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s-2009-029 

Generating a white light hologram of a 3D object using a dynamic diffractive lens 

displayed on spatial light modulator  

יקט תלת ממדי באמצעות עדשה דיפרקטיבית המוצגת על יצירת הולוגרמה באור לא קוהרנטי של אובי

 מאפנן אור מרחבי

כגו� הצור� במקור אור קוהרנטי , תנאי רישו� מחמירי� ומגבילי� במהל� שלב רישו� הולוגרמה

מנעו מהטכנולוגיה ההולוגרפית להיות , חזק ויציבות גבוהה ביותר של המערכת האופטית) לייזר(

פריצת דר� טכנולוגית בתחו� מאפשרת שיטת רישו� . ממדיתזמינה בתחו� ההדמאה התלת 

בשיטה המוצעת . הולוגרפית באור לב� המבטלת למעשה חלק מהמגבלות המוזכרות לעיל

האובייקט התלת ממדי מצול� ממספר גדול של הטלות בזוויות שונות הטלות אלו משמשות 

הולוגרמה הזהה , כקלט לאלגורית� ממוחשב המפיק הולוגרמה מסונתזת של האובייקט

בפרויקט המוצע הסטודנטי� יממשו שיטה . הנרשמת בעזרת האור הקוהורנטי להולוגרמה

המאפשרת רכישה של ההטלות הדרושות ליצור ההולוגרמה ללא תנועה מכאנית של רכיבי 

הסטודנטי� יערכו ניסוי במהלכו ירשמו וישחזרו את , מלבד שלב מימוש האלגורית�. המערכת

, הדמאה רפואית תלת ממדית: יישומי השיטה רבי� ומגווני�. תקבלתההולוגרמה המ

 וידאו תלת ממדי, מיקרוסקופיה

s-2009-030 

Displaying computer generated hologram on a phase-only spatial light modulator  

  .הצגת הולוגרמת מחשב על פני מאפנן אור מרחבי פאזה בלבד

רב יש למצוא דר� להציג ערכי� קומפלקסי� על פני צג אשר פיזית בהולוגרפיה ממוחשבת על פי 

במקרה שלפנינו הצג מאפנ� רק . יכול לאפנ� רק את אמפליטודת האור או רק את פאזת האור

בפרויקט זה מוצעת שיטה חדשה להצגת הולוגרמות קומפלקסיות על פני מאפנ� אור . פאזה

 לקבל תצוגה תלת ממדית של עצמי� שוני� השיטה המוצעת תאפשר. מרחבי המאפנ� פאזה בלבד

  .ללא עזרי� שוני� לעיניי�

 



s-2009-031 

Fourier hologram implemented by incoherent interface 

  הולוגרמת פורייה ממומשת בטכניקה של התאבכות לא קוהרנטית

  

עוצמה כגו� הצור� בלייזר ב, תנאי רישו� מחמירי� ומגבילי� במהל� שלב רישו� הולוגרמה

מנעו מטכנולוגית הצילו� ההולוגרפי להיות זמינה , גבוהה ויציבות רבה של המערכת האופטית

טכנולוגיה חדשה שפותחה אצלנו מאפשרת שיטת רישו� . בתחו� ההדמאה התלת ממדית

בשיטה המוצעת האובייקט התלת . הולוגרפית באור לב� המבטלת את המגבלות המוזכרות לעיל

אור לא קוהרנטי והאור המוחזר למערכת מועבד באמצעות מערכת הכוללת ממדי מואר או פולט 

בפרויקט המוצע הסטודנטי� יממשו שיטה המאפשרת ליצור הולוגרמת . מאפנ� אור מרחבי

הולוגרמת פורייה מכילה את הספקטרו� המרחבי של הזירה . פורייה של העצמי� הנצפי�

הסטודנטי� , מלבד תכנו� וסימולציה. ונותוחשיבותה רבה למטרות של סינו� מרחבי ועיבוד תמ

  .יערכו ניסוי במהלכו ירשמו את הזירה וישחזרו את ההולוגרמה המתקבלת

  

s-2009-032 

Holograms with synthetic apertures implemented by spatial correlation with 

incoherent light 

  לציה מרחבית באור לא קוהרנטיהולוגרמות במיפתחים סינטטיים ממומשת בטכניקה של קור

כגו� הצור� בלייזר בעוצמה , תנאי רישו� מחמירי� ומגבילי� במהל� שלב רישו� הולוגרמה

מנעו מטכנולוגית הצילו� ההולוגרפי להיות זמינה , גבוהה ויציבות רבה של המערכת האופטית

ישו� טכנולוגיה חדשה שפותחה אצלנו מאפשרת שיטת ר. בתחו� ההדמאה התלת ממדית

בשיטה המוצעת האובייקט התלת . הולוגרפית באור לב� המבטלת את המגבלות המוזכרות לעיל

ממדי מואר או פולט אור לא קוהרנטי  והאור המוחזר למערכת מועבד באמצעות מערכת הכוללת 

יצור הולוגרמות בפרויקט המוצע הסטודנטי� יממשו שיטה המאפשרת ל. מאפנ� אור מרחבי

הסטודנטי� יערכו ניסוי , מלבד תכנו� וסימולציה. במיפתחי� סינטטיי� של העצמי� הנצפי�

: יישומי השיטה רבי� ומגווני�. במהלכו ירשמו את הזירה וישחזרו את ההולוגרמה המתקבלת

  .וידאו תלת ממדי, מיקרוסקופיה, הדמאה רפואית תלת ממדית

s-2009-040 

Recording holographic movie clip for 3D holographic TV 

  תלת ממדית הולוגרפית סרטון הולוגרפי לטלוויזיה צילום 

פיתוח שיטות . תלת ממדיתהדמאה להשיטה ההולגרפית נחשבת כגישה האטרקטיבית ביותר 

 ,הולוגרפיות מתקדמות לצד התקדמות בכוח המחשוב ופיתוח טכנולוגיות תצוגה חדשות



פיתוחי� . ומת לב מחקרית ג� לפיתוח שיטות לרכישת סרטוני� הולוגרפי�מאפשרות הפניית תש

. מיקרוסקופיה ועוד, רפואה, אלו יופנו לשימוש עתידי במגוו� אפליקציות שונות בתחו� הבידור

הינה משימה חשובה המציבה , רכישת סרטו� הולוגרפי כאוס  תמונות הולוגרפיות בודדות

 . ישת תמונה הולוגרפית בודדתאתגרי� נוספי� לאלו הקיימי� ברכ

בפרויקט המוצע הסטודנטי� יממשו שיטה לרכישת סרטו� הולוגרפי של עצמי� אמיתיי� 

הסטודנטי� יערכו ניסוי במהלכו יצלמו את הזירה , מלבד תכנו� וסימולציה. הנמצאי� בתנועה

 . וישחזרו את הסרט ההולוגרפי במחשב

  
  
s-2009-041 

 

Generating a white light hologram by projecting a pattern onto the 3D scene  
  
  

  רכישת הולוגרמה באור לבן באמצעות הטלת תבנית על פני הזירה התלת ממדית

  
  

כגו� הצור� במקור אור ,  תנאי רישו� מחמירי� ומגבילי� במהל� שלב רישו� הולוגרמהתנא

מנעו מהטכנולוגיה , פטיתחזק ויציבות גבוהה ביותר של המערכת האו) לייזר(קוהרנטי 

פריצת דר� טכנולוגית בתחו� . ההולוגרפית להיות זמינה בתחו� ההדמאה התלת ממדית

  . מאפשרת שיטת רישו� הולוגרפית באור לב� המבטלת למעשה חלק מהמגבלות המוזכרות לעיל

, בשיטה המוצעת האובייקט התלת ממדי מצול� ממספר מצומצ� של הטלות בזוויות שונות

 אלו משמשות כקלט לאלגורית� ממוחשב המסנתז הטלות ביניי� רבות נוספות ומפיק הטלות

הולוגרמה הזהה להולוגרמה הנרשמת בעזרת , מאוס  ההטלות הולוגרמה מסונתזת של האובייקט

  . האורהקוהרנטי

בפרויקט המוצע הסטודנטי� יממשו שיטה המשפרת את המנגנו� המסנתז את הטלות ביניי� 

מלבד שלב מימוש . ו ההולוגרמה ללא תנועה מכאנית של רכיבי המערכתהממוחשב וייצר

  . הסטודנטי� יערכו ניסוי במהלכו ירשמו וישחזרו את ההולוגרמה המתקבלת, האלגורית�

  

s-2009-069 

 

Acquiring incoherent spatial correlation holograms of a pattern projected on a 3D 

object 

  

  קורלציה מרחבית באור לא קוהרנטי של תבנית המוטלת על פני עצם התלת ממדית רכישת הולוגרמת

 

כגו� הצור� בלייזר בעוצמה , תנאי רישו� מחמירי� ומגבילי� במהל� שלב רישו� הולוגרמה

מנעו מטכנולוגית הצילו� ההולוגרפי להיות זמינה , גבוהה ויציבות רבה של המערכת האופטית

טכנולוגיה חדשה שפותחה אצלנו מאפשרת שיטת רישו� . בתחו� ההדמאה התלת ממדית

בשיטה המוצעת האובייקט התלת . הולוגרפית באור לב� המבטלת את המגבלות המוזכרות לעיל

ממדי מואר או פולט אור לא קוהרנטי והאור המוחזר למערכת מועבד באמצעות מערכת הכוללת 

טה המאפשרת ליצור הולוגרמה של בפרויקט המוצע הסטודנטי� יממשו שי. מאפנ� אור מרחבי

הולוגרמה זו מאפשרת פירוס תלת ממדי של העצ� . העצמי� הנצפי� עליה� מוטלת תבנית אור



הסטודנטי� יערכו ניסוי במהלכו ירכשו את ההולוגרמה וישחזרו , מלבד תכנו� וסימולציה. הניפחי

  .אותה

 


