
Seria 6 zadań z fotoniki (Jednowymiarowa dyskretna transformata Fouriera; dyfrakcja w polu 
dalekim dla apertur jednowymiarowych)
SUMA: 16 pkt (12 + 4 pkt „elegancji”) + 25 punktów bonusowych

Dyskretną  prostą  i  odwrotną  T.F.  wektora  f ∈ℂ
N można  zdefiniowanć  jako
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odpowiednich wartości  N  (np. gdy  N=2p ) do obliczenia DFT można zastosować bardzo
wydajny algorytm szybkiej transformaty Fouriera FFT. DFT można wykorzystać do obliczenia w
przybliżeniu  ciągłej  TF,  która  odgrywa  ogromną  rolę  w  optyce.  W  szczególności,  można  ją
wykorzystać do obliczenia obrazu dyfrakcyjnego Fraunhofera. Podstawowe własności dyfrakcji w
polu dalekim wynikają bezpośrednio z własności transformaty Fouriera. 

Zadanie 1 (3 pkt):
Wyznacz rozkład natężenia światła w polu dalekim dla apertury w kształcie i) okręgu o promieniu
d ii) kwadratu o boku d , iii) trójkąta równobocznego o boku d.

Jak obraz zmieni się po przesunięciu apertury (tw. o przesunięciu dla T.F). Jak interpretować ten
wynik - czy obraz naprawdę przesunie się czy nie?
Dlaczego jest  możliwe uzyskanie tego samego rozkładu natężenia w obrazie  dyfrakcyjnym dla
różnych obrazów wejściowych, skoro T.F. jest określona w sposób jednoznaczny? 
Jak skaluje się obraz wraz ze zmianą d (tw. o skalowaniu dla T.F i zasada nieoznaczoności dla
funkcji i jej T.F.)? Czy jest możliwe uzyskanie dowolnie wąskiego obrazu dyfrakcyjnego?

Zadanie 2 (3 pkt):
Wyznacz rozkład natężenia światła w polu dalekim dla apertury zawierającej kilka symetrycznie
bądź niesymetrycznie rozłożonych otworów kołowych o podobnym promieniu.
Czy obraz dyfrakcyjny jest w obu przypadkach symetryczny?
Czy zawsze część energii trafia w zerowy rząd ugięcia (zerową częstość przestrzenną)?
Jakie cechy wejściowego rozkładu pola decydują o odpowiedzi na powyższe pytania i  czy jest
możliwe wykonanie elementu dyfrakcyjnego, dla którego odpowiedź będzie inna?

Zadanie 3 (3 pkt):
Wyznacz  rozkład  natężenia  światła  w  polu  dalekim dla  dwuwymiarowej  siatki  dyfrakcyjnej  o
okresie d umieszczonej wewnątrz kołowej apertury o promieniu 5 d.
i)  dla  siatki  o  binarnej  (dwuwartościowej)  funkcji  transmitancji  z  periodycznie  rozłożonymi
szczelinami o stałej szerokości
ii) dla siatki sinusoidalnej, o transmitancji rzeczywistej i nieujemnej
iii) dla siatki fazowej o zerowej średniej transmitancji
iv) dla binarnej siatki fazowej (powyższa siatka fazowa poddana binaryzacji np. na podstawie znaku
części rzeczywistej transmitancji)
Które rzędy ugięcia występują w każdym z powyższych wypadków?

Zadanie 4 (10 pkt BONUSOWYCH):
Załóżmy,  że  do  wykonania  elementu  dyfrakcyjnego  (np.  siatki  sinusoidalnej  o  skończonej
szerokości) użyto techniki, która profil tego elementu tworzy z pikseli (np. z kwadratowych pikseli
o   niezerowej  stałej  średnicy  i  o  dowolnej wartości  transmitancji  amplitudowej).  Jak  będzie
wyglądać obraz dyfrakcyjny dla tak powstałego elementu dyfrakcyjnego w porównaniu z idealną
siatką sinusoidalną, a jak dla pojedynczego piksela (tw. o splocie)?

Zadanie 5 (3 pkt): (Projektowanie elementów dyfrakcyjnych)
Oblicz fazowy element dyfrakcyjny o siedmiu poziomach fazy, który płaski front falowy będzie w 
polu dalekim przekształcać w układ świecących punktów ułożonych na regularnej siatce o boku 



kwadratu ograniczonem kształtem sześciokąta foremnego. Oblicz rozkład natężenia w obrazie, 
który powstanie po oświetleniu elementu falą płaską. 
Najbardziej bezpośrednia i ogólna procedura obliczenia transmitancji dyfrakcyjnego elementu 
fazowego polega na:
1. Obliczeniu na podstawie rozkładu natężenia w polu dalekim, amplitudy zespolonej i przypisaniu 
jej losowej wartości fazy (zmiana fazy nie zmienia natężenia, a znacząco modyfikuje widmo 
przestrzenne),
2. Wyznaczeniu rozkładu amplitudy zespolonej za elementem dyfrakcyjnym (transformata 
Fouriera),
3. Zapisaniu na elemencie dyfrakcyjnym samej fazy z pkt. 2. Jeśli liczba wartości fazy jest 
skończona, to fazę dodatkowo progujemy, odpowiednio do dziedziny kodowania elementu.

Zadanie 6 (5 pkt BONUSOWYCH): (Odporność elementów dyfrakcyjnych na częściowe 
zasłanianie)
Odtwórz element dyfrakcyjny obliczony w zadaniu 1 po zasłonięciu go w różnym stopniu.

Zadanie 7 (10 pkt BONUSOWYCH): (Soczewka Fresnela)
Wyznacz obraz przedmiotu obrazowanego za pomocą fazowej płytki strefowej Fresnela:
a) umieść soczewkę w stałej, niezerowej odległości od płaszczyzny wejściowej obrazu i zmieniaj 
położenie ekranu,
b) ustal położenie ekranu i zmieniaj odległość soczewki od źródła światła.
c) zamień płytkę fazową na binarną (amplitudową) płytkę strefową - zaobserwuj powstawanie wielu
ognisk
Wskazówka – obliczaj rozkład pola powstający w wyniku dyfrakcji, jako splot pola wejściowego z
odpowiedzią impulsową przestrzeni swobodnej w przybliżeniu Fresnela.


