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ВСТУП 

Відносно нова область науки, яка об'єднує роботи по вивченню світло-

вих хвиль з сингулярностями (фазовими, поляризаційними, сингулярностями 

ступеня когерентності), називається кореляційною сингулярною оптикою [1].  

В полях з гвинтовими фазовими сингулярностями відбувається цирку-

ляція потоку світла, що створює оптичний вихор. Властивості таких вихорів 

знаходять застосування в різних областях науки і техніки, наприклад "оптич-

ний пінцет". 

 

ОГЛЯД ТЕОРІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

Пучки з крайовими та гвинтовими фазовими сингулярностями є власни-

ми типами коливань (модами) лазерних резонаторів, мають чітко задану фо-

рму й описуються двома сімействами спеціальних функцій з різними типами 

симетрії: пучки Ерміта-Гауса й Лагера-Гауса, при цьому нижчий тип коли-

вань в цих сімействах однаковий і є відомою двовимірною функцією Гауса. 

Збереження структури таких пучків при поширенні і фокусуванні можливо 

асоціювати з одновимірними деформаціями розтягнення-стиснення - збіжні 

та розбіжні пучки. Закономірно поставити питання: чи є якась оптична ана-

логія деформації кручення для пучків з неоднорідною розбіжністю чи склад-

ним розподілом фази? Дійсно, така аналогія виправдана через вихровий ха-

рактер векторного поля потоку світлової енергії. Оскільки поле змінюється 

при поширенні, постановкою задачі є його відновлення по інтенсивності та 

похідної інтенсивності уздовж напрямку поширення. Порівняльний аналіз 

цієї задачі для двомірного та одномірного полів показав радикальну відмін-

ність цих двох випадків. Виявилось, що для двовимірного світлового поля 

задача зводиться до відновлення векторного поля потока світлової енергії по 

його дивергенції й ротору (відома задача Гельмгольца [2]). Таким чином, по-

ле потоку світлової енергії має в загальному випадку вихровий характер, при 

цьому найбільш яскраво вихрова природа потоку проявляється навколо точок 

нульової амплітуди, котрі отримали назву оптичних вихорів. Характерно, що 

ротор вектора потоку світлової енергії, подібно до самої енергії поля, підко-

ряється закону збереження: інтеграл від проекції ротора на напрям розпов-

сюдження дорівнює нулю в будь-якій площині в зоні Френеля. В [3] також 

показано, що вихрову складову не вдається знайти із вимірювань інтенсивно-

сті і її похідної та, відповідно, відновити вихідне поле. На якісному рівні це 
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можливо пояснити наступним чином. Якщо в одномірному випадку ненульо-

вий градієнт фази завжди викликає локальні зміни інтенсивності при поши-

ренні (енергія виходить або вправо, або вліво), то в двовимірному випадку 

через вихрову складову можлива циркулярна енергія,і у вигляді локальної 

зміни інтенсивності це може і не проявитись. На користь цього говорить і той 

факт, що двовимірне поле без вихрової складової, наприклад поле радіально-

симетричного вигляду, при зміні інтенсивності відновлюється. Зміну таких 

полів при розповсюдженні можливо асоціювати в деякому сенсі з деформаці-

єю розтягання (без кручення). 

Оптичні вихори - це нулі комплексної амплітуди світлового поля, де 

поширення фази має особливості. Вони носять назву дислокації хвильового 

фронту. Першим цей термін використали Дж. Ф. Най та М. Беррі [4], з геоме-

тричних міркувань, де зверталась увага на принципову відмінність між нуля-

ми комплексної амплітуди хвильового поля в одномірному та двовимірному 

випадках. Сенс такої різниці полягає в наступному. Якщо для одномірного 

поля геометрична кількість нулів дійсної та уявної частини комплексної амп-

літуди поля - це набір точок, то для двовимірного поля нулі дійсної та уявної 

частини - це лінії. Завдяки цьому поведінка ізольованих нулів амплітуди стає 

різною при малих змінах (зсувах) поля: в одномірному випадку нульові точки 

дійсної та уявної частини легко "втрачають" одна одну та нуль амплітуди 

втрачається; в двовимірному полі нульові лінії дійсної та уявної частини де-

формуються, але точка їх перетину, тобто ізольований нуль амплітуди, зали-

шається стійкою. Фаза поля не визначена в нулях його амплітуди, має в околі 

кожного нуля гвинтову структуру, а циркуляція градієнта фази навколо них 

кратна 2π. Такі ізольовані точки отримали назву дислокацій хвильового фро-

нту, чи фазових сингулярностей. Знак дислокації хвильового фронту визна-

чається знаком фазового набігу при обході навколо неї. 

В праці [5] вивчалась щільність і знак дислокації випадкового світлового 

поля (спекл-поля) і було показано, що в спекл-полі кількість дислокацій обох 

знаків приблизно однаково, а щільність дислокацій складає одну дислокацію 

на спекл (тобто характерний середній розмір неоднорідності поля). 

 В [6] було запропоновано метод комп'ютерно синтезованих голограм. 

Така голограма є звичайною фазовою або амплітудною решіткою з вираже-

ним точковим дефектом у вигляді "вилки". Світло, що падає на таку гологра-

му дифрагує, утворюючи дифракційні порядки пучків, що переносять оптич-

ні вихори. Перший і мінус перший порядки дифракції переносять позитивні і 

негативні оптичні вихори, відповідно, з топологічним зарядом рівним індексу 

дефекту дифракційної решітки. Типові голограми з індексом дефекту з p = 1, 

і p = 8 наведені на Рис.1.1а. і Рис.1.1в. відповідно.  

Наприклад, розподіл інтенсивності в першому порядку дифракції в пуч-

ку Лагерра-Гаусса з індексом m = 0 має вигляд, наведений на Рис. 1.1 б. і Рис. 

1.1 г, для голограм з індексом дефектів p = 1 і p = 8 відповідно.  
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Рисунок 1. Голограма оптичного вихору і дифракційна картина першого дифракційного 

порядку на голограмі. а) голограма p = 1, б) вихор l = 1; в) голограма p = 8, г) вихор l = 8. 

Щоб експериментально виявити наявність вихору і величину та знак то-

пологічного заряду, необхідно накласти на сингулярний пучок звичайний га-

усів пучок, або пучок, що не переносить сингулярність. Якщо осі предметно-

го і опорного пучків складають деякий кут, то в інтерференційної картині 

з'являється характерна "вилка" (Рис. 1.2 а.) Якщо предметний і опорний пу-

чок поширюються в одному напрямку, але мають різну кривизну хвильового 

фронту, то інтерференційна картина має вигляд інтерференційної спіралі 

(Рис. 1.2 б.). Число гілок спіралі одно топологічному заряду вихору, а напря-

мок закрутки, як правило, визначає знак топологічного заряду. Цей метод до-

зволяє формувати "чисті сингулярні пучки", які переносять оптичні вихори зі 

строго заданими дислокаціями хвильового фронту. 

 
Рисунок 2. Експериментально спостережувані результати інтерференції оптичного вихору 

з l = 1 і опорного гладкого гауссова пучка. а) інтерференційна "вилка"; б) інтерференційна 

спіраль. 

Звертаючи увагу на вихрову складову векторного поля потоку світлової 

енергії, можна розширити поняття структурної стабільності й дослідити пи-

тання існування світлових полів, що зберігають форму інтенсивності при 

поширенні з точністю до масштабу і обертання.  

 

РЕЗУЛЬТУЮЧА ГІПОТЕЗА 

Для фізичної реалізації мною запропоновано використання аподизова-

них синтезованих голограм. Це голограми, що мають властивості, аналогічні 

оптичним отриманими голограмами, можна виготовити за допомогою 

ЕОМ(електронно обчислювальна машина)[7]. Машинний метод отримання 

голограм дозволяє досліджувати деякі голографічні явища шляхом їх мате-

матичного моделювання. При відновленні синтезованих голограм звичайни-

ми методами отримують оптичні хвилі, які реально не існують, наприклад, з 

їх допомогою можна візуалізувати розраховані на ЕОМ двовимірні і триви-
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мірні математичні функції. Зауважу, що використання саме аподизованих си-

нтезованих голограм відрізняється від фазових та бінарних голограм тим, що 

формується лише перші порядки дифракції, що несуть «правильну» сингуля-

рність. 

 

ВИСНОВКИ 

Сьогодні синтезовані голограми активно використовуються в офтальмо-

логії через їх велику точність і якість. Основною проблемою цих голограм 

являється сам процес математичного моделювання. В минулому, коли розра-

хункові можливості машин були не великі і займали багато часу, а відповідно 

і грошей. Доцільність такого використання була сумнівною. Але сьогодення 

демонструє нам потужні ЕОМ, що суттєво зменшує витрати на математичне 

моделювання голограми, і відповідно зменшує затрати в часі і кошті витра-

ченими виробником.  
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