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Pojmy z oblastiPojmy z oblasti

!! SvětloSvětlo
!! DifrakceDifrakce
!! InterferenceInterference
!! HolografieHolografie
!! Vlastní Vlastní hologramhologram

!! transmisnítransmisní
!! reflexníreflexní



Zdroje světlaZdroje světla

!! SvětloSvětlo
!! bílébílé
!! monochromatickémonochromatické

!! Koherentní zářeníKoherentní záření
!! Stejná vlnová délka a fázeStejná vlnová délka a fáze
!! Zdroj (laser)Zdroj (laser)



DifrakceDifrakce

!! Ohyb světlaOhyb světla
!! PodmínkyPodmínky

!! Rozměry překá�ky Rozměry překá�ky ~ ~ λλ
!! Difrakční strukturaDifrakční struktura
!! Monochromatické světloMonochromatické světlo









InterferenceInterference

!! konstruktivníkonstruktivní

!! destruktivnídestruktivní



Interference Interference dvoudvou rovinnrovinnýchých vlnvln



HolografieHolografie

Denis Denis GaborGabor (1947)(1947)
!! holosholos = úplný= úplný

grammagramma = zpráva= zpráva
"" holografie = úplný záznamholografie = úplný záznam
!! 1971 Nobelova cena1971 Nobelova cena



Holografický záznam a Holografický záznam a 
rekonstrukcerekonstrukce

!! Záznam Záznam �� interferenceinterference
!! Rekonstrukce Rekonstrukce -- difrakcedifrakce



HologramHologram

!! TransmisníTransmisní
!! S i R vlna dopadají ze stejné stranyS i R vlna dopadají ze stejné strany
!! Pozorování v monochromatickém světlePozorování v monochromatickém světle

!! ReflexníReflexní
!! S a R vlna dopadají z opačné stranyS a R vlna dopadají z opačné strany
!! Pozorování v bílém světlePozorování v bílém světle



Experiment I. Experiment I. (transmisní hol.)(transmisní hol.)

!! HeHe--Ne laser Ne laser (λ(λ = 632,8 = 632,8 nmnm) .... ) .... intenzita vlny I = 60 intenzita vlny I = 60 µµWW/cm/cm22

!! AgfaAgfa GEVAERT 8E75 .... GEVAERT 8E75 .... hustota expoziční energie E = 300 hustota expoziční energie E = 300 µµJJ/cm/cm22

!! Doba expozice ....  Doba expozice ....  t = E/I = 5 st = E/I = 5 s





Experiment II. Experiment II. (reflexní hol.)(reflexní hol.)

!! HeHe--Ne laser Ne laser (λ(λ = 632,8 = 632,8 nmnm))
!! AgfaAgfa GEVAERT 8E75 GEVAERT 8E75 
!! Doba expozice .... Doba expozice .... t = 3,5 st = 3,5 s





VýsledkyVýsledky



Shrnutí a poděkováníShrnutí a poděkování

!! Prohloubili jsme své vědomosti (světlo, Prohloubili jsme své vědomosti (světlo, 
difrakční optika, holografie)difrakční optika, holografie)
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