
  

  

ھي واحدة من تقنیات التصویر فھي تقنیة عصر المعلومات الذي نعیشھ فھو عبارة عن تصویر ثالثي االبعاد 

یصور الضوء في جسم ویصور كل نقطة على الجسم بدقة شدیدة لیعرضھا بعد ذلك في شكل ثالثي االبعاد 

وھي تظھر الجسم بكافة تفاصیلھ الدقیقة كالعمق والجوانب الخلفیة من الصورة بشكل ، یزر بإستخدام الل

ھولوغرام مشتق من الیونانیة من كلمتین ھولو تعني الرؤیة الشاملة وغرام تعني واضح ودقیق ، ومصطلح 

عن الجسم  مكتوبة بحیث تعني الھولوغرام الصور المجسمة والتي تتشكل عن طریق ارتداد موجات اللیزر

عندما تم التوصل للتصویر  1947تعود ھذه التقنیة الى العام فتنتج صور عالیة الوضوح ثالثیة االبعاد ، 

) في محاولة لتحسین قوة التكبیر في المیكروسكوب االلكتروني وقد Denis Gaborمن قبل العالم (المجسم 

تأخر ظھور التصویر المجسم ألن موارد الضوء لم تكن متماسكة احادیة اللون في ذلك الوقت الى ان ظھر 

فقد كانت النماذج األولى غالیة  LCD، كذلك نجد ان  ھذا التصویر موجود في شاشات  1960اللیزر عام 

بب یعود الى ان األدوات والعناصر الالزمة لتحضیرھا ضخمة وغالیة فعلى سبیل المثال كان الثمن والس

  رخیصة الثمن ومعقدة . LCD  أقدام ) اي ما یعادل مترین اما في الوقت الحالي فإن  6جھاز اللیزر بطول (

  مالفرق بین الصور والھولوغرام:

 یسجل التصویر المجسم فقط كثافة الضوء ولكن ایضا قد یكون شرح الھولوغرام اسھل بالمقارنة بالصور فال

اختالفھ في الطور كما یسجل جمیع اجزاء المعلومات التي یعكسھا الكائن الحي ، ویمكن التقاط الصور 

بالضوء الطبیعي مثل الشمس او المصابیح ولكننا نحتاج الى اللیزر لتصویر صورة ثالثیة االبعاد كما یمكن 

  عادي ولكن ال یمكن تصویر الصورة المجسمة في نفس الظروف .التقاط صورة في ضوء 



  األدوات المطلوبة لصناعة التصویر التجسیمي :

نیون  وفي  –األحمر وھو لیزر الھلیوم اللیزر : یستخدم لھذا الغرض جھاز اللیزر الذي ینتج الضوء  - 1

بعض التطبیقات البسیطة نستخدم لیزر الدایود المستخدم في المؤشر الضوئي لكن ال نستطیع من 

 خاللھ الحصول على صورة عالیة الجودة 

 العدسة : یكون دور العدسة ھو تشتیت الضوء وتفریقھ على مساحة من الجسم المراد تصویره  - 2

یر جزء من الضوء وعكس الجزء المتبقي اي مجزئ الضوء : ھو عبارة عن مرآة تعمل على تمر - 3

 القیام بفصل الشعاع الى جزأین 

 وھي تستخدم لتوجیھ اشعة اللیزر عبر العدسات ومجزئ الضوء الى الموضع المحددالمرایا :  - 4

فیلم لھ قدرة تحلیلیة وھذا امر ضروري ألنتاج فیلم الھولوغراف: ویستخدم لتسجیل الھیلوغرام  - 5

یحتوي الفیلم على طبقة من مواد حساسة للضوء موضوعة على سطح  الصور الھولوجراف حیث

  منفذ للضوء 

  كیف یتم التصویر الھولوغرافي:

لعمل صورة ثالثیة االبعاد یجب ان یكون الضوء لیزرا ألن اشعة اللیزر تكون اكثر دقة ولھا طول موجي ال 

یتغیر مثل طول موجة مصادر الضوء األخرى مثل المصباح واألھم من ذلك ان الطول الموجي واحد 

ویجب ان یتم اخذ  ،متماسك مما یعني ان جمیع ( الصعود والنزول ) للموجة الضوئیة متزامن في الطور 

یمكن ان یعطل الھولوغرام فإن الطاوالت التي الصور المجسمة في الظالم عادة ألنھ حتى اصغر اھتزاز 

  توضع علیھا المعدات قد یكون لھا صدمات ویجب عزلھا عن اصغر اھتزاز في االرضیة .

ا ، احد ھذین الشعاعین یتم فعند سقوط  شعاع اللیزر على الجسم ینقسم الى شقین متماثلین عن طریق المرای

توجیھھ لیسقط  على الجسم الذي نرید تصویره صورة ثالثیة األبعاد وبعض ھذا الضوء الذي سقط على 

الجسم ینعكس على وسط التسجیل  والشعاع اآلخر یتم توجیھھ بصورة مباشرة الى وسط التسجیل لیتناسب مع 

ن لذا فإن التصویر ثالثي األبعاد یحصل على جزأی الشعاع المنعكس ویعطي في النھایة صورة الھولوغرام

األول ھو تسجیل انماط التداخل والثاني اضاءة الھولوغرام بطریقة معینة حتى یكون الشعاع الخارج من 

 الھولوغرام مماثل للشعاع األصلي فتتكون صورة مماثلة وطبق األصل وثالثیة األبعاد .

  



  :خصائص تقنیة التصویر التجسیمي

  امكانیة رؤیة الجسم في اإلتجاھات 

  امكانیة استعادة الصورة بتعریض اي جزء منھا ألشعة اللیزر 

 امكانیة تصویر عدة صور ھولوغرافیة على لوح واحد 

  ) المجسم الھولوغرافي  ال یمكن نسخھ عن طریق اآلت التصویرPhoto copier او ماسحات (

یات الطباعة مما یعني اننا امام تقنیة مذھلة قد تساھم ) او حتى تقنScannersالكومبیوتر الضوئیة ( 

 في القضاء على حاالت التزویر 

  استخدامات تقنیة الھولوغرام :

  في ھندسة السیارات یقاس ھیكل المركبة بواسطة تقنیات الھولوغرافیا للنقاط وخصائص اإلھتزاز 

 ن اصلیة رخص القیادة تستخدم ألغراض امنیة مثل تعزیز امان بطاقة اإلئتمان والتأكد م 

  تستخدم حالیا في بعض القنوات الفضائیة من اجل اجراء مقابالت صحفیة مع اشخاص ال یتواجدون

في االستودیو ولكنھم یبدون حاضرین في االستودیو وھذا إلضفاء مزید من الواقعیة على الحوارات 

 التي تتم عن بعد 

 قي محاضراتھ في عد دول وبنفس الوقت مما یستعمل في التعلیم والتدریب فیمكن لمحاضر ان یل

 یختصر الوقت والجھد

  الترویج للتجارة كعرض المنتجات والتحف الفنیة 

  في بطاقة االعتماد بوضع شریط مجسم على ظھر البطاقة تساعد في القضاء على التزویر 

 ثیة األبعاد ایضا امكانیة نقل مباریات كأس العالم عن طریق الھولوغرام بحیث نشاھد مباریات ثال

 .بنفس الوقت مشاھدة الحفالت الموسیقیة الكبیرة والتجمعات الثقافیة ونحن في دول اخرى وكذلك 

 

  مستقبل الھولوغرام : 

یشھد الھولوغرام تطورات كبیرة بشكل یومي سواء على صعید الدقة او على صعید التجھیزات وكمثال على 

قام مجموعة من الفیزیائیین في مختبرات الجامعة الوطنیة االسترالیة بتطویر جھاز صغیر ھذا التطور 

یقوم بإنتاج الضوء الھولوغرافي ذات الدقة العالیة التي لم یسبق شاھدناھا من قبل مصنوع من مادة ( نانویة ) 

المستخدم صغیر جدا فتظھر وتختلف ھذه التقنیة عن سابقاتھا فھي تعالج الضوء بدقة عالیة وبما ان الجھاز 

  الصور ( الھولوغرام ) في ادوات صغیرة كالھواتف الذكیة .


