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s-2010-046 

Generating a hologram of a 3D object using a dynamic diffractive element displayed on 

spatial light modulator 

  יפרקטיבי המוצג על מאפנן אור מרחבייצירת הולוגרמה של אובייקט תלת ממדי באמצעות אלמנט ד

כגון הצורך במערכת בעלת רזולוציה גבוהה ויציבות , תנאי רישום מגבילים במהלך שלב רישום הולוגרמה

פריצת דרך טכנולוגית . מנעו מהטכנולוגיה ההולוגרפית להיות זמינה בתחום ההדמאה התלת ממדית, רבה

בשיטה המוצעת .  למעשה חלק מהמגבלות המוזכרות לעילבתחום מאפשרת שיטת רישום הולוגרפית המבטלת

האובייקט התלת ממדי מואר באור קוהרנטי והאור המוחזר למערכת מועבד באמצעות מערכת הכוללת מאפנן 

בפרויקט המוצע הסטודנטים יממשו שיטה המאפשרת ליצור הולוגרמת פרנל של העצמים . אור מרחבי

הסטודנטים יערכו ניסוי במהלכו ירשמו וישחזרו את ההולוגרמה , מלבד שלב מימוש האלגוריתם. הנצפים

  .וידאו תלת ממדי, מיקרוסקופיה, הדמאה רפואית תלת ממדית: יישומי השיטה רבים ומגוונים. המתקבלת

s-2010-047                                                                                                                            

Fourier hologram implemented by incoherent interface 

  הולוגרמת פורייה ממומשת בטכניקה של התאבכות לא קוהרנטית

כגון הצורך בלייזר בעוצמה גבוהה ויציבות , תנאי רישום מחמירים ומגבילים במהלך שלב רישום הולוגרמה

. ולוגית הצילום ההולוגרפי להיות זמינה בתחום ההדמאה התלת ממדיתמנעו מטכנ, רבה של המערכת האופטית

טכנולוגיה חדשה שפותחה אצלנו מאפשרת שיטת רישום הולוגרפית באור לבן המבטלת את המגבלות 

בשיטה המוצעת האובייקט התלת ממדי מואר או פולט אור לא קוהרנטי והאור המוחזר . המוזכרות לעיל

בפרויקט המוצע הסטודנטים יממשו שיטה . כת הכוללת מאפנן אור מרחבילמערכת מועבד באמצעות מער

הולוגרמת פורייה מכילה את הספקטרום המרחבי . המאפשרת ליצור הולוגרמת פורייה של העצמים הנצפים

הסטודנטים , מלבד תכנון וסימולציה. של הזירה וחשיבותה רבה למטרות של סינון מרחבי ועיבוד תמונות

 . הלכו ירשמו את הזירה וישחזרו את ההולוגרמה המתקבלתיערכו ניסוי במ

  



s-2010-048                                                                                                                   

Generalized hologram implemented by incoherent interface 

 שת בטכניקה של התאבכות לא קוהרנטיתהולוגרמה מוכללת ממומ

כגון הצורך בלייזר בעוצמה גבוהה ויציבות , תנאי רישום מחמירים ומגבילים במהלך שלב רישום הולוגרמה

. מנעו מטכנולוגית הצילום ההולוגרפי להיות זמינה בתחום ההדמאה התלת ממדית, רבה של המערכת האופטית

שיטת רישום הולוגרפית באור לבן המבטלת את המגבלות טכנולוגיה חדשה שפותחה אצלנו מאפשרת 

בשיטה המוצעת האובייקט התלת ממדי מואר או פולט אור לא קוהרנטי והאור המוחזר . המוזכרות לעיל

בפרויקט המוצע הסטודנטים יממשו שיטה . למערכת מועבד באמצעות מערכת הכוללת מאפנן אור מרחבי

הסטודנטים יערכו ניסוי , מלבד תכנון וסימולציה. עצמים הנצפיםהמאפשרת ליצור הולוגרמת מוכללת של ה

 .במהלכו ירשמו את הזירה וישחזרו את ההולוגרמה המתקבלת

 

s-2010-049                                                                                                                    

Generating a hologram of a 3D object using a dynamic a real-valued diffractive element 

displayed on spatial light modulator 

 יצירת הולוגרמה של אובייקט תלת ממדי באמצעות אלמנט דיפרקטיבי ממשי המוצג על מאפנן אור מרחבי

ת בעלת רזולוציה גבוהה ויציבות כגון הצורך במערכ, תנאי רישום מגבילים במהלך שלב רישום הולוגרמה

פריצת דרך טכנולוגית . מנעו מהטכנולוגיה ההולוגרפית להיות זמינה בתחום ההדמאה התלת ממדית, רבה

בשיטה המוצעת . בתחום מאפשרת שיטת רישום הולוגרפית המבטלת למעשה חלק מהמגבלות המוזכרות לעיל

ר למערכת מועבד באמצעות מערכת הכוללת מאפנן האובייקט התלת ממדי מואר באור קוהרנטי והאור המוחז

בפרויקט המוצע הסטודנטים יממשו שיטה המאפשרת ליצור הולוגרמת פרנל של העצמים . בליעת אור מרחבי 

הסטודנטים יערכו ניסוי במהלכו ירשמו וישחזרו את ההולוגרמה , מלבד שלב מימוש האלגוריתם. הנצפים

 .וידאו תלת ממדי, מיקרוסקופיה, הדמאה רפואית תלת ממדית: יםיישומי השיטה רבים ומגוונ. המתקבלת

 

  

  



s-2010-050                                                                                                                       

Generating a hologram of a 3D object using a dynamic phase-only diffractive element 

displayed on spatial light modulator 

 יצירת הולוגרמה של אובייקט תלת ממדי באמצעות אלמנט דיפרקטיבי פאזי המוצג על מאפנן אור מרחבי

כגון הצורך במערכת בעלת רזולוציה גבוהה ויציבות , תנאי רישום מגבילים במהלך שלב רישום הולוגרמה

פריצת דרך טכנולוגית .  ההולוגרפית להיות זמינה בתחום ההדמאה התלת ממדיתמנעו מהטכנולוגיה, רבה

בשיטה המוצעת . בתחום מאפשרת שיטת רישום הולוגרפית המבטלת למעשה חלק מהמגבלות המוזכרות לעיל

האובייקט התלת ממדי מואר באור קוהרנטי והאור המוחזר למערכת מועבד באמצעות מערכת הכוללת מאפנן 

בפרויקט המוצע הסטודנטים יממשו שיטה המאפשרת ליצור הולוגרמת פרנל של העצמים . מרחביפאזת אור 

הסטודנטים יערכו ניסוי במהלכו ירשמו וישחזרו את ההולוגרמה , מלבד שלב מימוש האלגוריתם. הנצפים

 .דיוידאו תלת ממ, מיקרוסקופיה, הדמאה רפואית תלת ממדית: יישומי השיטה רבים ומגוונים. המתקבלת

 

s-2010-067 

Holograms with synthetic apertures implemented by spatial correlation with incoherent 

light 

 הולוגרמות במיפתחים סינטטיים ממומשת בטכניקה של קורלציה מרחבית באור לא קוהרנטי

 בעוצמה גבוהה ויציבות כגון הצורך בלייזר, תנאי רישום מחמירים ומגבילים במהלך שלב רישום הולוגרמה

. מנעו מטכנולוגית הצילום ההולוגרפי להיות זמינה בתחום ההדמאה התלת ממדית, רבה של המערכת האופטית

טכנולוגיה חדשה שפותחה אצלנו מאפשרת שיטת רישום הולוגרפית באור לבן המבטלת את המגבלות 

ט אור לא קוהרנטי והאור המוחזר בשיטה המוצעת האובייקט התלת ממדי מואר או פול. המוזכרות לעיל

בפרויקט המוצע הסטודנטים יממשו שיטה . למערכת מועבד באמצעות מערכת הכוללת מאפנן אור מרחבי

הסטודנטים , מלבד תכנון וסימולציה. המאפשרת ליצור הולוגרמות במיפתחים סינטטיים של העצמים הנצפים

: יישומי השיטה רבים ומגוונים. לוגרמה המתקבלתיערכו ניסוי במהלכו ירשמו את הזירה וישחזרו את ההו

 .וידאו תלת ממדי, מיקרוסקופיה, הדמאה רפואית תלת ממדית

 



s-2010-072 

Reconstructing 3D scene by analyzing the edges of an image reconstructed from 

incoherent holograms 

   המשוחזרת מהולוגרמה הנרשמת באור לא קוהרנטישיחזור זירה תלת ממדית על פי התנהגות קצוות הדמות

בפרויקט המוצע הסטודנטים . טכנולוגיה חדשה שפותחה אצלנו מאפשרת שיטת רישום הולוגרפית באור לבן

יממשו שיטה המאפשרת לשחזר בדיוק רב את הזירה התלת ממדית הנצפת מתוך השיחזור ההלוגרפי הלא 

בשיטה זו מתאפשר . ת הדמות לאורך ציר ההתפשטות מההולוגרמהי בחינה של קצוו"השחזור ייעשה ע. מדויק

הסטודנטים יערכו ניסוי במהלכו ירכשו את , מלבד תכנון וסימולציה. פירוס תלת ממדי של העצם הניפחי

  .ההולוגרמה וישחזרו אותה

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


