
החזון של הולוגרמות המצולמות 

באור טבעי על-ידי מצלמה דיגיטלית 

זעירה, והמכילות תמונה תלת-ממדית 

של הסביבה הנצפית, כנראה קורם עור 

וגידים בימים אלה ממש, לא רחוק מכאן. 

פרופ' יוסי רוזן והדוקטורנט רועי קלנר, 

מן המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים, 

פיתחו טכנולוגיה חדשה המאפשרת 
צילום הולוגרמות של עצמים תלת-

ממדיים באור לבן טבעי ללא שימוש 

בלייזרים, כפי שהיה מקובל עד כה.

הטכנולוגיה היא פיתוח מתקדם 

של המצאה קודמת שהמציאו בשנת 

2007 פרופ' רוזן ופרופ' גרי ברוקר, 

מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס בארה"ב. 

אלא שבמערכת הקודמת נדרשו 

שלושה צילומים שונים על מנת 

להרכיב הולוגרמה אחת, ואילו במערכת 

הנוכחית כל הולוגרמה מתקבלת מצילום 

בודד. המערכת מבוססת על שימוש 

 Liquid( חכם בשני צגי גביש נוזלי

Crystal( זעירים. הטכנולוגיה החדשה 
 FISCH קרויה בראשי-תיבות לועזיים

 )Fourier Incoherent Single Channel
Holography(. חלק מן השם הלועזי 

של הטכנולוגיה מדגיש עוד יתרון חשוב 

שלה על פני טכנולוגיות הולוגרפיה 

נפוצות: המערכת בנויה על ערוץ אופטי 

יחיד )Single Channel(. בעוד שברוב 

מערכות ההולוגרפיה האחרות האור 

מתפצל לשני ערוצים נפרדים, ובכל אחד 

מהם הוא עובר דרך רכיבים אופטיים 

שונים, ב- FISCH יש ערוץ בודד 

ולאורכו מספר רכיבים אופטיים. התכונה 

הזאת של ערוץ יחיד חשובה מאוד 

ליציבות, לעמידות וליכולת המיזעור של 

המערכת, כמו גם לעובדה שהמערכת 

פועלת כשורה כשהיא מוארת בו-זמנית 

בהרבה אורכי גל )הרבה צבעים(. כל 

היתרונות של השיטה החדשה מובילים 

למסקנה שהיא יותר קלה ופשוטה 

ומדויקת וזולה, והכי חשוב - היא יותר 

מהירה, ולכן תאפשר צילום וידיאו 

הולוגרפי של עצמים בתנועה.

השימוש הראשון בטכנולוגיה זו 

שהודגם על-ידי החוקרים הוא צילום 

טבלות רזולוציה )ראה איור המערכת 

לעיל( המוארות בזרקור אור לבן. 

אור כזה הוא אקראי וספונטני, כך 

שבטכניקות מקובלות לא ניתן לרשום 

ממנו הולוגרמה. אבל עתה, באמצעות 

הטכנולוגיה החדשה, הדבר לא רק 

מהלך מזעיר
אפשרי אלא גם מתבצע במהירות, 

בקליק מצלמה אחד, ללא סריקה 

של הדגם וללא תנועה של שום רכיב 

במערכת.

כאשר ניתחו החוקרים את ביצועי 

המערכת הופתעו לגלות שיש לה כושר 

הפרדה גדול פי שניים מכל מערכת 

הולוגרפית ידועה אחרת, ולמעשה היא 

טובה יותר מכל מערכת דימות אחרת. 

במילים אחרות, המערכת מסוגלת 

להפריד בתמונה פרטים הקטנים פי 

שניים מאלו שניתנים להפרדה במערכות 

מקובלות אחרות. תדהמת החוקרים 

גברה כשהתברר להם שהמערכת 

שלהם מפרה עוד חוק עתיק-יומין, 
המופיע כחוק טבע ברבים מספרי-

הלימוד של האופטיקה ב-200 השנים 

האחרונות. מדובר בחוק הקביעות של 

לגראנז' )Lagrange Invariant(, האומר 

שמכפלת ההגדלות, הרוחבית והזוויתית, 

בכל מערכות הדימות שווה תמיד 

ל-1. החוק הזה תקף תמיד במערכות 

הטבעיות, כגון העיניים שלנו ושל 

כל החיות הרואות, כמו גם במערכות 

מעשי ידי אדם, החל במיקרוסקופים 

האופטיים, עבור לכל המשקפות למיניהן 

ועד לאדיר שבטלסקופים האופטיים. 

במילים פשוטות, החוק הזה אומר שאם 

הדמות גדולה מן העצם, אזי הזווית 

שיוצרות הקרניים של הדמות קטנה מן 

הזווית שיוצרות הקרניים של העצם. 

ולהיפך, אם הדמות קטנה מן העצם, אזי 

הזווית שיוצרות הקרניים של הדמות 

גדולה מן הזווית שיוצרות הקרניים 

של העצם. יותר מכך, המכפלה של 

גובה הדמות בזווית שיוצרות הקרניים 

של הדמות שווה תמיד למכפלה של 

גובה העצם בזוית שיוצרות הקרניים 

של העצם. והנה מסתבר שבמערכת 

החדשה מכפלת ההגדלות שווה לא רק 

למספר 1, אלא יכולה להיות שווה לכל 

 CCD .הוא מסנן צבע BPF .הם צגי הגביש הנוזלי SLMs .סכימת מערכת צילום ההולוגרמות
היא מצלמה דיגיטלית המזינה את ההולוגרמות המצולמות לתוך מחשב

חוקר
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מספר בין 0 ל-2, על-פי התכנון והכיוון 

שבוחרים המהנדסים שמכוונים את 

המערכת. שני הזעזועים הללו בחוקי 

הטבע של מערכות הדימות )הרזולוציה 

הטבעית הגבוהה, וההפרה של הקביעות 

של לגראנז'( אינם בלתי-תלויים, כלומר 

הם בעצם שני פנים של אותה תופעה 

חדשה ומוזרה. מסתבר שכאשר מכפלת 

ההגדלות שווה למספר שבין 1 ל-2, 

כושר ההפרדה של המערכת משתפר, 

והוא הכי טוב כאשר מכפלת ההגדלות 

שווה בדיוק ל-2. 

"יכול להיות שעכשיו, עם פרסום 

התגלית שלנו, יהיה צורך לעדכן את 

ספרי-הלימוד עם הידיעה שהקביעות 

של לגראנז' כבר אינה תמיד קבועה", 

אומר פרופ' רוזן. "אבל", הוא מוסיף, 

"החידוש הבלתי-צפוי כאן, והחשוב 

יותר מבחינה טכנולוגית, הוא שמערכות 

כאלה הן בעלות כושר הפרדה טבעי 

יותר גדול ממערכות מקובלות אחרות, 

ולכן מערכות כאלה עשויות להחליף 

בעתיד מערכות קיימות, שבהן חשוב 

לראות טוב יותר פרטים קטנים יותר 

בעצם הנצפה. כושר הפרדה מיטבי הוא 

קריטי במיקרוסקופיה, באסטרונומיה, 

בתצפיות על כדור-הארץ מלוויינים, ועוד. 

ואל נא נשכח את היתרונות האחרים 

הידועים של הטכנולוגיה הזאת - צילום 

הולוגרמה של חלל תלת-ממדי באור 

טבעי, ובצילום יחיד". 

המחקר מומן על-ידי מענקים של 

משרד המדע והטכנולוגיה ושל הקרן 

הלאומית למדע.

מאמר מדעי של שני החוקרים, 

המתאר את המערכת ההולוגרפית 

החדשה ומציג את תוצאותיה, התפרסם 

בגליון ספטמבר 2012 של הירחון 

OPTICS LETTERS )http:// היוקרתי

 )www.ee.bgu.ac.il/~rosen/KR.pdf
 ,SPIE ובמאי 2013, באתר החדשות של

האגודה הבינלאומית של מהנדסי 

האלקטרואופטיקה

.)http://spie.org/x93785.xml(

פריצת-דרך בתנאי מעבדה: פרופ' יוסי רוזן )מימין( והדוקטורנט רועי קלנר

מהי 
הולוגרמה? 

 

המילה הולוגרמה היא במקור מילה 

יוונית שפירושה "התמונה כולה". 

לרוב, ההולוגרמה נוצרת באמצעות 

התאבכות שתי קרני לייזר; אלומה 

אחת, המכונה קרן ייחוס, מאירה 

את סרט-הצילום, ואלומה נוספת, 

מאירה את האובייקט. לאחר 

הפיתוח מאירים את סרט-הצילום 

בזוויות מדויקות, והאור המוחזר 

ממנו יוצר תמונה בעלת אפקט 

אופטי מרשים ומיוחד.

פרופ' יוסי רוזן והדוקטורנט 
רועי קלנר, מן המחלקה 

להנדסת חשמל ומחשבים, 
פיתחו טכנולוגיה חדשה לצילום 

הולוגרמות באמצעות מצלמה 
דיגיטלית זעירה | 3D בקליק אחד 
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