
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Фізичний факультет 

Кафедра експериментальної фізики 
 
 
 
 
 
 

                Затверджено 
  на засідання кафедри експериментальної 

фізики фізичного факультету 
         Львівського національного університету 

імені Івана Франка 
       (протокол № 18  від 01 червня 2021 р.) 

 
 
 

          Завідувач кафедри ______Волошиновський А.С. 
 
 
 
 
 

Силабус з навчальної дисципліни 
 

“Динамічна голографія” 
 

що викладається в межах ОПП для підготовки магістра 
(другого (магістерського) рівня вищої освіти) 

для здобувачів з спеціальності 
 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів 



 2 

 
 

Назва дисципліни Динамічна голографія 

Адреса викладання 
дисципліни 

79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8а 

Факультет та 
кафедра, за якою 
закріплена 
дисципліна 

Фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

10 Природничі науки 
Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 

Викладачі 
дисципліни 

Гамерник Р.В., доцент кафедри експериментальної фізики  

Контактна 
інформація 
викладачів 

r.gamernyk@ukr.net 

Консультації з 
питань навчання 
по дисципліні 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій та практичних занять 
(за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації через електронну пошту. 

Сторінка 
дисципліни 

 

Інформація про 
дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 
відповідні загальні та фахові знання для розуміння 
закономірностей взаємодії світлових пучків з речовиною. У 
курсі представлені відповідні теоретичні дані та передбачені 
практичні заняття з розрахунку параметрів взаємодії світлових 
пучків з речовиною.  

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Динамічна голографія» є вибірковою навчальною 
дисципліною з спеціальності: 105 Прикладна фізика та 
наноматеріали. 

 

Мета та цілі 
дисципліни 

Мета – Програма курсу “Динамічна голографія” 
передбачає як ознайомлення із загальними принципами 
голографії (механізми та схеми запису і зчитування 
стаціонарних голограм, реєструючі схеми і середовища та 
механізми реєстрації динамічних голограм, експериментальні 
методи дослідження та обробки результатів, методи 
перетворення лазерних пучків і оптичних зображень при їх 
взаємодії в нелінійних середовищах), так і допоможе в 
майбутньому на основі набутих знань робити правильний 
вибір з численних оптичних схем таку, яка забезпечить 
отримання достовірних результатів вимірювань. 

Завдання –  Засвоїти необхідні теоретичні і практичні 
відомості про основи і фізичні принципи голографії, практично 
оволодіти методами проведення голографічних вимірювань 
для технічного контролю. 
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Тривалість курсу Один семестр (2 семестр) 

Обсяг курсу 90 годин, з яких 32 години аудиторних занять, з них 16 годин 
лекцій, 16 год. лабораторних занять та 58 години самостійної 
роботи. 
 

Очікувані 
результати  
навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
 
знати:  

фундаментальні основи динамічної голографії: методи 
описання взаємодії лазерних пучків в нелінійних середовищах, 
фізику фоторефрактивного ефекту в електрооптичних 
кристалах, перетворення лазерних пучків при їх самодифракції 
на динамічних гратках; обернення хвильового фронту; сучасні 
застосування динамічної голографії, зокрема, для 
перетворення зображень і для створення елементів 
голографічної пам’яті. 

 вміти: 
проводити теоретичне моделювання ефектів самодифракції 
лазерних пучків в різних нелінійних середовищах; створювати 
теоретичні моделі, що описують механізми нелінійно-
оптичного відгуку і утворення динамічних ґраток в різних 
середовищах; розробляти експериментальні установки для 
перетворення лазерних пучків і зображень, що базуються на 
методах динамічної голографії. 

Ключові слова Голограма, енергообмін, голографічний струм, 
фоторефрактивний ефект,  

Формат курсу Очний: лекції, практичні, лабораторні заняття, самостійна 
робота та  консультації для кращого розуміння тем. 

Теми Наведено у табл.1. 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік в кінці семестру 
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
оптики, прикладної оптики,  

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 
використовуватися 
під час викладання 
курсу 

Презентація, лекції, дискусія, виконання лабораторних робіт, 
підготовка доповідей, рефератів. 

Необхідне 
обладнання 

Лекційні заняття ‒ мультимедійна установка та ноутбук. 
Лабораторні заняття ‒ обладнання навчальної Лабораторії 
молекулярної спектроскопії. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 
кожного виду 

Оцінювання проводяться за 100- бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням: 

 робота на лекціях – 10 балів; 
 допуск  до лабораторних робіт  та захист лабораторних 

робіт – 60 балів; 
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навчальної 
діяльності) 

 колоквіум – 20 балів. 
 Підсумкове заняття – 10 балів. 

Разом: 100 балів. 
 Підсумкова максимальна кількість балів: 100. 

Питання до 
екзамену (чи 
питання на 
контрольні роботи) 

1. За якими критеріями класифікують голограми? 

2. Назвати відомі механізми оптичного запису інформації. 

3. Які кристали називаються фоторефрактивними? 

4. Який механізм формування поля просторового заряду? 

5. Чим відрізняються механізми формування локальної і 
нелокальної гратки? 

6. Як реалізується енергообмін прит двохвильовій 
взаємодії? 

7. Як виникає нестаціонарна електрорушійна сила? 

8. Демодуляція фази оптичної хвилі. 

9. Детектування ультразвуку з допомогою 
фоторефрактивних кристалів. 

10. Голографічна інтерферометрія. 

11. Просторово-часові модулятори світла. 

12. Спекл інтерферометрія. 

13. Адаптивне детектування коливань. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 
по завершенню курсу. 

 
 

Таблиця 1 

Схема курсу «Динамічна голографія» 
 

Тиж-
день 

Тема занять (перелік питань) 
Форма діяльності  

та обсяг годин 

Додаткова література 
/ ресурс для 

виконання завдань (за 
потреби) 

Термін 
виконання 

1 Вступ. Голографічний запис 
хвильових фронтів. 
Класифікація і характеристики 
голограм. Когерентно-оптичні 
системи обробки інформації. 
Механізми оптичного запису 
інформації. Дифузійний і 
дрейфовий механізми. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год.  
самостійна робота – 6 
год. 

 

1 тиждень 

2 Природа фоторефрактивного 
ефекту. Процеси формування 
поля просторового заряду у 
фоторефрактивних кристалах. 
Двохвильова взаємодія у 
фоторефрактивних матеріалах. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год.  
самостійна робота – 6 
год. 

 

1 тиждень 



 5 
Зонна теорія переносу. 

3 Енергообмін при двохвильовій 
взаємодії. Орієнтаційні 
залежності коефіцієнта 
енергообміну. Залежність 
величини енергообміну від 
періоду ґратки. Нестаціонарна 
фото електрорушійна сила 
(голографічний струм) 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 год.  
самостійна робота – 8 
год. 

 

1 тиждень 

4 Світлова взаємодія у 
фоторефрактивних кристалах. 
Направлене змішування хвиль. 
Застосування для демодуляції 
фази оптичної хвилі. 
Фоторефрактивні кристали як 
детектори ультразвуку. 
Самомодуляція поляризації. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 
год.  
самостійна робота – 
8 год. 

 

1 тиждень 

5 Голографічна інтерферометрія. 
Спекл-інтерферометрія. Фазова 
демодуляція з використанням 
ефекту нестаціонарної фото-
ЕРС. Пряма демодуляція фази 
при зовнішньому постійному 
полі. Демодуляція фази з 
використанням змінного 
зовнішнього поля і 
фільтруванням поляризації. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 
год.  
самостійна робота – 
8 год. 

 

1 тиждень 

6 Просторово-часові модулятори 
світла (spatial light modulators – 
SLM). Використання SLM в 
системах голографічної пам’яті. 
Експериментальні дослідження 
запису динамічних граток. 
Поздовжній і поперечний 
електрооптичні ефекти в 
фоторефрактивних кристалах. 
Електрооптичні просторово-
часові модулятори світла на 
ФРК. 

Лекції – 2 год. 
лабор. заняття – 2 
год.  
самостійна робота – 
8 год. 

 

1 тиждень 

7 
Основи методики спектроскопії 
з надшвисокою часовою 
роздільною здатністю – pump-
probe. Приклади використання 
методу pump-probe для 
виявлення механізмів 
нелінійно-оптичного відгуку в 
ФРК і в напівпровідниках. 
Взаємодія лазерних імпульсів в 
ФРК. Захоплення, зберігання і 
вивільнення лазерних імпульсів 
в ФРК. Сповільнення світла в 
ФРК при двох-пучковій 
взаємодії, и при чотирьох-

Лекції – 2 год, 
лабор. заняття – 2 
год, 
самостійна робота – 
8 год. 

 

1 тиждень 



 6 
пучковій взаємодії. Взаємодія 
фемтосекундних імпульсів в 
фоторефрактивних матеріалах. 

8 Адаптивне детектування 
коливань недзеркальних 
поверхонь. Датчики 
детектування поверхневих 
вібрацій. Класична межа 
детектування. Практичні схеми 
адаптивних детекторів . 

Лекції – 2 год. 
Лабор. заняття –  2 
год.  
самостійна робота – 
6 год. 

 

1 тиждень 

 


