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Streszczenie. Pamięć holograficzna jest związana z nową technologią optyczną, 
dzięki, której pojedynczy impuls światła laserowego pozwala na zapisanie 
i odczytanie ok. 106 bitów danych. W pamięci holograficznej koherentne światło 
z lasera jest rozdzielane na dwie wiązki, przedmiotową (sygnałową) 
i referencyjną (odniesienia). Te dwie wiązki oddziaływają ze sobą w materiale 
światłoczułym i w miejscu ich przecięcia tworzą wzór interferencyjny (np. 
informację o obrazie danych cyfrowych) nazywany hologramem. Chcąc 
odtworzyć informację zapisana w hologramie należy oświetlić go wiązką 
referencyjną. Wiązka ta ulegnie dyfrakcji na wzorze interferencyjnym hologramu 
i stanie się źródłem informacji o obrazie danych cyfrowych zapisanych 
w hologramie. Dyski holograficzne HVD mogą pomieścić dane o pojemności 
nawet 1 TB. 
 
 
 
Abstract. Holographic storage is a new optical technology that allows 106 bits of 
data to be written and read out in single flashes of laser light. In holographic 
storage coherent light from a laser source is split into two beams, the signal and 
reference beams. The hologram is formed when these two beams intersect in the 
photosensitive recording medium storing the digital date page. These two beams 
creates a pattern of light interference. To retrieve the information stored in 
hologram you shine the references beam directly onto the hologram. The 
reference beam diffracts on the hologram and it holds the light pattern of the 
digital image stored there. Holographical Versatile Disc HVD can ultimately 
store up to 1 terabyte TB of information. 
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W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój 
technologii związanych z zapisem informacji na dyskach optycznych. Nie 
skończył się jeszcze wyścig pomiędzy formatami dysków optycznych Blu-ray 
Disc i HD DVD, a już mamy nową technologię pozwalającą na zapis i odczyt 
informacji na dysku holograficznym [1-40]. Omówienie dysku holograficznego 
zostanie poprzedzone krótkim nawiązaniem do podstaw fizyki związanych 
z holografią. 

Podstawy holografii 
Holografia została odkryta przez D. Gabora w 1948 roku i można ją 

zdefiniować, jako process zbierania i magazynowania optycznej informacji 
o przedmiocie w materiale fotoczułym. Optyczna informacja o przedmiocie jest 
zapisana w hologramie. Jeżeli użyjemy spójnego światła laserowego, to 
w wyniku interferencji dwóch wiązek, przedmiotowej (sygnałowej) 
i referencyjnej w materiale światłoczułym uzyskujemy hologram. Hologram jest, 
więc zapisem obrazu interferencyjnego. Należy dodać, że w holografii 
rejestrowane są zarówno amplituda, jak i faza fali świetlnej i właśnie, dlatego 
używa się dodatkowej wiązki referencyjnej. Inaczej jest w zwykłej fotografii, 
gdzie na kliszy fotograficznej jest zapisana informacja tylko o amplitudzie 
wiązki przedmiotowej fali świetlnej [1,2]. 

Na Rys. 1 – 4 zostały przedstawione (w bardzo uproszczony sposób) 
układy optyczne do rejestracji obrazu przedmiotu nieprzezroczystego 
i przezroczystego oraz do odczytu zapisanych hologramów [3]. Sam proces 
tworzenia obrazu holograficznego jest dwuetapowy i składa się najpierw 
z rejestracji obrazu przedmiotu, a następnie z odtworzenia obrazu. 
 
P r o s t y  u k ł a d  o p t y c z n y  d o  r e j e s t r a c j i  h o l o g r a m u  o b r a z 

u  p r z e d m i o t u  n i e p r z e z r o c z y s t e g o 
 

 
Rys 1. Uproszczony schemat układu do rejestracji hologramu obrazu przedmiotu 

nieprzezroczystego. 
 

Oznaczenia: L – laser; S1, S2, DO – układ kolimatora; WO – wiązka referencyjna 
(odniesienia); WP – wiązka przedmiotowa (sygnałowa); P – przedmiot; 
Z - zwierciadło; PF – płyta fotograficzna; Q1, Q2, Q3,…,Qi  – punkty, w których 
wiązka przedmiotowa rozprasza się na umieszczonym przedmiocie P. 
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Spójna wiązka światła emitowana z lasera L jest rozszerzana przez układ 
kolimatora zawierającego soczewki S1 i S2. Jedna połowa wiązki laserowej 
odbija się od zwierciadła Z i stanowi wiązkę referencyjną (odniesienia) WO. 
Druga połowa wiązki – wiązka przedmiotowa (sygnałowa) WP jest rozpraszana 
na przedmiocie P (każdy punkt Q1, Q2, Q3,…,Qi przedmiotu rozprasza wiązkę 
przedmiotową). Wiązka przedmiotowa zawierająca teraz informacje 
o przedmiocie, interferuje z wiązką referencyjną WO w miejscu, w którym 
umieszczono płytę fotograficzną PF. Powstaje obraz interferencyjny w postaci 
blisko siebie leżących prążków, które tworzą hologram. Ponieważ obraz 
interferencyjny zależy od amplitud nakładających się fal oraz od fazy, dlatego 
fale muszą mieć ustalony związek fazowy, czyli muszą być spójne [1,3]. 
 
S c h e m a t  u k ł a d u  o p t y c z n e g o  d o  o d t w a r z a n i a  h o l o 

g r a m u  o b r a z u 
p r z e d m i o t u  n i e p r z e z r o c z y s t e g o 

 

 
Rys 2. Prosty układ do odtwarzania obrazu holograficznego przedmiotu 

nieprzezroczystego. 
 

Oznaczenia: WO – wiązka referencyjna (odniesienia); H – hologram; Pu – obraz 
urojony; Pr – obraz rzeczywisty. 
 

Hologram H umieszczamy w jego pierwotnym położeniu i oświetlamy 
wiązką referencyjną WO (wiązkę przedmiotową WP odcinamy). W wyniku 
dyfrakcji światła na strukturze prążkowej hologramu powstanie obraz 
holograficzny. Wiązka referencyjna przechodząc przez hologram rozprasza się 
na nim i tworzy trójwymiarowy obraz urojony Pu Ten obraz jest obrazem 
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urojonym, ponieważ został utworzony za hologramem. Jest to wiązka rozbieżna 
tak, jak w przypadku użycia lustra. Obraz Pu można zobaczyć patrząc przez 
hologram tak, jak przez okno. Ta część wiązki laserowej, która jest wiązką 
zbieżną tworzy obraz rzeczywisty Pr przed hologramem. 
 
P r o s t y  u k ł a d  o p t y c z n y  d o  r e j e s t r a c j i  h o l o g r a m u  

o b r a z u  p r z e d m i o t u  p r z e z r o c z y s t e g o 
 

 
Rys. 3. Uproszczony schemat układu do rejestracji hologramu obrazu przedmiotu 

przezroczystego. 
 

Oznaczenia: L – laser; S1, S2, DO – układ kolimatora; P – przezroczysty 
przedmiot; K - klin; WO – wiązka referencyjna (odniesienia); WP – wiązka 
przedmiotowa (sygnałowa); PF – płyta fotograficzna. 
 

Laser L emituje spójną wiązkę światła, która jest rozszerzona przez układ 
kolimatora. Na drodze jednej części wiązki jest wstawiony przedmiot 
P (przezroczysty), natomiast na drodze drugiej części wiązki laserowej został 
ustawiony szklany klin K, którego zadaniem jest odchylenie części promieni 
laserowych i skierowanie ich do przecięcia z promieniami przechodzącymi przez 
przedmiot P. Wiązka przedmiotowa WP przechodzi przez przedmiot P i spotyka 
się z niezaburzoną wiązką odniesienia WO i tworzy w miejscu przecięcia się 
promieni w płycie fotograficznej PF prążki interferencyjne. 
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S c h e m a t  u k ł a d u  o p t y c z n e g o  d o  o d t w a r z a n i a  
h o l o g r a m u  o b r a z u  p r z e d m i o t u  p r z e z r o c z y s t e g o 

 

 
Rys. 4. Prosty układ do odtwarzania obrazu holograficznego przedmiotu przezroczystego. 
 
Oznaczenia: WO – wiązka referencyjna (odniesienia); H – hologram; Pu – obraz 
urojony; Pr – obraz rzeczywisty. 

Uzyskany obraz holograficzny powstaje w wyniku dyfrakcji światła na 
prążkach interferencyjnych powstałych w hologramie. Powstaje obraz urojony Pu 
przedmiotu przezroczystego oraz obraz rzeczywisty Pr (Rys. 4). 

Przykładowy schemat układu optycznego do rejestracji hologramu 
przedmiotu nieprzezroczystego (odpowiednik Rys. 1) przedstawiono na 
rysunku 5. 

 
Rys. 5. Rejestracja hologramu przedmiotu nieprzezroczystego [4]. 

 
Opis: Beam Splitter – płytka światłodzieląca, Lens – soczewka, Mirror – 
zwierciadło, Object beam – wiązka przedmiotowa, Reference beam – wiązka 
referencyjna, Object – przedmiot, Interference Region – obszar interferencji, 
Holographic Plate – płyta holograficzna. 
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Zapis i odczyt obrazu holograficznego można przedstawić w bardzo 
uproszczonej formie (rys. 6) [5,6]. 

Na przecięciu dwóch 
wiązek laserowych tworzy 
się wzór interferencyjny 
złożony z jasnych 
i ciemnych prążków (1). 
Wzór interferencyjny 
utrwala się w materiale 
fotoczułym (2). Tak 
powstaje hologram, czyli 
obraz prążków 
interferencyjnych zapisany 
w nośniku (3). Za pomocą 
wiązki referencyjnej 
zostaje odtworzony 
zapisany obraz (4) [6-8]. 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Uproszczone przedstawienie sposobu zapisu i odczytu obrazu holograficznego. 
 

Technika holograficzna znalazła zastosowanie w dyskach holograficznych, 
Uniwersalny dysk holograficzny HVD (Holographical Versatile Disc) jest 
wytworem zaawansowanych technologii optycznych i w chwili obecnej ma 
pojemność ok. 1 terabajta (1 TB = 1024 GB). Dla przykładu 1 Tb stanowi 8000 
razy większą ilość informacji od wiedzy, którą przeciętny człowiek zdobywa 
w ciągu swojego życia, a filmy zapisane na takim dysku HVD moglibyśmy 
oglądać przez 15 dni [9]. 

Zapis danych cyfrowych na dysku holograficznym 

Bity danych przesyłane z komputera są układane w tablicę danych 
nazywaną stroną danych (data page) [10]. Poszczególne strony tworzą układ 
stron danych. Strony danych są następnie przesyłane elektronicznie do 
przestrzennego modulatora światła SLM (Spatial Light Modulator). Przy 
zastosowaniu przestrzennego modulatora światła obraz zer i jedynek zostanie 
nałożony na wiązkę przedmiotową, która interferując z wiązką referencyjną 
wytworzy hologram w elemencie światłoczułym, będący obrazem tych zer 
i jedynek [11]. 

 
Przestrzennym modulatorem światła może być panel składający się 

z matrycy niezależnych pikseli (np. 1024 x 1024). Takim panelem może być 
ciekłokrystaliczny ekran LCD, który wyświetla stronę danych, jako układ 
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ciemnych i jasnych pikseli [12]. Każdy piksel działa jak optyczny zawór, który 
przepuszcza lub zatrzymuje światło. Ciemny piksel odpowiada logicznej 1, a 
jasny zeru. W wyniku przejścia wiązki przedmiotowej przez modulator SLM 
zostaje ona zmodulowana danymi, które on odwzorowywał. W ten sposób 
wiązka przedmiotowa przenosi informację o danych binarnych zawartych 
wcześniej na stronach danych (data pages) [6-8,10,13-15]. Wiązka 
przedmiotowa z zakodowanymi danymi, które otrzymała przy przechodzeniu 
przez przestrzenny modulator światła interferuje z wiązką referencyjną 
w warstwie fotoczułej nośnika i powstaje układ prążków interferencyjnych, czyli 
zbiór ciemnych i jasnych prążków, powstałych na skutek nałożenia się na siebie 
amplitud i faz obu fal. W ten sposób został utworzony hologram. Sposób zapisu 
danych tworzących hologram przedstawia rys. 7 [5,10]. 

 

 
Rys. 7. Zapis danych. 

 
Opis: Signal Beam – wiązka przedmiotowa (sygnałowa), Reference Beam – 
wiązka referencyjna (odniesienia), Special Light Modulator SLM – przestrzenny 
modulator światła, Storage Medium – pamięć (warstwa fotoczuła, w której 
zapisywany jest hologram), Hologram – hologram. 

Odczyt danych cyfrowych zapisanych w hologramie 

W celu odczytania informacji zapisanej w hologramie wiązkę referencyjną 
kierujemy na hologram. Ulega ona dyfrakcji na prążkach interferencyjnych, które 
tworzyły hologram i dociera do detektora optycznego, przenosząc informacje o 
obrazie zawartym w hologramie. Detektorem optycznym może być układ CCD 
(Charge Couple Device) składający się z matrycy niezależnych pikseli. 
Odtworzony przez układ CCD obraz odwzorowuje układ pikseli odpowiadający 
bitom, które tworzyły stronę danych (page data). [5,6,10,14,16]. Rys. 8. 
przedstawia ideę odczytu hologramu i zapisu przedmiotu przez układ CCD 
[5,10]. 
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Rys. 8. Odczyt hologramu. 

 
Opis: Reference Beam – wiązka referencyjna (odniesienia), Storage Medium – 
pamięć, Detector Array – układ detektorów (np. CCD), Recorvered Holograms – 
odzyskane hologramy. 
 

Zarejestrowaną przez modulator stronę danych, mikroskopowe zdjęcie 
hologramu oraz sygnał odtworzony przez układ fotoczułych detektorów 
przedstawiają odpowiedni rys. 9 (a), (b) i (c) [17].  

 
 (a) (b) (c) 

Rys. 9: (a) Strona danych, (b) Hologram tej strony, (c) Sygnał odtworzony przez układ 
fotodetektorów. 
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Zapis i odczyt hologramu zawierającego dane cyfrowe przedstawiono 
na rys. 10 [18]. 

 
Rys. 10. Zapis i odczyt hologramu. 

 
Poniżej na rys. 11 umieszczono zdjęcie przedstawiające zapis hologramu 

[19]. Dane zostały nałożone na wiązkę przedmiotową (1) przez przestrzenny 
modulator światła SLM. W wyniku interferencji tej wiązki z wiązką referencyjną 
(2) w materiale fotoczułym (3) zostaje zapisany hologram. 

 
Rys. 11. Zapis hologramu. 

 
Przejdziemy teraz do omówienia zagadnień związanych z zapisem i odczytem 
informacji na dysku holograficznym. 

Zapis i odczyt informacji na dysku holograficznym 

Sposób zapisu danych na dyskach CD i DVD ma charakter sekwencyjny 
tzn. wzdłuż wytyczonej ścieżki mamy sekwencje pitów i landów. Każdy pit 
przedstawia pojedynczy bit danych. W nośniku holograficznym dane są 
podzielone na strony danych (data pages). Stronę danych tworzy 
dwuwymiarowa macierz danych np. 1024 x 1024 punktów, czyli pojedyncza 
strona danych zawiera milion bitów informacji. Taki pojedynczy blok danych 
zapamiętywany jest w postaci obrazu holograficznego [6]. 
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Napędy CD i DVD odczytują dane z dysków CD i DVD w podobny 
sposób (z tą tylko różnicą, że napędy DVD wykorzystują wiązkę laserowa 
o mniejszej długości fali niż urządzenia CD). W przypadku, gdy promień lasera 
trafi na pit, to zostanie on rozproszony, kiedy trafi na land wówczas trafia do 
fotodetektora. W ten sposób uzyskujemy ciąg zer i jedynek zrozumiałych dla 
komputera. Należy podkreślić, że odczyt danych odbywa się przy użyciu jednego 
fotodetektora (rys. 12) [20]. 

 
Rys. 12. Odczyt danych z płyty CD lub DVD. 

 
Jedno z możliwych rozwiązań zapisu danych na dysku holograficznym 

zostało przedstawione na rys. 13. Przy zapisie informacji na takim dysku zamiast 
fotografowanego przedmiotu mamy przestrzenny modulator światła SLM, 
którego zadaniem jest zamiana danych z komputera na dwuwymiarową matrycę 
jasnych i ciemnych punktów. Wiązka laserowa jest rozszczepiana przez plytkę 
światłodzielącą na dwie wiązki, przedmiotową (sygnałową) i referencyjną 
(odniesienia). Z pomocą ciekłokrystalicznego przestrzennego modulatora światła 
SLM zapamiętany obraz strony danych (page data) jest nakładany na wiązkę 
przedmiotową. Modulator SLM zamienia dane przesłane z komputera na matrycę 
(np. 1024 x 1024) punktów, gdzie ciemny punkt oznacza jedynkę, a jasny zero. 
Na powierzchni dysku holograficznego obie wiązki interferują ze sobą, tworząc 
w ten sposób hologram. Dalej proces zapisu jest podobny do zapisu stosowanego 
na plytach CD, czy DVD. Teraz jednak najmniejszą jednostką informacji nie jest 
jeden bit, a cała macierz 1024 x 1024 pikseli, czyli 1 Mb danych [20]. 
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Rys. 13. Zapis danych na dysku holograficznym. 

 
Odczyt danych zapisanych na dysku holograficznym (rys. 14) wymaga 

zastosowania układu fotodetektorów (np. elementu CCD składającego się 
z matrycy 1024 x 1024 pikseli) zamiast jednego fotodetektora, jak to miało 
miejsce w napędach CD lub DVD. Z dysku holograficznego zamiast 1 bitu 
informacji odczytujemy jednocześnie 1 Mb danych 
 

 
 

Rys. 14. Odczyt danych z dysku holograficznego. 
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Budowa dysku holograficznego 

Rysunek 15 przedstawia budowę dysku holograficznego [14,21,22]. Dysk 
składa się z następujących warstw: podłoże 1 (przezroczyste) – Substrate 1, 
warstwa dystansowa – Gap Layer, dichroiczna warstwa odblaskowa – Dichronic 
Mirror Layer, fotopolimerowa warstwa do zapisu danych – Photopolymer 
Recording Layer, Podłoże 2 (z poliwęglanu) – Substrate 2. Światło zielone 
(green light) lub niebieskie (blue light) jest stosowane jest do odczytu i zapisu 
danych, natomiast światło czerwone (Red Light) służy do dokładnego ustawiania 
głowicy napędu i co jest bardzo ważne, nie zaburza odczytu i zapisu danych. 
 

 
Rys. 15. Budowa dysku holograficznego. 

 
Przedstawiony na rys. 15 dysk został zaprezentowany przez firmę 

japońską Optware we wrześniu 2005 roku. Pojemność dysku wynosi 1 TB. 
Szybkość zapisu i odczytu danych 1GB/s [14,22]. Również inne firmy między 
innymi: InPhase, Optoware, Polight, Aprillis, Optistore, Optilink, czy IBM są 
bardzo zaawansowane w badaniach nad dyskami holograficznymi [5,6,8,10,19]. 
Pierwsze takie dyski maja się ukazać w sprzedaży w bieżącym roku [22]. 

Układ optyczny i dysk w napędzie holograficznym firmy Optoware został 
przedstawiony na rys. 16 [6]. Widać tu dobrze dwie wiązki przedmiotową 
(sygnałową) i referencyjną, które w strefie zapisu danych tworzą hologram. 
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Rys. 16. Układ optyczny i dysk holograficzny (firmy Optoware). 

 
Sposób zapisu danych w konwencjonalnych dyskach optycznych CD i DVD 
i w dyskach holograficznych przedstawiono na rys. 17 [14,23]. 

Podsumowanie 

Dyski holograficzne HVD będą ciekawą alternatywą dla istniejących już 
formatów dysków optycznych BD i HD DVD, które właściwie dopiero 
wkroczyły na rynek. Ogromna pojemność dysków holograficznych rzędu 1 TB 
czyni je bardzo konkurencyjnymi, w porównaniu z technologiami Blu-ray Disc 
i HD DVD. Porównanie parametrów dysków optycznych przedstawiono 
w tabeli I [22]. 

 
Rys. 17. Porównanie technologii zapisu danych w wybranych dyskach optycznych. 
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Tabela I. Porównanie parametrów różnych dysków optycznych 

 
Należy dodać, że dyski holograficzne charakteryzują się bardzo dużą 

gęstością zapisu. Np. firma IBM podaje, ze gęstość zapisu w ich dyskach 
holograficznych wynosi 400 b/µm2, co w porównaniu z dyskami DVD i CD 
(gęstość zapisu 4,5 b/µm2 i 0,7 b/µm2 odpowiednio) jest bardzo dużą liczbą [8]. 
Szereg dalszych informacji na temat technologii związanych z dyskami 
holograficznymi można znaleźć w literaturze [24-40]. 
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