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Spiralne Płytki Strefowe



Cele Badań

Głównym celem pracy było zbadanie spiralnych płytek

strefowych – parametrami, które badaliśmy, były:

• właściwości wiązki światła po przejściu przez 

spiralne płytki strefowe,

• położenie i rozmiar ognisk,

• natężenie skupianego światła,

• wygląd ognisk – opisanie regularnych kształtów 

pojawiających się w ogniskach.



Zastosowania

Zastosowania spiralnych płytek strefowych:

• skupianie promieni Röntgena,

• detektor frontu falowego Shacka-

Hartmanna,

• szczypce optyczne – przesuwanie

i obracanie małych obiektów,

• fotografia otworkowa (camera obscura).



Dyfrakcja

Natężenie
światła

Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie – prążki dyfrakcyjne.



Płytki Strefowe Fresnela
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Płytki Strefowe Fresnela
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Spiralne Płytki Strefowe
Binarna spiralna płytka strefowa
(SZP – Spiral Zone Plate):
• składa się z przezroczystych

i nieprzezroczystych obszarów,
• skupia światło wykorzystując 

zjawisko dyfrakcji.

Granice pomiędzy obszarami są opisane równaniem

gdzie p – liczba ramion, f – główna ogniskowa dla
fali światła o długości     , n = 0,1,...,2p-1.
Transmitancja płaszczyzny

λ



Spiralne Płytki Strefowe

Spiralne płytki strefowe o różnej liczbie ramion

Skupianie światła – soczewka skupiająca, płytka
strefowa Fresnela i spiralna płytka strefowa



Spiralne Płytki Strefowe

Typowe parametry SZP

użytych w naszym

eksperymencie:

• średnica zewnętrzna 1cm

• ogniskowa 1m (dla lasera 

He-Ne).



Jak Przygotować SZP?

Na początku musieliśmy

przygotować SZP. W tym

celu w programie Post-

Script przygotowaliśmy

pliki z kształtami...

... a następnie naświetliliśmy

je na przezroczystej folii.



Układ Eksperymentalny
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PC

1 – laser He-Ne (632.8 nm)
2 – filtr optyczny
3 – teleskop
4 – badana SZP
5 – kamera zamontowana
      na ruchomej szynie
6 - komputer



Automatyzacja Pomiarów

By móc przeprowadzić
badania, konieczna była
automatyzacja pomiarów –
w badaniach wykonano
~20 000 zdjęć!

W celu automatyzacji
pomiarów zbudowaliśmy
szynę do przesuwania
kamery, wykorzystując
elementy ze starego
skanera.



Analiza Danych

1 mm

By analizować zdjęcia,
napisaliśmy kilka
programów w C++.
Przygotowaliśmy
zarówno programy
centrujące i obcinające
zdjęcia, jak i programy
liczące natężenie
skupionego światła
(sumę najjaśniejszych
pikseli zdjęcia).

20 000 zdjęć = 80 GB danych!



Wykres natężenia skupionego światła w zależności
od odległości od SZP.
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Otrzymane Zależności



Otrzymane Zależności

Wykres odwrotności odległości ognisko-SZP
 od rzędu badanego ogniska.



Wykres natężenia skupionego światła
 od rzędu badanego ogniska.

Otrzymane Zależności



Wykres natężenia skupionego światła
od liczby ramion SZP.

Otrzymane Zależności



Wygląd Ogniska

(2)
(3)

(1)

1 mm

Ognisko składa się z:
1 – jasnego pierścienia,
2 – ciemnej kropki,
3 – jasnych linii wycho-
      dzących z pierścienia.

jasne linie
wychodzące radialnie
z jasnego pierścienia

ciemna kropka –
interferencja destruktywna

jasny pierścień, gdzie skupiane
 jest światło (średnica ~0.15 mm)



Ciekawa Zależność

rząd ogniska a liczba jasnych linii
SZP z 3 ramionami

3 4 5 7

9 12 15 21

k  – liczba jasnych linii
p  – liczba ramion SZP
m – rząd badanego ogniska 

k = pm 



Zmiana Wypukłości Jasnych Linii

kamera trochę           kamera dokładnie          kamera trochę
przed ogniskiem             w ognisku                   za ogniskiem

Przesuwając kamerę wzdłuż osi optycznej obserwujemy
zmianę wypukłości jasnych linii – zachowanie to 
przedstawione jest na zdjęciach i schematycznym rysunku.

Obserwacja wypukłości linii pomaga
w ustaleniu odległości SZP-kamera!



pięć ramion - ogniska rzędów 4. 5. 6. 7.

Ogniska SZP



Symulacje Numeryczne

symulacja    vs.  eksperyment

W pracy porównaliśmy
rezultaty uzyskane w
doświadczeniu z nume-
rycznymi symulacjami
przygotowanymi w
programie Mathematica.

Uzyskaliśmy dobrą
jakościową zgodność
pomiędzy symualcją
a eksperymentem.



Napotkane Problemy

• Jak łatwo i tanio

  przygotować SZP?

• Jak zautomatyzować

  pomiary?

• Jak analizować

  uzyskane dane?



Podsumowanie

• Opisaliśmy wiele zależności pomiędzy natężeniem 
skupionego światła, parametrami SZP, odległością 
kamera-SZP i wyglądem ognisk.

• Symulacje numeryczne potwierdzają eksperymentalne 
obserwacje.

• Zastosowano prostą i tanią metodę wytwarzania SZP.

• Wiele zastosowań SZP:
• detektor frontu falowego – astronomia, okulistyka,
• mikroinżynieria – szczypce optyczne.

• Kontynuacja pracy – zastosowanie SZP w 
detektorze fronu falowego Shacka-Hartmanna.
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