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G. H. Kaufmann (ed.): Advances in Speckle Metrology and 
Related Techniques. Wiley-VCH, Weinheim 2011. ISBN: 978-
3527409570, 327 stran, cena: 150 USD.
Optické měřicí metody využívající jevu koherenční zrnitosti 
(speklu), který vzniká rozptylem koherentního optického záření 
na drsných površích, se během času ukázaly jako velmi užitečný 
nástroj pro nedestruktivní testování různých materiálů a konstrukcí 
v technické praxi. Ačkoliv jde o metody zkoumané již velmi dlou-
hou dobu, jejich širší rozvoj v posledních letech souvisí především 
s vývojem počítačové techniky, moderních optických a optoelek-
tronických prvků a novými přístupy ke zpracování měřených dat.
Recenzovaná kniha představuje poslední přehled, který popisuje 
jak nové metody vyvinuté v oblasti spekl metrologie v posledních 
deseti letech, tak aplikace těchto metod v oblasti experimentální 
mechaniky, optické kontroly nebo datové bezpečnosti. Kniha je 
rozčleněna do šesti částí, jež se zabývají podrobně některými vy-
branými interferometrickými měřicími metodami. První kapitola je 
věnována radiální spekl interferometrii a jejím aplikacím v oblasti 
nedestruktivního testování konstrukcí a materiálů. Ve druhé části 

jsou popsány principy interferometrických metod pro získání 3D 
informace o opticky propustných rozptylných vzorcích. Další dvě 
kapitoly se zabývají matematickými metodami vyhodnocení měření 
v oblasti spekl interferometrie z interferogramu, zaznamenaného 
v jednom časovém okamžiku, a ze série snímků, pořízených v čase. 
Pátá část se zaměřuje na metrologii s využitím korelace fázových 
singularit spekl struktur. Poslední, šestá kapitola se zabývá meto-
dami využití koherenční zrnitosti pro optické zpracování informace 
a její kódování.
Jednotlivé kapitoly knihy jsou psány odborníky na uvedenou 
problematiku a jsou vždy doplněny obsáhlým seznamem litera-
tury, kde je možné nalézt podrobnější informace. Publikace je 
doplněna věcným rejstříkem, množstvím schémat a fotografií, 
které dokreslují možnosti použití zmiňovaných metod. Uvedenou 
publikaci lze doporučit pro ty, kteří se zabývají oblastí optických 
měřicích metod a nedestruktivního testování. Pro její studium je 
nutná základní znalost optiky.

J. Novák


