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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В останні десятиліття сучасна оптика активно до-
сліджує оптичні вихори (ОВ), що являють собою області циркулярного руху 
енергії в електромагнітній хвилі [1,2]. Поперечний профіль світлових пучків з 
ОВ містить одну або кілька сингулярних точок, в яких амплітуда світлових 
коливань поля дорівнює нулю, утворюючи при поширенні так звані "темні" 
лінії. При обході по замкненому контуру навколо такої точки фаза змінюєть-
ся на 2π, або 2πm у випадку m-кратного вихору, формуючи так звану ґвинто-
ву дислокацію хвильового фронту. В самій сингулярній точці фаза не визначе-
на (сингулярна). Такі пучки знайшли застосування у створенні оптичних ін-
струментів для захоплення і керованого пересування мікрооб'єктів (оптичні 
пінцети, мікроманіпулятори), кодування, передачі та обробки інформації, ви-
мірювання малих зсувів тощо.  

Головна особливість таких пучків – наявність поперечної циркуляції 
енергії (ПЦЕ), пов'язаної з орбітальним кутовим моментом (ОКМ) відносно 
осі поширення [2]. З усіх фізичних властивостей вихрових пучків ПЦЕ є най-
більш вражаючою; її можна розглядати як визначальну ознаку, яка є джере-
лом усіх решти характерних особливостей таких пучків. Тому вивчення ПЦЕ 
становить безсумнівний практичний і теоретичний інтерес.  

Звичайні вихрові пучки мають циркулярну симетрію відносно осі поши-
рення, і тому процеси ПЦЕ ніяк не проявляються у змінах спостережуваної фо-
рми пучка; циркуляція енергії відбувається "приховано". Щоб зробити її види-
мою, можна піддати пучок перетворенню, яке руйнує його кругову симетрію – 
тоді еволюція форми пучка при подальшому поширенні дасть інформацію про 
поперечні переноси енергії [3]. Найбільш безпосередні та явні прояви циркуля-
ції енергії у вихрових пучках можна побачити в процесах дифракції [4]; при 
цьому дифракція на прямолінійному краї екрану і на прямолінійній щілині ста-
новить особливий інтерес з огляду на математичну доступність, простоту екс-
периментальної реалізації та можливість прозорої і наочної інтерпретації. За-
вдяки цьому, питання дифракції ОВ пучків розглядались у низці робіт (напр., 
[5–7]), але відомі дослідження дифракції вихрових пучків та її відмінностей від 
дифракції звичайних пучків без сингулярностей, є фрагментарними і залиша-
ють багато відкритих питань, зокрема, щодо формування і еволюції дифраго-
ваного пучка. Тому започатковане систематичне дослідження становить необ-
хідний крок у вивченні фізичних властивостей ОВ і є актуальним для оптики 
світлових пучків. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі експериментальної фі-

зики та в НДІ фізики ОНУ імені І.І. Мечникова в рамках наукових тем "До-
слідження просторової структури і фізичних характеристик вихрових пучків 
світла отриманих за допомогою голографічних елементів" (2009–2011 рр., 
державний реєстраційний номер 0109U000942), "Фотоніка світлових полів та 
конденсованих середовищ з наноструктурами, їх взаємодія та трансформація 
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у фізичних полях" (2012–2014 рр., 0112U001741) та "Формування та характе-
ристики внутрішніх потоків енергії у світлових полях складної просторової 
структури" (2015 р., 0115U003205). 

Метою дисертації є встановлення закономірностей впливу циркуля-
ційної природи внутрішніх потоків енергії на процеси дифракції світлових 
пучків з ОВ та визначення проявів циркуляційних потоків у картині дифрак-
ції на прямолінійних структурах і розробка на цій основі методів дифракцій-
ної діагностики властивостей ОВ. 

Завдання, які виконувалися згідно з поставленою метою: 
1. Теоретично дослідити дифракцію стандартного лагерр-гауссова (ЛГ) 

пучка з ОВ різних порядків на прямолінійному краї та вивчити особливості 
перерозподілу енергії в дифрагованому пучку в процесі його поширення. 

2. Дослідити перетворення фазового профілю ОВ пучка при дифракції, в 
тому числі зникнення початкової сингулярності, виникнення вторинних ОВ, їх 
міграцію, взаємодію і топологічні реакції в процесі поширення дифрагованого 
пучка. 

3. Описати перетворення профілю інтенсивності дифрагованого ОВ 
пучка як приклад порушення симетрії і дослідити взаємні перетворення ви-
хрової та невихрової (асиметрійної) форм поперечної циркуляції енергії в 
дифрагованому пучку. 

4. На основі створеної теорії дослідити чутливість амплітудно-
фазового профілю дифрагованого пучка до параметрів дифракції (взаємне 
розташування краю екрану і осі пучка, кривизна фронту пучка, топологічний 
заряд ОВ) та розробити загальні рекомендації щодо використання дифракції 
для діагностики ОВ пучків і вимірювання їх параметрів. 

Об'єкт дослідження: закономірності дифракції пучків з фазовими си-
нгулярностями (оптичними вихорами), їх морфологічні особливості, а також 
просторові характеристики та еволюція світлових полів, отриманих в резуль-
таті дифракції пучків з ОВ. 

Предмет дослідження: параксіальні монохроматичні світлові пучки з 
фазовими сингулярностями хвильового фронту 

Методи дослідження: теоретичний аналіз поширення пучків викону-
ється за допомогою рівнянь параксіальної оптики та інтеграла Кірхгофа–
Френеля, опис поперечного профілю пучків складної форми базується на ме-
тоді матриці моментів інтенсивності, числове моделювання засновано на ал-
горитмах обчислення багатовимірних інтегралів і оригінальних програмах у 
середовищі Matlab. В експериментах використовуються методи голографіч-
ного формування вихрових пучків, видеореєстрація та комп'ютерний аналіз 
зображень. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше: 
1. Встановлені закономірності формування і еволюції амплітудно-

фазового профілю ЛГ пучка з багатозарядним ОВ після дифракції на різкому 
прямолінійному краї. Описана динаміка "сингулярного скелета" (сукупності 
сингулярних точок розподілу фази) в дифрагованому пучку: розпад багатоза-
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рядних осьових ОВ, траєкторії міграції вторинних ОВ по поперечному пере-
різу пучка, їх локалізація в дальній зоні.  

2. Аналітично і за допомогою чисельного аналізу підтверджено та уза-
гальнено явище регенерації осьового ОВ при дифракції вихрових пучків. 
Встановлено, що, незалежно від того, наскільки повно екран перекриває па-
даючий ЛГ пучок з m-зарядним ОВ, в дальній зоні дифрагованого пучка іс-
нують |m| однозарядних вихорів того же знаку, що й початковий ОВ падаю-
чого пучка. Для дифракції вихрових ЛГ пучків 1-го, 2-го і 3-го порядків знай-
дена залежність положення регенерованих ОВ від ступеня перекриття падаю-
чого пучка екраном.  

3. Встановлено, що при крайовій дифракції вихрового ЛГ пучка в да-
льній зоні формується розподіл інтенсивності, симетричний відносно осі, па-
ралельній краю екрана, а всі фазові сингулярності розташовані на осі симет-
рії. Координати окремих ОВ, як і інших характерних точок поперечного про-
філю пучка, однозначно пов'язані зі взаємним розташуванням падаючого пу-
чка і краю екрану. 

4. Розроблена аналітична теорія взаємного перетворення вихрової та 
невихрової форм поперечної циркуляції енергії при крайовій дифракції ЛГ 
пучків на різкому краї, заснована на моментах функції Вігнера (моментах ін-
тенсивності) та концепціях вихрового і невихрового (асиметрійного) ОКМ. 
Концепції вихрового та невихрового ОКМ вперше поширені на пучки, сфор-
мовані "жорсткою" апертурою, амплітуда яких спадає обернено пропорційно 
поперечній відстані, і для яких традиційні визначення моментів непридатні. 

5. Запропоновано та експериментально апробовано метод експрес-
діагностики і візуалізації поперечної циркуляції енергії в ОВ пучках, що ви-
користовує дифракцію на широкій щілині.  

Практичне значення одержаних результатів.  
1. Залежність позицій ОВ в дальній зоні дифрагованого пучка від вза-

ємного розташування осі падаючого пучка та екрану може бути використана 
для дистанційного вимірювання розташування краю екрану, тобто для безко-
нтактного визначення малих зсувів та деформацій.  

2. Картина еволюції дифрагованого пучка може слугувати для візуалі-
зації внутрішньої циркуляції енергії в початковому сингулярному пучку і до-
зволяє визначити параметри цієї циркуляції, а в ряді випадків – морфологічні 
особливості початкового ОВ. 

3. Метод експрес-діагностики за допомогою дифракції на широкій щі-
лині надає зручні можливості наближеного визначення форми хвильового 
фронту ОВ пучків у лабораторних умовах. 

Достовірність наукових результатів досягається застосуванням адек-
ватних та ефективних теоретичних підходів (параксіальне наближення, інтег-
рал Кірхгофа, методи аналізу морфології ОВ), використанням потужної об-
числювальної техніки з сучасним апробованим програмним забезпеченням, у 
тому числі для обробки й аналізу експериментальних даних, а також підтвер-
дженням отриманих результатів висновками незалежних експериментальних 
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і теоретичних робіт інших авторів. 
Особистий внесок автора Основні результати, наведені в дисертацій-

ній роботі, отримані автором самостійно. Усі результати чисельного аналізу 
та моделювання процесів дифракції, що включені у матеріали дисертації та 
викладені у роботах, опублікованих із співавторами, отримано дисертантом 
особисто [1*–4*]. При підготовці публікацій [5*,6*] автор брав участь в екс-
периментальних дослідженнях, обробці та аналізі результатів вимірювань. У 
роботах [1*–3*] йому належить постановка задач (спільно з керівником), в 
усіх опублікованих роботах автор брав участь у підготовці та аналізі отрима-
них результатів.  

Апробація результатів роботи. Матеріали дисертації були представ-
лені на міжнародних конференціях: 11–12th International Conferences "Correla-
tion Optics", Chernivtsi, Ukraine (2013, 2015), Workshop on Parametrical Optics 
dedicated to 80th anniversary of Professor O.G. Vlokh July 04, 2014 Lviv, 
Ukraine, та на конференціях професорсько-викладацького складу ОНУ у 
2012–2014 рр. 

Публікації. Результати досліджень, які провадились у рамках дисер-
таційної роботи, опубліковані в 5 статтях [1*–5*] у наукових виданнях, що 
входять до наукометричної бази Scopus, та в матеріалах конференцій [6*–8*]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п'я-
ти розділів основного тексту, підсумкових висновків та списку цитованої лі-
тератури, що містить 113 найменувань. Повний обсяг роботи становить 116 
сторінок і включає 29 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Перший розділ містить огляд головних фактів і уявлень про вихрові 

пучки, принципи їх опису і дослідження, а також огляд літератури з питань 
дифракції вихрових пучків та її застосувань для цілей оптичної діагностики. 
Розглянуто методи аналізу перетворень вихрових пучків, зокрема, таких, що 
супроводжуються порушенням осьової симетрії, та принципи характеризації 
ПЦЕ за допомогою вихрової та невихрової (яку також називають "асиметрій-
ною") складових ОКМ. Констатовано недостатність відомих результатів що-
до перетворення сингулярного скелета вихрового пучка при дифракції та не-
повне розуміння принципів перерозподілу енергії й особливостей ПЦЕ в ди-
фрагованому пучку з ОВ. Особливий інтерес пов'язаний з тим, що дифракція 
пучків з ОВ може трактуватись як спеціальний випадок порушення симетрії 
ОВ, причому найбільш цікаві явища виникають при дифракції пучків з бага-
тозарядними ОВ. Висновки даного розділу демонструють актуальність сис-
тематичного вивчення дифракції вихрових пучків на прямолінійних структу-
рах. 

Другий розділ присвячено теоретичним основам опису і аналізу диф-
ракції вихрових пучків, що розглядаються на моделі найпростішого параксіа-
льного вихрового пучка першого порядку – моди ЛГ01 з розподілом комплек-
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сної амплітуди [1,2] 

( ) ( )
2 2

, exp
2

LG x yu x y x i yσ
 +

= + − 
 

.                             (1) 

Тут припускається, що пучок поширюється вздовж осі z, причому поперечні 
координати (х, у) вимірюються в одиницях радіусу гауссової обвідної [2] ЛГ 
пучка b, а поздовжні відстані – в одиницях довжини Релея zR = kb2, де k = 2π/λ – 
хвильове число випромінювання з довжиною хвилі λ; σ±1 завдає знак вихору. 

Якщо пучок (1) падає на непрозорий екран, що частково його перекри-
ває (див. рис. 1), то за екраном формується дифрагований пучок, комплексна 
амплітуда якого на відстані z від екрану може бути визначена інтегралом Кі-
рхгофа – Френеля  
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де функція u(x,y,z) описує пучок у початковій площині (z=0). В умовах рис. 1  
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Результати розрахунків за формулами (1) – (3) ілюструються на рис. 2, 

що демонструє еволюцію дифрагованого пучка. Представлені також картини 
поперечного потоку енергії в перерізах пучка (Sx, Sy), розраховані через роз-
поділ комплексної амплітуди (2):  
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.                               (4) 
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падаючий 
пучок 

xa 

ya 

a 

y 
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Рис. 1. Геометричні умови диф-
ракції вихрового пучка. Пучок 
падає вздовж осі z, у площині 
екрану z=0, (xa, ya) та (x, y) – по-
перечні координати в площині 
екрану та в поточному перерізі 
пучка за екраном  
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Рис. 2. Еволюція розподілу інтенсивності пучка ЛГ01 після дифракції на краї 
непрозорого екрану; положення краю відносно початкового ОВ позначені над 
кожною колонкою, відстань поширення за екраном – зліва від кожного рядка. 
Горизонтальна лінія – проекція краю, нижче її знаходиться область геометрич-
ної тіні; осі поперечних координат показані на верхньому лівому зображенні; 
штриховими (суцільними) лініями показані центральні (абсолютні) еліпси інте-
нсивності [3,8]. 

 
Видно, що безпосередньо за екраном пучок виглядає ніби "обрізаним", 

але циркуляційний характер переносу енергії зберігається. Тому при подаль-
шому поширенні пучка форма пучка змінюється асиметрично: в області x<0 
енергія пучка проникає в область тіні, тоді як при x>0 вона візуально руха-
ється "назад" від границі всередину освітленої області. У дальній зоні пере-
важна частина енергії пучка зосереджується в області x<0, і розподіл інтенси-
вності набуває симетрії відносно проекції краю екрану. У разі негативного 
знаку початкового ОВ картина еволюції пучка буде подібна до зображеної на 
рис. 2, але з протилежним напрямом ПЦЕ і з фінальною концентрацією знач-
ної частини енергії в області x>0. Таким чином, дифракція ЛГ пучка може 
служити для експрес-діагностики знаку його ОВ. 

Картини розподілу фази зображені за допомогою системи еквіфазних 
контурів на рис. 3. ОВ можна ідентифікувати як точки, де розрізи обривають-
ся, а різні еквіфазні лінії сходяться (V1, V2 і VC на рис. 3). 

Як свідчить нижній рядок рис. 3, в дальній зоні дифрагований пучок 
завжди містить ОВ, розташований на позитивній напівосі x. Окремі прояви 
цього факту були раніше  виявлені експериментально і теоретично [4,5] і роз-

y 

x 
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тлумачені як регенерація центрального ОВ падаючого пучка. Отримані нами 
результати підтверджують, що незалежно від ступеня перекриття пучка, на-
віть якщо початковий ЛГ пучок практично повністю закрито екраном, його 
ОВ все одно відновлюється в дальньому полі. Положення цього ОВ x0 визна-
чається рівнянням 

 
            a = –0.5                       a = 0                       a = 0.5                      a = 1 

 

 
 
Рис. 3. Еквіфазні лінії в поперечному перерізі дифрагованого пучка ЛГ01. 
Скупчення близьких ліній, що відповідають різним значенням фази, означа-
ють розрізи фазових поверхонь, тобто контури, вздовж яких фаза стрибком 
змінюється на 2π. 

 
12

0 2 exp erfc
22 2

x a a
z

σ
π
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Важливо простежити міграцію центрального ОВ при поширенні диф-
рагованого пучка між ближньою і дальньою зонами. Вона ілюструється на 
рис. 4 в нормованих координатах, враховуючих зміну масштабу при поши-
ренні пучка 

                                
21

c
xx

z
=

+
  ,   

21
c

yy
z

=
+

.                                       (5)  

Видно, що при від'ємному a, коли початковий OВ не закрито екраном, 
у процесі поширення пучка він рухається переважно вздовж осі x. Криві для 
додатних а показують досить високу чутливість позиції ОВ до відносного 
положення краю екрану. Разом з однозначним зв'язком між а та x0 у дальній 
зоні це свідчить про можливість безконтактного вимірювання малих віднос-
них зсувів екрану і пучка, що має метрологічні перспективи.  

розрізи 
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У третьому розділі, в розвиток сформульованих концепцій і підходів, 

розглянута дифракція пучків з багатозарядними ОВ, що описуються розподі-
лом комплексної амплітуди 

( ) ( ) ( )1, ,0 , sgn
!

m
au x y u x y x i m y

m
≡ = +  

2 2

exp
2

x y +
− 

 
 .                    (6) 

Для такого падаючого пучка поточний амплітудно-фазовий профіль 
дифрагованого пучка розраховано за допомогою (2). Особливий інтерес ста-
новлять фазові профілі, еволюція яких ілюструється на рис. 5 на прикладі пу-
чка з m = 3. По-перше, зазначимо, що навіть при слабкому перекритті падаю-
чого пучка його циркулярна симетрія руйнується і, згідно з загальним прави-
лом [3], осьовий багатозарядний ОВ розпадається на |m| однократно зарядже-
них ОВ. У разі помірного перекриття ОВ (2-а колонка рис. 5) на ранніх стаді-
ях еволюції дифрагованого пучка формується однозарядний ОВ; нарешті, при 
сильному перекритті, (3-а і 4-а колонки), дифрагований пучок спочатку не 
несе ОВ. Однак при подальшому поширенні послідовно з'являються один, 
другий і третій ОВ, так що в дальній зоні чітко присутні три ОВ. Це є ілюст-
рацією відкритого в роботі загального правила, що ОВ завжди регенерується 
в дифрагованому пучку, причому при дифракції ЛГ пучка с топологічним за-
рядом m картина дальнього поля дифрагованого пучка містить рівно |m| ОВ, 
знаки яких збігаються зі знаком m. Всі ці ОВ в дальній зоні розташовані на 
осі симетрії поперечного профілю пучка, паралельній краю дифракційного 
екрана. 

Крім "основних" вторинних ОВ, які виникають в результаті розпаду 
початкового багатозарядного ОВ (V1, V2 і V3), в перерізі пучка трапляються 
також деякі "випадкові" ОВ, обумовлені дифракцією. Ці ОВ виникають на 
периферії пучка, але можуть взаємодіяти з основними ОВ і вступати з ними в 
топологічні реакції. Зокрема, такі реакції є частиною механізму регенерації 
осьового ОВ, який спочатку з'являється як один з полюсів топологічного ди-
поля, а потім мігрує до центральної частини перерізу пучка. 
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a=0.3 

a=0.4 

a=–0.8 

  Рис. 4. Міграція центрального ОВ VC по 
поперечному перерізу при поширенні 
дифрагованого ЛГ пучка. Маркери по-
значають послідовні положення ОВ за 
зростання відстані поширення на 0,1 (в 
одиницях zR). Кінцеві точки всіх кольо-
рових кривих відповідають z = 2, поча-
ткові відстані позначені коло кривих. 
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         a = –0.7                        a = 0                           a = 0.7                       a = 1.4 

 

 

 
Рис. 5. Еквіфазні лінії в поперечному перерізі дифрагованого ЛГ пучка (6) з m=3. 
Положення краю екрана a зазначені над кожною колонкою, рядки позначені від-
повідними відстанями поширення z на яких зроблено переріз. Сині горизонтальні 
прямі – проекції краю екрана, чорні контурі є контурами рівної інтенсивності 
(0.1 від максимуму). Вторинні ОВ, що виникають внаслідок розпаду 3-зарядного 
ОВ падаючого пучка, позначені V1 ,V2 і V3. Чорні (світлі) кружки вказують поло-
ження позитивних (негативних) ОВ 

 
Рис. 5 розкриває багату й інформативну структуру "сингулярного ске-

лета" дифрагованого ОВ пучка. Її найбільш цікаві деталі пов'язані з еволюці-
єю окремих ОВ процесі поширення. На рис. 6 і 7 показана міграція ОВ в ЛГ 
пучках з |m|=2 і |m|=3. Якщо пучок екранується слабко (а = –1, а = –0.5), від-
разу після дифракції утворюються |m| однозарядних ОВ. На ранніх стадіях 
поширення всі ОВ знаходяться в області x < 0 – це зумовлено характером 
ПЦЕ у початковому пучку. При подальшій еволюції пучка один із вторинних 
ОВ (V1) залишається поблизу осі, виконуючи майже вертикальний (ортогона-
льно до краю екрана) зворотно-поступальний рух, тоді як другий (V2) підда-
ється описує хвилеподібну траєкторію з загальним напрямом паралельно 
краю. В дальній зоні (z = ∞) і V1, і V2 наближаються до осі симетрії попереч-
ного профілю пучка. 
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                         (а)                                                                            ( б) 

Рис. 6. Траєкторії ОВ V1 (а) і V2 (б) в поперечному перерізі дифрагованого ЛГ 
пучка (6) при m=2  в нормованих координатах (5) для різних положень краю а. 
Стрілки показують напрями руху ОВ під час поширення дифрагованого пучка, 
цифри навколо початкових точок кривих позначають відстані, починаючи з 
яких ОВ був надійно ідентифікований у чисельному моделюванні. 

 

     
                   (а)                                                 ( б)                                                ( в) 

Рис. 7. Траєкторії трьох основних вторинних ОВ, утворених при дифракції 
ЛГ пучка (6) з m=3: (a) вихор V1, (б) вихор V2, (в) вихор V3. Інші позначення 
як на рис. 6. 

 
Із зростанням ступеня перекриття а картина міграції ОВ міняється. Ва-

рто уваги, що коли a=0, V1 "закріплено" на осі x=y=z (в роботі доведено, що 
це є загальною властивістю всіх пучків з парним m: коли вісь пучка прохо-
дить через край екрану, один із вторинних ОВ дифрагованого пучка обов'яз-
ково знаходиться на осі z). При додатних a (початковий ОВ закрито екраном) 
ОВ у дифрагованому пучку з'являється після того, як пучок пройде певну 
відстань (координати z, при яких вдається надійно ідентифікувати ОВ, позна-
чені біля початкових точок відповідних кривих), і завжди в області тіні (y<0). 
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V1 спочатку виникає на периферії пучка і підходить до додатної напівосі x, 
рухаючись угору. Другий ОВ V2 також народжується в області тіні і поступо-
во наближається до осі симетрії (рис. 6б). Слід зауважити, що центральний 
ОВ регенерує істотно раніше, ніж периферійній: на рис. 6a і 6б, при a=1 V1 
можна спостерігати при z=2.15, тоді як V2 – лише при z=7.5 ("екстремально" 
дальня зона). У граничному випадку z=∞ всі вторинні ОВ розташовані на го-
ризонтальній осі симетрії профілю. 

Схожі закономірності міграції вторинних ОВ можна спостерігати при 
дифракції пучків вищих порядків (рис. 7). Отримані результати свідчать, що 
позиції ОВ, як і інших характерних точок поперечного профілю дифрагова-
ного пучка, несуть чіткі "відбитки" умов дифракції, що можна застосувати 
для їх експериментального визначення і вимірювання (зокрема, для точного 
позиціонування краю екрана відносно осі падаючого пучка). 

У четвертому розділі розглядається крайова дифракція ЛГ пучка як 
приклад перетворення, що порушує симетрію ОВ, на базі узагальненого тео-
ретичного підходу, заснованого на визнанні двох якісно різних складових 
ПЦЕ – "вихрової" та "асиметрійної" (невихрової) [2,3]. Кількісними мірами 
цих складових ПЦЭ є вихрова ΛV й асиметрійна ΛA компоненти ОКМ пучка, 
які визначаються на основі характеризації параксіального пучка через прос-
торово-кутові моменти інтенсивності [2,8]. В одиницях "ħ на фотон" повний 
ОКМ пучка дорівнює xy yxm mΛ = − , а 

 
( )

2 yy xy xx yx xy xx yy
V

xx yy

a m a m a m m
a a

− + −
Λ =

+
 ,    A VΛ = Λ − Λ . (7) 

 
У цих рівняннях фігурують елементи матриць моментів 
 

( ) 21xx xy

xy yy

a a x
x y u dxdy

a a yI
   

=   
  

∫ ,                                (8) 

( )* *1 Imxx xy
x y

yx yy

m m x
u u udxdy

m m yI
   

= − ∂ ∂   
  

∫ ,                          (9) 

 
де 2I u dxdy= ∫ , а ( , , )u u x y z≡  – комплексна амплітуда параксіального пуч-

ка. 
Апарат моментів дуже зручний і корисний, але його придатність об-

межується пучками, амплітуда яких досить швидко спадає в поперечному 
напрямі. Зокрема, в пучків, дифрагованих на різкому краї типу рис. 1, амплі-
туда при y → – ∞ загасає як 1 y∝ , і деякі інтеграли в рівняннях (8), (9) роз-
ходяться. Виявляється, що цей недолік можна усунути, якщо розглянути пу-
чок, дифрагований на екрані з різким краєм, як граничний випадок дифракції 
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на "згладженому" краї, коли перехід від області тіні до освітленої області 
відбувається плавно, так що прозорість екрану змінюється від 0 до 1 в межах 
певної смуги скінченної ширини 2δ. Тоді рівняння (7) містить δ-залежні ве-
личини у чисельнику й знаменнику, і граничний перехід δ→0 дозволяє отри-
мати прості замкнені вирази для вихрового і асиметрійного ОКМ  

0 0
A xy yxm mΛ = + ,   02V A yxmΛ = Λ − Λ = − .                           (10) 

Верхні індекси "0" зазначають, що моменти розраховуються для початкового 
перерізу (z = 0) без урахування "хвостів" амплітуди в області тіні, тобто інте-
грали (8) і (9) обчислюються для напівплощини y > a , що гарантує їх збіж-
ність.  

У рівняння (10) можуть входити як звичайні (абсолютні, тобто визна-
чені відносно номінальної осі пучка z), так і центральні (визначені відносно 
поточної траєкторії центру тяжіння пучка) моменти [8]; відповідно, в таких 
випадках вони визначають "абсолютні" або "центральні" компоненти ОКМ. 

В решті розділу представлені результати досліджень, фізичні власти-
вості та описові можливості запроваджених "теоретичних" характеристик пу-
чка (10). Зокрема, показана якісна відповідність центральних асиметрійного і 
вихрового ОКМ однойменним "емпіричним" характеристикам, які можуть 
бути отримані в реальному експерименті, коли доступна тільки обмежена ча-
стина поперечного перерізу пучка, де вимірюється u(x,y,z) і підставляється в 
(7) – (9). Це дозволяє застосовувати теоретичні величини (10) для опису пе-
ретворень амплітудно-фазового профілю в процесі поширення дифраговано-
го пучка та зберегти фізичний зміст та інтуїтивну інтерпретацію параметрів, 
заснованих на моментах інтенсивності (наприклад, абсолютні і центральні 
еліпси інтенсивності, що характеризують у загальних рисах поперечний роз-
поділ інтенсивності [3,8] (рис.2). Водночас теоретичні величини знаходяться 
під сильним впливом повільно спадаючих "хвостів" розподілу амплітуди з 
дуже низькими абсолютними значеннями, які не можуть бути виявлені в реа-
льних вимірюваннях. 

У п'ятому розділі розглядається дифракція вихрового ЛГ пучка на щі-
лині. Математично ця задача також може бути розв'язана за допомогою інте-
грала (2). Якщо щілина витягнута вздовж осі y і відкриває смугу а1<x<a2, 
"вхідна" функція (початковий розподіл комплексної амплітуди) описується 
виразом, аналогічним (3) 

( ) ( )

2

2 2

1 2

1

0,

1, ,0 sgn( ) exp ,
2!

0, .

a

m a a
a a a a a a

a

x a

x yu x y x i m y a x a
m

x a

>


 += + − < <  
 

 <

        (11) 

На рис. 8 представлено результати розрахунку за формулами (11) і (3), 
(4) при a2=–a1=0.5. Очевидно, що в дифрагованому пучку відбувається аси-
метрична деформація поперечного розподілу енергії, чітко пов'язана з ПЦЕ в 
початковому пучку, і яка може слугувати безпосереднім свідоцтвом ПЦЕ. 
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Рис. 8 також демонструє характерний вигин дифракційних смуг, який 
використовувався раніше для діагностики ОВ-пучків [9,10]. Але в даній ро-
боті застосовується дифракція на відносно широкій щілині, коли картина 
смуг розвинена слабко, і основним об'єктом аналізу є "двоплямова" структура 
дифрагованого пучка. Зокрема, показано, що траєкторії "плям" при подаль-
шому поширенні несуть "відбитки" хвильового фронту падаючого пучка, і на 
цій основі запропоновано метод експериментального вимірювання його фор-
ми.  

Для опису траєкторій зручно використовувати координати "центру тя-
жіння": 

( )

( )

0

0

, ,

, ,
C

C

x
dx dy I x y z

yx
y dx dyI x y z
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+ −∞

+∞ ∞+

−∞

 
    = 
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0
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− −∞ −∞

+∞−
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    = 

 

∫ ∫

∫ ∫
,       (12) 

 
де верхній індекс "+" ("–") відноситься до верхньої (нижньої) плями (див. 
рис. 8, 9), I(x,y,z) – розподіл інтенсивності. Очікувана форма траєкторій – 
прямі лінії, нахили яких відносно осі z дорівнюють локальним нахилам хви-
льового фронту.  
 

 
 
В експерименті використовувались пучки з ОВ 2-го і 4-го порядків, які 

пропускались через щілину, ширина якої приблизно дорівнює товщині світ-
лого кільця (відстань між штриховими колами на рис. 8а) падаючого ОВ пуч-
ка на екрані. Зареєстровані веб-камерою розподіли інтенсивності дифрагова-
ного пучка на різних відстанях за екраном представлені на рис. 9. 

Зображення на рис. 9 та їх комп'ютерна обробка із застосуванням рів-
нянь (12) надають можливість визначити траєкторії яскравих плям. Найбільш 
інформативними є їх проекції на площину (XZ), бо вони пов'язані з азимута-
льним нахилом хвильового фронту. Дані рис. 10 дають змогу визначити цей 

Рис. 8. Форма дифрагованого ЛГ пучка з m = 1 (вид у напрямі осі z): (а) при па-
дінні на щілину (z = 0), штрихові лінії показують візуальні межі світлого кільця 
падаючого пучка; (б) на відстані z = 0.1 і (в) z = 0.2 за щілиною. Вертикальні 
лінії – проекції країв щілини, зелені лінії – еліпси інтенсивності [3,8], стрілки 
показують напрями поперечних потоків енергії. 

(а) (б) (в) 
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нахил і порівняти його з теоретично очікуваним значенням α = mλ/πd, де d – 
середній діаметр світлого кільця початкового ОВ пучка (таблиця 1). Як вид-
но, метод дифракції на широкій щілині з наступним спостереженням еволю-
ції дифрагованого пучка дозволяє виконати експрес-діагностику хвильового 
фронту вихрового пучка з задовільною точністю, особливо якщо брати до 
уваги простоту експериментальних засобів. 

 

 
 
 

 
 

 

 
1mm 

m = 4 

z=z2=86.0 cm z=z3=135.4 cm 

m = 2 

z=z1=52.4 cm 

Рис. 9. Експериментальна картина дифракції на щілині на різних від-
станях z позаду екрана (позначені над кожним стовбцем): (1-й рядок) 
ОВ пучок з топологічним зарядом 2m = ; (2-й рядок) ОВ пучок з то-
пологічним зарядом 4m = . 
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0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

xC, mm 

Рис. 10. Горизонтальні зсуви центрів 
тяжіння плям дифрагованого пучка як 
функції відстані поширення, розрахо-
вані за допомогою зображень рис. 9, 
та їх лінійна апроксимація: (сірий) для 
падаючого ОВ пучка з 2m =  і (чор-
ний) для 4m = . 
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Таблиця 1 
Порівняння нахилу траєкторій яскравих плям дифрагованого пучка з азимутальним 
нахилом хвильового фронту падаючого ОВ пучка 

Порядок ОВ 
m 

Нахил траєкторії до осі z, 
мрад  

Нахил хвильового фронту  
α, мрад 

2 0.253 0.267 
4 0.49 0.446 

 
Описаний підхід до діагностики ОВ пучків є, по суті, спрощеним варі-

антом відомого метода Шака – Гартмана [4], в якому роль окремих субапер-
тур виконується спільною дією щілини та "власної" кільцевидної апертури 
падаючого пучка, що робить метод дуже простим и легким у реалізації. Його 
характерна риса полягає у фактичній візуалізації ПЦЕ, що демонструє внут-
рішній потік енергії та його вихровий характер у найбільш прямий і показо-
вий спосіб. 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

В дисертації виконано систематичне дослідження дифракції параксіа-
льних світлових пучків з ОВ на прямолінійному краї та щілині, і показано, 
що в процесах дифракції проявляється особлива фізична природа таких пуч-
ків, що базується на присутності внутрішньої ПЦЕ. В загальному випадку 
процеси дифракції і супутні прояви ПЦЕ дуже різноманітні, тому в роботі 
розглянуті лише деякі найпростіші задачі, які, проте, дозволяють зробити об-
ґрунтовані і досить загальні висновки щодо фізичних явищ, які визначають 
поведінку оптичних вихорів. 

В дисертації проаналізована дифракція ЛГ пучків з різними зарядами 
ОВ, вивчені поперечні потоки енергії в дифрагованому пучку і особливості 
еволюції його амплітудно-фазового профілю. Перетворення поперечного 
профілю інтенсивності дифрагованого пучка досліджується, зокрема, за до-
помогою універсального метода параметричної характеризації довільних па-
раксіальних пучків через моменти інтенсивності та на основі уявлень про 
"вихрову" і "невихрову" (асиметрійну) форми ПЦЕ. Детально досліджено пе-
ретворення фазового профілю ОВ пучка при дифракції і подальшому поши-
ренні, зокрема, формування його "сингулярного скелета": розпад та зникнен-
ня початкової сингулярності, народження вторинних ОВ, їх міграція по попе-
речному перерізу пучка, анігіляція і т.д. При цьому виявлено, що амплітудно-
фазовий профіль ОВ пучка після дифракції містить набір характерних струк-
турних елементів (максимуми і мінімуми інтенсивності, фазові сингулярнос-
ті), положення та морфологічні параметри яких несуть чіткий відбиток "пе-
редісторії" пучка, тобто конфігурації падаючого ЛГ пучка та умов дифракції. 
В ході проведених теоретичних та експериментальних досліджень отримано 
такі основні результати: 

1. Вперше встановлені закономірності формування і еволюції фазового 
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профілю пучка з багатозарядним ОВ після дифракції на різкому краї. Описа-
но динаміку "сингулярного скелета" в дифрагованому ЛГ пучку, що включає 
розпад осьових багатозарядних ОВ, виникнення (регенерацію) та міграцію 
вторинних ОВ по поперечному перерізу пучка, їх локалізацію в дальній зоні.  

2. Підтверджено і узагальнено ефект відновлення (регенерації) осьово-
го ОВ при дифракції вихрових пучків. Установлено, що, незалежно від того, 
наскільки повно екран перекриває падаючий ЛГ пучок з m-зарядним ОВ, у 
дальній зоні дифрагованого пучка існують |m| однозарядних вихорів того ж 
знаку, що й початковий ОВ падаючого пучка. Знайдена залежність розташу-
вання регенерованних ОВ від ступеня перекриття падаючого пучка екраном: 
для дифракції вихрових пучків 1-го порядку аналітично, для пучків 2-го і 3-го 
порядків методом чисельного моделювання.  

3. Вперше встановлено, що при крайовій дифракції вихрового ЛГ пуч-
ка в дальній зоні формується розподіл інтенсивності, симетричний відносно 
осі, паралельній краю екрана, а всі його ОВ розташовані на осі симетрії. Ко-
ординати окремих ОВ однозначно пов'язані зі взаємним розташуванням па-
даючого пучка і краю екрана. Зокрема, точне позиціонування ОВ в дальній 
зоні дифрагованого пучка може бути використане для дистанційного вимі-
рювання положення краю екрана відносно осі пучка, і, таким чином, для без-
контактного визначення малих зсувів та деформацій.  

4. Розроблена аналітична теорія взаємного перетворення вихрової й 
невихрової форм поперечної циркуляції енергії при дифракції ЛГ пучків на 
різкому краї та щілині, що використовує моменти функції Вігнера (моменти 
інтенсивності) та концепції вихрового і невихрового ОКМ. Ця теорія вперше 
на математично коректній базі дозволяє застосувати апарат моментів інтен-
сивності до пучків, обмежених "жорсткою" апертурою, і являє собою істотне 
розширення можливостей метода моментів. 

5. Теоретично та експериментально показано, що картини дифракції на 
прямолінійному краї та щілині, ширина якої близька до ширини світлого кі-
льця вихрового пучка, можуть використовуватись для візуалізації поперечної 
циркуляції енергії в пучку. На цій основі запропоновано і експериментально 
апробовано метод експрес-діагностики хвильового фронту та внутрішніх по-
токів енергії в пучках з ОВ, який не тільки надає зручні можливості набли-
женого визначення форми хвильового фронту ОВ пучків, але може служити 
також для вимірювання параметрів циркуляції енергії та для аналізу морфо-
логічних особливостей початкового ОВ.  
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зових сингулярностей при дифракції вихрових світлових пучків. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук із спеціальності 01.04.05 – Оптика, лазерна фізика. – 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 
2015. 

Виконано систематичне дослідження процесів дифракції параксіаль-
них світлових пучків з оптичними вихорами (ОВ) на різкому прямолінійному 
краї та щілині і показано, що при цьому проявляється притаманна таким пуч-
кам внутрішня поперечна циркуляція енергії (ПЦЕ). Описано детальну кар-
тину і встановлено закономірності перетворення сингулярного скелета ОВ 
пучка при дифракції на різкому краї: розпад осьового багатозарядного ОВ, 
народження і траєкторії міграції вторинних ОВ по поперечному перерізу в 
ході подальшого поширення пучка за екраном. Встановлено, що, якщо пада-
ючий лагерр-гауссів (ЛГ) пучок несе ОВ з топологічним зарядом m, у дальній 
зоні дифрагованого пучка виникає |m| однозарядних вторинних ОВ, незалеж-
но від ступеня перекриття початкового пучка екраном; профіль пучка стає 
симетричним відносно осі, паралельній краю екрана, а всі його ОВ розташо-
вані на осі симетрії. Знайдена залежність положення вторинних ОВ від взає-
много розташування екрана і осі падаючого пучка. Розроблена аналітична те-
орія взаємного перетворення вихрової й невихрової форм ПЦЕ при дифракції 
вихрових ЛГ пучків на основі моментів інтенсивності та концепцій вихрової і 
асиметрійної (невихрової) складових орбітального кутового моменту. Пока-
зано, що координати окремих ОВ, як і інших характерних точок профілю пу-
чка, можуть бути використані для дистанційного безконтактного вимірюван-
ня малих зсувів та деформацій, а дифракція ОВ пучка є ефективним засобом 
його діагностики.  

Ключові слова: параксіальний пучок, оптичний вихор, дифракція, по-
перечна циркуляція енергії, вихрова і асиметрійна циркуляція енергії, фазові 
сингулярності, орбітальний кутовий момент, діагностика оптичних вихорів. 
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The Candidate of Science in Physics and Mathematics Dissertation. Speciality: 
01.04.05 – Optics and Laser Physics. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 
University. – Chernivtsi, 2015. 

A systematic study is performed of the edge and slit diffraction of paraxial 
light beams with optical vortices (OV). It is shown that these processes, in the ex-
plicit and spectacular way, manifest the transverse energy circulation (TEC) inher-
ent in such beams. The detailed picture and regularities are established for the sin-
gular skeleton transformation of a Laguerre-Gaussian (LG) beam upon the sharp-
edge diffraction: decomposition of the axial multicharged OV, birth and migration 
trajectories of the secondary OVs over the beam cross section during the diffracted 
beam propagation behind the screen. It is found that in the far field of the diffracted 
m-order beam, |m| single-charged secondary OVs appear, independently of degree 
of the incident beam screening by the diffraction obstacle; the beam profile be-
comes symmetric with respect to the axis parallel to the screen edge, and all its 
OVs are situated at the symmetry axis. The mechanism for the axial OV regenera-
tion is revealed and the dependence is found of the secondary OVs' positions on the 
mutual disposition of the screen edge and the incident beam axis. The analytical 
theory is developed for the mutual transformation between the vortex and asymme-
try forms of the TEC upon the edge and slit diffraction of LG beams, which is 
based on the irradiance moments and on the concepts of vortex and asymmetry 
parts of the orbital angular momentum. The coordinates of separate OVs, as well as 
other characteristic points of the beam profile, are shown to be applicable for re-
mote measurement of small displacements and deformations; the diffraction of an 
OV beam is proven to be an efficient means for diagnostics of the TEC and the OV 
wavefront and morphology.  

Keywords: paraxial beam, optical vortex, diffraction, transverse energy cir-
culation, vortex and asymmetry circulation, phase singularities, orbital angular 
momentum, optical vortex diagnostics. 
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Выполнено систематическое исследование процессов краевой и щеле-
вой дифракции параксиальных световых пучков с оптическими вихрями 
(ОВ), и показано, что в процессах дифракции естественно и наглядно находит 
свое выражение физическая природа таких пучков, состоящая в наличии 
внутренней поперечной циркуляции энергии (ПЦЭ). Теоретически исследо-
вана дифракция лагерр-гауссовых (ЛГ) пучков различных порядков на пря-
молинейном крае и щели, изучены поперечные потоки энергии в дифрагиро-
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ванном пучке и особенности эволюции его амплитудно-фазового профиля. 
Детально исследовано преобразование фазового профиля ОВ пучка при ди-
фракции и дальнейшем распространении, в частности, формирование его 
"сингулярного скелета": распад и исчезновение исходной сингулярности, по-
явление вторичных ОВ, их миграция, аннигиляция и т.д. При этом обнаруже-
но, что амплитудно-фазовый профиль ОВ пучка после дифракции содержит 
набор характерных структурных элементов (максимумы и минимумы интен-
сивности, фазовые сингулярности), положения и морфологические парамет-
ры которых несут отпечаток "предыстории" пучка, т.е. конфигурации па-
дающего ЛГ пучка и условий дифракции. 

Подтвержден и обобщен эффект восстановления (регенерации) осево-
го ОВ при дифракции вихревых пучков. Установлено, что, независимо от то-
го, насколько сильно экран перекрывает падающий ЛГ пучок с m-зарядным 
ОВ, в ходе распространения дифрагированного пучка в нем последовательно 
появляются однозарядные вихри того же знака, что и исходный ОВ падаю-
щего пучка, так что в дальней зоне пучок всегда содержит |m| однозарядных 
ОВ. Аналитически и методом численного моделирования найдена зависи-
мость положения регенерированных ОВ от степени перекрытия падающего 
пучка экраном.  

Установлено, что в дальней зоне дифрагированного пучка формирует-
ся распределение интенсивности, симметричное относительно оси, парал-
лельной краю экрана, а все его ОВ располагаются на оси симметрии. Коор-
динаты отдельных ОВ, как и других характерных точек профиля пучка, одно-
значно связаны с взаимным расположением падающего пучка и края экрана, 
и это может быть использовано для дистанционного измерения положения 
края экрана относительно оси пучка, и тем самым для бесконтактного опре-
деления малых сдвигов и деформаций. Разработана аналитическая теория 
взаимного преобразования вихревой и невихревой форм поперечной цирку-
ляции энергии при краевой и щелевой дифракции ЛГ пучков на основе мо-
ментов интенсивности и концепций вихревой и асимметрийной (невихревой) 
составляющих орбитального углового момента. Обоснованы методы диагно-
стики ПЦЭ и волнового фронта вихревых пучков, использующие дифракцию 
на прямолинейном крае и на широкой щели.  

Ключевые слова: параксиальный пучок, оптический вихрь, дифракция, 
поперечная циркуляция энергии, вихревая и асимметрийная циркуляция, фа-
зовые сингулярности, орбитальный угловой момент, диагностика оптических 
вихрей. 


