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POVZETEK 

 

V seminarju obravnavamo lastnosti snopov, ki imajo vzdolž smeri razširjanja valovnih čel 

singularnost, imenovano optični vrtinec. Ti snopi imajo tirno vrtilno količino 𝑚ℏ, kjer je 𝑚 

celo število in ℏ reducirana Planckova konstanta, valovna čela pa oblikujejo prostorsko 

vijačnico z |𝑚| prepletenimi površinami. Opišemo Laguerre-Gaussove snope, ki so tipični 

snopi z optičnim vrtincem in pokažemo interferenčne vzorce pri interferenci 

Laguerre-Gaussovih snopov z ravnim in s krogelnim valom. Nato obravnavamo pretvorbo 

snopa z ravnimi valovnimi čeli v snop z optičnim vrtincem. Pretvorbo dosežemo s prehodom 

krožno polariziranega valovanja skozi optično anizotropno snov, v kateri se smer optične osi s 

krajem spreminja. Obravnavamo primere, kjer je smer optične osi v središču opazovanega 

območja v smeri razširjanja valovanja, nato pa se kot med smerjo optične osi in smerjo 

razširjanja valovanja spreminja radialno (linearno, sinusno in eksponentno) tako, da je na robu 

opazovanega območja optična os pravokotna na smer razširjanja valovanja. Z opazovanjem 

interferenčnih vzorcev med prepuščenim valovanjem in ravnim ter krogelnim valom, 

ugotovimo, da v vseh primerih dobimo snop s tirno vrtilno količino ±2ℏ. Na koncu 

obravnavamo še kako nehomogen optično anizotropen material v krožni odprtini spremeni 

lastnosti uklonjene svetlobe. Ugotovimo, da se intenziteta centralnega uklonskega vrha na 

zaslonu zmanjša in postane primerljiva z intenziteto prvega stranskega uklonskega vrha. 

 

Ključne besede: nehomogeni optično anizotropni materiali, optični vrtinec, Laguerre-Gaussov 

snop, tirna vrtilna količina snopa svetlobe, apodizacija krožne odprtine. 

 

ABSTRACT 

 

In this seminar we study properties of beams that have a topological phase singularity (optical 

vortex) along the direction of propagation of wave fronts. These beams have the orbital angular 

momentum 𝑚ℏ, where 𝑚 is an integer and ℏ is the reduced Planck’s constant, and helically 

shaped wave fronts with |𝑚| intertwined surfaces. We describe Laguerre-Gaussian beams, 

which are the most common example of beams with optical vortices. We show the interference 

patterns resulting from the interference of Laguerre-Gaussian beams with a plane and a 

spherical wave. Then we consider a conversion of a plane-wave beam into a beam with an 

optical vortex. The conversion is achieved upon transition of the circularly polarized wave 

through an optically anisotropic material with a spatial variation of the optic axis direction. We 

consider cases where the direction of the optic axis in the centre of the observed area is in the 

direction of propagation of wave fronts. The angle between the optic axis and the direction of 

propagation of wave fronts changes radially (linear, sinusoidal, and exponential), so that at the 

edge of the observed area the optic axis is perpendicular to the direction of propagation of wave 

fronts. By observing the interference patterns between the transmitted wave and the plane or 

spherical wave, we found that in all cases a beam with an orbital angular momentum of ±2ℏ is 



 

obtained. Finally, we consider the effect of an inhomogeneous optically anisotropic material 

filled into a circular aperture on the properties of the diffracted light. We find that the intensity 

of the central diffraction peak on the screen decreases and becomes comparable to the intensity 

of the first order diffraction peak. 

 

Key words: inhomogeneous optically anisotropic materials, optical vortex, Laguerre-Gaussian 

beam, orbital angular momentum of light, apodization of a circular aperture 
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1 Uvod 

 

Snop monokromatske svetlobe, ki se razširja skozi prostor, ima lahko spinsko in tirno vrtilno 

količino. Spinska vrtilna količina je povezana s sučnostjo krožno polarizirane svetlobe, tirna pa 

s prostorskim faznim profilom valovnega čela. Snop svetlobe s tirno vrtilno količino 𝑚ℏ, kjer 

je 𝑚 celo število in ℏ reducirana Planckova konstanta, ima valovna čela v obliki prostorske 

vijačnice z |𝑚| prepletenimi površinami. Vzdolž smeri razširjanja svetlobe ima tak snop 

topološko singularnost, ki se imenuje optični vrtinec [1]. 

 

Snopi z optičnim vrtincem so pritegnili pozornost zaradi uporabnosti na različnih področjih, 

npr. pri optični pinceti [2], kvantnem računalništvu [3], iskanju planetov izven osončja [4] in 

pri optičnih komunikacijah [5]. Poznamo veliko metod, kako ustvariti snope z optičnim 

vrtincem in ena izmed najenostavnejših je z uporabo q-ploščice, ki pretvori krožno polarizirano 

svetlobo v snop z optičnim vrtincem s tirno vrtilno količino 2𝑞ℏ [6]. Omenjena q-ploščica je 

kos optično anizotropnega materiala, v katerem se smer optične osi s krajem spreminja. Optična 

anizotropija je značilna za kristale (npr. kremen, kalcit), za izdelavo q-ploščice pa so najbolj 

uporabni tekoči kristali. Najpogosteje so osnovni gradniki tekočih kristalov podolgovate 

organske molekule, torej molekule z izrazito anizotropno obliko [6]. Povprečna orientacija osi 

podolgovatih organskih molekul predstavlja lokalno smer optične osi. Tekoče kristale omejimo 

v tanke celice, z obdelavo površin pa dosežemo, da se podolgovate organske molekule uredijo 

tako, da se smer optične osi s krajem spreminja. Smer optične osi je, na primer, na nekem mestu 

pravokotna na površino celice, nato pa se z oddaljevanjem podolgovate organske molekule 

urejajo v smeri vzdolž površine. Takšna tekočekristalna celica lahko služi kot q-ploščica za 

tvorbo snopov z optičnim vrtincem [7, 8]. Lastnosti snopa z optičnim vrtincem lahko 

analiziramo z interferenco med snopom z optičnim vrtincem in referenčnim ravnim ali 

krogelnim valom [7–9].  

 

Material, v katerem se smer optične osi s krajem spreminja, lahko uporabimo tudi za to, da 

spremenimo lastnosti svetlobe po uklonu na reži. Če na prazno krožno odprtino s premerom 

velikostnega reda valovne dolžine vpade ravni val monokromatske koherentne svetlobe, na 

zaslonu za odprtino dobimo značilen uklonski vzorec [10]. Če pa to krožno odprtino zapolnimo 

z nehomogenim optično anizotropnim materialom, so po prehodu svetlobe faza, polarizacija in 

amplituda v snopu prečno na smer razširjanja valovanja odvisne od kraja, zaradi česar dobimo 

na zaslonu za tako krožno odprtino drugačno uklonsko sliko kot pri uklonu ravnega vala na 

prazni krožni odprtini. Uklonska slika se spreminja, če spreminjamo krajevno odvisnost smeri 

optične osi v materialu. 

 

Cilj diplomskega seminarja je predstaviti lastnosti snopov z optičnim vrtincem, preučiti, kako 

lahko iz vala z ravnimi valovnimi čeli z uporabo optično anizotropnih materialov tvorimo snope 

z optičnim vrtincem in določiti tirno vrtilno količino snopov, ki jih dobimo. Preučili bomo tudi 

uklon svetlobe na krožni odprtini, ki jo zapolnimo z nehomogeno optično anizotropno snovjo. 

 

V diplomskem seminarju najprej na primeru Laguerre-Gaussovih snopov predstavimo lastnosti 

snopov z optičnim vrtincem (poglavje 2) in nato opišemo tvorbo snopov z optičnim vrtincem z 
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uporabo nehomogenih optično anizotropnih snovi (poglavje 3). V poglavju 4 opišemo uklon 

svetlobe po prehodu skozi krožno odprtino, ki jo zapolnimo z nehomogeno optično anizotropno 

snovjo. 

 

2 Optični vrtinec 

 

Najbolj znani primer snopov, ki imajo tirno vrtilno količino, so Laguerre-Gaussovi snopi. 

Zapisano v polarnih koordinatah, se jakost električnega polja v Laguerre-Gaussovih 

snopih (𝐸𝐿𝐺) s krajem spreminja kot [1]: 

 

 
𝐸𝐿𝐺

�̃�,𝑚(𝑟, 𝜑, 𝑧) =
𝑤0

𝑤
(
√2𝑟

𝑤
)

|𝑚|

𝐿�̃�
|𝑚|

(
2𝑟2

𝑤2
) 𝑒

(− 
𝑟2

𝑤2 − 𝑖𝑘
𝑟2

2�̃�
 + 𝑖𝑘𝑧 +  𝑖𝑚𝜑 + 𝑖𝜂�̃�,𝑚)

 , (1) 

 

pri čemer je 𝑟 koordinata v smeri prečno na smer razširjanja snopa, 𝑧 smer razširjanja valovnih 

čel snopa, 𝜑 polarni kot, 𝑘 valovno število v snovi, 𝑤0 premer grla snopa, premer snopa na neki 

razdalji (𝑧) od grla snopa je 𝑤 = 𝑤0√1 + 𝑧2/𝑧0
2, kjer je 𝑧0 meja bližnjega polja (slika 1). �̃� je 

krivinski polmer snopa in se povečuje z oddaljenostjo od grla kot  �̃� = 𝑧(1 + 𝑧0
2/𝑧2).  

𝐿�̃�
|𝑚|

(2𝑟2/𝑤2) je Laguerrov polinom, 𝑚 je azimutni, 𝑝 ≥ 0 pa radialni indeks. Faza 𝜂�̃�,𝑚 se 

spreminja vzdolž osi 𝑧 kot: 

 

 
𝜂�̃�,𝑚(𝑧) = (2𝑝 + |𝑚| + 1) arctan (

𝑧

𝑧0
) . (2) 

 

 
 

Slika 1. Gaussov snop. Polmer grla snopa je označen z 𝑤0, 𝑤(𝑧) je premer snopa na neki razdalji 𝑧 od grla snopa, 

𝑧0 je meja bližnjega polja. 

 

Laguerre-Gaussov snop nosi tirno vrtilno količino, ki je enaka 𝑚ℏ na foton, kjer je 

𝑚 = 0,±1, ±2, ... Na sliki 2 je prikazan intenzitetni profil na nekem mestu v prostoru za nekaj 

primerov Laguerre-Gaussovih snopov. 
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Slika 2. Intenzitetni profil Laguerre-Gaussovih snopov z različnim radialnim (𝑝) in azimutnim (𝑚) indeksom v 

ravnini prečno na smer razširjanja valovanja [11].  

 

Laguerre-Gaussovi snopi imajo singularnost, torej optični vrtinec, vzdolž smeri razširjanja 

valovnih čel [12]. Obliko valovnega čela za snope s singularnostjo vzdolž smeri razširjanja 

valovanja bomo prikazali na preprostejšem primeru, tako da bomo v enačbi (1) upoštevali le 

fazna člena 𝑒𝑖𝑚𝜑 in 𝑒𝑖𝑘𝑧. Če želimo narisati valovno čelo, poiščemo mesta v prostoru, kjer je 

faza valovanja konstantna. Postavimo npr. pogoj, da je faza enaka 0, torej: 

 

 𝑚𝜑 + 𝑘𝑧 = 0 . (3) 

 

Iz enačbe (3) vidimo, da je v primeru 𝑚 ≠ 0 lega 𝑧, kjer je faza enaka 0, odvisna od polarnega 

kota 𝜑. V primeru, ko je 𝑚 = 1, se valovno čelo vijači v smeri osi 𝑧, kot je prikazano na sliki 3a. 

Dolžina vijačnice je v tem primeru enaka valovni dolžini valovanja 𝜆. Če je 𝑚 = 2, je dolžina 

vijačnice 2𝜆, vmes pa je še ena vijačnica z valovnim čelom, ki zadošča pogoju 

2𝜑 + 𝑘𝑧 = ±2𝜋. Če je 𝑚 = 3, je dolžina vijačnice 3𝜆, vmes pa sta še dve vijačnici, ena s fazo 

±2𝜋 in druga s fazo ±4𝜋. Kolikšna je vrtilna količina snopa, ugotovimo iz interferenčne slike 

med Laguerre-Gaussovim snopom in ravnim ali krogelnim testnim valom (slika 3). Pri 

interferenci z ravnim valom, ki se razširja v smeri razširjanja Laguerre-Gaussovega snopa 

(slika 3b), v primeru 𝑚 = 1 dobimo eno območje s konstruktivno in eno z destruktivno 

interferenco. Če je 𝑚 = 2, dobimo dve območji s konstruktivno in dve z destruktivno 

interferenco itd. Pri interferenci z ravnim valom, ki se razširja pod kotom glede na smer 

razširjanja Laguerre-Gaussovega snopa (slika 3c), pa dobimo dodatne proge v zgornji ali 

spodnji polovici (odvisno od predznaka 𝑚) interferenčne slike. Če je 𝑚 = 1, dobimo eno 

dodatno progo, pri 𝑚 = 2 dve dodatni progi itd. Pri interferenci s krogelnim valom, ki se 

razširja v smeri razširjanja Laguerre-Gaussovega snopa (slika 3d), dobimo v primeru 𝑚 = 1 

eno spiralo, v primeru 𝑚 = 2 dve itd. Smer vrtenja spirale je odvisna od predznaka 𝑚.  
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Slika 3. a) Valovna čela za snope s tirno količino 𝑚ℏ. Vzdolž smeri razširjanja (𝑧) je topološki defekt (optični 

vrtinec). Interferenčna slika za interferenco snopa z optičnim vrtincem b) z ravnim testnim valom, ki se razširja v 

smeri razširjanja snopa z optičnim vrtincem, c) z ravnim testnim valom, ki se razširja pod kotom glede na smer 

razširjanja snopa z optičnim vrtincem in d) s krogelnim testnim valom, ki se razširja v smeri razširjanja snopa z 

optičnim vrtincem. 

 

Podrobneje poglejmo, kako dobimo interferenčne slike, prikazane na sliki 3. Snop z optičnim 

vrtincem preiskujemo z linearno polariziranim ravnim valom, ki se razširja v smeri razširjanja 

snopa z optičnim vrtincem, z ravnim valom, ki se razširja pod kotom glede na smer razširjanja 

snopa z optičnim vrtincem in s krogelnim valom, ki se razširja v smeri razširjanja snopa z 

optičnim vrtincem.  

 

Za prikaz metode najprej obravnavajmo primer, ko sta tako val, ki ga preiskujemo, kot testni 

val linearno polarizirana v isti smeri. Preiskovani val se razširja vzdolž osi 𝑧. Faza (𝛼(𝑥, 𝑦)) 

jakosti električnega polja valovanja, ki ga preiskujemo (𝐸𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘), se v smeri pravokotno na smer 

razširjanja valovanja s krajem spreminja: 

 

 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘 ∝ 𝑒𝑖𝛼(𝑥,𝑦) . (4) 

 

Če se ravni testni val razširja v smeri preiskovanega, je v ravnem (testnem) valu valovno čelo 

pravokotno na smer razširjanja valovanja, zato je faza v ravnini 𝑥𝑦 pri danem 𝑧 konstantna 

(slika 4a). Zaradi boljše preglednosti je slika 4 narisana v odvisnosti samo od smeri 𝑥. Če 

izberemo, da je faza enaka 0, je jakost električnega polja ravnega testnega vala 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 ∝ 1. Na 

danem mestu v prostoru se jakosti električnega polja seštejeta v skupno jakost električnega 

polja (𝐸𝑠𝑘): 

 𝐸𝑠𝑘 = 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘 + 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡  , (5) 
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intenziteta pa je premosorazmerna z |𝐸𝑠𝑘|
2: 

 

  |𝐸𝑠𝑘|
2 = |𝐸𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘|

2
+ |𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡|

2 + 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡
∗ + 𝑐. 𝑐.  , (6) 

 

kjer 𝑐. 𝑐. predstavlja kompleksno konjugacijo predhodnega člena. Zadnja dva člena v enačbi (6) 

predstavljata interferenčni člen, ki je v našem primeru enak 𝑒𝑖𝛼(𝑥,𝑦) + 𝑐. 𝑐 = 2 cos[𝛼(𝑥, 𝑦)]. 

Kjer bo faza večkratnik 2𝜋, dobimo interferenčni maksimum, kjer pa je večkratnik 𝜋, dobimo 

interferenčni minimum. Torej v ravnini 𝑥𝑦 dobimo določena območja s konstruktivno in 

destruktivno interferenco (slika 3b). 

 

Podobno izračunamo interferenčni člen za primer, ko valovno čelo poljubne oblike preiskujemo 

z ravnim valom, ki se razširja pod kotom glede na smer razširjanja vala, ki ga preiskujemo. 

Zanima nas faza ravnega vala v legi 𝑥0, ki je na sliki 3b označena z rdečo točko. Izberemo, da 

je faza referenčnega valovnega čela testnega vala enaka nič. Faza testnega vala v 𝑥0 je odvisna 

od oddaljenosti (𝑎) referenčnega valovnega čela do te točke. Iz slike 4 razberemo, da je 

𝑎 = 𝑘𝑥0 sin 𝛽, kjer je 𝑘 valovno število, definirano kot 2𝜋/𝜆, in 𝛽 kot med smerjo razširjanja 

testnega in preiskovanega vala. Jakost električnega polja testnega vala je sedaj: 

 

 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 ∝ 𝑒−𝑖𝑘𝑥0 sin𝛽 , (7) 

 

zato je interferenčni člen: 

 

 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡
∗ + 𝑐. 𝑐. = 𝑒𝑖𝛼(𝑥,𝑦)𝑒𝑖𝑘𝑥0 sin𝛽 + 𝑐. 𝑐. (8) 

 

Spet dobimo območja s konstruktivno in destruktivno interferenco. V primeru, ko se ravni testni 

val razširja v smeri razširjanja preiskovanega vala in se faza preiskovanega vala v ravnini 𝑥𝑦 

ne spremeni za več kot 2𝜋, dobimo pri interferenci testnega vala s preiskovanim valom 

interferenčno sliko, kjer se osvetljenost s krajem nekoliko spreminja (slika 3b). Če bi bil 

preiskovani val ravni val, pa bi bila vsa ploskev enakomerno svetla oziroma temna (slika 5a). 

V primeru, ko se ravni testni val razširja pod kotom glede na smer razširjanja preiskovanega 

vala, pa dobimo svetle in temne proge (sliki 3c in 5b). 

 

Enako naredimo za primer testnega vala z ukrivljenim valovnim čelom s krivinskim 

polmerom 𝑅 (slika 4c). Spet nas zanima faza testnega vala v legi 𝑥0 (rdeča točka na sliki 4c), 

ki jo dobimo tako, da izračunamo razdaljo (𝑎) od izbrane točke do valovnega čela, ki predstavlja 

referenčni nivo, kjer predpostavimo, da je faza enaka 0: 

 

 
𝑎 = 𝑅 − √𝑅2 − 𝑥0

2 . (9) 

 

Z upoštevanjem enakovrednosti smeri 𝑥 in 𝑦, je razdalja enaka 𝑅 − √𝑅2 − 𝑥0
2 − 𝑦0

2. Jakost 

električnega polja testnega vala je sedaj: 
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 𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡 ∝ 𝑒
−𝑖𝑘(𝑅−√𝑅2−𝑥0

2−𝑦0
2)

 , 
(10) 

 

interferenčni člen pri interferenci preiskovanega vala z ukrivljenimi valovnimi čeli pa: 

 

 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘𝐸𝑡𝑒𝑠𝑡
∗ + 𝑐. 𝑐. = 𝑒𝑖𝛼(𝑥,𝑦)𝑒

𝑖𝑘(𝑅−√𝑅2−𝑥0
2−𝑦0

2)
+ 𝑐. 𝑐. 

(11) 

 

V primeru, da je preiskovani val ravni val, torej je faza 𝛼(𝑥, 𝑦) konstantna, dobimo 

interferenčne kolobarje (slika 5c), katerih polmer √𝑥0
2 + 𝑦0

2 je podan s pogojem 

𝑅 − √𝑅2 − (𝑥0
2 + 𝑦0

2) = 𝑛𝜆, kjer je 𝑛 naravno število. 

 

 
 

Slika 4. V smeri valovnega vektorja �⃑� 𝑡𝑒𝑠𝑡 se razširjajo valovna čela testnega vala (rdeče), v smeri �⃑� 𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘 pa 

valovna čela preiskovanega vala (modro) s fazo 𝛼(𝑥). a) Preiskovani val preiskujemo z ravnim testnim valom, 

obe valovanji se razširjata v isto smer. b) Preiskovani val preiskujemo z ravnim testnim valom, ki se razširja pod 

kotom 𝛽 glede na smer razširjanja preiskovanega vala. Poljubna točka na razdalji 𝑥0 je od valovnega čela, ki 

predstavlja referenčni nivo, oddaljena za 𝑎. c) Preiskovani val preiskujemo z ukrivljenim testnim valom s 

krivinskim polmerom 𝑅.  Obe valovanji se razširjata v isto smer. 

 

Pri izrisu interferenčnih vzorcev med Laguerre-Gaussovimi snopi in testnim valom (slika 3) 

smo pri zapisu jakosti električnega polja (𝐸𝑜𝑣,𝑚) v snopu z optičnim vrtincem zadržali le ključni 

fazni člen iz enačbe (1): 

 𝐸𝑜𝑣,𝑚 ∝ 𝑒𝑖𝑚𝜑  . (12) 

 

Polarni kot 𝜑 v kartezičnem koordinatnem sistemu zapišemo kot 𝜑 = arctan(𝑦 /𝑥). Pri 

izračunih interferenčnih členov opazimo, da računalniški program za arctan(𝑦 /𝑥) vedno poda 

vrednost med −𝜋/2 in 𝜋/2, medtem ko je 𝜑 med 0 in 2𝜋. Zato pri računanju v kartezičnih 

koordinatah v primeru, ko je 𝑥 < 0, k arctan(𝑦 /𝑥) prištejemo še 𝜋, saj s tem dosežemo, da 

zaobjamemo vse vrednosti polarnega kota 𝜑. 
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Slika 5. Interferenčne slike pri interferenci linearno polariziranega ravnega valovanja a) z ravnim valom, ki se 

razširja v smeri linearno polariziranega ravnega vala, b) z ravnim valom, ki se razširja pod kotom glede na 

razširjanje linearno polariziranega ravnega vala in c) s krogelnim valom, ki se razširja v smeri linearno 

polariziranega ravnega vala. 

 

3 Tvorba snopov z optičnim vrtincem 

 

V tem poglavju bomo preučili, kako se ravni val brez tirne vrtilne količine ob interakciji s 

snovjo pretvori v val z optičnim vrtincem. Potrebujemo optično anizotropen material, v katerem 

se smer optične osi s krajem spreminja [7–9]. Najpogosteje uporabimo tekoče kristale, ki jih 

omejimo v tanke celice, z obdelavo površin pa dosežemo, da se dolge organske molekule 

uredijo tako, da se smer optične osi spreminja s krajem. Tako lahko ustvarimo različne 

prostorske ureditve optične osi. Smer optične osi se s krajem spreminja tudi v okolici topoloških 

defektov v tekočih kristalih. Nekaj primerov topoloških defektov je prikazanih na sliki 6. 

 

 
 

Slika 6. Primeri topoloških defektov v tekočih kristalih. Tangenta na modre črte predstavlja lokalno smer optične 

osi. Defekt a) ustvari optični vrtinec s tirno vijačnostjo 𝑚 = ±1. Defekta b) in c) se uporabljata za ustvarjanje 

optičnih vrtincev s tirno vijačnostjo 𝑚 = ±2. Povzeto po [13]. 

 

Postavitev eksperimenta za pretvorbo ravnega vala v val z optičnim vrtincem je prikazana na 

sliki 7. Tekočekristalno celico postavimo med levi in desni krožni polarizator, skozi sistem pa 

usmerimo snop laserske svetlobe. Ker želimo lastnosti prepuščene svetlobe analizirati z 

opazovanjem interferenčnega vzorca, snop laserske svetlobe razdelimo z delilnikom snopa. Del 

ga usmerimo na sistem celice in krožnih polarizatorjev, drugi del snopa lahko pošljemo skozi 

lečo, ki ukrivi valovna čela. Če pa drugi del snopa ne gre skozi lečo, valovna čela ostanejo 

ravna. Interferenčne vzorce opazujemo na zaslonu. 
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Slika 7. Postavitev eksperimenta za pretvorbo ravnega vala v val z optičnim vrtincem. Laserski snop razdelimo z 

delilnikom snopa DS1. Del snopa z zrcalom M1 preusmerimo tako, da gre skozi sistem tekočekristalne celice 

(TKC) in krožnih polarizatorjev. Drugi del snopa z zrcalom M2 preusmerimo skozi lečo, ki ukrivi valovna čela 

(brez tega imamo ravni val). Z drugim delilnikom snopa DS2 združimo oba dela snopa in na zaslonu opazujemo 

interferenčni vzorec. Povzeto po [9]. 

 

V naslednjem podpoglavju bomo teoretično obravnavali lastnosti svetlobe po prehodu skozi 

optično anizotropen material s prostorsko odvisnostjo optične osi, podobno tisti na sliki 6c. 

 

3.1 Razširjanje svetlobe skozi nehomogeno optično anizotropno snov 

 

Fizikalne lastnosti optično anizotropne snovi so odvisne od smeri. Če je snov optično 

anizotropna, je lomni količnik snovi, ko se skozi snov razširja valovanje, odvisen od smeri 

razširjanja valovanja. Skozi optično anizotropno snov se v določeni smeri lahko razširjata samo 

dve valovanji. Ti valovanji sta linearno polarizirani pravokotno druga na drugo in za vsako je 

lomni količnik različen. V optično enoosni snovi obstaja ena posebna smer, imenovana optična 

os. Pri razširjanju svetlobe vzdolž optične osi, se snov obnaša kot izotropna. 

 

Eden od valov, ki se lahko razširja skozi optično anizotropno snov, se imenuje redni val. Za 

redni val je lomni količnik snovi neodvisen od smeri razširjanja valovanja in se imenuje redni 

lomni količnik (𝑛𝑟). Poleg tega se v izbrani smeri lahko razširja še izredni val, za katerega je 

lomni količnik drugačen. Kolikšen je ta lomni količnik, je odvisno od kota med smerjo optične 

osi in smerjo razširjanja valovnih čel (𝜃) (slika 8). Da so velikosti valovnega vektorja za redni 

val v vseh smereh enake, prikažemo s krožnico na grafu 𝑘∥(𝑘⊥), kjer je 𝑘∥ komponenta 

valovnega vektorja, ki je vzporedna z optično osjo, 𝑘⊥ pa komponenta valovnega vektorja, ki 

je pravokotna na optično os. Velikost valovnega vektorja izrednega vala pa je odvisna od smeri, 

kar prikažemo z elipso na grafu 𝑘∥(𝑘⊥). Pri izrednem valu kaže jakost električnega polja (�⃑� 𝑖) v 

smeri tangente na elipso, gostota električnega polja (�⃑⃑� 𝑖) pa pravokotno na smer razširjanja 

valovnih čel izrednega vala. Jakost in gostota električnega polja sta v ravnini, ki jo določata 

valovni vektor in optična os. Za redni val sta gostota (�⃑⃑� 𝑟) in jakost električnega polja (�⃑� 𝑟) 

vzporedna in sta pravokotna na ravnino, ki jo določata valovni vektor (�⃑� ) in optična os. 
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Slika 8.  Ploskve valovnega vektorja v optično enoosnem materialu. Komponenta valovnega vektorja, ki je 

vzporedna z optično osjo, je označena s  𝑘∥,  𝑘⊥ je komponenta valovnega vektorja, ki je pravokotna na optično 

os. Valovno število v vakuumu je označeno s 𝑘0. Elipsa prikazuje lomni količnik (𝑛(𝜃)) za izredni val, ki se 

razširja v smeri valovnega vektorja �⃑�  in z optično osjo oklepa kot 𝜃. Izredni lomni količnik je 𝑛𝑖. Krožnica 

prikazuje lomni količnik za redni val, to je redni lomni količnik (𝑛𝑟). �⃑⃑� 𝑖 je gostota in �⃑� 𝑖 jakost električnega polja 

za izredni val. �⃑⃑� 𝑟 je gostota in �⃑� 𝑟 jakost električnega polja za redni val. 

 

Predpostavimo, da imamo optično anizotropen material (celico) z debelino 𝐿 in polmerom 𝑝 

(slika 9). Skozenj se razširja elektromagnetno valovanje tako, da se razširjajo valovna čela v 

smeri osi 𝑧. Pri izračunih ne upoštevamo, da se valovanje, ki se razširja skozi celico, uklanja. 

Znotraj celice se smer optične osi spreminja z oddaljenostjo 𝑟 od središča celice. Ob 𝑟 = 0 kaže 

optična os v smeri osi 𝑧, na oddaljenosti 𝑝 od središča pa optična os leži v ravnini pravokotni 

na os 𝑧 (slika 9b). Z zaslonko poskrbimo, da prepustimo svetlobo le skozi območje s 

polmerom 𝑝, kot je prikazano na sliki 8b. 

 

 
 

Slika 9. Optično anizotropen material (celica) z debelino 𝐿 in prostorsko odvisno smerjo optične osi. Modre 

puščice predstavljajo lokalno smer optične osi. a) Stranski ris celice. Optična os z osjo 𝑧 oklepa kot 𝜃, ki je odvisen 

od razdalje (𝑟) od središča celice. Valovna čela vpadnega valovanja se razširjajo v smeri valovnega vektorja �⃑� , ki 

kaže v smeri osi 𝑧. b) Tloris celice z radialno simetrijo. Dolžina puščice predstavlja projekcijo smeri optične osi 

na ravnino 𝑥𝑦. Polmer zaslonke je označen s 𝑝, 𝑟 in 𝜑 sta polarni koordinati. 

 

Na celico vpade valovanje z ravnimi valovnimi čeli, tako da je faza valovanja ob vstopu v celico 

povsod enaka. Po vstopu v celico je gostota električnega polja �⃑⃑� 𝑖𝑛. Gostoto električnega polja 
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vpadnega valovanja razstavimo na gostoto električnega polja v rednem (�⃑⃑� 𝑟) in izrednem 

valu (�⃑⃑� 𝑖), kot je prikazano na sliki 10. 

 
Slika 10. Gostoto električnega polja vpadnega valovanja (�⃑⃑� 𝑖𝑛) v poljubni točki na celici (določeni s polarnima 

koordinatama 𝑟 in 𝜑) razstavimo na gostoto električnega polja v rednem (�⃑⃑� 𝑟) in izrednem valu (�⃑⃑� 𝑖) za primer, ko 

je kot vpadne gostote električnega polja glede na os 𝑥 enak 𝛼. Polmer zaslonke je označen s 𝑝. 

 

Za zapis vpadne gostote električnega polja (�⃑⃑� 𝑖𝑛) uporabimo Jonesov vektor, hkrati pa sta to 

komponenti 𝑥 in 𝑦 gostote električnega polja vhodnega valovanja. Ker velja �⃑⃑� ∙ �⃑� = 0, je 

namreč komponenta 𝑧 enaka 0. Velja: 

 

 
�⃑⃑� 𝑖𝑛 = (

𝐴𝑥

𝐴𝑦 𝑒
𝑖𝜙) , 

 

(13) 

 

pri čemer je 𝐴𝑥 = 𝐷0 cos 𝛼 in 𝐴𝑦 = 𝐷0 sin 𝛼, kjer je 𝐷0 amplituda gostote električnega polja 

vpadnega valovanja, 𝛼 pa kot vpadne gostote električnega polja glede na os 𝑥 (glej sliko 10). 

Fazna razlika med komponentama vpadnega polja je 𝜙. Če je 𝜙 = 0, imamo linearno 

polarizirano valovanje. Če je 𝜙 = ± 𝜋/2 in 𝐴𝑥 = 𝐴𝑦, je vpadno valovanje krožno polarizirano. 

V ostalih primerih imamo eliptično polarizirano valovanje.  

 

Pri vsakem polarnem kotu 𝜑 (ali 𝑥 in 𝑦) izračunamo velikost redne (�⃑⃑� 𝑟
(𝑖𝑛)

) in izredne (�⃑⃑� 𝑖
(𝑖𝑛)

) 

komponente gostote električnega polja kot: 

 

 𝐷𝑟
(𝑖𝑛)

= �⃑⃑� 𝑖𝑛 ∙ 𝑒 𝜑 , (14) 

 

 𝐷𝑖
(𝑖𝑛)

= �⃑⃑� 𝑖𝑛 ∙ 𝑒 𝑟 . (15) 

 

Enotska vektorja v polarnem koordinatnem sistemu 𝑒 𝜑 = (−sin𝜑 , cos𝜑 , 0) in 

𝑒 𝑟 = (cos𝜑 , sin𝜑 , 0) razberemo iz slike 9. Ob upoštevanju �⃑⃑� 𝑖𝑛 = (𝐴𝑥, 𝐴𝑦 𝑒
𝑖𝜙, 0), iz 

enačb (14) in (15) sledi: 



 

11 

 

 
(
𝐷𝑖

(𝑖𝑛)

𝐷𝑟
(𝑖𝑛)

) = (
cos𝜑 sin𝜑

− sin𝜑 cos𝜑
)(

𝐴𝑥

𝐴𝑦 𝑒
𝑖𝜙) . 

 

(16) 

 

Po prehodu skozi optično anizotropen material z debelino 𝐿 redna in izredna komponenta 

pridobita različni fazi. Redni val pridobi fazo 𝑒𝑖𝑘0𝑛𝑟𝐿, pri čemer je 𝑘0 valovno število v 

vakuumu. Izredni val pridobi fazo 𝑒𝑖𝑘0𝑛(𝜃)𝐿. Lomni količnik za izredni val (𝑛(𝜃)) je odvisen 

od kota med smerjo optične osi in smerjo �⃑�  (smer 𝑧), torej od oddaljenosti od središča in ga 

lahko zapišemo kot: 

 
𝑛(𝜃) = √

𝑛𝑖
2 𝑛𝑟

2

𝑛𝑖
2 cos2 𝜃 + 𝑛𝑟

2 sin2 𝜃
  , (17) 

 

Zapišemo vektor izhodne gostote električnega polja, ki ga razdelimo na komponento izhodne 

gostote električnega polja za redni (𝐷𝑟
(𝑜𝑢𝑡)

) in komponento izhodne gostote električnega polja 

za izredni val (𝐷𝑖
(𝑜𝑢𝑡)

): 

 
(
𝐷𝑖

(𝑜𝑢𝑡)

𝐷𝑟
(𝑜𝑢𝑡)

) = (𝑒
𝑖𝑘0𝑛(𝜃)𝐿 0

0 𝑒𝑖𝑘0𝑛𝑟𝐿
) (

𝐷𝑖
(𝑖𝑛)

𝐷𝑟
(𝑖𝑛)

) . 

 

(18) 

 

Iz linearne kombinacije gostote električnega polja za redni in izredni val (glej sliko 10) dobimo 

komponenti 𝑥 in 𝑦 gostote električnega polja za izhodno valovanje (𝐷𝑥
(𝑜𝑢𝑡)

 in 𝐷𝑦
(𝑜𝑢𝑡)

): 

 

 
(
𝐷𝑥

(𝑜𝑢𝑡)

𝐷𝑦
(𝑜𝑢𝑡)) = (

cos𝜑 −sin 𝜑
sin𝜑 cos𝜑

)(
𝐷𝑖

(𝑜𝑢𝑡)

𝐷𝑟
(𝑜𝑢𝑡)

) . 

 

(19) 

 

Za redni val velja, da je gostota električnega polja vzporedna jakosti električnega polja (�⃑� 𝑟). Za 

izredni val pa privzamemo, da je gostota električnega polja izrednega vala vzporedna jakosti 

električnega polja izrednega vala (�⃑� 𝑖), saj je kot med njima zelo majhen, tudi če je dvolomnost 

velika, kar je značilno za tekoče kristale. Zato velja: 

 

 
(
𝐸𝑥

(𝑜𝑢𝑡)

𝐸𝑦
(𝑜𝑢𝑡)) ∝ (

𝐷𝑥
(𝑜𝑢𝑡)

𝐷𝑦
(𝑜𝑢𝑡)) , (20) 

 

pri čemer sta 𝐸𝑥
(𝑜𝑢𝑡)

 in 𝐸𝑦
(𝑜𝑢𝑡)

 komponenti 𝑥 in 𝑦 jakosti električnega polja izhodnega valovanja. 

 

Iz enačb (16) in (18)–(20) lahko zapišemo celoten izraz za komponenti 𝑥 in 𝑦 izhodne jakosti 

električnega polja (�⃑� (𝑜𝑢𝑡)): 

 

(
𝐸𝑥

(𝑜𝑢𝑡)

𝐸𝑦
(𝑜𝑢𝑡)) = (

cos𝜑 − sin𝜑
sin𝜑 cos𝜑

) (𝑒
𝑖𝑘0𝑛(𝜃)𝐿 0

0 𝑒𝑖𝑘0𝑛𝑟𝐿
) (

cos𝜑 sin𝜑
− sin𝜑 cos𝜑

)(
𝐴𝑥

𝐴𝑦 𝑒
𝑖𝜙) , (21) 

 



 

12 

 

kjer 𝐴𝑥 in 𝐴𝑦 sedaj razumemo kot 𝐴𝑥 = 𝐸0 cos 𝛼 in 𝐴𝑦 = 𝐸0 sin 𝛼, kjer je 𝐸0 amplituda jakosti 

električnega polja vhodnega valovanja. 

 

V nadaljevanju bomo preučili lastnosti prepuščene svetlobe za primere, ko kot med valovnim 

vektorjem �⃑�  in smerjo optične osi spreminjamo linearno (𝜃𝑙𝑖𝑛): 

 

 
𝜃𝑙𝑖𝑛 =

𝜋

2

𝑟

𝑝
 , (22) 

in sinusno (𝜃𝑠𝑖𝑛): 

 
𝜃𝑠𝑖𝑛 =

𝜋

2
sin (

𝜋

2

𝑟

𝑝
) .  (23) 

 

Iz enačb (22) in (23) lahko razberemo, da bosta pri 𝑟 = 0 kota 𝜃𝑙𝑖𝑛 in 𝜃𝑠𝑖𝑛 enaka 0, in pri 𝑟 = 𝑝 

enaka 𝜋/2. Zraven primerov, ko je optična os na nekem mestu pravokotna na površino snovi, 

nato pa se z oddaljevanjem usmeri vzdolž površine (pri 𝑟 = 𝑝), obravnavamo tudi primer, ko 

se kot med valovnim vektorjem �⃑�  in smerjo optične osi spreminja eksponentno (𝜃𝑒𝑥𝑝): 

 

 
𝜃𝑒𝑥𝑝 =

𝜋

2
(1 − 𝑒

−
𝑟
𝑝) .  (24) 

 

Pri 𝑟 = 𝑝 je v tem primeru kot med optično osjo in valovnim vektorjem �⃑�  enak 𝜋/2 (1 − 𝑒−1). 

Za primerjavo pa obravnavamo še primer, ko je smer optične osi povsod pravokotna na smer 

vektorja �⃑�  in kaže v smeri radialno od središča celice (slika 6c). Kot med �⃑�  in smerjo optične 

osi je torej konstanten (𝜃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡): 

 
𝜃𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 =

𝜋

2
 , (25) 

 

razen okoli 𝑟 = 0, kjer pri topološkem defektu smer optične osi ni definirana. 

 

3.2 Interferenčni vzorci 

 

Za vsako odvisnost 𝜃(𝑟) (enačbe (22)–(25)) po enačbi (21) ob izbranem 𝐴𝑥, 𝐴𝑦 in 𝜙 

izračunamo 𝐸𝑥
(𝑜𝑢𝑡)

 in 𝐸𝑦
(𝑜𝑢𝑡)

. Če je vpadla svetloba levo krožno polarizirana, je 𝐴𝑥 = 1, 

𝐴𝑦 = 1 in 𝜙 = 𝜋/2. Po prehodu skozi celico, v kateri je material z 𝑛𝑟 = 1,658 in 𝑛𝑖 = 1,486, 

gre svetloba še skozi desni krožni polarizator, zato je jakost električnega polja v preiskovanem 

snopu: 

 �⃑� 𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘 = (
1 𝑖
−𝑖 1

) �⃑� (𝑜𝑢𝑡) , (26) 

 

kjer smo desni krožni polarizator opisali z Jonesovo matriko, �⃑� (𝑜𝑢𝑡) pa je podan z enačbo (21).  

 

Nato izračunamo interferenčni člen med izhodno jakostjo električnega polja preiskovanega 

snopa in jakostjo električnega polja testnega valovanja (enačba (6)). Zanima nas, kako na 
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lastnosti prepuščene svetlobe vpliva razdalja 𝑝. Polmer zaslonke prilagodimo razdalji, na kateri 

se karakteristično spremeni smer optične osi. Želimo, da je modulacija v materialu znotraj 

območja, ki prepušča svetlobo, in temu tudi prilagodimo polmer zaslonke 𝑝.  

 

Na sliki 11 so prikazane interferenčne slike, ki jih dobimo pri interferenci med preiskovanim 

valom z ravnim valom, ki se razširja pod kotom glede na smer razširjanja preiskovanega vala. 

Pri izračunih je faza ravnega vala, ki se razširja po kotom na smer razširjanja preiskovanega 

vala, pri vseh primerih enaka 𝑒𝑖2𝑥. Na sliki 12 pa so prikazane interferenčne slike, ki jih dobimo 

med preiskovanim valom s krogelnim valom, ki se razširja v smeri razširjanja preiskovanega 

vala. Polmer zaslonke (𝑝) in debelino celice (𝐿) smo spreminjali tako, da je njuno razmerje 

ostalo konstantno 𝑝/𝐿 = 2.  

 

Pri interferenci preiskovanega vala z ravnim valom, ki se razširja pod kotom glede na smer 

razširjanja preiskovanega vala, s fazo 𝑒𝑖2𝑥, pri večjem polmeru zaslonke in večji debelini celice, 

opazimo območje destruktivne interference (temnejši krog). S tem, da imamo debelejšo celico, 

pri določenih smereh optične osi dosežemo to, da je svetloba po prehodu spet levo krožno 

polarizirana, zato svetloba skozi desni krožni polarizator ne pride. Opazimo, da je faza prog 

znotraj omenjenega kroga ravno nasprotna fazi proge zunaj tega območja z destruktivno 

interferenco. 

 

 
 

Slika 11. Vpliv velikosti gradienta spreminjanja kota med smerjo optične osi in smerjo širjenja valovnih čel 

preiskovanega vala, za različna spreminjanja smeri optične osi glede na smer širjenja valovnih čel preiskovanega 

vala. Interferenčni vzorec pri interferenci preiskovanega vala z ravnim testnim valom, ki se razširja pod kotom 

glede na smer razširjanja preiskovanega vala, za različni polmer zaslonke (𝑝) in debelino celice (𝐿). Valovna 

dolžina valovanja je 𝜆. a) Eksponentno (enačba (24)), b) linearno (enačba (22))  in c) sinusno (enačba (23)) 

spreminjanje smeri optične osi glede na smer širjenja valovnih čel preiskovanega vala. d) Smer optične osi je s 

krajem konstantna (enačba (25)). S črtkano krožnico v spodnji vrstici je prikazana velikost zaslonke, uporabljene 

za izris interferenčnih slik v zgornji vrstici. 
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Slika 12. Vpliv velikosti gradienta spreminjanja kota med smerjo optične osi in smerjo širjenja valovnih čel 

preiskovanega vala, za različna spreminjanja smeri optične osi glede na smer širjenja valovnih čel preiskovanega 

vala. Interferenčni vzorec pri interferenci preiskovanega vala s krogelnim valom, ki se razširja v smeri razširjanja 

preiskovanega vala, za različni polmer zaslonke (𝑝) in debelino celice (𝐿). Krivinski radij krogelnega vala je enak 

2𝑝. Valovna dolžina valovanja je 𝜆. a) Eksponentno (enačba (24)), b) linearno (enačba (22))  in c) sinusno 

(enačba (23)) spreminjanje smeri optične osi glede na smer širjenja valovnih čel preiskovanega vala. d) Smer 

optične osi je s krajem konstantna (enačba (25)). S črtkano krožnico v spodnji vrstici je prikazana velikost 

zaslonke, uporabljene za izris interferenčnih slik v zgornji vrstici. 

 

Pri linearnem spreminjanju smeri optične osi glede na smer širjenja valovnih čel preiskovanega 

vala, spreminjamo samo razdaljo 𝑝, kateri prilagodimo polmer zaslonke, pri katerem izrisujemo 

interferenčne slike (slika 13). Na sliki 13a so prikazani interferenčni vzorci pri interferenci 

preiskovanega vala z ravnim testnim valom, ki se razširja pod kotom glede na smer razširjanja 

preiskovanega vala. Na sliki 13b pa so prikazani interferenčni vzorci pri interferenci 

preiskovanega vala s krogelnim valom, ki se razširja v smeri razširjanja preiskovanega vala.  

 

Ker pri izračunih na sliki 13, ostaja debelina materiala enaka, pričakujemo, da tudi število točk, 

kjer pride do konstruktivne interference med ravnim preiskovanim valom in ravnim tesnim 

valom, ki se razširja pod kotom glede na smer razširjanja ravnega preiskovanega vala, ostaja 

enako. To bi pomenilo, da imamo ne glede na razdaljo 𝑝 enako število svetlih in temnih prog 

na posameznih interferenčnih slikah. Torej bi pričakovali, da bodo interferenčne slike na 

sliki 13a med seboj približno enake. Vendar pa lahko takšno sliko pričakujemo le, če je kot med 

razširjanjem ravnega testnega vala in razširjanjem ravnega preiskovanega vala zelo majhen. 

 

Pri sinusnem spreminjanju smeri optične osi glede na smer širjenja valovnih čel preiskovanega 

vala, smo spreminjali še periodo sinusne modulacije ob konstantnem polmeru zaslonke 

(slika 14). Z manjšanjem periode se pojavijo krožna območja destruktivne interference. 
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Slika 13. Vpliv velikosti gradienta spreminjanja kota med smerjo optične osi in smerjo širjenja valovnih čel 

preiskovanega vala, pri linearnem spreminjanju (enačba (22)) smeri optične osi glede na smer širjenja valovnih 

čel preiskovanega vala. Interferenčni vzorec pri interferenci preiskovanega vala a) z ravnim testnim valom, ki se 

razširja pod kotom glede na smer razširjanja preiskovanega vala in b) s krogelnim valom, ki se razširja v smeri 

razširjanja preiskovanega vala. Krivinski radij krogelnega vala je enak 2𝑝. Debelina celice (𝐿) je v vseh primerih 

enaka. Razdalja, na kateri kot iz enačbe (22) naraste od 0 do 𝜋/2 je označena s 𝑝 in je enaka tudi polmeru zaslonke. 

Valovna dolžina valovanja je 𝜆. S črtkano krožnico je prikazana velikost zaslonke, uporabljene za izris 

interferenčnih slik v prvem stolpcu. 

 

 
 

Slika 14. Vpliv velikosti gradienta spreminjanja kota med smerjo optične osi in smerjo širjenja valovnih čel 

preiskovanega vala (𝜃) na lastnosti prepuščene svetlobe pri sinusnem spreminjanju 𝜃 (enačba (23)) za različne 

periode. Interferenčni vzorec pri interferenci preiskovanega vala a) z ravnim testnim valom, ki se razširja pod 

kotom glede na smer razširjanja preiskovanega vala in b) s krogelnim valom, ki se razširja v smeri razširjanja 

preiskovanega vala. Krivinski radij krogelnega vala je enak 2𝑝. Polmer zaslonke 𝑝 je enak 8𝜆, debelina celice 

𝐿 = 4𝜆. Valovna dolžina valovanja je 𝜆.  
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V naslednjem poglavju bomo izračunali še uklonsko sliko za različno polarizirana valovanja, 

po prehodu skozi krožno odprtino, zapolnjeno z nehomogeno optično anizotropno snovjo. 

Zanima nas uklon prepuščene svetlobe, če je odprtina zapolnjena z materiali, katerim se smer 

optične osi s krajem sinusno spreminja, kot obravnavan v tem poglavju. 

 

4 Apodizacija krožne odprtine z nehomogeno optično anizotropno snovjo 

 

Zanima nas uklon svetlobe, ki jo prepusti nehomogena optično anizotropna snov, za primere 

prostorskega spreminjanja smeri optične osi, ki smo jih uporabljali v prejšnjem poglavju. 

Svetloba gre skozi krožno odprtino s polmerom 𝑝, v kateri je nehomogena optično anizotropna 

snov. Nehomogena optično anizotropna snov v krožni odprtini spremeni lastnosti prepuščene 

svetlobe, tako da jakost električnega polja �⃑� (𝑜𝑢𝑡) po ploščini krožne odprtine ni več konstantna 

(enačba (21)). 

 

Intenziteta na zaslonu po uklonu na prazni krožni odprtini (𝐼𝑝𝑟𝑎𝑧𝑛𝑎) je znana, in sicer [10]: 

 

 
𝐼𝑝𝑟𝑎𝑧𝑛𝑎 = 𝐼0 [

2𝐽1(𝑘0𝑝 sin𝜓)

𝑘0𝑝 sin𝜓
]
2

 , 
 

(27) 

 

kjer je 𝐼0 intenziteta pri 𝑟 = 0, 𝜓 je kot med valovnim vektorjem �⃑�  od središča reže do poljubne 

točke na zaslonu in med osjo 𝑧, 𝐽1 pa je Besselova funkcija prvega reda. 

 

Izračunati želimo še intenziteto na zaslonu (𝐼) po prehodu valovanja skozi krožno odprtino s 

polmerom 𝑝, v kateri je nehomogena optično anizotropna snov. Intenziteta je premo sorazmerna 

s kvadratom amplitude jakosti električnega polja v neki točki na zaslonu. Predpostavimo, da 

𝐸𝑥
(𝑜𝑢𝑡)

 in 𝐸𝑦
(𝑜𝑢𝑡)

 iz enačbe (21), predstavljata komponenti 𝑥 in 𝑦 jakosti električnega polja 

točkastega izvora na neki točki na krožni odprtini (zelene točke na sliki 15). Kot že 

izpostavljeno, valovanja iz teh točkastih izvorov niso več v fazi. Zaradi razlike v dolžini 

prepotovane poti svetlobe iz točkastih izvorov do poljubne točke na zaslonu pa valovanja 

pridobijo še dodatno fazno razliko. 

 

Da lahko določimo fazno razliko med valovanji na zaslonu, izračunamo prepotovano pot 

valovanja iz posameznega točkastega izvora na krožni odprtini do poljubne točke na zaslonu. 

Obravnavamo Fraunhoferjev uklon in privzamemo, da je oddaljenost zaslona, na katerem 

opazujemo uklonsko sliko, v primerjavi s polmerom krožne odprtine, zelo velika. Tako lahko 

privzamemo, da so žarki iz točkastih izvorov do poljubne točke na zaslonu med seboj 

vzporedni.  

 

Krajevni vektor iz središča krožne odprtine do poljubne točke na zaslonu je definiran kot 

�⃑� 0 = 𝑅0(cos 𝛿 sin 𝛾 , sin 𝛿 , cos 𝛿 cos 𝛾), kjer je 𝛾 kot med osjo 𝑧 in smerjo projekcije 

vektorja �⃑� 0 na ravnino 𝑥𝑧 in 𝛿 kot med vektorjem �⃑� 0 in smerjo projekcije vektorja �⃑� 0 na 
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ravnino 𝑥𝑧 (slika 16). Krajevni vektor �⃑�  iz poljubne točke na krožni odprtini do poljubne točke 

na zaslonu izračunamo kot: 

 �⃑� = −𝑟 + �⃑� 0 , (28) 

 

pri čemer je 𝑟  vektor iz središča krožne odprtine do poljubne točke na krožni odprtini. 

 

 
 

Slika 15. Stranski ris optično anizotropne snovi (celice) z debelino 𝐿 in prostorsko odvisno smerjo optične osi. 

Modre puščice predstavljajo lokalno smer optične osi. Optična os z osjo 𝑧 oklepa kot 𝜃, ki je odvisen od 

oddaljenosti (𝑟) od središča celice. Valovna čela vpadnega valovanja se razširjajo v smeri valovnega vektorja �⃑� , 

ki kaže v smeri osi 𝑧. Valovanje po prehodu skozi nehomogeno optično anizotropno snov predstavimo s točkastimi 

izvori (zelene pike), ki valovanje izsevajo na vse strani. Takoj za optično anizotropno snovjo je postavljena krožna 

odprtina s polmerom 𝑝. 

 

 

 
 

Slika 16. K izpeljavi uklona na krožni odprtini. �⃑�  je krajevni vektor iz poljubne točke 𝑃 na krožni odprtini do 

poljubne točke 𝑃′ na zaslonu, ki leži v ravnini 𝑥′𝑦′. Krajevni vektor iz središča krožne odprtine do točke 𝑃 je 

označen z 𝑟 . �⃑� 0 je krajevni vektor iz središča krožne odprtine do točke 𝑃′, 𝛾 kot med osjo 𝑧 in smerjo projekcije 

vektorja �⃑� 0 na ravnino 𝑥𝑧 ter 𝛿 kot med vektorjem �⃑� 0 in smerjo projekcije vektorja �⃑� 0 na ravnino 𝑥𝑧. 

 

Razlika med dolžino prepotovane poti valovanja, ki gre iz središča krožne odprtine do točke 𝑃′ 

na zaslonu, in dolžino poti, ki jo prepotuje valovanje, ki gre iz točke 𝑃 na krožni odprtini do 

točke 𝑃′ na zaslonu, je: 
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 𝑟 ∙ 𝑒 �⃑� 0 = 𝑥 cos 𝛿 sin 𝛾 + 𝑦 sin 𝛿 , (29) 

 

pri čemer je 𝑒 �⃑� 0 enotski vektor v smeri vektorja �⃑� 0. Komponenta 𝑥 jakosti električnega polja 

na zaslonu (𝐸𝑥
(𝑧𝑎𝑠𝑙𝑜𝑛)

) je vsota vseh komponent 𝑥 jakosti električnega polja (enačba (21)) iz 

posameznih točk krožne odprtine, pomnoženih s faznim faktorjem, ki upošteva dodatno fazo, 

ki jo valovanja iz različnih točk krožne odprtine pridobijo pri razširjanju do točke 𝑃′ na zaslonu. 

Ker so točkasti izvori zvezni, vsoto nadomestimo z integralom po celotni ploščini krožne 

odprtine: 

 
𝐸𝑥

(𝑧𝑎𝑠𝑙𝑜𝑛)
= ∬𝐸𝑥

(𝑜𝑢𝑡)(𝑥, 𝑦) 𝑒𝑖𝑘0(𝑥 cos𝛿 sin𝛾+𝑦 sin𝛿) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 . (30) 

 

Integral v enačbi (30) je lažje izračunati v polarnih koordinatah. Upoštevamo, da je 

𝑑𝑥𝑑𝑦 = 𝑟𝑑𝑟𝑑𝜑, 𝑥 = 𝑟 cos 𝜑 in 𝑦 = 𝑟 sin𝜑, in enačbo (30) preoblikujemo v: 

 

 
𝐸𝑥

(𝑧𝑎𝑠𝑙𝑜𝑛)
= ∫ 𝑟

𝑝

0

𝑑𝑟 ∫ 𝐸𝑥
(𝑜𝑢𝑡)(𝑟, 𝜑) 𝑒𝑖𝑘𝑥𝑟 cos𝜑𝑒𝑖𝑘𝑦𝑟 sin𝜑

2𝜋

0

𝑑𝜑 , 
 

(31) 

 

kjer je 𝑘𝑥 = 𝑘0 cos 𝛿 sin 𝛾 in 𝑘𝑦 = 𝑘0 sin 𝛿. Integracijske meje izberemo tako, da integriramo 

po celotni površini krožne odprtine s polmerom 𝑝. Podoben izraz zapišemo še za komponento 𝑦 

jakosti električnega polja na zaslonu (𝐸𝑦
(𝑧𝑎𝑠𝑙𝑜𝑛)

): 

 

 
𝐸𝑦

(𝑧𝑎𝑠𝑙𝑜𝑛)
= ∫ 𝑟

𝑝

0

𝑑𝑟 ∫ 𝐸𝑦
(𝑜𝑢𝑡)(𝑟, 𝜑) 𝑒𝑖𝑘𝑥𝑟 cos𝜑𝑒𝑖𝑘𝑦𝑟 sin𝜑

2𝜋

0

𝑑𝜑 . (32) 

 

Ker integrala v enačbah (31) in (32) nista analitično rešljiva, ju izračunamo numerično. Nato 

izračunamo intenziteto na zaslonu kot: 

 

 𝐼 = |𝐸𝑥
(𝑧𝑎𝑠𝑙𝑜𝑛)

|
2

+ |𝐸𝑦
(𝑧𝑎𝑠𝑙𝑜𝑛)

|
2

 . (33) 

 

Izračunamo intenziteto za različno polarizirano svetlobo, ki vpade na krožno odprtino, 

zapolnjeno z nehomogeno optično anizotropno snovjo (glej sliko 15) ter narišemo uklonsko 

sliko na oddaljenem zaslonu. Obravnavamo primere, ko je smer razširjanja vpadle svetlobe 

pravokotna na ravnino 𝑥𝑦 in se kot med optično osjo in valovnim vektorjem �⃑�  po odprtini 

spreminja sinusno (enačba (23)). Dobljene uklonske slike primerjamo s tistimi, ki jih dobimo 

pri uklonu svetlobe na prazni krožni odprtini enakega polmera. Intenziteto na zaslonu 

predstavimo vzdolž normalizirane komponente 𝑥 in 𝑦 valovnega vektorja (𝑘𝑥/𝑘0 in 𝑘𝑦/𝑘0) 

(sliki 17 in 18).  

 

Na sliki 17a in 17b je prikazana odvisnost relativne intenzitete 𝐼/𝐼0 od 𝑘𝑥/𝑘0 in od 𝑘𝑦/𝑘0 za 

linearno polarizirano vhodno svetlobo pri prehodu skozi krožno odprtino, zapolnjeno z 

nehomogeno optično anizotropno snovjo, ter pri prehodu skozi prazno krožno odprtino. 
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Obravnavamo primer, ko je je vpadna svetloba linearno polarizirana v smeri osi 𝑦, torej je 

𝛼 = 𝜋/2. Pri linearno polariziranem vhodnem valovanju opazimo, da po prehodu skozi krožno 

odprtino, zapolnjeno z nehomogeno optično anizotropno snovjo, intenziteta na zaslonu ni 

radialno simetrična. 

 

 
 

Slika 17. Prehod linearno polariziranega valovanja (𝛼 =  𝜋/2, 𝜙 = 0) skozi krožno odprtino s polmerom 

𝑝 = 16𝜆, ki je zapolnjena z nehomogeno optično anizotropno snovjo debeline 𝐿 = 4𝜆 (rdeče) ter za prehod 

linearno polariziranega valovanja skozi prazno krožno odprtino z enakim polmerom (modro). a) 2D prikaz 

relativne intenzitete na zaslonu 𝐼/𝐼0 v odvisnosti od 𝑘𝑥/𝑘0. Komponenta 𝑥 valovnega vektorja je označena s 𝑘𝑥, 

𝑘0 je valovno število v vakuumu. 𝐼0 je intenziteta na zaslonu v središču uklonske slike pri prehodu svetlobe skozi 

prazno krožno odprtino. b) 2D prikaz relativne intenzitete na zaslonu 𝐼/𝐼0 v odvisnosti od 𝑘𝑦/𝑘0. Komponenta 𝑦 

valovnega vektorja je označena s 𝑘𝑦. c) 3D prikaz relativne intenzitete na zaslonu 𝐼/𝐼0 v odvisnosti od 𝑘𝑥/𝑘0 in 

𝑘𝑦/𝑘0. 

 

Na sliki 18a je prikazana odvisnost relativne intenzitete 𝐼/𝐼0 od 𝑘𝑥/𝑘0, ko na krožno odprtino, 

zapolnjeno z nehomogeno optično anizotropno snovjo, vpade krožno polarizirano valovanje. 

Odvisnost 𝐼/𝐼0 od 𝑘𝑦/𝑘0 je za ta primer enaka, kar vidimo iz 3D prikaza intenzitete na zaslonu 

(glej sliko 18b). To nam pove, da je pri vpadu krožno polarizirane svetlobe na krožno odprtino, 

zapolnjeno z nehomogeno optično anizotropno snovjo, uklonska slika na zaslonu radialno 

simetrična. 
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Slika 18. Prehod krožno polariziranega valovanja (𝛼 = 𝜋/4, 𝜙 = 𝜋/2) skozi krožno odprtino s polmerom 

𝑝 = 16𝜆, ki je zapolnjena z nehomogeno optično anizotropno snovjo debeline 𝐿 =  4𝜆 (rdeče) ter za prehod krožno 

polariziranega valovanja skozi prazno krožno odprtino z enakim polmerom (modro). a) 2D prikaz relativne 

intenzitete na zaslonu 𝐼/𝐼0 v odvisnosti od 𝑘𝑥/𝑘0. Komponenta 𝑥 valovnega vektorja je označena s 𝑘𝑥, 𝑘0 je 

valovno število v vakuumu. 𝐼0 je intenziteta na zaslonu v središču uklonske slike pri prehodu svetlobe skozi prazno 

krožno odprtino. b) 3D prikaz relativne intenzitete na zaslonu 𝐼/𝐼0 v odvisnosti od 𝑘𝑥/𝑘0 in 𝑘𝑦/𝑘0, samo za 

pozitivne vrednosti komponente 𝑦 valovnega vektorja (𝑘𝑦). 

 

Iz slik 17 in 18 vidimo, da se pri uklonu svetlobe na  krožni odprtini, zapolnjeni z nehomogeno 

optično anizotropno snovjo, intenziteta centralnega uklonskega vrha zmanjša in postane 

primerljiva z intenziteto prvega stranskega uklonskega vrha. 

 

5 Zaključek 

 

V seminarju smo obravnavali lastnosti snopov, ki imajo vzdolž smeri razširjanja valovnih čel 

singularnost, imenovano optični vrtinec. Ti snopi imajo tirno vrtilno količino 𝑚ℏ, valovna čela 

pa v obliki prostorske vijačnice z |𝑚| prepletenimi površinami (slika 3a). 

 

Opisali smo Laguerre-Gaussove snope, ki so najbolj znani snopi z optičnim vrtincem in 

pokazali  interferenčne vzorce pri interferenci Laguerre-Gaussovih snopov z ravnim valom, ki 

se razširja v smeri snopa z optičnim vrtincem, z ravnim valom, ki se razširja pod kotom glede 

na smer razširjanja snopa z optičnim vrtincem, in s krogelnim valom, ki se razširja v smeri 

snopa z optičnim vrtincem (slika 5). Pokazali smo, kako na tak način razločimo 

Laguerre-Gaussove snope z različnimi tirnimi vrtilnimi količinami. Od tirne vijačnosti 𝑚 je 

odvisno število obarvanih območij in dodatnih spiral ter prog, ki jih dobimo pri interferenci s 

testnim valom (slike 3b–3d). 

 

Nato smo obravnavali pretvorbo snopa z ravnimi valovnimi čeli v snop z optičnim vrtincem. 

Pretvorbo smo dosegli s prehodom krožno polariziranega valovanja skozi optično anizotropno 

snov, v kateri se smer optične osi s krajem spreminja. Obravnavali smo primere, ko je smer 

optične osi v središču opazovanega območja v smeri razširjanja valovanja, nato pa se kot med 

smerjo optične osi in smerjo razširjanja valovanja spreminja radialno (linearno, sinusno in 

eksponentno) tako, da je na robu opazovanega območja optična os pravokotna na smer 
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razširjanja valovanja. Pri risanju interferenčnih vzorcev smo spreminjali debelino optično 

anizotropne snovi in polmer zaslonke. Z opazovanjem interferenčnih vzorcev (slike 11–14) smo 

ugotovili, da v vseh primerih dobimo snop s tirno vrtilno količino 2ℏ. 

 

Na koncu smo obravnavali še, kako nehomogena optično anizotropna snov, s katero zapolnimo 

krožno odprtino, spremeni lastnosti uklona linearno in krožno polarizirane vpadle svetlobe. Za 

Fraunhoferjev uklon smo izračunali intenziteto svetlobe na oddaljenem zaslonu in uklonsko 

sliko primerjali z uklonsko sliko na prazni krožni odprtini (sliki 17 in 18). Vidimo, da se pri 

uklonu svetlobe na  krožni odprtini, zapolnjeni z nehomogeno optično anizotropno snovjo, 

intenziteta centralnega uklonskega vrha, ki jo opazujemo na zaslonu, zmanjša in postane 

primerljiva z intenziteto prvega stranskega uklonskega vrha. V dobljenih uklonskih 

maksimumih bi lahko preverili tudi, kako se s krajem spreminja polarizacija svetlobe. Kot 

nadgradnjo dosedanjih izračunov, bi pri izračunih uklonske slike lahko uporabili Fresnelov 

uklon, saj v bližnjem polju lahko pričakujemo mikrolečenje, podobno kot na Williamsovih 

domenah [14]. 
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