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Streszczenie: Przesyłanie informacji z wykorzystaniem sieci komputerowych wymusza opracowywanie nowych metod 
wizualizacji informacji przesyłanych za pomocą sieci Internet. Trzeci wymiar w prezentacjach danych umoŜliwia 
zwielokrotnienie ilości doznań oraz ilości przekazywanych informacji uŜytkownikowi. Jedną z proponowanych metod jest 
akwizycja środowiska trójwymiarowego z wykorzystaniem przetwornika CCD a następnie rekonstrukcja oparta o własności 
wyświetlacza ciekłokrystalicznego. 
 

1. WSTĘP 
 

Jak wspomniano jedną z metod pozwalających na odtworzenie hologramu zmagazynowanego np. w pamięci 
komputera lub przesyłanego dynamicznie z innego źródła jest metoda wykorzystująca wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
TFT [1]. Najprostsza konfiguracja układu wykorzystuje pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
monochromatyczny, pracujący w trybie transparentnym, na który za pomocą karty graficznej komputera projektowany 
jest wzór prąŜkowy siatki dyfrakcyjnej (rys. 1) [1,2]. Otrzymana w ten sposób struktura oświetlana jest spolaryzowaną 
liniowo płaską falą światła koherentnego (symulacja wiązki odniesienia uŜytej w procesie rejestracji hologramu). 
Zachodzące w tym wypadku zjawiska są adekwatne do zjawisk obserwowanych w przypadku rekonstrukcji 
tradycyjnego hologramu transparentnego zapisanego na materiale srebrowym. 

W przypadku wykorzystania do rekonstrukcji elementu dyskretnego, jakim jest wyświetlacz LCD, istnieją pewne 
ograniczenia techniczne przeszkadzające w odbiorze trójwymiarowej informacji, wynikające z bardzo małej apertury 
tak uzyskanego hologramu, rzędu pojedynczych centymetrów. Ze względu na niedogodności matrycowych 
wyświetlaczy ciekłokrystalicznych zaczęto poszukiwać nowego sposobu odtwarzania obrazów holograficznych [3]. 
Ostateczny wybór padł na przetworniki ciekłokrystaliczne adresowane na drodze optycznej [4].  

 
 

 
Rys 1. Schemat układu do wizualizacji hologramów zapisanych cyfrowo za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego: 

LCD – wyświetlacz, DZ – kostka światłodzieląca,  
K – kolimator, Z – zwierciadło, P – pinhol, PL – polaryzator, UO – układ  oświetlający. 

 
 

2. EKSPERYMENT 
 

Układ, w którym wykorzystuje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny adresowany na drodze optycznej posiada wiele 
zalet: 

-  umoŜliwia zwiększenie rozdzielczości zapisywanych obrazów a tym samym zmniejszenie rozmiarów układu i 
zwiększenie ilości przesyłanych informacji, 

-  pozbycie się elementów dyskretnych matryc TFT, które miały niekorzystny wpływ na współczynnik wypełnienia 
obrazu (doprowadzenia). 

Głównym elementem układu zaproponowanego układu jest modulator przestrzenny, przetwornik 
ciekłokrystaliczny adresowany optycznie (rys. 2). Jako urządzenie adresujące wykorzystano projektor multimedialny 
typu DLP (rys. 3). oparty na matrycach mikrolusterek DMD (DMD - Digital Micromirror Device) [4]. 

Wykorzystanie powyŜszego urządzenia uzasadnione jest przede wszystkim wysokim stopniem wypełnienia 
powierzchni czynnej, który to parametr w głównej mierze jest odpowiedzialny za szkodliwe powielenie obrazów. 
Dzięki zastosowaniu dodatkowego układu optycznego skupiającego obraz uzyskiwany z projektora DLP moŜna 
uzyskać parametry obrazu w płaszczyźnie przetwornika (rozmiar piksela i apertura projektowanego hologramu) w 
przybliŜeniu zgodne z parametrami uŜytej przy rejestracji matrycy CCD [5].  



 

 
Rys 2. Schemat układu słuŜącego do rekonstrukcji hologramów; O – oświetlacz,  
OR – zespół optyki redukcyjnej, LC – przetwornik ciekłokrystaliczny, E – ekran,  

BS – dzielnik wiązki, F – filtr barwny [1]. 
 
 

 
Rys. 3. Schemat układu słuŜącego do zapisu przesyłanych siatek dyfrakcyjnych metodą projekcyjną. 

 
 

 
 

Rys. 4. UkłoŜenie przetwornika i wiązek (zapisującej i odczytującej) w metodzie projekcyjnej. 
      

        Proste siatki dyfrakcyjne projektowano na przetwornik ciekokrystaliczny przy uŜyciu rzutnika DMD (światłem 
niekoherentnym). Odczyt siatek dyfrakcyjnych zapisanych metodą projekcyjną odbywał się wiązką koherentnego 
światła laserowego o dwóch zamieninie stosowanych dłogościach fal (rys. 4 i 5). Określenie właściwości 
przetworników ciekłokrystalicznych polegało na projekcji prostych siatek dyfrakcyjnych zapisanych z róŜnym 
periodem Λ i kontrastem. 



 
Rys. 5.  Zdjęcie układu projekcyjnego podczas pracy. Widoczne wiązki promieniowania laerowego odczytującego: 

zielona i czerwona. 
 

Przetworniki charakteryzujące się najlepszymi parametrami  takimi jak wydajność dyfrakcji i dynamika, zostały 
wykorzystane do zapisu hologramów metodą projekcyjną. Jak wynikało z przeglądu dostępnej literatury nie 
dokonywano dotychczas tego typu zapisów na świecie. Poraz pierwszy metoda projekcyjna została zrealizowana w 
Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej [1,6]. Odczyt hologramu realizowano z zastosowaniem 
lasera He-Ne. Wykorzystano przetworniki ciekłokrystaliczne o grubości d = 6 µm, napełnione mieszaniną 
ciekłokrystaliczną 1294-1b (∆n = 0,35). Przetwornik ciekłokrystaliczny napełniony mieszaniną 1294-1b 
charakteryzował się największą dynamiką zapisu [7]. W celu sprawdzenia parametrów badanych przetworników 
postanowiono wygenreowac zestaw syntetycznych hologramów i zbadać jakie parametry będą mogły mieć przesyłane 
przez sieć obrazy (rozdzielczość, dynamika, kontrast). 

Na przetwornik ciekłokrystaliczny były projektowane obrazy prąŜkowe w postaci prostych siatek o róŜnym 
kontraście, kształcie i rozdzielczości. Rozdzielczość projektowanej siatki dyfrakcyjnej w metodzie projekyjnej była 
ograniczona parametrami konstrukcyjnymi rzutnika i wynosiła 1024 x 768 pikseli. Siatka o takiej rozdzielczości była 
projektowana na obzar przetwornika o rozmiarach 7 x 5 mm. Wynikająca z tego rozdzielczość wynosiła około R = 100 
linii na milimetr. Do profesjonalnych zastosowań rozdzielczość powinna być większa (powyŜej 1000 linii na milimetr).   

Period projektowanych siatek zmieniano zatem zatem w granicach od Λ = 13,6 µm do Λ = 54,4 µm. Kontrast 
projektowanych prąŜków definiowano jako:  
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gdzie: Tmax, Tmin – natęŜenie światła uzyskiwane przy skrajnych poziomach szarości (czerń  
i biel) dla wykorzystywanego rzutnika multimedialnego.  

 
Rys. 6. ZaleŜność wydajności dyfrakcji przetwornika z mieszaniną ciekłokrystaliczną 1294-1b dla róŜnych wartości 

kontrastu projektowanych prąŜków i rozdzielczości:  
a) 13,6 µm; b) 27,2 µm; c) 40,8 µm; d) 54,4 µm. 

 
Na rys. 6 przedstawiono krzywe zaleŜności wydajności dyfrakcji w funkcji zmienającego się kontrastu prąŜków dla 

róznej wartości rozdzielczości hologramu (periodu zapisywanej siatki). Najlepszą wydajność dyfrakcji otrzymano, dla 
periodu równego około 13 µm. Zaobserwowano spadek wydajności dyfrakcji po przekroczeniu wartości kontrastu 
powyŜej 70%. Efekt ten na obecnym stadium badań przypisano rozbudowanemu układowi optycznemu, który jak 
sprawdzono mógł wprowadzać zmniejszenie kontrastu w przypadku obrazów prąŜkowych o małym periodzie [6]. 

Podczas badań napotkano na kilka bardzo istotnych ograniczeń technicznych, układu projekcyjenego zbudowanego 
na bazie multimedialnego rzutnika DMD w wersji komercyjnej. Dla potrzeb eksperymentu w rzutniku DMD 
rozbudowano układ optyczny tak by umoŜliwiał projekcję hologramów na przetwornik ciekłokrystaliczny. 
Rozbudowany układ optyczny powodował straty w natęŜeniu i kontraście projektowanych obrazów prąŜkowych.  



Metoda projekcyjna umoŜliwiała równieŜ projekcję dynamicznych zobrazowań holograficznych. Uzyskanie 
wyŜszych częstotliwości zapisywanych filmów wiązało się ze spadkiem wydajności dyfrakcji co skutkowało 
zmniejszeniem kontrastu w odtworzonym hologramie.   

 
3. WNIOSKI 

 
Podsumowując rezultaty eksperymentów przeprowadzonych w układzie projekcyjnym moŜna jednoznacznie 

stwierdzić, iŜ przetworniki ciekłokrystaliczne umoŜliwiają zapis w nich siatek dyfrakcyjnych metodą projekcyjną z 
częstotliościami dochodzącymi do 20 Hz. Zastosowanie rozbudowanego układu optycznego obniŜa zakres 
częstotliwości przenoszonych przez układ. Problem ten moŜna rozwiązać zamieniając wbudowany w rzutnik DMD 
komercyjny układ optyczny na dedykowany do zastosowania w holografii dynamicznej. 

Przedstawione rezultaty badań potwierdzają uŜyteczność przetworników  
z mieszaninami ciekłokrystalicznymi w układach zobrazowania informacji przesłanej w postaci plików graficznych. 
Problemem pozostaje tylko dobranie optymalnej jakości przesyłanego obrazu: rozdzielczości, kontrastu i dynamiki. 
Przeprowadzone eksperymenty pozwalają stwierdzić, iŜ obecnie istniejące sieci lokalne umoŜliwiają przesyłanie 
dynamicznych zobrazowań w czasie rzeczywistym przy zachowaniu rozdzielczości 1024x768 pikseli i dynamice 20 
klatek na sekundę. Innym z kryteriów aplikacyjnej oceny właściwości przetworników ciekłokrystalicznych jest ich 
trwałość. Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna jednak stwierdzić, Ŝe badane przetworniki ciekłokrystaliczne 
przez okres 4 lat nie straciły swoich właściwości. 
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