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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Задача визначення форми хвильового фронту виникає у 

багатьох галузях сучасної прикладної оптики: для безконтактного тестування 

об’єктів у метрології, в офтальмології для визначення аберацій ока та їх коррекції, 

для відновлення зображення в астрономічних дослідженнях, а також для досліджень 

нелінійних ефектів та оптичних вихорів. 

При побудові адаптивних систем часто необхідно визначати аберації високих 

порядків. Так, у надсучасних телескопах, які використовуються, зокрема, для 

виявлення екзопланет, для компенсації атмосферних турбулентностей 

застосовуються системи з масивом у 30×30 і, навіть, 44×44 корегуючих елементів. 

Така точність може бути досягнута лише при використанні когерентних джерел 

світла. Так, в астрономічних дослідженнях з цією метою використовується штучна 

зірка гідирування, яка створюється шляхом збудження лазерним пучком атомів 

натрію у мезосфері [1*].  

Методи вимірювання форми хвильового фронту базуються на перетворенні 

вихідного поля, внаслідок якого виникає залежність інтенсивності світла на виході 

приладу-аналізатора від функції фази вхідної хвилі. Одним з найпоширеніших 

інструментів для вимірювання оптичного хвильового фронту є сенсор Шека-

Хартмана [2*]. Основними елементами такого сенсора є двовимірний масив 

мікролінз та координатно-чутливий фотоприймач. Зміна фази вхідної хвилі 

призводить до зміщення сфокусованих на фотодетекторі світлових плям, 

пропорційно до зміни нахилу хвильового фронту, усередненого за апертурою 

відповідної мікролінзи. Таким чином, зазначений сенсор вимірює градієнт фази 

хвильового фронту, а його робота, фактично, розглядається з точки зору 

геометричної оптики. 

Використання когерентних джерел світла може призводити до негативного 

впливу явищ дифракції на якість зображення у площині вимірювання. Наприклад, 

при зменшенні діаметра мікролінз у сенсорі Шека-Хартмана точки у фокальній 

площині будуть розмиватись, а у наслідок дрібних випадкових флуктуацій фази у 

досліджуваному пучку зображення в площині спостереження буде зашумлюватись 

спеклами [3*]. Отже, існуючі методи потребують детальної дифракційної 

інтерпретації з метою наблизити процедуру вимірювань до реальних умов. Це 

дозволяє розширити діапазон застосування відомих методів, наприклад, для 

дослідження деформацій шорсткої поверхні.  

Існують також методи визначення фази хвильового фронту, які мають суто 

дифракційну природу, наприклад основані на ефекті Талбота. Сам ефект полягає у 

тому, що зображення періодичної структури при освітленні її плоским 

монохроматичним пучком, завдяки інтерференції дифрагованих хвиль, 

самовідновлюється без допомоги будь-якої оптичної системи на певній відстані, 

т.зв. відстані або довжині Талбота [4*]. Якщо ж освітлювати двовимірну 

дифракційну ґратку неплоским пучком, то для невеликих варіацій фазових 

спотворень локальні зміщення френелівських зображень ґратки можуть бути 

співставлені з локальними нахилами досліджуваного хвильового фронту, тобто 

відхилення у площині Талбота відновленого зображення ґратки від початкового 

пропорційні фазовим відхиленням хвильового фронту, який освітлює ґратку. Таким 
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чином, алгоритм роботи такого сенсора хвильового фронту дуже подібний до 

роботи сенсора Шека-Хартмана, проте тут відсутнє дифракційне розмиття точок у 

площині вимірювання [20]. На жаль, при збільшенні кривизни хвильового фронту 

зображення ґратки у площині самовідтворення все ж буде погіршуватись. У роботі 

[4*] експериентально показано, що вимірювальний діапазон залежитиме від 

скважності ґратки, проте поза увагою лишились питання, пов’язані з іншими 

просторовими характеристиками ґратки (форма отворів та розмір самої ґратки). 

Поміж тим, скінченність ґратки призводить до розмиття зображення в площині 

самовідтворення, особливо на межі апертури. Також не розглянуте питання впливу 

аберацій хвильового фронту на якість самовідтворення зображення у площині 

Талбота. 

Отже, актуальність теми цієї роботи визначається фундаментальним 

значенням дифракції як фізичного явища, що лежить в основі перспективних та 

високоточних методів дослідження оптичних хвильових фронтів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в науково-дослідній лабораторії оптичної і мікрохвильової обробки 

інформації та теорії середовищ факультету радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Її результати отримані в рамках фундаментальних та прикладних 

досліджень за темами:  

- «Енергетично ефективні методи передачі та обробки сигналів НВЧ та 

оптичного діапазонів», № держреєстрації 0101U002878 (фундаментальна); 

- «Фундаментальні основи новітніх та ресурсозберігаючих технологій на основі 

радіофізики та електроніки», № держреєстрації 0106U006625 (фундаментальна); 

- «Фундаментальні основи створення та методи дослідження нанорозмірних 

структур з керованими параметрами для потреб енергокомплексу», 

№ держреєстрації 0111U006169 (фундаментальна); 

-  «Розробка фізичних основ приладів та програмно- апаратних комплексів для 

радіофізичних систем енергокомплексу», № держреєстрації 0106U006544, замовник 

– Міністерство освіти і науки;  

- «Розробка фізичних основ приладів і програмно-апаратних комплексів для 

радіофізичних систем енергокомплексу з покращеними характеристиками 

елементів», № держреєстрації 0109U004210, замовник – Міністерство освіти і науки 

України.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи було: 

1. Дослідження впливу спекл-поля на відновлення форми хвильового фронту  

та вимірювання аберацій за його наявності із застосуванням методів дифракційної 

оптики та голографії.  

2. Теоретичний і експериментальний аналіз ефекту Талбота та дослідження 

фізичних обмежень щодо його застосування для  визначення аберацій хвильового 

фронту. 

3. Теоретичне обґрунтування використання фізичних особливостей формування 

зображення у площинах Талбота для оптимізації вимірювання аберації хвильового 

фронту та їх експериментальної реалізації в адаптивному сенсорі на ефекті Талбота. 
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Об’єкт дослідження – явище дифракції фазово-неоднорідної оптичної хвилі на 

двовимірних голографічних та періодичних дифракційних структурах. 

Предмет дослідження – просторові характеристики дифракційних зображень, 

що формуються за умов фазових неоднорідностей досліджуваних об’єктів. 

Методи дослідження:  

- теоретичні методи статистичної та кореляційної оптики для аналізу впливу 

спеклів на точність визначення форми хвильового фронту; 

- голографічні методи відновлення хвильових фронтів для вимірювання аберацій у 

спекл-полях; 

- фотометричні методи вимірювання центрів мас у гартманограмах та 

талботограмах хвильових фронтів для визначення спотворень досліджуваних 

оптичних систем; 

- числові методи оптимального відновлення фази хвильового фронту за 

експериментально отриманими значеннями локальних нахилів; 

- теоретичний аналіз та комп’ютерне моделювання структури оптичного поля, 

розсіяного періодичними об’єктами. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
1. Уперше розглянуто вплив статистики випадкових неоднорідностей об’єкта 

на формування спеклів у фур’є-площині матриці мікролінз. 

2. Уперше використано метод голографічної компенсації аберацій для 

вимірювання спотворень хвильового фронту за наявності спекл-поля. 

3. Уперше розглянуто вплив скінченності апертури та форми отворів 

періодичної ґратки на самовідтворення її зображення у площині Талбота. 

4. Уперше запропоновано та досліджено метод адаптації дифракційної ґратки 

до кривизни хвильового фронту у площині Талбота для плоскої хвилі. Шляхом 

комп’ютерного моделювання реалізовано ітераційний алгоритм роботи адаптивного 

сенсора на основі ефекту Талбота. Експериментально реалізовано ефект 

самовідтворення у площині Талбота зображення прямокутної дифракційної ґратки з 

різним періодом по осях за допомогою астигматичного хвильового фронту. 

5. Уперше запропоновано та експериментально реалізовано двоканальну 

вимірювальну систему з розширеними функціями адаптації, в якій сенсор Шека-

Хартмана використовується для попередньої грубої оцінки аберацій досліджуваного 

хвильового фронту, а точні вимірювання проводяться адаптивним сенсором 

Талбота. 

Практичне значення одержаних результатів. 
Використання запропонованого ітераційного алгоритму роботи голографічного 

сенсора дає можливість розробляти оптичні пристрої для вимірювання в реальному 

часі змін хвильового фронту за наявності спекл-поля із забезпеченням необхідної 

кутової чутливості. 

Запропонована в роботі концепція побудови сенсора хвильового фронту 

Талбота з адаптацією вимірювального каналу до фазових змін досліджуваної 

оптичної хвилі шляхом варіювання просторових параметрів періодичної ґратки 

може бути основою при створенні принципово нових електронно-оптичних 

вимірювальних систем. 
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Результати проведених досліджень були використані при виконанні договірних 

прикладних науково-дослідних робіт: 

-  «Дослідження ефектів когерентності вищих порядків при лінійних та 

нелінійних перетвореннях оптичних полів», № держреєстрації 0105U008450 

(фундаментальна); 

-  «Розроблення та створення голографічного сенсора хвильового фронту для 

діагностики зору людини», № держреєстрації 0105U008451, замовник – 

Міністерство освіти і науки України. 

Результати роботи можуть бути також використані при розробці нових та 

модернізації існуючих методів вимірювання фази хвильового фронту та параметрів 

оптичних елементів.  

Особистий внесок здобувача. У працях, виконаних у співавторстві, особистий 

внесок дисертанта полягає переважно у проведенні експериментальних досліджень, 

комп’ютерного моделювання, обробці результатів вимірювань, розрахунків з 

використанням обчислювальної техніки, обговоренні результатів та їх інтерпретації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідались на 14 конференціях та семінарах, серед них: 8th International 

Conference on Correlation Optics: 13 May 2008, Chernivtsi, Ukraine; 10th International 

Conference on Correlation Optics: 12 – 16 Sep. 2011, Chernivtsi, Ukraine; 11th 

International Conference on Correlation Optics: 18 – 21 Sep. 2013, Chernivtsi, Ukraine; 

6th Int. Conf. on Advanced Optoelectronics and Lasers CAOL'2013 : 9-13 Sep. 2013, 

Sudak, Ukraine; 15-th International Young Scientists Conference Optics and High 

Technology Material Science SPO-2014: 23–26 Oct. 2014, Kyiv, Ukraine; 12th 

International Conference on Correlation Optics: 14 – 18 Sep. 2015, Chernivtsi, Ukraine.  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 27 наукових праць – 10 

наукових статей у фахових виданнях (з них 4 у базі Scopus), один патент України на 

корисну модель, 6 публікацій у реферованих збірниках наукових праць, 10 тез 

доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 99 посилань. Робота 

ілюстрована 75 рисунками, містить 4 таблиці і має загальний обсяг 154 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і задачі досліджень, визначено наукову новизну та практичну 

цінність отриманих результатів, коротко викладено відомості про апробацію 

результатів, публікації та особистий внесок здобувача. 

У першому розділі наведено огляд літератури та проведено аналіз стану 

проблем, яким присвячена дисертація. Розглянуто основні методи визначення 

форми оптичного хвильового фронту та особливості існуючих сенсорів хвильового 

фронту, зокрема сенсора Шека-Хартмана (Шека-Гартмана) та сенсора на ефекті 

Талбота. Також розглядаються особливості застосування сенсора хвильового фронту 

Шека-Хартмана при дослідженні хвилі з випадковими флуктуаціями фази. 

 



 5 

Принцип роботи сенсорів Шека-Хартмана та Талбота полягає у вимірюванні 

локальних нахилів хвильового фронту  y,x  за зміщенням точок у площині 

спостереження. У сенсорі Шека-Хартмана точки фокусуються матрицею мікролінз 

на поверхні фотодетектора (рис. 1), а у сенсорі на основі ефекту Талбота 

відбувається самовідтворення розподілу інтенсивності двовимірної періодичної 

структури на відстані, яка залежить від періоду структури та довжини хвилі. При 

цьому відхилення відновленого зображення ґратки від початкового пропорційні 

фазовим відхиленням хвильового фронту, який освітлює ґратку. 

 

   

Рис. 1. Принцип роботи сенсора Шека-Хартмана та сенсора на ефекті Талбота. 

 

Наявність випадкових флуктуацій фази та амплітуди у досліджуваному пучку, 

які виникають унаслідок розсіювання лазерного випромінювання на випадково-

неоднорідному середовищі, значно ускладнює або робить неможливим проведення 

вимірювань за допомогою сенсорів хвильового фронту (рис.2). Коротко описано 

методи зменшення впливу спеклів на точність роботи сенсора Шека-Хартмана. 
 

 

Рис. 2. Вплив спеклів на сфокусовані точки у гартманограмі.  

У другому розділі досліджується вплив спекл-поля на точність визначення 

аберацій хвильового фронту, розглянуто застосування методів голографії для 

зменшення такого впливу, а також пропонується метод дослідження деформацій 

шорстких поверхонь сенсорами хвильового фронту типу Шека-Хартмана.  

У експерименті спекл-структура формувалася за допомогою матової скляної 

пластинки ДП, площина якої за допогою системи переносу була спряжена з 

вимірювальною площиною сенсора.  

Зазвичай, при розляді формування спекл-картини вважається, що розмір 

спеклів залежить лише від довжини хвилі, розміру апертури освітленої ділянки та 

відстані від дифузора до площини спостереження. У дисертації показано, що 
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розміри спеклів у полі спостереження сенсора Шека-Хартмана залежать від 

статистичних характеристик вхідного спекл-поля, просторових параметрів системи 

переносу та фокусної відстані мікролінз: 
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 (1) 

Радіус кореляції у фокальній площині ρef  вираховується за рівнем e
−½ 

відповідної нормованої функції кореляції G(ρ)/G(0). З графіку функції видно, що він 

зменшується при зменшенні початкового радіуса кореляції ρ0 і збільшенні розмірів 

апертури у системі переносу (рис.3а). Кореляційна функція буде визначати і 

середньоквадратичне відхилення положення сфокусованих плям. Видно, що при 

зменшенні розмірів спеклів похибка визначення центрів мас зростає (рис.3б). 
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Рис.3. а) Функція кореляції спекл-поля у фокальній площині матриці мікролінз  

залежно від розміру апертури a та початкового радіуса кореляціі ρ0;  

б) середньоквадратичне відхилення центра плями залежно від розміру діафрагми у 

площині ПЗЗ матриці для різного вхідного радіуса кореляції. 

 

На рис.4 наведено спекл-зображення та гартманограми хвильового фронту за 

відсутності спеклів та різних за діаметрів діафрагми. З рисунку наочно видно, що 

спекли спотворюють плями гартманограм. Точки гартманограми розщеплюються, 

коли характеристичний розмір спеклів менше розміру субапертури. Через це значно 

ускладнюється обробка даних, зменшується вимірювальний діапазон сенсора та 

збільшується похибка визначення центрів мас точок гартманограм, а похибка 

визначення кривизни досліджуваного хвильового фронту збільшується. 
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а) б) в) г) 

Рис.4. Спекл-зображення та гартманограми хвильового фронту за різних 

значеннях радіуса кореляції спекл-поля: а) спекл відсутній; б) ρef = 60 мкм; 

в) ρef = 40 мкм;  г) ρef = 25 мкм. 

Ітераційний алгоритм роботи голографічного сенсора для вимірювання 

спотворених спеклами хвильових фронтів, що змінюються у часі, полягає у 

наступному: на першому етапі у пам’ять матриці голографічних мікролінз 

записується початковий стан зашумленого спеклами хвильового фронту. Сенсор 

фіксуватиме відхилення досліджуваного хвильового фронту від початкового стану. 

При досягненні межі вимірювального діапазону, що визначається рівнем 

спотворення хвильового фронту, записується друга матриця голографічних 

мікролінз і т.д. Таким чином здійснюється ітераційний алгоритм запису матриць 

голографічних мікролінз та вимірювання аберацій з компенсацією спотворень для 

послідовних станів зашумленого спеклами хвильового фронту [14]. Цей метод було 

використано при вимірюванні тестових сферичних хвильових фронтів за наявності 

спекл-поля [6, 8]. Сферична хвиля створювалась зміщенням точкового джерела 

відносно фокальної площини об’єктива. Спочатку знімалася залежність кривизни 

чистого, без спеклів, хвильового фронту від зміщення Δ (суцільна крива (а) на 

рис.5). Далі така ж залежність знімалася і з дифузором (темні точки (б) на рисунку). 

Добре видно, що при використанні звичайної методики вимірювань одержані дані 

кривизни спотвореного хвильового фронту суттєво відмінні від значень для 

«чистого» пучка за відсутності спекл-поля. Також наведено результати 

використання ітераційного методу виготовлення голографічної матриці мікролінз 

для вимірювання спотвореного спеклами тестового хвильового фронту (точки (в) на 

рисунку). Як видно, використання запропонованої методики значно зменшує 

похибку вимірювання кривизни хвильового фронту до одиниць процентів. Також на 

графіку пунктирною лінією (випадок (г) на рисунку) показано, що при виході за 

діапазон вимірювань голографічної матриці, який визначається, зокрема, 

характеристиками спекл-поля, похибка починає швидко зростати. 



 8 

 

-1.0 

-0.5 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

1/R, m
-1 

-60 -40 -20 0 20 

Δ, mm 

(a) 

(б) 

(в) 

(г) 

HLA1 HLA2 HLA3 

 

Рис.5. Визначення кривизни хвильового фронту: а) за відсутності спеклів;  

б) за наявності спекл-поля із використанням звичайної матриці мікролінз;  

в) за наявності спекл-поля із використанням голографічної матриці мікролінз та 

ітераційного методу запису; г) виникнення похибки при невірному виборі кроку 

ітерації. 

Ітераційний метод запису голографічних мікролінз був використаний для 

дослідження деформацій поверхні металевого диска за формою відбитого пучка. 

Диск зажатий по периметру, під час вимірювань зразок деформується за допомогою 

мікрометричного гвинта, що здійснює контрольований тиск у центрі. Оскільки 

поверхня диска є шорсткою, то зондуючий пучок при відбиванні буде розсіюватись, 

що призводить до виникнення спеклів. Через високий рівень шуму на 

гартманограмах використання звичайного сенсора є неможливим (рис.6а). Проте, 

якщо спотворений спеклами відбитий пучок використовувати як об’єктний при 

виготовленні голографічної матриці мікролінз, то при відновленні голограми у 

фокальній площині матриці буде формуватись незашумлена гартманограма із добре 

сфокусованими точками (рис.6б).  

 
а) 

 
б) 

Рис.6. Гартманограми хвиль розсіяних шорсткою поверхнею, отримані за 

допомогою рефракційного (a) та голографічного (б) сенсорів Шека-Хартмана. 
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При деформації зразка ці точки будуть зміщуватись так само, як і при 

дослідженні без спекл-поля: пропорційно локальним нахилам поверхні, що дає 

змогу визначити відхилення форми поверхні від початкової. Всього під час 

вимірювань послідовно було записано три матриці мікролінз при різних 

деформаціях зразка: при нульовому напружені та при прогині у центрі 30 мкм та 

50 мкм. Допоміжний контроль деформацій поверхні зразка реалізувався методом 

голографічної інтерферометрії у реальному часі. Дані, отримані за допомогою 

голографічного сенсора Шека-Хартмана та метода голографічної інтерферометрії 

добре співпадають. між собою. 

У третьому розділі проведено теоретичний аналіз обмежень, які мають місце 

при спостереженні ефекту Талбота у пучках з абераціями, а також представлено 

результати його перевірки методами комп‘ютерного моделювання і фізичного 

експерименту. 

Ефект Талбота полягає у самовідтворенні зображення періодичної структури, 

наприклад амплітудної дифракційної ґратки, на певній відстані при освітленні її 

плоским монохроматичним пучком. Площина Zl=ZT∙l, у якій спостерігається 

самовідтворення, називається – l-тою площиною Талбота, а відстань ZT=2d
2
/λ (де d

 
– 

період ґратки) – відстанню або довжиною Талбота.  

Якщо пучок, що освітлює ґратку, має аберації, то зображення ґратки 

спотворюється. Це відбувається внаслідок того, що просторові гармоніки при 

проходженні крізь різні ділянки об’єкта набувають різних фазових зсувів. За 

величиною спотворень зображення можна визначити фазові аберації, які вносить 

об’єкт [14]:  

 

2

22


















 T

y

T

xT

Z
)y,x(y,

Z
)y,x(x~)Z,y,x(I  . (2) 

Слід зауважити, що через скінченні розміри дифракційної ґратки її 

зображення не буде ідеальним, тобто розподіл інтенсивності у площині 

самовідтворення буде дещо відрізнятись від вхідного розподілу. На жаль, у роботах, 

пов’язаних із використанням дифракційного сенсора на основі ефекту Талбота, 

нехтують цією похибкою. В зв‘язку з цим виникає необхідність більш детального 

аналізу ролі дифракційних явищ у визначенні критичних параметрів відповідних 

приладів, серед яких, у першу чергу, слід відзначити обмеження на максимально 

допустиму загальну та локальну кривизну хвильового фронту, що аналізується, 

вплив крайових та апертурних параметрів ґратки та її геометрії і структури на 

достовірність результатів вимірювання. 

Вплив апертури на зображення в площині Талбота можна оцінити у наближенні 

Фраунгофера із лінійним наближенням фазового розподілу у сферичній хвилі [8]. У 

цьому випадку одновимірний амплітудний розподіл поля U(x, ZT) з точністю до 

фазового множника може бути записаний у такому вигляді: 
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де bx – ширина прозорих штрихів ґратки, N – кількість періодів, які потрапляють в 

апертуру ґратки, R – радіус сферичної хвилі. Зображення смуг ґратки розмивається, 

а в області за межами апертури з’являються додаткові смуги. Таким чином, 

скінченність вхідної апертури призводить до появи фантомних смуг у полі за 

апертурою ґратки. Такі зображення будуть реально проявлятися лише в деякій 

частині площини, близькій до апертури.  

Для експериментальної перевірки теоретичних розрахунків щодо апертурних 

ефектів у сенсорі на основі ефекту Талбота було виготовлено набір транспарантів з 

різною кількістю періодів. На рис. 7 наведено зображення однієї з ґраток у площині 

Талбота, а також нормовані значення розподілу інтенсивності у площині 

спостереження, розраховані теоретично і одержані експериментально [21]. 
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Рис.7. Зображення ґратки 1313 періодів у площині Талбота та відповідний 

розподіл інтенсивності. 

Експериментально вплив апертурних ефектів на точність роботи сенсора, 

побудованого на основі ефекту Талбота, досліджувався шляхом вимірювання 

хвильового фронту, сформованого за допомогою тестових офтальмологічних лінз 

[16, 22].  Як еталонні величини використовувались значення коефіцієнтів Церніке 

для аберацій дефокусування та астигматизму, які були виміряні за допомогою 

сенсора Шека-Хартмана. Апертура ґратки, що опромінювалася досліджуваним 

хвильовим фронтом, змінювалася від 49×49 періодів до 9×9 періодів, а відновлення 

хвильового фронту в сенсорі Талбота здійснювалося на ділянці розміром 7×7 

періодів ґратки. В результаті можна стверджувати, що для аберацій дефокусування 

та астигматизму, величина яких за модулем не перевищує 0,5 рад, визначені 

величини відповідних коефіцієнтів Церніке однакові в межах похибки для всіх 

апертур ґратки в сенсорі Талбота. Для більших аберацій при зменшенні апертури 

освітлення до 9×9 періодів спостерігається різке відхилення (до 0,5 рад) даних від 

еталонних величин, що отримані сенсором Шека-Хартмана.  

Таким чином, експериментально показано, що вплив апертурних ефектів та 

точність відновлення хвильового фронту буде незначним, якщо досліджувана 

ділянка буде меншою за всю освітлену апертуру. 

Зауважимо, що будь-які аберації хвильового фронту порушують умови 

фазового синхронізму. В окремому випадку для сферичної хвилі можна записати: 
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 Для одержання прийнятного зображення необхідно, щоб фаза 2ZT(n
2
+m

2
)/R 

вкладалася у інтервал [–/4, /4]  для всіх суттєвих елементів розкладу. Ця умова 

обмежує знизу діапазон можливих значень повного радіуса кривизни  

досліджуваного хвильового фронту величиною Rmin ~10ZT. З іншого боку, ця ж 

умова накладає обмеження на просторові параметри функції пропускання самої 

ґратки: високі гармоніки у фур’є-розкладі повинні швидко збігатись до нуля, тобто 

коефіцієнти розкладу an,m мають зникати або, принаймні, бути достатньо малими для 

всіх n, m >1.  

Вплив профілю ґратки було оцінено експериментально на прикладі 

амплітудних бінарної та синусоїдальної ґраток з періодом d=160 мкм (відстань 

Талбота ZT= 81 мм). Було проаналізовано спільний вплив апертурних ефектів та 

профілю ґратки на точність відновлення хвильового фронту шляхом видалення 

кількох крайніх періодів з кожного боку зображення ґратки. За різних розмірів 

ґратки відновлення проводилося на масиві N×N, (N−2)×(N−2) та (N−4)×(N−4) точок. 

Похибку відновлення для сферичного хвильового фронту з нормованою кривизною 

ZT/R =−0,16 наведено на графіках на рис.8 для синусоїдальної амплітудної ґратки та 

бінарної амплітудної ґратки з квадратними отворами [9, 14]. Видно, що похибка 

зростає при зменшенні апертури ґратки. При відкиданні крайніх рядків зображення 

похибка зменшується. При відкиданні двох рядків вплив апертурних ефектів майже 

не спостерігається. Різке підвищення похибки спостерігається для апертури 9×9 

періодів, особливо для ґратки з квадратними отворами. Таким чином, кращі 

результати отримано для ґраток із синусоїдальним розподілом амплітуди, що 

пов’язано з меншим кутовим спектром: за ґраткою фактично розповсюджується три 

хвилі: «0» та «±1» порядки дифракції, що створює полегшені умови для 

самовідновлення ґратки у площині Талбота. Для бінарних ґраток кутовий спектр 

більш широкий.  

Відхилення виміряних значень кривизни від еталонних для всіх лінз різко 

збільшується при N = 9, що обумовлено впливом апертурних ефектів. При зменшенні 
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Рис. 8. Залежність похибки відновлення сферичного хвильового фронту від 

розмірів апертури (виражених у кількості періодів) для синусоїдальної ґратки (а) та 

ґратки з квадратними отворами (б). Нормалізована кривизна хвильового фронту 

ZT/R =−0,16. 
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апертури освітлення практично до розмірів, в яких проводиться відновлення (7×7), 

зображення ґратки різко погіршується – точки зображення змінюють свою форму, що 

й призводить до похибки у вимірюванні їх центрів ваги і, як наслідок, до 

неправильного визначення аберацій досліджуваного хвильового фронту.  

У четвертому розділі розглядається можливість створення адаптивного сенсора 

Талбота з розширеним діапазоном вимірювання та високою кутовою чутливістю. Ідея 

методу полягає в адаптації дифракційної ґратки сенсора до кривизни досліджуваного 

хвильового фронту.  

У [15] показано, що при освітленні періодичної ґратки сферичним пучком 

самовідтворення зображення ґратки відбуватиметься у площинах Zl таких, що 

    1
1


 RZllZZ

TTl
, де l = 1, 2,..., (5) 

з масштабним множником s, який залежить від кривизни падаючої хвилі 

  RRZs
l
 . При освітленні ж ґратки астигматичною хвилею з характерними 

ортогональними радіусами кривизни RX та RY  матимемо дві площини часткового 

самовідтворення ZX та ZY 

  ,1=
XTTX

RZZZ  та  ,1=
YTTY

RZZZ   (6) 

при цьому зображення в площині Талбота ZT буде розмитим. Для отримання частково 

самовідтвореного зображення потрібно переміщувати фотоприймач у площини ZX та 

ZY, а для визначення локальних нахилів хвильового фронту застосовувати більш 

складні методи обробки зображення ґратки.  

Інший підхід – побудова адаптивного сенсора Талбота. Ідея адаптації сенсора 

Талбота полягає у зміні періоду вхідної ґратки при зміні кривизни досліджуваного 

хвильового фронту, при цьому фотоприймач не зміщується відносно ґратки [24]. Для 

одержання чіткого зображення ґратки необхідно, щоб площина спостереження 

співпадала з ефективною площиною Талбота для заданого хвильового фронту, а для 

астигматичної, що характеризується двома радіусами кривизни XR  та YR , ґратка 

повинна мати різні періоди за відповідними осями:  
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. (7) 

При освітленні прямогутної ґратки з періодами (8) астигматичною хвилею з 

ортогональними радіусами кривизни RX та RY у площині Талбота відновиться 

періодична структура. Таким чином, враховуючи сказане вище, можна говорити про 

ефект Талбота для «прямокутної» ґратки. Для сферичної хвилі з радіусом R новий 

період визначатиметься за тією ж формулою із урахуванням рівності радіусів  

RX =RY = R та, відповідно, періодів dx=dy=d. 

Таким чином, можна побудувати ітераційний метод розширення діапазону 

вимірювань, який полягає в тому, що за новий опорний обирається хвильовий фронт з 

кривизною, що лежить на межі діапазону попередньої ітерації, і береться нова ґратка 

з таким періодом, щоб ефективна відстань Талбота для нового опорного хвильового 

фронту дорівнювала відстані від ґратки до площини спостереження в попередній 
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ітерації [7, 26]. Таким чином, сенсор Талбота можна адаптувати до величини 

кривизни хвильового фронту, не змінюючи при цьому площину спостереження. 

Для побудови адаптивного сенсора Талбота необхідно мати можливість 

змінювати просторові характеристики вхідної дифракційної ґратки за допомогою 

просторових модуляторів світла. В даній роботі використовується активна РК-

матриця з тонкоплівковими транзисторами як керуючими елементами (TFT LCD) 

[27].  

Оцінка можливостей сенсора Талбота з регульованими параметрами 

проводилася на експериментальній установці, оптичну схема якої представлено на 

рис. 9 [10]. Для контролю передбачено можливість одночасно вимірювати 

досліджуваний хвильовий фронт сенсором Шека-Хартмана. На рис.10 представлено 

фотографію вимірювальної частини установки. Як вхідний елемент сенсора Талбота 

використовувався VGA TFT-дисплей з розміром пікселя дисплея – 42 мкм, що 

дозволяє побудувати сенсор із ZT від 5,6 мм.  
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Рис.9. Оптична схема адаптивного сенсора Талбота з рідкокристалічним 

просторовим модулятором світла: Кол. – коліматор, Д2, Д3 – 100% дзеркала, Д1, Д4, 

Д5 – напівпрозорі дзеркала, Л1–Л2 – система формування тестової хвилі, Л5–додаткова 

тестова лінза, Л3–Л4 – система переносу, К – скляний клин, ММЛ – матриця мікролінз, 

ПМ – просторовий модулятор, ПЗЗ1, ПЗЗ2 – ПЗЗ-фотодетектори.  
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Рис.10. Вимірювальний вузол лабораторного макета: сенсор Шека-Хартмана 

(матриця мікролінз ММЛ, камера ПЗЗ1) та сенсор Талбота (рідкокристалічний 

просторовий модулятор світла ПМ, камера ПЗЗ2). 



 14 

У тестовому експерименті період ґратки змінювався від 8 пікселів 

(d=0,336 мм), що відповідає ZT = 356,8 мм, до 3 пікселів (d = 0,126 мм, ZT = 50,2 мм). 

Відповідно, діапазон вимірювання кривизни хвильового фронту збільшився  

від + 0,05÷ −0,06 м
−1

 до + 1,5÷ −1,7 м
−1

. Камера ПЗЗ2 знаходилась на відстані 

Z=200,94 мм, що відповідає ZT для ґратки з періодом 6 пікселів (d = 0,252 мм). 

Результати експерименту представлені на рис.11. Сенсор Шека-Хартмана працює у 

всьому діапазоні, приведеному на графіку. Як видно, вимірювальний діапазон 

кривизни 1/R сенсора Талбота з ґраткою 6 пікселів становить від −0,3 м
−1

 до 

+0,3 м
−1

. Щоб поміряти кривизну, яка не належить цьому діапазону, потрібно 

змінювати період модулятора в залежності від даних, отриманих сенсором Шека-

Хартмана. Через те, що період ґратки в модуляторі можливо змінювати лише з 

кроком 42 мкм, опорні хвильові фронти при зміні періоду не є довільними (значення 

кривизни 1/R(ZT_eff), для яких відбувається самовідтворення зображення ґратки, 

наведені на діаграмі).  
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Рис. 11. Значення кривизни, для яких ефективна відстань Талбота ZR залишаеться 

сталою при зміні періоду ґратки. Жирною лінією позначено вимірювальний діапазон 

для сенсора з ґраткою з періодом 6 пікселей (d×6=0,252 мм, ZT=200,9 мм). 

Таким чином, нам вдалося самовідтворити зображення ґраткок з різним 

періодом та скважністю у площині спостереження, яка відповідає ґраткці з періодом 

6 пікселей (d = 0,252 мм, s = 9).  

Для експериментального дослідження можливості адаптації сенсора Талбота 

до астигматичного хвильового фронту використовувалася астигматична лінза з 

параметрами: sph. −3, cyl. +4,0, ax. 0, що відповідає коефіцієнтам Церніке C2,0=−15,0; 

C2,2=+40,0 на апертурі 4×4 мм. Згідно із формули (7), для формування 

самовідтвореного зображення необхідно сформувати ґратку з періодами dx=4 

пікселя та dy=5 пікселів. Відповідно, у площині ZT зображення ґратки буде 

розтягнуто вздовж осі x та стиснуто вздовж y. Для ґратки з рівними періодами в 

ортогональних напрямках ані при періоді у чотири пікселя, ані у п’ять 

самовідтворення зображення ґратки не відбувається. Таким чином, 
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експериментально підтверджено можливість самовідтворення прямокутної (з різним 

періодом по осях) ґратки за допомогою астигматичного хвильового фронту [10]. 

Отримана можливість адаптації сенсора Талбота до кривизни дослідженого 

хвильового фронту відкриває перспективи вимірювання малих відхилень 

хвильового фронту на фоні аберації з великим значенням. Ідея методу полягає у 

наступному. Маючи грубу оцінку кривизни досліджуваного хвильового фронту 

(наприклад, за допомогою сенсора Шека-Хартмана), можна адаптувати вхідну 

ґратку сенсора таким чином, що вона буде відтворюватися у фіксованій площині 

Талбота з достатньо великим значенням ZT. Це дозволяє підвищити кутову 

чутливість сенсора Талбота до величини, яка визначається співвідношенням між ZT 

та фокусною відстанню мікролінз матриці в сенсорі Шека-Хартмана. 

Експериментально це проводилося так. 

Досліджувався хвильовий фронт зі значеннями кривизни, що відповідають 

самовідтворенню ґратки з періодами 5, 6, 7 та 8 та самовідтворенню ґратки з 

періодами 4×5 пікселів. Малий нахил хвильового фронту θ отримано шляхом 

уведення скляного клину з кутом при вершині ≈2' у досліджуваний пучок. Зміщення 

кожної плями у відтвореному зображенні ґратки усереднювались за п’ятьма 

вимірюваннями. У результаті  середнє значення нахилу, виміряне сенсором Талбота, 

становить 7,1×10
−5

 ± 2,4×10
−6

 рад, а страндартне відхилення результатів, отриманих 

сенсором Шека-Хартмана, є на порядок гіршим. 

Таким чином, експериментально підтверджено можливість застосування 

адаптивного сенсора Талбота для вимірювання малих змін хвильового фронту на 

фоні аберації з великим значенням. 

ВИСНОВКИ 

1. Уперше показано, що при дослідженні когерентних пучків із внесеними 

випадковими флуктуаціями фази розміри спеклів у полі спостереження залежать не 

лише від розмірів апертури, а й від статистичних параметрів дифузора. 

Запропоновано оригінальну оптичну схему експерименту, яка дозволяє моделювати 

дифузну поверхню з керованими кореляційними характеристиками. Теоретично та 

експериментально показано, що точність визначення фази хвильового фронту 

сенсором Шека-Хартмана зменшується при зменшенні радіуса кореляції спекл-поля. 

2. Уперше запропоновано використання дифракційної оптики для дослідження 

зашумленого спеклами хвильового фронту, що змінюється у часі. Використання 

матриці голографічних мікролінз дозволило реалізувати ітераційний метод 

визначення деформацій поверхні, що розсіює світло.  

3. Аналіз ефекту Талбота в пучках з абераціями показав, що локальні зміщення 

зображення у площині Талбота будуть пропорційними до локальних нахилів 

хвильового фронту за умови, що хвильовий фронт може вважатися плоским в околі 

радіусом у два періоди ґратки. Як наслідок, для скінченної ґратки оптимальна оцінка 

хвильового фронту отримується за центральною частиною талботограми, що не 

включає два крайні рядки отриманого зображення ґратки. Встановлено, що для 

виконання умов фазового синхронізму доцільно застосовувати ґратки з вузьким 

спектром просторових частот.  
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4. Показано, що негативний вплив дифракції (розмиття зображення), 

характерний для сенсора Шека-Хартмана, в сенсорі на основі ефекту Талбота 

відсутній, що є важливою перевагою останнього. Крім того, використання кратних 

та напівцілих площин Талбота дає можливість суттєво розширити динамічний 

діапазон вимірювання. 

5. Запропоновано новий принцип адаптації сенсора хвильового фронту на основі 

ефекту Талбота. Ідея методу полягає в адаптації періоду дифракційної ґратки до 

кривизни хвильового фронту при незмінній площині самовідтворення зображення. 

Запропоновано та реалізовано двоканальну схему сенсора хвильового фронту, в якій 

сенсор Шека-Хартмана використовується для попередньої грубої оцінки, а точні 

вимірювання аберацій проводяться адаптивним сенсором Талбота з керованим 

електрооптичним екраном. 
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АНОТАЦІЯ 

Котов М.М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2016. 

У роботі розглянуто та проаналізовано специфіку дослідження оптичного 

хвильового фронту, основану на дифракційних явищах. Зроблено акцент на 

особливостях застосування сенсора хвильового фронту Шека-Хартмана при 

дослідженні хвилі з випадковими флуктуаціями фази: експериментально 

розглядається вплив спекл-поля на точність визначення аберацій хвильового 

фронту, застосування методів голографії для зменшення такого впливу.  

Проведено теоретичний аналіз обмежень, які мають місце при спостереженні 

ефекту Талбота у пучках з абераціями, а також представлено результати його 

перевірки методами комп‘ютерного моделювання і фізичного експерименту. 

Запропоновано створення адаптивного сенсора Талбота з розширеним діапазоном 

вимірювання та високою кутовою чутливістю, принцип дії якого полягає в адаптації 

параметрів дифракційної ґратки сенсора до кривизни досліджуваного хвильового 

фронту. 

Ключові слова: сенсор Шека-Хартмана, ефект Талбота, спекли, аберації, 

голографічна оптика, адаптивна оптика. 

 

АННОТАЦИЯ 

Котов М.Н. Дифракционные методы исследования оптического волнового 

фронта. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.05 - оптика, лазерная физика. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2016. 

В роботе рассмотрены и проанализированы особенности исследований 

оптического волнового фронта, основанных на явлении дифракции. Большое 

внимание уделено особенностям применения сенсора волнового фронта Шека-

Хартманна при исследовании волны со случайными флуктуациями фазы: 

экспериментально изучено влияние спекл-поля на точность определения аберраций 

волнового фронта, применение методов голографии для уменьшения такого 

влияния. 

Проведен теоретический анализ ограничений, существующий при наблюдении 

эффекта Талбота в пучках с аберрациями, а также представлены результаты его 

проверки методами компьютерного моделирования и физического эксперимента. 

Предложено создание адаптивного сенсора Талбота с расширенным измерительным 

диапазоном и высокой угловой чуствительностью, принцип работы которого 

основан на адаптации параметров дифракционной решетки сенсора к кривизне 

исследуемого волнового фронта. 

Ключевые слова: сенсор Шека-Хартманна, эффект Талбота, спеклы, 

аберрации, голографическая оптика, адаптивная оптика. 
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ABSTRACT 

Kotov M.M. Diffraction methods of optical wavefront research. – Manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy degree (Candidate of science in Physics and 

Mathematics) by specialty 01.04.05 – optics, laser physics. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

Methods of investigation of the optical wavefront based on the phenomenon of 

diffraction are considered. The features of the application of the Shack-Hartmann sensor 

for a wave with random phase fluctuations have been analyzed: the influence of the 

speckle field on the accuracy of the wavefront aberration measurement is experimentally 

investigated and the use of holography techniques to reduce such influence is observed. It 

is shown that speckle size in the observation plane depends on the statistical parameters of 

a diffuser, not only on aperture size: the correlation radius in the observation plane reduces 

if the initial correlation radius reduces or aperture size increases. The correlation function 

also defines the root mean square deviation of the focused spots: centroid estimation error 

increases when the speckles decrease. 

The application of a holographic lenslet array in Shack-Hartmann sensor to the 

measurements of wavefront aberrations in a speckle field by means of iterative recording 

algorithm has been offered. The deformation of thin steel plate with a rough surface was 

investigated. Three holographic lenslet arrays were recorded for different state of the 

sample. Subsidiary control is realized by the holographic interferometry in real time. 

The theoretical analysis of the Talbot effect in beams with aberrations is carried out 

by the methods of computer simulation and physical experiment. The influence of the 

spatial parameters of a grating (aperture size, period and profile) has been investigated. It 

is shown that the gratings with narrow angular spectrum (for example, with the sinusoidal 

transmission) are the most suitable for wavefront sensing. It is shown that in the case of 

full-aperture illuminating wavefront reconstruction on small dimension array gives 

accurate results agreeing with the Shack-Hartmann sensor measurements. The grating 

image is getting worse when the illuminating aperture is reduced closely to the 

reconstruction area. In particular, two side rows and columns, next to each aperture border, 

should be excluded from the analysis. 

The adaptive Talbot wavefront sensor with an extended measuring range and high 

angular sensitivity is proposed; it is based on the adaptation of the parameters of the 

diffraction grating of the sensor to the curvature of the test wavefront. The iterative 

adapting of the grating in the Talbot sensor considerably expands the measurement range 

for the second order aberrations, keeping the angular sensitivity constant. In the work TFT 

liquid crystal spatial light modulator is used as a periodical binary amplitude grating. The 

experiment shows that the adaptive Talbot sensor is able to detect the small local slopes of 

the wavefront on the background of the static second order aberrations.  

 

Key words: Shack-Hartmann sensor, Talbot effect, speckles, aberration, holographic 

optics, adaptive optics. 


