extended-source). Výstupem je také komplexní amplituda
wt(qt), od které ale je odhad funkce rozptylu vzorku t∗(qt) odlišný.

Díky tomu, že RCCHM obsahoval počítačově řízený piezo z -posuv, bylo možné provést
měření P s nastavenou velikostí zdroje na bodový, tu poté změnit a udělat záznam E,
kde polohy stolku odpovídaly hodnotám z P. Odchylka posuvu v ose z se u daného
pieza (Physik Instrumente P-450) pohybuje max. v desítkách nanometrů, což je vzhledem
k typu měření odchylka zanedbatelná.

Zorné pole zařízení je v případě použitých objektivů 137µm × 102µm. Jak plyne
z teorie vysvětlené v sekci 4.1.2 a 5.4, signál je v případě P i E 2D polem komplexních
čísel o rozměrech 268 bodů× 200 bodů. Vzorkování v podélném směru probíhalo po 1µm
v případě P a 2µm, což je pro oba případy méně, než činí spodní mez 4µm.

Rozsah přeostření může být v případě P větší oproti E. Při použití plošného zdroje
RCCHM zaznamenává optické řezy, což v praxi znamená, že signál slábne s rostoucí
vzdáleností rozostření podstatně rychleji, než v případě bodového zdroje. V našem případě
byla efektivní hloubka ostrosti 10µm, kdy byl ale signál opravdu nekvalitní. V tomto
experimentu se proto zaměříme na rozostření 8µm pro oba typy osvětlení.
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Obrázek 6.2: Normované záznamy W (a), E nezpracovaný — |wt(qt)| (b), E po dekon-
voluci — |t∗(qt)| (c) a P — |wt(qt)| (d).

Z podstaty věci vznikaly experimentální data z měření P a E samostatně od měření
W. Aby bylo možné tato měření porovnat přímo, bylo nutné je navzájem sesadit. Signál
z konvenčního mikroskopu je stejné povahy jako intenzita komplexní amplitudy signálu
z RCCHM |wt(qt)|. Z těchto dvou záznamů bylo možné spočítat jejich vzájemný vztah a
záznam W transformovat tak, aby odpovídal E, a tudíž i P. Transformace záznamu W
byla vhodnější, protože záznam byl navzorkovaný jemněji.

Odhad parametrů transformace i její provedení lze provést buďto ručně, v rámci řešení
problému byl ale vyvinutý software popsaný v sekci 5.5. Sesazení záznamů umožnění
jejich vzájemné porovnání je na obr. 6.4. Kruh • v levém dolním rohu obrázků znázorňuje
rozlišovací schopnost daného zařízení. Tyto kruhy se vyskytují i v ostatních obrázcích a
jejich poloměr je vždy roven r = 1, 22λ/(NA + NAi), což odpovídá Rayleighovu kritériu.
To říká, že dva jasné body budou rozlišeny pouze pokud je jejich vzájemná vzdálenost
větší než r. Jak bylo popsáno, tak skutečné rozlišení může být menší (například v případě
nezpracovaného záznamu plošným zdrojem), jedná se tedy o horní odhad rozlišení.

Na obr. 6.2 je hrubé porovnání pozorování. Jak je ukázáno v sekci 4.1.2 a pak vysvět-
leno dále, ostrý obraz pořízený pomocí plošného zdroje má ve svém spektru neúměrně
silně zastoupeny nízké prostorové frekvence. V případě, že se jedná o záznam rovinného
vzorku, lze tuto vadu do značné míry kompenzovat. Pro kompenzaci byla použita metoda
popsaná v sekci 4.2 a hodnota parametru c byla stanovena na 0,4.

Jak můžeme vidět v podrobnějším porovnání u řezů na obr. 6.4, signál pořízený kon-
venčním mikroskopem má sice o mnoho lepší rozlišení, ale horší kontrast. Z obrázku je také
patrné, že, dekonvoluce má za následek další zvýšení kontrastu v měření E a její výsledek
přiblíží obraz ke skutečnému tvaru vzorku — nedochází ke vzniku žádných artefaktů.

Obr. 6.2 také ukazuje, že použití bodového zdroje s sebou nese nižší rozlišení na vý-
stupu. Teorie říká, že z hlediska prostorových frekvencí by mělo být rozlišení E dvojná-
sobné oproti P, ale experiment ukázal, že tomu tak není. Na obr. 6.3 je vidět, že oblast
vysokých frekvencí nedosahuje v případě E mezní hodnoty, ale dosahuje přibližně do jejích
75 %.

Tento jev lze vysvětlit těmito důvody:
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Obrázek 6.3: Absolutní hodnota frekvenčních spekter W (Qt; 0) měření E (a) a P (b).

1. Vyšší prostorové frekvence mohou být ve spektru přítomny, ale jsou překryty šu-
mem. Jak je patrné z obr. 4.3, zastoupení těchto frekvencí se s rostoucí prostorovou
frekvencí rovnoměrně zmenšuje, zatímco šum má konstantní hodnotu v celém spek-
tru.

2. Jak bylo popsáno v úvodní kapitole 2.1, seřízení mikroskopu pro pozorování je ob-
tížné a prakticky ho nelze provést dokonale. Důsledkem pak může být, že směry
optických drah vůči sobě nejsou správně nakloněné. Tomuto vysvětlení odpovídá i
jev z obr. 6.7, kdy je velmi dobře vidět asymetrie argumentu propagátoru, kdy je
u něj v pravé horní části narušena rotační symetrie.

6.2. Vyhodnocování prostřednictvím obrazu
Jak je vidět v obrázku obr. 6.2, některá místa jsou zobrazena zcela odlišným způsobem
(například u středu horního okraje). Data z pozorováníW tudíž nelze použít jako referenci
k holografickým datům. Jako referenci je třeba použít filtrovaná data t∗(qt; 0) a měření
W pak slouží jako vodítko, zdali při filtrování nevznikly artefakty.

Vlastní přeostřování pak probíhá fázově (tj. jedná se o filtraci (4.25) s koeficientem
c′ =∞) ze dvou důvodů:

1. Obr. 4.3 ukazuje, že při přeostření je rozdíl amplitudy frekvenčního spektra vzorku
|T (Qt)| oproti frekvenčnímu spektru rozostřeného obrazu |Wt(Qt; 8µm)| podstatně
menší, než oproti u zaostřeného snímku |Wt(Qt; 0)|— dochází pouze k mírnému ze-
sílení středně vysokých prostorových frekvencí oproti ostatním frekvencím. Výsledky
experimentu tento argument podporují.

2. Spektrum rozostřených snímků je narušeno artefakty, které znemožňují jeho úpravu.
Jedná se zejména o vliv nečistot na sklíčku kamery — zásahy do amplitudy spektra
tyto artefakty zesilují, čímž dochází k destrukci obrazu.

Na obr. 6.5 je vidět přeostření v případě, kdy byl mikroskop použit s bodovým zdro-
jem. Numerická apertura osvětlení NAi = 0, 05 byla stanovena ze spektra. Vlnová délka
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Obrázek 6.4: Detail pozorovaného vzorku — záznam W (a), záznam E: intenzita kom-
plexní amplitudy |wt(qt; 0)| (b) a intenzita filtrované komplexní amplitudy |t∗(qt; 0)| (c).

osvětlení λ = 555nm, FWHM 5nm, což odpovídá 555 nm±1% (pro srovnání — celé spek-
trum viditelného světla (400–700) nm lze napsat jako 550 nm± 27%). Jedná se tedy spíše
o kvazi-bodové a kvazi-monochromatické osvětlení. Po dosazení parametrů experimentu
do vzorce (4.29) vychází, že 8� 43 (levá a pravá strana nerovnosti jsou spolu v poměru
1:5). Již nyní tedy není jasné, zdali bude soulad mezi teorií a experimentem dokonalý. Vý-
stupy na obr. 6.5 ovšem ukazují, že numerické přeostření i koherentní aproximace dávají
velmi podobné výsledky.

V případě osvětlení plošným zdrojem, kdy NAi = 0.25, nabude nerovnost (4.29) tvaru
8 � 14, což nelze považovat za splněné. Vskutku, podle obr. 6.6 je vidět, že nástroje na
přeostřování pod koherentním osvětlením v tomto případě zcela selhávají. Tento experi-
ment navíc potvrdil tvrzení ze sekce 4.1.2, že v případě kompenzace vlivu rozostření fáze
na spektrum je podobnost amplitudy spektra se vzorkem větší, než je tomu u ostrého
záznamu. Jinými slovy, odhad rozptylového potenciálu vzorku z rozostřeného záznamu
|t∗(qt; 8µm)| je referenčním odhadu z ostrého záznamu |t∗(qt; 0)| blíže, než samotný os-
trý záznam |w(qt, 0)|.
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Obrázek 6.5: Přeostření o 8µm, bodový zdroj. Odhad rozptylového potenciálu |t∗(qt; 0)|
(a), |wt(qt; 8µm)| (b), odhad rozptylového potenciálu |t∗(iqt; 8µm)| (c) a přeostření po-
mocí metody určené pro osvětlení bodovým, monochromatickým zdrojem (d).
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Obrázek 6.6: Přeostření o 8µm, plošný zdroj. Odhad rozptylového potenciálu |t∗(qt; 0)|
(a), |wt(qt; 8µm)| (b), odhad rozptylového potenciálu |t∗(iqt; 8µm)| (c) a přeostření po-
mocí metody určené pro osvětlení bodovým, monochromatickým zdrojem (d).

6.3. Vyhodnocování prostřednictvím frekvenčních spek-
ter

Pro dvojici wt(qt; d) a wt(qt; 0) lze spočítat skutečný propagátor spektra R(Qt) tak, jak
je to popsáno v rovnici (4.41). Z tohoto propagátoru spektra bude vyhodnocována opět
pouze fáze, protože amplituda nebyla při přeostřování brána v potaz.

K tomu, aby bylo možné fázi ve spektrech vyhodnotit, je nezbytné ji navázat. Za tímto
účelem jsem vyvinul metodu popsanou v sekci 5.1. Skutečná změna fáze pro jednotlivé
prostorové frekvence je na obr. 6.8. Vedlejším produktem navazování je pak závislost hod-
noty navázané fáze na velikosti prostorové frekvence a směrodatná odchylka příslušející
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dané Qt. Toto umožňuje stanovit 95% pás spolehlivosti, pokud předpokládáme, pro danou
Qt mají von Misesovo rozdělení. Ze souborů hodnot navázané fáze pro danou Qt lze spo-
čítat [62] odhad parametru κ, jehož převrácená hodnota je analogií rozptylu u Gaussova
rozdělení; κ ≈ 1/σ2. Pro známou hodnotu κ dosahuje šířka pásu 90% spolehlivosti 4/

√
κ.

Výsledek na obr. 6.8 ukazuje tuto analýzu pro velikost rozostření d = 8µm ve směru
i proti směru optické osy. Z výsledku lze usuzovat:

• Model není zcela přesný pro velmi nízké prostorové frekvence. Toto není vada vý-
znamná pro praxi, protože nízké prostorové frekvence nepřenášejí hodnotnou infor-
maci.

• Pro prostorové frekvence středního rozsahu má model velmi dobré výsledky.

• U vysokých prostorových frekvencí se model opět rozchází se skutečností. Hlavní
příčinou je vysoká citlivost analýzy vysokých prostorových frekvencí na odchylky ro-
tační symetrie analyzované funkce a blízkost rozhraní mezi oblastí, kde je ve spektru
signál a oblastí, ve které je již pouze šum.
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Obrázek 6.7: Navázaná fáze ve spektru, plošný zdroj (a) a bodový zdroj (b).
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Obrázek 6.8: Analýza fáze propagátoru spektra pro d = 8µm (a) a d = −8µm (b). Plná
čára indikuje fázi experimentálně zjištěné a čárkovaná fázi vypočítaného propagátoru
spektra. Pás okolo plné čáry indikuje 95% interval spolehlivosti.

7. Závěr
Cíle disertační práce se podařilo splnit. Zde je shrnutí:

1. Rozšíření klasické teorie numerického přeostřování, která bude platit i pro osvětlení
světlem nízké koherence:
Odvozená teorie zpracovaná v sekci 4.3 vychází z teorie lineárních systémů a předpo-
kládá, že pro zařízení existuje přenosová funkce. Tu je možné buď teoreticky spočítat
(podrobněji je to rozebráno v sekci 5.4), nebo přímo změřit. Odvozená teorie pak
popisuje, jak pomocí přenosové funkce provádět numerické přeostřování. Nejsou v ní
uvažovány vady zobrazení, jako například sférická aberace.
Vlastnosti numerického přeostřování jsou analyzovány v sekci 4.3.3, vlastní aplikace
diskrétní je pak v sekci 4.3.4.

2. Stanovení limitů platnosti této teorie, stanovení prostorového omezení oblasti, kde
lze přeostřit.
Obecně není možné nahradit mechanické přeostřování numerickým (to lze pouze
v případě použití koherentního osvětlení). Výjimkou jsou pozorování rovinných vzorků,
kdy to možné je a jediným omezením je kvalita signálu. Konfokální efekt, který
nastává při zobrazení pomocí plošného zdroje, způsobuje, že hlavním omezením
přeostření je kvalita signálu. Síla signálu která klesá tempem 1/|x| v závislosti na
vzdálenosti x od předmětové roviny.

3. Experimentální ověření závěrů odvozených v předchozích bodech.
Práce na numerickém přeostřování byla úspěšně publikována v impaktovaném časo-
pise Optics Express [63].
Za účelem vyhodnocení experimentu byly vyvinuty metody popsané v sekci 5: Nava-
zování fáze ve frekvenčním spektru, vzájemné sesazování obrazů a analýza navázané
fáze ve spektru. Experiment potvrdil, že:
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7. ZÁVĚR

• Odvozené modelování fázového posunu ve spektru je v souladu s teorií.

• Experimentálně zjištěná amplituda spektra se liší od teoretického modelu.

• I v případě plošných zdrojů osvětlení plně postačuje použít pouze fázi spektra.

4. Vylepšení zpracování hologramu. Dosažení eliminace šumu nebo odhadu poměru
signálu k šumu.

Byla vyvinuta technika pokročilého zpracování hologramu, která je popsaná v sekci 3.3.
Tato technika umožňuje:

• Odstraňovat impulsní šum (způsobený například vadnými pixely na snímači),

• odhadovat přesnost zaznamenaných údajů.
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8. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ

8. Seznam použitých symbolů
Proměnné mají takovýto fyzikální význam:

• q = (x, y, z): Vektor v 3D prostoru, jeho složky mají rozměr odpovídající délce.

• q = |q|: Velikost vektoru q dle eukleidovské normy.

• qt = (x, y): Vektor ve 2D prostoru. Protože směr osy z odpovídá v textu směru
optické osy, je vektor qt na optickou osu kolmý (transverzální). Vektory s indexem
t jsou transverzální.

• Q = (X, Y, Z): Vektor v 3D frekvenčním prostoru, jeho složky mají rozměr odpo-
vídající prostorové frekvenci.

V textu se používá notace, kdy symbol tečky · označuje operand. Operátor komplex-
ního sdružení je tak označen ·, spojitá Fourierova transformace F{ · } a podobně. V textu
se používají tyto operátory:

• c: Komplexně sdružené číslo k c, tj. pro komplexní číslo c = a+b i platí, že c = a−b i.

• F = F{ f }: Spojitá Fourierova transformace funkce f definovaná vztahem (3.3).
V textu se dodržuje konvence, že po Fourierově transformaci se mění velikost písmen.

• f = IF{F }: Inverzní operátor operátoru F{ · }.

• F = DFT{f}: Diskrétní Fourierova transformace definovaná vztahem (5.4).

• f = IDFT{F}: Inverzní operátor operátoru DFT{·}.

• IFIc{·}: Operátor dekonvoluce s parametrem c definovaný vztahem (4.25).

• Dom{f}: Definiční obor funkce f .

• supp(f): Nosič funkce f , supp f(x) = {x : f(x) 6= 0}.

Symbolem tečky se označuje operand. Operátor Fourierovy transformace je F{ · }.
V textu jsou konzistentně používány tyto symboly:

• i: Imaginární jednotka, i2 = −1

• λ: Vlnová délka.

• K: Vlnočet, 1/λ.

• h(q): Impulsová odezva. Definována v (4.1)

• H(Q): Přenosová funkce. Definována v (4.2)

• w(q): 3D komplexní amplituda výstupního signálu.

• wt(qt; z): 2D komplexní amplituda výstupního signálu v odpovídající rovině vzdá-
lené z od obrazové roviny (z je parametr funkce wt).
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• W (Q): Frekvenční spektrum komplexní amplitudy výstupního signálu.

• P (Q): Pupilová funkce. Funkce udává frekvenční propustnost, funkce pro objektiv
a kondenzor jsou zmíněny v sekci 4.1.1.

• iK(K): Funkce intenzity osvětlení v závislosti na vlnové délce (K = 1/λ, též
obr. 4.1).

• δ(·): Diracova distribuce, platí, že
∫
R f(t)δ(t− t0) dt = f(t0)

• ∧(·): Trojúhelníková funkce. ∧(t) = max(1− |t|, 0).

• IIIT: Diracův hřeben s periodou T , platí, že III(x) =
∑∞

k=−∞ δ(x− k T )

• NA: Numerická apertura.

• NAi: Efektivní numerická apertura osvětlení (definován v 2.1).

• R: Propagátor spektra (definován v 4.1.2).

• R,Z: Množina reálných čísel, množina celých čísel.

• [a, b): Interval — zleva uzavřený, zprava otevřený.

V textu jsou používány tyto zkratky:

• FWHM: Pološířka (spektra, z anglického Full-Width in Half-Maximum). V souvis-
losti s iK se jedná o míru množiny vlnových délek, pro které je intenzita větší než
polovina maximální intenzity.
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