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Ολόγραμμα 

Ιστορικό ανακάλυψης 

Ο όρος «ολογραφία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «όλον» και «γράφειν»  

και είναι μία τεχνική για την καταγραφή των φωτεινών κυμάτων που ανακλώνται 

από ένα αντικείμενο. Αποτέλεσμα αυτής της καταγραφής είναι το ολόγραμμα, το 

οποίο, όταν φωτιστεί με κατάλληλο τρόπο, αναπαράγει ένα ακριβές τρισδιάστατο 

είδωλο-αντίγραφο του αντικειμένου. 

Οι αρχές της ολογραφίας ανακαλύφθηκαν από τον ουγγρικής καταγωγής Dennis 

Gabor το 1948 και τιμήθηκε γι’ αυτή του την ανακάλυψη με το Βραβείο Nobel. 

Η μέθοδος του Gabor παρέμεινε ανεκμετάλλευτη για πολλά χρόνια, λόγω της 

έλλειψης της κατάλληλης μονοχρωματικής φωτεινής πηγής, απαραίτητης για την 

εγγραφή του ολογραφήματος. Το 1962, μετά την ανακάλυψη των laser, οι αμερικάνοι 

E. Lelth και J.  Upatnieks, χρησιμοποίησαν μία παραλλαγή της μεθόδου του Gabor 

και με τη χρήση laser, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν τρισδιάστατα είδωλα 

πολύπλοκων αντικειμένων. Η μέθοδός τους είχε το σοβαρό μειονέκτημα ότι, 

απαιτούσε τη χρήση laser για το φωτισμό του ολογραφήματος για τη σωστή 

αναπαραγωγή του ειδώλου. 

Η μεγάλη ώθηση ήλθε από τις εργασίες του Ρώσου Y.N.Denisyuk, ο οποίος 

ανακάλυψε την ομώνυμη μέθοδο καταγραφής ολογραμμάτων. Τα ολογράμματα 

Denisyuk αναπαράγουν τα τρισδιάστατα είδωλά τους όταν φωτίζονται από κοινές 

πηγές σημειακού φωτισμού ή τον ήλιο! 

Η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων επιτρέπει πλέον την κατασκευή 

ψηφιακών συνθετικών ολογραμμάτων που αποτυπώνουν βάθος και λεπτομέρεια.  
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Πειραματική διαδικασία 

1. Χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το σχήμα του χαρτιού, κόβουμε 4 

τέτοια κομμάτια από το πλαστικό της θήκης CD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ενώνουμε τα κομμάτια αυτά με τη μεγάλη βάση 

προς τα πάνω για να σχηματιστεί μία πυραμίδα. 

3. Επιλέγουμε ένα βίντεο για δημιουργία ολογράμματος. 

https://youtu.be/4NnTSRUD5Ak  

https://youtu.be/ASX_d0H0HYw 

4. Τοποθετούμε το στερεό που κατασκευάσαμε με τη μικρή έδρα προς τα 

κάτω και απολαμβάνουμε το ολόγραμμa. 

Το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό. 

Υλικά 

 Χαρτί μιλιμετρέ 

 1 πλαστική θήκη για CD 

 Στυλό 

 Ψαλίδι 

 Σελοτέιπ/κόλλα 

 Κοπίδι 

 Smartphone/tablet 

https://youtu.be/4NnTSRUD5Ak
https://youtu.be/ASX_d0H0HYw

