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 המחלקה לפיסיקה, מעבדה ג' לניסויים מתקדמים בפיסיקה

  

Holography 
  מקורות לניסוי  רשימת

  

רק  אנחנו מתעדים   רגיל בצילוםוהעניקה פרס נובל לפיזיקאי דניס גאבור.  1947הולוגרפיה הומצאה ב
 –השדה האלקטרומגנטיכל רכיבי   שמשמר את את עצמת השדה האלקטרומגנטי, הולוגרפיה היא צילום

  . כך שניתן לשחזר מתיעוד השדה אובייקט תלת ממדי פאזה ואמפליטודה 

  

  שלושה שלבים: לימוד למעבדה זו כוללחומר ה

 .  ובניית מערכת הניסוי לימוד על עקרונות ההולוגרמה ) 1
 ). קודכתיבת השחזור יבוצע ע"י ( מתוך צילום השדה  הבנת התיאוריה המתמטית לשחזור האובייקט ) 2
תחומה   פיקסליםם התמרת פורייה בדידה של מטריצת מתעסקים עמכיוון שצילום הוא דיגיטלי אנחנו   ) 3

כלומר, השדה מוכפל בטור של דלתאות ובפונקציית חלון. יש לכך השפעה משמעותית על  , במרחב
 השחזור! 

  נושאים למעבדת הולוגרפיה: 

  

Subjects references  

  פרמטרים והסברים פיסיקלייםהולוגרפיה דיגיטלית, 

  2- 1פרקים  1מקור 
  הם מבוא בסיסי,  פרקים אלו  (

  2.6.2לא כולל 
  ) HI – 2.7לא כולל 

  3פרק    4מקור  אפשר להיעזר ב 

  שיחזור נומרי של הולוגרמה
  3פרק  1מקור 
  ) 3.3.3 סעיף (לא כולל
  3 ףסעי   2מקור 

The Discrete Fourier Transform (DFT) 
 התמרת פורייה בדידה 

  6פרק  3מקור 
 3פרק  4או מקור 

ניתן למצוא הרחבות לנושאים   2במקור  יש הרבה הפניות למאמרים שניתן להרחיב בהם את הידע. 1במקור 
 . 3-5טובים במקורות  יש ספרים  חוץ מאלו,לא מספיק.   1שבהם מקור 
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(חלק גדול מהנושאים הכתובים מטה אמורים להיות מוכרים לאחר  ומכשור נוספים שיש להכיר בסיסיים םמושגי
  :)קריאת החומר המצוין בטבלה. מה שלא, יש להכיר ברמת הבנה בסיסית

o   קוהרנטיות של קרינה אלקטרומגנטית, אורך
 ).2.3.2 2, מקור Hecht 7.4.3קוהרנטיות של לייזר (

o Fresnel-Kirchhoff integral 
o CCD camera  

o Gamma correction (ויקיפדיה) 
o  עיקרון עבודה - עדשות  (Hecht 5.2) 
o )telescopeoptical Laser beam expander ( 
o Diffraction limit, Airy disk 
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