
 

Fotonika – Wykład 8

- Podstawy holografii
- Soczewka Fresnela, związek między optyką refrakcyjną i 
dyfrakcyjną

J. W. Goodman, Introduction to Fourier Optics, Roberts & Co Publ., 3rd Ed. 2005



 

Cienkie elementy DOE - idea

Problemy: - zależność t(x,y) od długości fali
- zakres wartości  t(x,y) oraz osobliwości i nieciągłości fazy
- dyspersja transmitancji niebinarnych DOE
- ograniczona dziedzina kodowania
- ograniczona rozdzielczość i apertura
- ograniczona liczba stopni swobody (liczba pikseli)
- znaczenie kształtu i regularnego ułożenia pikseli
- dowolność rozkładu fazy w obrazie (niejednoznaczność definicji)
- symetria odpowiedzi impulsowej np. dla kodowania amplitudowego 
-ograniczenia modelu – polaryzacja, częściowa koherencja, 
uproszczony obraz wpływu elementu na zmianę kształtu frontu 
falowego

DOEd1 d2

U i(x , y ) Uo(x , y )t(x , y )

(diffractive optical element)

t(x , y )≈
Uo '

U i'
=A(x , y )⋅exp(ik0⋅(n−1)⋅d(x , y ))



http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=26


http://www.jenoptik.com/


http://www.thorlabs.com/


 

Jak obliczyć postać DOE ?

Modelowanie propagacji:
1. Przez bezpośrednie obliczenie całki np. Rayleigha-Sommerfelda 

(Dwuwymiarowe całkowanie dla każdego punktu na wyjściu)

2. Przez obliczenie całki splotowej – dyfrakcja Rayleigha-Sommerfelda, 
lub Fresnela  (3 dwuwymiarowe transformaty Fouriera)

3. Przez obliczenie transformaty Fouriera – dyfrakcja Fraunhoffera, lub Fresnela

4. Przez bezpośrednie rozwiązanie r. propagacji (np. wektorowego r. falowego, r. 
Helmholtza, r. propagacji wiązki)

Kodowanie elementu dyfrakcyjnego:
- CGH (hologrmy generowane komputerowo) - zapis przy użyciu binarnych apertur
- surface relief holography – zapis elementu dyfrakcyjnego przy użyciu siatek 
dyfrakcyjnych
- techniki optymalizacji dostosowane do materiału – IFTA (alg. iterowanej 
transformaty Fouriera), symulowane wyżarzanie itp.



 

IFTA – algorytm iterowanej transformaty Fouriera 
(wersja algorytmu Gerchberga & Saxtona)

Element DOE Obraz dyfrakcyjny

 (b,ϕ) – pożądany wynik odtworzenia elementu dyfrakcyjnego

(a,Ψ) – amplituda i faza elementu DOE

b

Oznaczenia i uwagi:

- zwykle początkowe wartości fazy  ϕ to wektor losowy

- zwykle FFT jest zastępowana transformatą Fresnela



 

Znaczenie fazy w widmie przestrzennym

Obraz: amplituda TF faza TF

Rekonstrukcja na podstawie:

amplitudy TF fazy TF
zbinaryzowanej fazy TF kodowanej

fazowo {-1, 1} amplitudowo {0, 1}



http://realviewimaging.com/technology/
https://www.youtube.com/watch?v=73dHbsgigP4


 

Idea zapisu holograficznego

U r (x , y )=|U r(x , y)|⋅e iϕr(x , y)

Uo (x , y )=|U o(x , y)|⋅e iϕo( x, y)
+

I (x , y)=|U o(x , y)+U r( x , y )|2=

=|U o|
2+|U r|

2+2|U o⋅U r|⋅cos (ϕr−ϕo)

Hologram stanowi zapis rozkładu natężenia 
światła wynikającego z interferencji wiązek 
odniesienia i obiektowej:

Przyjmując, że natężenie wiązki odniesienia jest 
jednorodne, dla liniowego zakresu charakterystyki 
materiału fotograficznego otrzymamy następujące 
wyrażenie na transmitancję amplitudową hologramu:

t a(x , y)=const+γ⋅(|U o|
2+U r

∗⋅U o+U r ⋅U o
∗ )

- oświetlenie spójne czasowo i przestrzennie
- bardzo stabilne warunki zapisu



 

Idea odczytu holograficznego
t a(x , y)=const+γ⋅(|U o|

2+U r
∗⋅U o+U r ⋅U o

∗ )

Rozważmy odczyt hologramu wiązką U t

U t (x , y )⋅t a(x , y)=const⋅U t+

+γ⋅U t⋅|U o|
2+

+γ⋅U t⋅U r
∗⋅U o+

+γ⋅U t⋅U r ⋅U o
∗

≡U 1

≡U 2

≡U 3

≡U 4

U t=U r

U t=U r
∗

U 3∝U o

U4∝U o
∗

Dobierając odpowiednio postać wiązki odniesienia, 
można doprowadzić do kątowej separacji wyrazów 
powstających w wyniku odczytu hologramu:



 

Przykład z zapisem świecącego punktu

U o (x , y )≈a⋅exp (i k0√ z0
2+(x−x0)

2+( y− yo)
2)

U 4 (x , y)≈a⋅exp (−i k0√ z0
2+(x−x0)

2+( y− yo)
2)

Przy odczycie wiązką sprzężoną do wiązki 
odniesienia powstaje obraz rzeczywisty – w tym 
przypadku odpowiadający ogniskowaniu wiązki

Przy odczycie wiązką odniesienia powstaje 
obraz pozorny

U3( x , y )≈a⋅exp (i k0√ z0
2+(x−x0)

2+( y− y o)
2)

U t=U r

U t=U r
∗

Hologram, może więc pełnić rolę soczewki...



 

Hologram Gabora 

Denis Gabor (1900-1979), w 1971r otrzymał nagrodę Nobla za wynalezienie holografii

Zapis transmisyjny skolimowaną 
wiązką, która pełni jednocześnie 
funkcję wiązki obiektowej i odniesienia

Ponieważ wiązka odniesienia nie różni 
się od wiązki sprzężonej, w odczycie 
powstaje jednocześnie obraz 
rzeczywisty i pozorny.



 

Hologram Leitha-Upatnieksa

Wiązka odczytująca pada prostopadle na hologram 
Obraz i obraz pozorny powstają jednocześnie, ale pod różnymi kątami.

Zapis transmisyjny skolimowaną wiązką, 
dla wiązki odniesienia padającej ukośnie

U 3=γ⋅U t⋅U r
∗⋅Uo∝U o⋅exp(−i k0 y α)

U 1+U 2=const⋅U t+γ⋅U t⋅|Uo|
2

U r (x , y )∝exp (i k0 yα) α=sin (2θ)

U t (x , y )≡U t

U4=γ⋅U t⋅U r ⋅U o
∗ ∝Uo

∗⋅exp(i k0 y α)

Obraz pozorny:

Obraz rzeczywisty:



 

Holografia obiektów trójwymiarowych



 

Klasyfikacja hologramów

Ze względu na geometrię układu:
- z boczną lub współosiową i płaską lub 
sferyczną  wiązką odniesienia
- odbiciowe i transmisyjne
- impulsowe

Ze względu na rodzaj zapisywanej 
informacji:
- obrazowe, Fouriera, Fresnela, 
holograficzne filtry przestrzenne
- zwykłe i tęczowe

Ze względu na sposób zapisu:
- cienkie, grube i objętościowe
- dynamiczne

Ponadto istnieją hologramy:
- z cyfrowym zapisem i/lub odczytem
- polaryzacyjne
- plazmoniczne
- elektronowe
- dla innych zakresów widma –  
rentgenowskie, mikrofalowe
- akustyczne

Na odtworzenie barwne w świetle 
białym pozwalają:
- hologramy grube (Bragga)
- hologramy tęczowe (Bentona)
- ew. hologramy plazmoniczne



 

Hologram tęczowy (Bentona)

Zapis przez cienka szczelinę powoduje, że w jednym kierunku 
tracimy paralaksę, ale hologram można odczytać w świetle 
białym. Taki hologram mieni się kolorami tęczy.
Popularne zabezpieczenia holograficzne, np. na kartach 
kredytowych są hologramami tego typu.



https://en.wikipedia.org/wiki/Thin_lens


https://en.wikipedia.org/wiki/Fresnel_lens
http://www.intechopen.com/books/lithography/femtosecond-laser-nonlinear-lithography




https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_plate


http://cpn.canon-europe.com/content/education/infobank/lenses/multi_layer_diffractive_optical_element.do










 

Science Advances  04 Nov 2016: Vol. 2, no. 11, e1601102 DOI: 10.1126/sciadv.1601102 

the period of the pixel on the hologram is 
related to the viewing angle of the transmitted 
light, which can be described by

where λ is the wavelength of incident light, θ 
is the half-maximum viewing angle (which is 
defined as the angle between the wave 
vectors of the incident light and those of the 
transmitted light), and Λ is the period of the 
pixel.

Powstawaniem obrazu rządzi zawile zapisane równanie siatki dyfrakcyjnej dla pierwszego rzędu 
ugięcia…

 Natomiast hologram obliczany jest algorytmem Gerchberga & Saxtona (GS)

d sinθ=mλ
m=1,d=Λ





 

Holografia cyfrowa (CGH)

Zapis amplitudowy

Zapis fazowy tfazx ,y =expi x ,y 

tampl x ,y ∈ℝ

(pominięcie informacji amplitudowej)

(kodowanie informacji fazowej w amplitudzie)

tx ,y =Ax ,y ⋅expix ,y 

DOE obliczony przy użyciu IFT:

- metody „detour phase”
  np. Lohmana, Lee itd.

-amplitudowe kodowanie fazy:
tampl x ,y ∝x ,y expix ,y ≈1ix ,y 

Uo(x , y ) IFT

∝x ,y 

∝A x ,y 

Punktem wyjścia jest określenie 
postaci obrazu. Jeśli to możliwe, 
warto założyć losową wartość fazy.

Przekształcenie odwrotne do dyfrakcji 
Fresnela, lub Fraunhofera, a często po 
prostu odwrotna transformata Fouriera.

Pominięcie informacji o amplitudzie, 
czasem również progowanie fazy.



 

Hologramy komputerowe (CGH)
- metody „detour phase”

J. W. Goodman, Introduction to Fourier Optics, Roberts & Co Publ., 3rd Ed. 2005



 

CGH – hologramy generowane komputerowo
(metody „detour phase”)

K. Gniadek, Optyczne przetwarzanie informacji, PWN, Warszawa,  1992

Hologram CGH  Lohmana

Zmodyfikowana metoda Lohmana

Metoda Lee

Amplitudę zespoloną w każdym punkcie zapisujemy jako sumę 4 
nieujemnych amplitud o argumentach zespolonych 0,pi/2,pi,3/4pi i 
do każdej stosujemy metodę Lohmana, co prowadzi do użycia 2 
apertur w każdej komórce.
Można również użyć 3 apertur dla faz 0, 2pi/3, 4pi/3.
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