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Abstrakt
Práce navrhuje p°ístup, který by umoºnil dosáhnout superrozli²ení koherencí °ízeného ho-
logra�ckého mikroskopu na Ústavu Fyzikálního inºenýrství VUT FSI v Brn¥ v kombinaci
s dvourozm¥rnou fázovou difrak£ní m°íºkou umíst¥nou v ur£ité vzdálenosti za vzorkem. Na
základ¥ teoretických výpo£t· a simulací se prozkoumávají vlastnosti nového uspo°ádání mik-
roskopu a je popsán proces numerické rekonstrukce obrazu v rámci navrºené metody. P°ístup
je ov¥°en pomocí elektromagnetické simulace. Práce nezohled¬uje technické aspekty a nedo-
statky nového uspo°ádání.

Klí£ová slova
superrozli²ení, hologra�cká mikroskopie, difrakce na m°íºce

Summary
An approach that uses a two dimensional phase grating in certain distance behind a speci-
men to enhance the resolution in digital holographic microscopy is proposed. By theoretical
considerations and with simulations the properties of new the arrangement are explored and
the method of numerical reconstruction is described. The proposed approach is veri�ed by
electromagnetic simulation. Technical aspects and potential di�culties aren't involved.

Keywords
superresolution, holographic microscopy, di�raction by a grating
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1 Úvod

Digitální hologra�cká mikroskopie (DHM - digital holographic microcopy) je d·leºitá a
zajímavá aplikace hologra�e ve sv¥telné mikroskopii díky její schopnosti zaost°it na r·zné
roviny bez nutnosti mechanicky pohybovat vzorkem, moºnosti opravovat optické aberace a
sou£asn¥ vypo£ítat intenzitní a fázové rozloºení obrazu. DHM umoº¬uje záznamenat vlno-
plochu na 2D hologram pomocí CCD detektoru a po numerickém zpracování získat kompletní
3D strukturu objektu [1]. DHM získala uplatn¥ní p°edev²ím v neinvazivním pozorování fy-
ziologických parametr· bun¥k a bakterií [2, 3].

Stejn¥ jako konven£ní optický mikroskop má i mikroskop hologra�cký omezenou roz-
li²ovací schopnost. Ve frekven£ní domén¥ p·sobí jako nízkofrekven£ní �ltr a pouze nízké
frekvence dané aperturou objektivu a kondenzoru je moºné mikroskopem p°enést a provést
jejich záznam na CCD kameru. Výsledek je rozmazaný obraz s nerozli²itelnými jemnými
detaily. Je známo, ºe sv¥telný mikroskop nerozli²í detaily, které jsou od sebe vzdálené mén¥
neº zhruba polovinu vlnové délky pouºitého sv¥tla - tzv. difrak£ní limit (p°esn¥ je tento
limit dán Rayleighovým kritériem [4, odst. 7.6.3]). Schopnost mikroskopu rozli²it dva body
pod tímto difrak£ním limitem se nazývá superrozli²ení. Existují p°ístupy, jeº se snaºí bariéru
difrak£ního limitu p°ekro£it [5] a mezi nejznám¥j²í pat°í metoda strukturovaného osv¥tlení
(SIM - structured illumination), jejíº moºnosti byly jiº n¥kolikrát zkoumány i pro p°ípad ho-
logra�cké mikroskopie [6, 7]. Metoda v²ak vyºaduje ur£ité uspo°ádání mikroskopu a v práci
bude navrºen jiný p°ístup, který by umoºnil dosáhnout superrozli²ení koherencí °ízeného
hologra�ckého mikroskopu na Ústavu Fyzikálního inºenýrství VUT FSI v Brn¥. Pomocí te-
oretických výpo£t· a simulací bude ukázáno, ºe kombinace mikroskopu s dvourozm¥rnou
fázovou difrak£ní m°íºkou v ur£ité vzdálenosti za vzorkem umoºní optické soustav¥ p°enést
vy²²í p°í£né prostorové frekvence spektra objektu a tím získat lep²í rozli²ení mikroskopu.

Kapitola 2 p°ipomíná nezbytné základní pou£ky o propagaci a rozptylu sv¥tla nutné pro
porozum¥ní popisu optické soustavy ve frekven£ní domén¥. V kapitole 3 je p°edstaveno sou-
£asné transmisní uspo°ádání mikroskopu a v kapitole 4 je navrºena moºnost mikroskopu
v kombinaci s difrak£ní m°íºkou, jsou ur£eny vlastnosti p°enosové funkce pro nového uspo°á-
dání a popsán proces rekonstrukce obrazu pro dosaºení superrozli²ení. Nakonec je v kapitole 5
ov¥°ena navrºená metoda pomocí elektromagnetické simulace.
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2 Propagace a rozptyl ve frekven£ní domén¥

2.1 Fourierova reprezentace

�í°ení monochromatického sv¥telného vln¥ní o úhlové frekvenci ω je adekvátn¥ popsáno
komplexní amplitudou U(q), obecn¥ komplexní funkcí polohového vektoru q = (qt, z) =
(x, y, z), o níº se p°edpokládá, ºe ve volném prostoru bez zdroj· svým tvarem vyhovuje £asov¥
nezávislé homogenní Helmholtzov¥ rovnici [4, odst. 8.3.1]. �e²ení této rovnice v kartézské
soustav¥ sou°adnic je moºné zapsat ve form¥ zp¥tné Fourierovy transformace [8]

U(q) =

+∞∫∫
−∞

A(Kt) exp(i2πK · q)d2Kt, (2.1)

kde K = (Kt, Kz) = (Kx, Ky, Kz) je redukovaný vlnový vektor, pro n¥jº platí

|K| = K =
n

λ0
(2.2)

a ve kterém
Kz = ±

√
K2 −K2

t (2.3)

(± pro ²í°ení ve/proti sm¥ru osy z), n je index lomu prost°edí (v práci vºdy uvaºováno
n = 1) a λ0 vlnová délka sv¥tla ve vakuu. Integrální reprezentaci (2.1) lze interpretovat
jako superpozici rovinných vln exp(i2πK · q) [9], jejichº amplituda a fáze je ur£ena obecn¥
komplexní funkcí A(Kt) danou Fourierovou transformací komplexní amplitudy U(q)

A(Kt) =

+∞∫∫
−∞

U(q) exp(−i2πK · q)d2qt. (2.4)

Funkce se nazývá úhlové spektrum vlny, zkrácen¥ pak jen spektrum.
Pro prostorové frekvence Kt > K bude v (2.1) pokládáno A(Kt) = 0, tzn. evanescentní

vlny nebudou uvaºovány [11, odst. 4.7.1]. Reprezentace (2.1) a (2.4) lze zobecnit i pro ne-
monochromatické sv¥tlo [12].

2.2 P°enos spektra optickou soustavou

Nech´ se uvaºuje aplanatické zobrazování, tzn. osov¥ stigmatické a spl¬ující Abbeovu si-
novou podmínku [4, odst. 4.5]. Pro jednoduchost zápisu bude dále poloha bodu v obrazové
rovin¥ vyjad°ována sou°adnicovým vektorem qt opticky sdruºeného bodu v rovin¥ p°edm¥-
tové. Komplexní amplituda v p°edm¥tové rovin¥ se ozna£í U(qt) a v obrazové U

′(qt). Spektra
v t¥chto rovinách poté spolu souvisejí vztahem [13]

A′(Kt) = A(Kt)PT (Kt), (2.5)
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kde PT (Kt) se nazývá pupilová funkce. Index T poukazuje na transmisní geometrii optické
soustavy. Je-li α semi-úhlovou aperturou výstupní pupily soustavy, explicitní tvar pupilové
funkce v tomto p°ípad¥ je [14]

PT (Kt) =

√
K

Kz

circ
(
K cosα

Kz

)
=

K1/2

(K2 −K2
t )1/4

circ
(
Kt

λ0
NA

)
, (2.6)

kde

circ(x) =


1 pro x < 1,

1/2 pro x = 1,

0 jinak
(2.7)

a NA = n sinα je numerická apertura optické soustavy.

2.3 Rozptyl ve frekven£ní domén¥

Za podmínky elastického rozptylu a vyuºití Bornovy aproximace prvního °ádu je p°i
dopadu rovinné vlny exp(i2πK · q) na objekt komplexní amplituda A′(K ′

t) ve vzdálené
oblasti od objektu ve sm¥ru K′/K závislá pouze a jen na jedné Fourierov¥ komponent¥
rozptylového potenciálu t(q) objektu [4, odst. 13.1.2]

A′(K ′
t) = T (K ′ −K), (2.8)

kde

T (K ′ −K) = F{t(q)}(Q) =

+∞∫∫∫
−∞

t(q) exp(−i2πQ · q)d3q (2.9)

a v práci Q = K ′ − K = (Qt, Z) = (X, Y, Z) je tzv. rozptylový vektor. P°i dopadu
obecné vlny na objekt za p°edpokladu lineárního rozptylu je pole ve vzdálené oblasti sou£tem
komponent, jeº odpovídají spektru jednotlivých dopadajících rovinných vln

A′(K ′
t) =

+∞∫∫
−∞

T (Q)A(Kt)d
2Kt, (2.10)

p°i£emº Kz a K ′z jsou vypo£teny podle vztahu (2.3) se znaménkem +. Pokud je objekt
p°emíst¥n o vektor qs, na základ¥ v¥ty o posunutí [10, str. 111] je Fourierovo spektrum ve
frekven£ní domén¥ posunuto fázov¥ a platí pro n¥

T (Q; qs) =

+∞∫∫∫
−∞

t(q − qs) exp(−i2πQ · q)d3q = exp(−i2πQ · qs)T (Q). (2.11)
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Na rovinném objektu probíhá jednonásobný rozptyl, jsou tedy spln¥ny p°edpoklady Bor-
novy aproximace prvního °ádu a potenciál takového objektu kolmého na optickou osu se
vyjád°í výrazem [14]

t(q) = tt(qt)δ(z − zs), (2.12)

kde δ(x) je Diracova delta funkce [10, kap. 5] a zs je posunutí objektu ve sm¥ru osy z.
Význam funkce tt(qt) bude vysv¥tlen v dal²ím textu. Pro tt(qt) lze zavést dvourozm¥rnou
analogii Fourierovy transformace (2.9)

Tt(Qt) =

+∞∫∫
−∞

tt(qt) exp(−i2πQt · qt)d
2qt (2.13)

a vztah (2.10) lze zapsat ve tvaru

A′(K ′
t) =

+∞∫∫
−∞

Tt(K
′
t −Kt)A(Kt)d

2Kt, (2.14)

který je konvolucí [10, kap. 3]

A′(K ′
t) = Tt(K

′
t) ∗ A(K ′

t). (2.15)

Pouºije-li se v¥ta o konvoluci ve frekven£ní domén¥ [10, str. 115], z (2.15) je z°ejmé, ºe
rozptylový potenciál dvourozm¥rného objektu je roven podílu komplexní amplitudy t¥sn¥ za
a t¥sn¥ p°ed objektem

tt(qt) =
U ′(qt)

U(qt)
(2.16)

a v tomto p°ípad¥ je téº znám jako amplitudová propustnost [9, odst. 3.10.3].
V kap. 4 bude pro zvý²ení rozli²ení hologra�cké mikroskopu vyuºito difrak£ní m°íºky.

Dvourozm¥rnou fázovou difrak£ní m°íºku rozptylující sv¥tlo pouze do jednoho °ádu lze cha-
rakterizovat rozptylovým potenciálem

tg(q) = δ(z − zg) exp (i2πQg · qt) (2.17)

a jeho Fourierovou transformací

Tg(Q; zg) = F{tg(q)} = exp
(
−i2πZzg

)
δ(Qt −Qg), (2.18)

p°i£emº zg je poloha m°íºky, Qg = (Qg,x, Qg,y, 0), |Qg| = 1/Λ, Λ ozna£uje periodu neboli
m°íºkovou konstantu a de�nice vektorové delta funkce je δ(Kt) = δ(Kx)δ(Ky). Stále platí
podmínka elasticity rozptylu, tedy |K ′| = |Qg + K| = |K|.
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3 Koherencí °ízený hologra�cký mikroskop

3.1 Princip hologra�ckého záznamu a stupe¬ koherence

Základní princip záznamu byl poprvé popsán v [15]. Na záznamové médium dopadá vlna
s komplexní amplitudou U , která m·ºe být rozd¥lena na referen£ní vlnu Uref a objektovou
vlnu Uobj rozptýlenou na objektu. Pracuje-li se s monochromatickým a zcela koherentním
sv¥tlem, intenzitní rozloºení v rovin¥ hologramu je dáno vztahem

I = |Uobj + Uref |2 = |Uobj|2 + |Uref |2 + UobjU
∗
ref + U∗objUref . (3.1)

Pro jednoduchost lze p°edpokládat, ºe nap°íklad amplitudová propustnost (2.16) hologramu
je úm¥rná intenzit¥ (3.1). Rekonstrukce probíhá obvykle osv¥tlením hologramu p·vodní re-
feren£ní vlnou. Poloºíme-li konstantu úm¥rnosti mezi propustností hologramu a intenzitou
rovnu jedné, platí pro komplexní amplitudu rekonstruované vlny

Urek = UrefI = Uref (|Uobj|2 + |Uref |2 + U∗objUref ) + Uobj|Uref |2. (3.2)

Rekonstruovaná vlna obsahuje komplexní amplitudu Uobj, a tedy nese informaci jak o odra-
zivosti tak o struktu°e objektu. V p°ípad¥ digitální hologra�e se záznam provádí na CCD
kameru a rekonstrukce poté probíhá numericky. Jejím cílem je odd¥lit z hologramu £len
obsahující Uobj nap°íklad vylou£ením nosné frekvence ve frekven£ní domén¥ [16].

Není-li sv¥tlo koherentní, velikost interferen£ních £len· ve vztahu (3.1) souvisí se stupn¥m
koherence vln¥ní [17]

γ12(τ) =
Γ12(τ)√

Γ11(0)
√

Γ22(0)
, (3.3)

kde postupn¥ Γ12(τ) = 〈u1(q1, t)u
∗
2(q2, t+ τ)〉, Γ11(0) = 〈u1(q1, t)u

∗
1(q1, t)〉 = I1 a Γ22(0) =

〈u2(q2, t)u
∗
2(q2, t)〉 = I2 jsou £asovými st°edními hodnotami sou£inu funkcí (vln) u1(q1, t) a

u2(q2, t) p°es dostate£nou dobu (dlouhou v porovnání s tzv. koheren£ní τc ∼ 1/∆ω). Pokud
jsou optické dráhové rozdíly mnohem men²í neº koheren£ní délka lc = cτc (c ozna£uje rychlost
sv¥tla), lze závislost na τ zanedbat. Absolutní hodnota stupn¥ koherence leºí v intervalu 〈0, 1〉
a v závislosti na ní lze sv¥tlo rozd¥lit do t°í t°íd

|γ12|


= 1 −→ zcela koherentní,
∈ (0, 1) −→ £áste£n¥ koherentní,
= 0 −→ nekoherentní.

(3.4)

Vztah pro intenzitu se p°epí²e do obecn¥j²ího tvaru [17]

I = I1 + I2 + 2
√
I1I2Re{γ12} (3.5)

zahrnujícího vliv stupn¥ koherence (Re ozna£uje operátor reálné £ásti). Se stupn¥m koherence
souvisí viditelnost interferen£ního obrazce (kontrast) a pokud I1 = I2, hodnota kontrastu je
rovna modulu |γ12| [11, str. 571]

V =
Imax − Imin

Imax + Imin

=
2
√
I1I2

I1 + I2
|γ12| = |γ12|. (3.6)
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O viditelnosti interferen£ního obrazce získaného aparaturou popsanou v následujícím textu
pojednává práce [18].

3.2 2D koherentní p°enosová funkce transmisního uspo°ádání

Úvahy v následující £ásti práce budou provád¥ny pro koherencí °ízený hologra�cký mik-
roskop (CCHM - coherence controlled holographic microscope) s transmisní geometrií.

Uspo°ádání mikroskopu je na obr. 1 [14]: sv¥tlo z obecn¥ nemonochromatického a pro-
storov¥ nekoherentního zdroje je rozd¥leno hranolovým d¥li£em do dvou v¥tví (v jiné verzi
mikroskopu k tomuto ú£elu byla pouºita difrak£ní m°íºka), referen£ní a p°edm¥tové, a zdroj je
zobrazen do ohniskových rovin kondenzor· C1 a C2. Osv¥tlení je tedy zaloºeno na Köhlerov¥
principu [4, odst. 10.6.2]. V¥tve jsou opticky ekvivalentními systémy aº na p°ítomnost vzorku
v p°edm¥tové v¥tvi. Vzorek je zobrazen objektivem do výstupní roviny mikroskopu, kde in-
terferují svazky z obou v¥tví. Nakonec je interferen£ní obrazec zv¥t²en výstupním objektivem
na £ip CCD kamery. U tohoto typu hologra�ckého mikroskopu se jedná o tzv. mimosovou
obrazovou hologra�i [19, odst. 3.2], jelikoº svazek z referen£ní v¥tve dopadá na výstupní
rovinu soustavy pod nenulovým úhlem.

Obr. 1: Schéma hologra�ckého mikroskopu (CCHM): S - zdroj sv¥tla, A - apertura, L -
£o£ka, BS - hranolový d¥li£, M - zrcadlo, C - kondenzor, Sp - vzorek, R - referen£ní rovina, O
- objektiv, TL - tubusová £o£ka, OL - výstupní £o£ka, DG - difrak£ní m°íºka, OP - výstupní
rovina. P°evzato z [14].

Vzhledem ke köhlerovskému osv¥tlení m·ºeme p°edpokládat, ºe kaºdému bodu zdroje
vyza°ujícímu s amplitudou

√
i(qt) a s nulovým fázovým posunutím odpovídá ur£itá rovinná

vlna exp(i2πK0 · q) za kondenzorem [14] (viz obr. 2)

A(Kt) =
√
i(Kt)PC(Kt)δ(Kt −Kt0), (3.7)
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kde PC(Kt) má tvar (2.6) s numerickou aperturou kondenzoru.

Obr. 2: Bodovému zdroji δ(qt − qt0) odpovídá ve frekven£ní domén¥ rovinná vlna δ(Kt −
Kt0) za kondenzorem. S - bodový zdroj sv¥tla, C - kondenzor, Sp - vzorek.

Intenzita I(qt) ve výstupní rovin¥ mikroskopu OP m·ºe být, na základ¥ zobecn¥né Hopkin-
sovy formule [4, odst. 10.4.2], spo£ítána integrací intenzity i(qt; Kt) ve výstupní rovin¥ p°es
plochu zdroje. i(qt; Kt) je intenzita vlny ve výstupní rovin¥, která vzniká vyza°ováním jed-
noho bodu zdroje, a její tvar bude odvozen dále v textu. Za podmínky, ºe osv¥tlení spl¬uje
Abbeovu sinovou podmínku, je Jakobián transformace mezi sou°adnicemi a prostorovými
frekvencemi zdroje K−2 [14]. Potom lze psát

I(qt) =

+∞∫∫
−∞

i(qt; Kt)K
−2d2Kt, (3.8)

p°i£emº funkce i(qt; Kt) je omezena numerickou aperturu osv¥tlení NAS [14].
Po substituci (3.1) za i(qt; Kt) v (3.8) je moºné zam¥nit po°adí integrace a s£ítání. Pokud

se p°edpokládá, ºe optický systém je achromatický a prostorov¥ invariantní [9, odst. 2.3.2]
lze metodu rekonstrukce pouºitou pro separaci signálu UobjU

∗
ref pouºít také pro separaci jeho

integrálu (3.8). Hologra�cký signál w(qt) se poté vyjád°í jako

w(qt) =

+∞∫∫
−∞

Uobj(qt; Kt)U
∗
ref (qt; Kt)K

−2d2Kt. (3.9)

Propagace sv¥tla bude sledována ve frekven£ní domén¥. Rovinná vlna exp(i2πK · q) za
kondenzorem (3.7) v objektové v¥tvi dopadá na rovinný objekt, na kterém je rozptýlena
podle (2.8)

A′(K ′
t) =

√
i(Kt)PC(Kt)Tt(Qt). (3.10)

Spektrum z obrazového prostoru p°edm¥tové v¥tve je p°eneseno objektivem do výstupní
roviny soustavy podle (2.6)

A′(K ′
t) = PT (K ′

t)PC(Kt)
√
i(Kt)Tt(Qt). (3.11)
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Komplexní amplituda ve výstupní rovin¥ se získá zp¥tnou Fourierovou transformací (3.11)
v obrazových prostorových frekvencích K ′

t

Uobj(qt; Kt) =

+∞∫∫
−∞

√
i(Kt)Tt(Qt)PT (K ′

t)PC(Kt) exp
(
i2πK ′

t · qt

)
d2K ′

t. (3.12)

Je výhodné vektor K ′
t v obrazovém prostoru vyjád°it pomocí rozptylového vektoru Qt.

Jelikoº d2Qt = d2(K ′
t −Kt) = d2K ′

t, rovnice (3.12) získá tvar

Uobj(qt; Kt) =

+∞∫∫
−∞

√
i(Kt)Tt(Qt)PT (Qt+Kt)PC(Kt) exp(i2πKt · qt) exp(i2πQt · qt)d

2Qt.

(3.13)
Stejnými úvahami se dosp¥je k vyjád°ení komplexní amplitudy i pro referen£ní v¥tev. V p°ed-
m¥tovém prostoru referen£ní v¥tve v²ak sv¥tlo nebudu rozptylováno. P°esko£í se proto krok
(3.10) a ve výstupní rovin¥ bude s objektovou vlnou interferovat vlna referen£ní

Uref (qt; Kt) =
√
i(Kt)PT (Kt)PC(Kt) exp(i2πKt · qt). (3.14)

Vztahy (3.13) a (3.14) se dosadí do rovnice (3.9), jiº se zapí²e jako zp¥tná Fourierova trans-
formace v prostorových frekvencích rozptylového vektoru Qt

w(qt) =

+∞∫∫
−∞

Wt(Qt) exp(i2πQt · qt)d
2Qt =

+∞∫∫
−∞

Ht(Qt)Tt(Qt) exp(i2πQt · qt)d
2Qt, (3.15)

ve které Wt(Qt) je Fourierova transformace hologra�ckého signálu w(qt) a

Ht(Qt) =

+∞∫∫
−∞

i(Kt)|PC(Kt)|2PT (Kt + Qt)P
∗
T (Kt)K

−2d2Kt (3.16)

je dvourozm¥rná koherentní p°enosová funkce (CTF - coherent transfer function), jeº zcela
popisuje p°enos spektra objektu optickou soustavou znázorn¥nou na obr. 1 a numerickou
rekonstrukci hologra�ckého signálu. Rozepí²í-li se jednotlivé pupilové funkce ve výrazu (3.16)
podle (2.6), platí

Ht(Qt) =

+∞∫∫
−∞

i(Kt)(K
2 −K2

t )−3/4
(
K2 − |Kt + Qt|

2
)−1/4

×

× circ
(
Kt

λ0
NAs

)
circ

(
|Kt + Qt|

λ0
NA

)
d2Kt

(3.17)

i integra£ní oblast je ve frekven£ní domén¥ omezena na pr·nik dvou kruh· s polom¥ry NAs/λ
a NA/λ (obr. 3), kde NAS je numerická apertura osv¥tlení a NA numerická apertura objek-
tivu.
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Obr. 3: Integra£ní doména dvourozm¥rné p°enosové funkce (3.16) (viz (3.17)) pro (vlevo)
Qt ≤ (NA− NAS)/λ a pro (vpravo) Qt > (NA− NAS)/λ. P°evzato a upraveno z [20].

Pro koherentní monochromatický bodový zdroj leºící na optické ose se ve výrazu (3.16)
za i(Kt) dosadí [14]

i(Kt) = K2δ(Kt) (3.18)

a p°enosová funkce poté odpovídá pupilové funkci objektivu

Ht(Qt) = PT (Qt). (3.19)

Ze znalosti p°enosové funkce Ht(Qt) lze ur£it tzv. rozptylovou funkci ht(qt) (PSF - point
spread function), která je dána zp¥tnou Fourierovou transformací p°enosové funkce Ht(Qt)

ht(qt) =

+∞∫∫
−∞

Ht(Qt) exp(i2πQt · qt)d
2Qt. (3.20)

ht(qt) je impulzní charakteristikou systému a vyjad°uje odezvu optické soustavy na bodový
zdroj sv¥tla [11, odst. 11.3.1].

P°i ur£ování p°enosové funkce lze rovn¥º vycházet z obecného polychromatického troj-
rozm¥rného p°ípadu [14]. Dvourozm¥rná monochromatická p°enosová funkce Ht(Qt, K0) je
pak Fourierovou transformací H(Q, K) v sou°adnici Z a distribucí v K0

Ht(Qt, K0) =

+∞∫∫
−∞

H(Q, K)δ(K −K0) exp(−i2πZz)dZdK. (3.21)

Míra prostorové koherence (dále jen koherence) monochromatického osv¥tlení se v dal²ím
textu vyjad°uje faktorem koherence σ jako pom¥r mezi numerickou aperturou osv¥tlení a
objektivu

σ =
NAS

NA
. (3.22)
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Velikost σ je nulová pro bodový zdroj a roste aº do maximální hodnoty pro NAS = NA, tedy
σ ∈ 〈0, 1〉. Výsledek výpo£tu p°enosové (3.16) a rozptylové funkce podle (3.20) v závislosti
na faktoru koherence σ pro aperturu objektivu NA = 0,4 se nachází na obr. 4. Simulace byly
provád¥ny pro monochromatické sv¥tlo λ = 0,65 µm a pro jednoduchost bylo vºdy voleno
i(Kt) = 1, tedy rovnom¥rné rozloºení intenzity zdroje. Z obrázku je z°ejmé, ºe s rostoucím σ
klesá ²í°ka píku a sniºují se interferen£ní maxima vy²²ích °ád· rozptylové funkce. Je známo,
ºe niº²í koherence redukuje artefakty zp·sobené koherentním sv¥tlem [21] a zvy²uje rozli²o-
vací schopnost mikroskopu, která v²ak neklesne pod difrak£ní limit. S klesající koherencí je
soustava schopna p°enést vy²²í mezní frekvenci Qt,max, která se na základ¥ obr. 3 ur£í jako

Qt,max =
NA + NAS

λ
, (3.23)

av²ak roste tlumení modulu p°enosové funkce. Je zvykem hledat kompromis mezi mezní
frekvencí a tlumením p°enosové funkce.

Rozli²ovací schopnost mikroskopu v dal²ích kapitolách bude posuzována pomocí Siemen-
sovy hv¥zdy na obr. 5a), jejíº amplitudová propustnost je 0 nebo 1 (rov. (2.16)). Práv¥ po-
psané uspo°ádání mikroskopu funguje ve frekven£ní domén¥ jako nízkofrekven£ní �ltr, který
p°ená²í pouze £ást nízkých frekvencí spektra dvourozm¥rného objektu na obr. 5d). Ampli-
tudová propustnost Siemensovy hv¥zdy tt(qt) byla vyjád°ena maticí a následn¥ se ur£ilo její
spektrum Tt(Qt) podle vztahu (2.13). Spektrum Tt(Qt) bylo vynásobeno maticí p°enosové
funkce (3.16) a obdrºela se tak matice spektra signálu Wt(Qt). Nakonec byla vypo£tena
zp¥tná Fourierova transformace podle (3.15), £ímº se získal signál wt(qt). Na obr. 5c) je
modul |wt(qt)| a výsledek je rozmazaný obraz. Podstata superrozli²ení je p°enést frekvence
nad mezní frekvencí Qt,max danou parametry NA, NAS, λ a vztahem (3.23).

Obr. 4: P°enosová (3.16) a rozptylová funkce ur£ená podle (3.20) pro λ = 0,65 µm, NA = 0,4
a σ = 0,01, 0,5 a 1.
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a) b)

c) d)

Obr. 5: Objekt (Siemensova hv¥zda) a obraz získaný popsaným uspo°ádáním mikroskopu
pro NA = 0,4 a σ = 0,1. a) p·vodní objekt, b) modul |Tt(Qt)| Fourierova spektra objektu,
c) modul |wt(qt)| získaného hologra�ckého signálu objektu, d) modul |Wt(Qt)| p°eneseného
spektra objektu.
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4 Zobrazení s difrak£ní m°íºkou za vzorkem

P°ístup, který umoºnil docílit superrozli²ení pro uspo°ádání mikroskopu na obr. 1, byl p°e-
vzat z £lánku [22], kde je v digitální nemikroskopické hologra�i vyuºito rozptylu na difrak£ní
m°íºce v p°edm¥tovém prostoru (viz schéma na obr. 7). Metoda byla pro mikroskop oboha-
cena o zvý²ení p°í£ného rozli²ení ve více sm¥rech pomocí rotace m°íºky kolem optické osy
soustavy.

4.1 P°enosová funkce

V této sekci bude odvozen vztah pro hologra�cký signál pro p°ípad, kdy do p°edm¥-
tového prostoru do vzdálenosti zg od vzorku na obr. 6 je umíst¥na dvourozm¥rná fázová
difrak£ní m°íºka s periodou Λ o velikosti n¥kolika mikrometr·. Zbytek mikroskopu je pone-
chán nepozm¥n¥ný. Difrak£ní m°íºka je charakterizována m°íºkovým vektorem Qg, p°i£emº
|Qg| = 1/Λ. Jednoduché schéma detailu p°edm¥tového prostoru objektové v¥tve je na obr. 7.
Fázová m°íºka dopadající sv¥tlo rozptyluje pouze do jednoho difrak£ního °ádu tak, ºe dopadá-
li na m°íºku rovinná vlna charakterizovaná vlnovým vektorem K, vlnový vektor rozptýlené
rovinné vlny za m°íºkou se ur£í vztahem K ′ = K + Qg.

Obr. 6: Schéma mikroskopu s difrak£ní m°íºkou DG umíst¥nou za vzorkem pro docílení
superrozli²ení.

Spektrum vlny vzniklé rozptylem rovinné vlny exp(i2πK · q) na objektu p°ed difrak£ní
m°íºkou je dáno op¥t vztahem (3.10)

A′(K ′
t) =

√
i(Kt)PC(Kt)Tt(Qt). (4.1)
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Obr. 7: Schématický detail objektového prostoru mikroskopu. DG - difrak£ní m°íºka, Λ -
perioda m°íºky.

Spektrum prostorových frekvencí K ′′
t za m°íºkou je podle (2.14) popsáno integrací p°es

frekvence K ′
t spektra sv¥tla p°ed m°íºkou, kde za Tg(Qt; zg) se dosadí z rovnice (2.18)

A′′(K ′′
t ) =

+∞∫∫
−∞

A′(K ′
t)δ(Q

′
t −Qg) exp

(
−i2πZ ′zg

)
d2K ′

t =

=

+∞∫∫
−∞

√
i(Kt)PC(Kt)Tt(Qt)δ(K

′′
t −K ′

t −Qg) exp
(
−i2πZ ′zg

)
d2K ′

t.

(4.2)

Po vyuºití �ltra£ní vlastnosti delta funkce [10, str. 78] p°i integraci v p°edchozí rovnici bude
spektrum za m°íºkou popsáno vztahem

A′′(K ′′
t ) =

√
i(Kt)PC(Kt)Tt(K

′′
t −Kt −Qg) exp

[
−i2πΦ(Qg, zg)

]
, (4.3)

kde

Φ(Qg, zg) =

(√
K2 −K ′′2t −

√
K2 − |K ′′

t −Qg|2
)
zg. (4.4)

Dvojici vzorek - m°íºka lze povaºovat za jeden objekt a ve vztazích (4.3) a (4.4) se pro p°e-
hlednost v dal²ím textu poloºí K ′′

t →K ′
t. Komplexní amplituda objektové vlny se podobn¥

jako v (3.13) získá zp¥tnou Fourierovou transformací spektra (4.3) integrací ve frekvencích
rozptylového vektoru Qt a vlna referen£ní bude identická s (3.14). Hologra�cký signál ve
výstupní rovin¥ se nakonec vyjád°í stejným zp·sobem jako v (3.9) následujícím integrálem

w(qt, Qg, zg) =

+∞∫∫
−∞

Wt(Qt, Qg, zg) exp(i2πQt · qt)d
2Qt =

=

+∞∫∫
−∞

Ht(Qt, Qg, zg)Tt(Qt −Qg) exp(i2πQt · qt)d
2Qt,

(4.5)
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kde

Ht(Qt, Qg, zg) =

+∞∫∫
−∞

i(Kt)|PC(Kt)|2PT (Kt + Qt)P
∗
T (Kt) exp [−i2πΦ(Qg, zg)]K

−2d2Kt

(4.6)
s Φ(Qg, zg) ve tvaru

Φ(Qg, zg) =

(√
K2 − |Kt + Qt|2 −

√
K2 − |Kt + Qt −Qg|2

)
zg. (4.7)

P°enosová funkce nyní obsahuje navíc £len exp [−i2πΦ(Qg, zg)] závisející na m°íºkovém
vektoru Qg a vzdálenosti m°íºky zg od vzorku. Je-li zg = 0, p°echází p°enosová funkce (4.6)
v p·vodní Ht(Qt) danou vztahem (3.16). Pro zg = 0 je totiº rovina m°íºky totoºná s rovinou
vzorku. Zobrazení je v²ak popsáno vztahem (4.5) a nikoli (3.15). P°ítomnost difrak£ní m°íºky
v p°edm¥tovém prostoru podle (4.5) zp·sobí posunutí spektra objektu Tt(Qt) o vektor Qg

ve frekven£ní domén¥ a umoºní tak p°enést optické soustav¥ oblast vy²²ích frekvencí spektra
(obr. 9b) a 9d)).

S vyuºitím vztah· (4.6) a (4.7) byla prozkoumána závislost p°enosové funkce na faktoru
koherence σ, vzdálenosti m°íºky zg od vzorku a period¥ m°íºky Λ. Vybrané závislosti jsou
vykresleny na obr. 8. Z graf· je z°ejmé, ºe s rostoucí vzdáleností zg m°íºky od vzorku se
zvy²uje tlumení modulu p°enosové funkce a toto tlumení je tím významn¥j²í, £ím niº²í je
koherence zdroje (vy²²í faktor koherence σ). P°i pouºití m°íºky s v¥t²í periodou je tlumení
obecn¥ mén¥ výrazné, av²ak sníºí se mezní p°enesená frekvence Qt,max (viz obr. 13) jiº podle
vztahu (4.17), který zahrnuje i frekven£ní posuv zp·sobený m°íºkou.
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Obr. 8: Levý sloupec: vypo£tené moduly vybraných p°enosových funkcí v závislosti na Qx

pro λ = 0,65 µm, NA = 0,4 s difrak£ní m°íºkou s orientací danou vektorem Qg = (1/Λ, 0, 0)
a periodou Λ = 1 µm pro t°i hodnoty faktoru koherence σ = 0,01, 0,1 a 0,2. Pravý sloupec:
moduly p°enosových funkcí pro Λ = 1,5 µm. Kaºdý graf vyobrazuje pr·b¥hy p°enosových
funkcí pro t°i vzdálenosti zg = 1, 5 a 10 µm.
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4.2 Proces záznamu a metoda rekonstrukce

Z p°edchozí sekce vyplývá, ºe dvourozm¥rná fázová difrak£ní m°íºka umoºnuje docílit
superrozli²ení rekonstruovaného obrazu pouze v jednom sm¥ru daném orientací Qg. Pro
vy²²í rozli²ení ve více sm¥rech lze m°íºkou rotovat kolem optické osy soustavy teoreticky
pro libovolný po£et a libovolné hodnoty úhl· nato£ení, tedy pro více orientací Qg,i vektoru
Qg. V práci bude my²lenkov¥ m°íºkou otá£eno po 45◦ celkem pro osm úhl· θg,i. Pro ur£itou
numerickou aperturu osv¥tlení NAS a objektivu NA se provede záznam hologra�ckého signálu
ve výstupní rovin¥ mikroskopu bez difrak£ní m°íºky a získané nízkofrekven£ní spektrum
(obr. 5d)) se uloºí do pam¥ti po£íta£e. Poté se do objektového prostoru do vzdálenosti zg
od vzorku umístí difrak£ní m°íºka a pro stejné hodnoty numerických apertur a 8 orientací
m°íºky se op¥t provedou záznamy signál·, jejichº spektra se rovn¥º uloºí do pam¥ti. Proces
je ilustrován na obr. 9, kde vstupní data pro Siemensovu hv¥zdici byla vypo£tena pomocí
vztah· (3.15) a (4.5). Získaná spektra signál· objektu jsou pak slou£ena do spektra jediného
s vy²²í mezní frekvencí, jak je popsáno níºe v textu. Tento postup je analogický metod¥
strukturovaného osv¥tlení [23, 24]. Ve²keré simulace byly provád¥ny a výsledky zpracovávány
ve výpo£tovém programu Matlab [25] a pro monochromatické sv¥tlo o vlnové délce λ =
0,65 µm.

Nyní se popí²e celý rekonstruk£ní proces detailn¥. Získané hologra�cké signály vzorku pro
mikroskop bez m°íºky a pro mikroskop s m°íºkou charakterizovanou vektorem Qg,i a úhlem
θg,i, p°i£emº θg,1 = 0, θg,2 = π/4,..., θg,8 = 7π/4, se ozna£í (obr. 9a) a 9c))

wt(qt, Qg,0, zg), wt(qt, Qg,1, zg),..., wt(qt, Qg,8, zg), (4.8)

kde v p°ípad¥ signálu bez m°íºky wt(qt, Qg,0, zg) je voleno Qg,0 = 0 a zg = 0. Odpovídající
spektra signál· (4.8) se ozna£í (obr. 9b) a 9d))

Wt(Qt, Qg,0, zg), Wt(Qt, Qg,1, zg),..., Wt(Qt, Qg,8, zg). (4.9)

P°ed dal²ími operacemi je nutné spektra Wt(Qt, Qg,i, zg) posunout ve frekven£ní domén¥
do poloh −Qg,i, odkud byla získána spektra Tt(Qt −Qg,i). Posunutí pro Wt(Qt, Qg,i, zg) se
provede numericky

Wt(Qt, Qg,i, zg) −→ Wt(Qt + Qg,i, Qg,i, zg). (4.10)

Spektrum signálu získaného soustavou bez m°íºky Wt(Qt, Qg,0, zg) z·stane tedy v p·vodní
poloze. Filtr pouºitý dále v textu vyºaduje stejné posunutí i vypo£tených p°enosových funkcí
podle (4.6). Ozna£í-li se p°enosová funkce pro orientaci m°íºky danou vektorem Qg,i jako
Ht(Qt, Qg,i, zg), posunutí bude provedeno stejn¥ jako v (4.10)

Ht(Qt, Qg,i, zg) −→ Ht(Qt + Qg,i, Qg,i, zg); (4.11)

p°enosová funkce Ht(Qt, Qg,0, zg) pro soustavu bez m°íºky z·stane tedy op¥t v p·vodní
poloze. V pam¥ti po£íta£e jsou po této operaci uloºena spektra signál·

Wt(Qt + Qg,0, Qg,0, zg), Wt(Qt + Qg,1, Qg,1, zg),..., Wt(Qt + Qg,8, Qg,8, zg) (4.12)
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a posunuté p°enosové funkce

Ht(Qt + Qg,0, Qg,0, zg), Ht(Qt + Qg,1, Qg,1, zg),..., H(Qt + Qg,8, Qg,8, zg). (4.13)

Spektra (4.12) se mohou navzájem p°ekrývat, jakoºto i p°enosové funkce (4.13), viz
obr. 12, a nastává tak redundance informací. Tuto skute£nost je moºné vyuºít pro potla-
£ení ²umu reálných signál·, pokud se pro slou£ení spekter pouºije tzv. zobecn¥ný Wiener·v
�ltr. Ze získaných spekter hologra�ckých signál· (4.12) a známých posunutých p°enosových
funkcí (4.13) na základ¥ metody nejmen²ích £tverc· [26] tento �ltr odhaduje p·vodní spek-
trum objektu a zárove¬ odstra¬uje ²um pozadí. P°i simulaci v²ak ²um do výpo£t· p°idán
nebyl. Matematická forma Wienerova �ltru je p°evzata z [23] (obr. 9f)) a pro odhad spektra
objektu platí

Tt,est(Qt) =

8∑
i=0

H∗t (Qt, Qg,i, zg)Wt(Qt + Qg,i, Qg,i, zg)

8∑
i=0

|Ht(Qt + Qg,i, Qg,i, zg)|2 + konst.
, (4.14)

kde konstanta ve jmenovateli závisí na ²umu pozadí a, jedná-li se o signál bez ²umu, je
rovna nule. Výraz (4.14) lze povaºovat za druh inverzního �ltru [27, odst. 8.6]. Poslední
krok je inverzní Fourierova transformace spektra Tt,est(Qt), kterou se vypo£te odhad funkce
propustnosti objektu (obr. 9e))

tt,est(qt) = F−1{Tt,est(Qt)}. (4.15)

Srovnání obraz· získaných výpo£tem pro mikroskop bez difrak£ní m°íºky a práv¥ popsa-
nou metodou rekonstrukce je na obr. 10 pro t°i apertury objektivu NA = 0,4, 0,6 a 0,8. P°i
numerickém výpo£tu Ht(Qt, Qg,i, zg) a Wt(Qt, Qg,i, zg) se postupovalo podobn¥ jako p°i
výpo£tu signálu (3.15) bez m°íºky. Prvky matic v²ak byly posunuty ve frekven£ní domén¥ o
odpovídající m°íºkový vektor Qg,i a po této operaci byly matice vloºeny do Wienerova �ltru
(4.14). Nakonec byly vykonána zp¥tná Fourierova transformace odhadu spektra Tt,est(Qt)
a získal se odhad funkce propustnosti tt,est(qt) p·vodního objektu. Je z°ejmé, ºe aplikace
popsané metody vede k superrozli²ení, aniº by výsledný obraz byl postiºen artefakty. Na
obr. 11 jsou srovnány pro�ly modul· p·vodních signál· |wt(qx)| a rekonstrukcí |tt,est(qx)|
podél vyzna£ených £ervených linií na obr. 10.
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a) b)

c) d)

e) f)

Obr. 9: K rekonstrukci obrazu. a) zobrazení a b) spektrum vypo£tené pro záznam s m°íºkou
v poloze θg = 0, c) a d) totéº pro polohu θg = π/4, e) rekonstruovaný obraz a f) jeho spektrum
po Wienerov¥ �ltraci. Po£ítáno pro NA = 0,4, σ = 0,1 a zg = 5 µm.



Obr. 10: Srovnání obraz· |wt(qt)| získaných v p·vodním uspo°ádání mikroskopu (bez
m°íºky) a rekonstrukcí |tt,est(qt)| navrºenou metodou pro t°i hodnoty apertur objektivu
NA = 0,4, 0,6 a 0,8. Po£ítáno pro σ = 0,1 a zg = 5 µm.
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Obr. 11: Pro�ly modul· signál· |wt(qx)| získaných v p·vodním uspo°ádání mikroskopu a
rekonstrukcí |tt,est(qx)| obdrºených navrºenou metodou z obr. 10 (£ervené linie).
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4.3 Poloha m°íºky a mezní p°enesená frekvence

A£koli se nehovo°í o konkrétním technickém °e²ení nového uspo°ádání mikroskopu, je
z°ejmé, ºe uºivatelsky zajímavé parametry budou vzdálenost m°íºky zg od vzorku a soustavou
p°enesená mezní frekvence Qt,max (hodnoty p°i zadané numerické apertu°e osv¥tlení NAS a
objektivu NA a period¥ m°íºky Λ).

Se zvy²ující se vzdáleností m°íºky od vzorku roste tlumení modulu p°enosové funkce
(4.6). Jako rozumnou hodnotu zg lze proto volit takovou, aby v míst¥ p°ekryvu p°enosových
funkcí Ht(Qt +Qg,0, Qg,0, zg) a Ht(Qt +Qg,i, Qg,i, zg), posunutých do p°íslu²ných poloh ve
frekven£ní domén¥, nebyl pokles modulu v¥t²í neº 20 % (viz obr. 12).

Rozli²ovací schopnost hologra�ckého mikroskopu se charakterizuje mezní p°enesenou frek-
vencí Qt,max. Pro p·vodní uspo°ádání mikroskopu je dána vztahem (3.23)

Qt,max =
NA + NAS

λ
. (4.16)

V p°ípad¥ uspo°ádání mikroskopu v kombinaci s fázovou difrak£ní m°íºkou v p°edm¥tovém
prostoru a po aplikaci procedury popsané v £ásti 4.2 bude zvý²ena na

Qt,max =
NA + NAS

λ
+ |Qg|, (4.17)

kde |Qg| = 1/Λ.
Závislost doporu£ené maximální vzdálenosti zg,max a mezní frekvence Qt,max na faktoru

koherence σ je vykreslena grafy na obr. 13 pro t°i hodnoty apertur objektivu NA = 0,4, 0,6
a 0,8 a t°i periody m°íºky Λ = 1, 1,5 a 2 µm. Mezní hodnoty zg,max a Qt,max byly pro zadané
parametry ur£eny numericky. S rostoucím faktorem koherence σ prudce klesá zg,max a pro
niº²í periodu Λ je moºné volit v¥t²í vzdálenost na úkor Qt,max. P°i pouºití v¥t²í numerické
apertury objektivu NA roste naopak Qt,max za cenu vy²²í hodnoty zg,max.

Obr. 12: Vzdálenost m°íºky zg je volena tak, aby v míst¥ p°ekryvu posunutých p°enoso-
vých funkcí nebyl pokles modulu v¥t²í neº 20 % (|H(Qg,0)| zkrácen¥ ozna£uje |Ht(Qt +
Qg,0, Qg,0, zg)| a |H(Qg,1)| ozna£uje |Ht(Qt + Qg,1, Qg,1, zg)|).
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Obr. 13: Levý sloupec: maximální doporu£ené hodnoty vzdáleností m°íºky zg od vzorku
v závislosti na faktoru koherence σ pro t°i periody m°íºky Λ = 1, 1,5 a 2 µm a t°i hodnoty
numerické apertury objektivu NA = 0,4, 0,6 a 0,8. Pravý sloupec: mezní frekvence Qt,max

dosaºená navrºenou metodou a v p·vodním uspo°ádání mikroskopu bez difrak£ní m°íºky.
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5 Elektromagnetická simulace

Realizace navrºené úpravy mikroskopu zatím není moºná, experiment byl proto nahrazen
elektromagnetickou simulací rozptylu na vzorku a difrak£ní m°íºce.

Rozptyl na ºivých bu¬kách není zcela správn¥ popsán Bornovou aproximací prvního
°ádu, jelikoº nebývá spln¥na podmínka jednonásobného rozptylu na vzorku. Tehdy se simu-
lace provádí s vyuºitím Rytovy aproximace [4, odst. 13.5] a ur£ením tzv. matice rozptylu
S(K ′

t, Kt). Hologra�cký signál w(qt) v p°ípad¥ monochromatického zdroje lze pak vyjád°it
zp¥tnou Fourierovou transformací vypo£tenou v obrazových frekvencích K ′

t ve form¥ [20]

w(qt) =

+∞∫∫
−∞

Wt(K
′
t) exp

(
i2πK ′

t · qt

)
d2K ′

t =

=

+∞∫∫
−∞

+∞∫∫
−∞

S(K ′
t, Kt)PT (K ′

t)P
∗
T (Kt) exp

(
i2πK ′

t · qt

)
d2Ktd

2K ′
t

(5.1)

s pupilovými funkcemi PT (K ′
t) a P

∗
T (Kt) ve tvaru (2.6). Výraz (5.1) byl uvaºován p°i elek-

tromagnetické simulaci. Schéma rozptylového centra, pro n¥º byla po£ítána matice rozptylu
je na obr. 14. Kv·li £asové náro£nosti mohla být simulace provedena pouze pro jednu peri-
odu a jednu vzdálenost m°íºky od vzorku, jímº byly dva disky o polom¥ru 0,3 µm a tlou²´ce
0,2 µm ve vzdálenosti 1,4 µm. Pro 8 orientací m°íºky danou vektorem Qg byla ur£ena matice
rozptylu S(K ′

t,Kt) a následn¥ získané hologra�cké signály byly numericky zpracovány podle
£ásti 4.2. Výsledek je na obr. 15 pro NA = 0,8, NAS = 0,4, Λ = 1 µm a zg = 5 µm.

Nepoda°ilo se zjistit d·vod, ale simulace se poda°ila aº pro NA ≥ 0,6. P°i této hod-
not¥ numerické apertury objektivu jsou v²ak disky rozli²itelné i v p·vodním uspo°ádání
mikroskopu, takºe výsledek elektromagnetické simulace nepoukazuje dostate£n¥ na efekt su-
perrozli²ení. Byl pouze pozorován efekt zvý²ení kontrastu. Pro men²í hodnoty NA v p°ípad¥
nového uspo°ádání mikroskopu a navrºené metody rekonstrukce nebylo moºné získat z vý-
sledk· simulace tém¥° ºádnou informaci o rozptylu na discích. Malý výpo£etní výkon a £asová
náro£nost simulací omezovala po£et pixel· pole a velikost pozorovacího okna, která zp·so-
bila velký výpo£etní krok ve frekven£ní domén¥. Dále byly pozorovány výrazné artefakty p°i
rozptylu na okrajích m°íºky. Rozm¥ry m°íºky v budoucích simulacích bude zapot°ebí volit
n¥kolikanásobn¥ v¥t²í neº je velikost pozorovacího okna.
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Obr. 14: Model rozptylového centra pro provedení elektromagnetické simulace s následu-
jícími parametry: Λ = 1 µm, θg = 0 a zg = 5 µm. Vzorkem je v tomto p°ípad¥ dvojice
plochých disk·. Vlevo: pohled na objekt ve sm¥ru optické osy z, vpravo: °ez objektem i
m°íºkou v rovin¥ xz.
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Obr. 15: Srovnání signál· (naho°e) a pro�l· signál· (dole) získaných v p·vodním uspo°ádání
mikroskopu a navrºenou metodou rekonstrukce pomocí elektromagnetické simulace podle
(5.1) pro NA = 0,8, NAS = 0,4, Λ = 1 µm a zg = 5 µm. Navrºenou metodou superrozli²ení
bylo dosaºeno mírn¥ vy²²ího kontrastu, av²ak obraz obsahuje artefakty zp·sobené výpo£etní
metodou a rozptylem sv¥tla na okrajích m°íºky. Docílení superroli²ení navrºenou metodou
rekonstrukce nebylo potvrzeno.
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6 Záv¥r

Byl navrºen p°ístup, který teoreticky docílí superrozli²ení multimodálního hologra�ckého
mikroskopu na ÚFI FSI VUT v Brn¥. Umíst¥ní dvourozm¥rné fázové difrak£ní m°íºky do
p°edm¥tového prostoru v ur£ité vzdálenosti za vzorkem umoº¬uje mikroskopu p°enést vy²²í
frekvence spektra objektu, provést záznam a prost°ednictvím popsané rekonstruk£ní metody
získat zobrazení s jemn¥j²ími detaily v p°í£ném sm¥ru.

Vlastnosti nového uspo°ádání byly teoreticky prozkoumány ve frekven£ní domén¥. Men²í
perioda m°íºky umoº¬uje dosáhnout vy²²í mezní frekvence zobrazení za cenu v¥t²ího tlu-
mení p°enosové funkce. V budoucnu bude proto zapot°ebí hledat kompromis mezi t¥mito
parametry. Pro dosaºení vy²²ího rozli²ení ve více sm¥rech je nutno s m°íºkou rotovat kolem
optické osy a získané záznamy numericky zpracovat a slou£it vhodným, nap°íklad Wienero-
vým �ltrem. Tento p°ístup byl ov¥°en teoretickým výpo£tem. Pro p°edstavu byly také ur£eny
vhodné vzdálenosti m°íºky od vzorku.

Protoºe v sou£asné dob¥ nejsou k dispozici prost°edky pro experimentální ov¥°ení navr-
ºené metody superrozli²ení, byla provedena elektromagnetická simulace pro uvaºované uspo-
°ádání systému vzorek - m°íºka, av²ak její výsledky nebyly uspokojivé. �asová náro£nost nu-
merického výpo£tu neumoºnila v rámci bakalá°ské práce provést p°esn¥j²í simulace s men²ím
výpo£etním krokem a dostate£n¥ vysokou hustotou pixel· ve výpo£etním okn¥. Z°eteln¥ se
projevily artefakty zp·sobené omezenými rozm¥ry m°íºky zvolenými p°i výpo£tu. Pro elimi-
naci p°ísp¥vku rozptylu na okrajích m°íºky bude zapot°ebí uvaºovat n¥kolikanásobn¥ v¥t²í
rozm¥ry m°íºky neº velikost pozorovacího okna. P°i ur£itých niº²ích aperturách objektivu
dokonce nebylo moºné zachytit tém¥° ºádnou informaci o rozptylu na objektu. Simulace za
t¥chto podmínek a experimentální ov¥°ení metody m·ºe být náplní budoucí diplomové práce.

Navrºená metoda bude pravd¥podobn¥ je²t¥ po dlouhou dobu pouze na teoretické a
ov¥°ovací úrovni. Práce ne°e²í technické aspekty nového uspo°ádání mikroskopu, zejména
zp·sob jak m°íºkou v bezprost°ední blízkosti vzorku otá£et. Nutnost rotace je moºné odstra-
nit pouºitím m°íºky oktagonální [28] a lze provést analýzu této moºnosti a stejné výpo£ty
jako v práci. Dal²ím krokem k dosaºení superrozli²ení m·ºe být nap°íklad zváºení p°ísp¥vku
evanescentních vln v blízkém poli [29].
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Seznam zkratek

DHM digitální hologra�cká mikroskopie

SIM strukturované osv¥tlení

CTF koherentní p°enosová funkce

PSF rozptylová funkce

CCHM koherencí °ízený hologra�cký mikroskop
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