ΟΠΤΙΚΗ FOURIER
Γ. Μήηζος

Α. Θεωπία
1. Διζαγωγή
Η επεμεξγαζία νπηηθώλ δεδνκέλσλ, ην θηιηξάξηζκα ρσξηθώλ ζπρλνηήησλ (θαη
επνκέλσο ε επεμεξγαζία ελόο νπηηθνύ ζήκαηνο ή κηαο εηθόλαο) θαη ε νινγξαθία,
βξίζθνληαη αλάκεζα ζ΄έλα κεγάιν πιήζνο νπηηθώλ εθαξκνγώλ πνπ ζπλδένληαη
άκεζα κε έλα βαζηθό ηκήκα ηεο κνληέξλαο νπηηθήο: ηελ νπηηθή Fourier. Η νπηηθή
Fourier πεξηγξάθεη ηε δηάδνζε ηνπ θσηόο θαηά κήθνο νπηηθώλ ζπζηεκάησλ.
ύκθσλα κε ηε ζεσξία Fourier, θάζε ζήκα ή νπηηθή απεηθόληζε (εηθόλα) απνηειείηαη
από έλα άζξνηζκα άπεηξσλ εκηηνλνεηδώλ θπκάησλ (ζπλαξηήζεσλ), ηα νπνία δελ είλαη
ηίπνηε άιιν παξά κεηαβνιέο ηεο θσηεηλόηεηαο ζ΄όιε ηελ έθηαζε ηεο εηθόλαο.
Βαζηθά ζηνηρεία ελόο ηέηνηνπ θύκαηνο είλαη ε ρσξηθή ζπρλόηεηα, ην πιάηνο θαη ε
θάζε. Η ρσξηθή ζπρλόηεηα είλαη ε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο θαηά ηε δηάδνζή ηνπ ζην
ρώξν. Σν πιάηνο αληηζηνηρεί ζηελ αληίζεζε ή δηαθνξά κεηαμύ ησλ αθξαίσλ ηηκώλ
ζθνηεηλνύ – θσηεηλνύ ηεο εηθόλαο, ελώ ε θάζε πεξηγξάθεη ηε κεηαηόπηζε ηεο ζέζεο
ηνπ θύκαηνο, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή. Η ιεηηνπξγία επνκέλσο ελόο νπηηθνύ
ζπζηήκαηνο απεηθόληζεο ζπλίζηαηαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ
θαη ηε κεηαθνξά ηνπο (κέζσ ηνπ νπηηθνύ θύκαηνο πνπ δηακνξθώλνπλ) ζ΄ έλα επίπεδν
απεηθόληζεο (επίπεδν Fourier ή επίπεδν ζπρλνηήησλ). Σν παξαπάλσ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα κεηαζρεκαηηζκώλ Fourier.
Έλαο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier, δελ θσδηθνπνηεί κόλν έλα απιό εκηηνλνεηδέο, αιιά
έλα πιήζνο εκηηνλνεηδώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ εηθόλα θαη επνκέλσο έλα πιήζνο
ρσξηθώλ ζπρλνηήησλ ζε κηα κεγάιε πεξηνρή πνπ θαιύπηεη από ρακειέο έσο πνιύ
πςειέο ζπρλόηεηεο ηηο νπνίεο θαη κεηαθέξεη ζην επίπεδν απεηθόληζεο. Γηα λα γίλεη
πην θαηαλνεηό απηό ζθεθηείηε ηελ πεξίπησζε ελόο πξίζκαηνο, όπνπ κηα αθηίλα
θσηόο δηαζπάηαη ζε έλα θάζκα ρξσκάησλ. Καηά ηελ ίδηα έλλνηα θαη ν
κεηαζρεκαηηζκόο Fourier αλαιύεη κηα ζπλάξηεζε f(x) ζε έλα θάζκα ζπρλνηήησλ.
Γεδνκέλνπ όηη ε πξνζέγγηζε Fourier πξαγκαηεύεηαη ηε δηαδηθαζία νπηηθήο
απεηθόληζεο σο θαηλόκελν πεξίζιαζεο, πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο πεξίζιαζεο
θαη όρη κόλν ζηελ νπηηθή, ρξεζηκνπνηνύλ σο εξγαιείν ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο Fourier.
2. Οπηική Fourier
ύκθσλα κε ηε ζεσξία Fourier, ζρεδόλ όιεο νη πεξηνδηθέο ζπλαξηήζεηο κπνξεί λα
ζπληεζνύλ από έλα άζξνηζκα αξκνληθώλ όξσλ (δειαδή από εκηηνληθέο ή
ζπλεκηηνληθέο ζπληζηώζεο) πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά πιάηε θαη ζπρλόηεηεο.
Οπσζδήπνηε όκσο ε αλάιπζε δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηηο πεξηνδηθέο ζπλαξηήζεηο ζε
ζρέζε κε ηηο αξκνληθέο ηνπο, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηηο κε πεξηνδηθέο (γηα
παξάδεηγκα ζόξπβνο), νη νπνίεο κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζηηο ζπληζηώζεο ζπρλόηεηέο
ηνπο. Ο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier κηαο ζπλάξηεζεο δηακνξθώλεη επνκέλσο έλα
ζπλερέο θάζκα ζπρλνηήησλ (έλα ζήκα δειαδή), όπνπ ε ζπνπδαηόηεηα ηεο θάζε
ζπρλόηεηαο θαζνξίδεηαη από ην αληίζηνηρν πιάηνο ηεο. Τςνύκελνο δε ζην ηεηξάγσλν
απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ηεο έληαζεο. Έηζη έλαο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ζα καο
δώζεη ηελ θαηαλνκή ηεο έληαζεο θαηά ηελ απεηθόληζε ηεο πεξίζιαζεο ελόο
αληηθεηκέλνπ, δεδνκέλνπ όηη ε απεηθόληζε πεξίζιαζεο δηαηξεί έλα νπηηθό ζήκα ζε κηα
ζεηξά από ρσξηθέο ζπρλόηεηεο, ησλ νπνίσλ ε ζπνπδαηόηεηα θαζνξίδεηαη από ηελ
θαηαλνκή ηεο έληαζεο.
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2.1 Σςμβολή κςμάηων
Η ζπκβνιή θπκάησλ είλαη ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη όηαλ δπν ή πεξηζζόηεξα
θύκαηα πνπ δηαδίδνληαη ζην ίδην κέζν, αιιειεπηδξνύλ (ζπκβάιινπλ) κεηαμύ ηνπο. Η
ζπκβνιή ηνπο κπνξεί λα είλαη είηε εληζρπηηθή είηε απνζβεζηηθή, δειαδή ην λέν θύκα
πνπ ζα πξνθύςεη λα είλαη κεγαιύηεξν από ηα αξρηθά θύκαηα ή πνιύ κηθξόηεξν ή θαη
κεδεληθό.
Φαηλόκελα ζπκβνιήο ζπλαληώληαη ζε όια ηα θύκαηα: αθνπζηηθά, κεραληθά,
ειεθηξνκαγλεηηθά θ.ιπ. Σν πην εληππσζηαθό όκσο θαηλόκελν ζπκβνιήο
παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε ζπκβνιήο ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ νξαηνύ
θσηόο. ΄ απηή ηελ πεξίπησζε ην ζπλνιηθό ειεθηξηθό πεδίν ηνπ θύκαηνο πνπ
πξνθύπηεη είλαη ην αλπζκαηηθό άζξνηζκα ησλ ειεθηξηθώλ πεδίσλ ησλ επί κέξνπο
θπκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ, αλεμάξηεηα από ηε ζπρλόηεηά ηνπο, ηε δηεύζπλζή ηνπο ή
ηελ αξρή ηνπο. Δπεηδή ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα ηαιαληώλνληαη ζε ζρέζε κε ην
ρξόλν, βαζηθόο παξάγνληαο εδώ είλαη ε δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ηνπο. Φαηλόκελα
ζπκβνιήο είλαη γεληθώο νξαηά όηαλ ηα θύκαηα πνπ ζπκβάιινπλ έρνπλ ηελ ίδηα
ζπρλόηεηα (ή κήθνο θύκαηνο), έηζη ώζηε ε δηαθνξά θάζεο ηνπο είλαη ζηαζεξή ζε
ζρέζε κε ην ρξόλν. Απηό επηηπγράλεηαη όηαλ ηα θύκαηα πξνέξρνληαη από ηελ ίδηα
πεγή (δηαίξεζε κεηώπνπ θύκαηνο).
Η δηαθνξά θάζεο Γθ κεηαμύ δπν θπκάησλ δηακνξθώλεηαη από ηε ζρέζε:
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Όηαλ ην Γθ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 2π ή όηαλ Γr είλαη πνιιαπιάζην ηνπ ι, ηόηε ηα
ειεθηξηθά πεδία ησλ δπν θπκάησλ αζξνίδνληαη θαη δεκηνπξγνύλ έλα κεγαιύηεξν
ειεθηξηθό πεδίν (εληζρπηηθή ζπκβνιή - ρήκα 1α).
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Σσήμα 1.
(α) Τν απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο δπν όκνησλ θπκάησλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα θάζε ή δηαθνξά θάζεο αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ 2π. (β) Τν
απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο δπν όκνησλ θπκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξά θάζεο
πεξηηηό πνιιαπιάζην ηνπ π.
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ηνπ ι/2, ηόηε ηα ειεθηξηθά πεδία ησλ δπν θπκάησλ έρνπλ αληίζεηε δηεύζπλζε θαη ην
ζπλνιηθό ειεθηξηθό πεδίν πνπ δηακνξθώλεηαη είλαη κηθξόηεξν. ηελ πεξίπησζε
εηδηθά πνπ ηα θύκαηα έρνπλ ην ίδην πιάηνο, ην ειεθηξηθό πεδίν είλαη κεδεληθό
(απνζβεζηηθή ζπκβνιή - ρήκα 1β).
εκείσζε: όιεο νη ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο ζα καο δώζνπλ ελδηάκεζα θαηλόκελα
εληζρπηηθήο ή απνζβεζηηθήο ζπκβνιήο.
2.2 Πεπίθλαζη θωηόρ
Μηα βαζηθή ηδηόηεηα ησλ θπκάησλ είλαη όηη παξνπζηάδνπλ θαηλόκελα πεξίζιαζεο.
Γηα παξάδεηγκα ηα αθνπζηηθά θύκαηα κπνξνύλ λα θακππιώζνπλ (λα απνθιίλνπλ)
γύξσ από γσλίεο θ.ιπ. Καηά παξόκνην ηξόπν θαη κηα δέζκε θσηόο, όηαλ ζπλαληά
εκπόδην, κπνξεί λα απνθιίλεη από ηελ πνξεία ηεο, λα θακππιώζεη γύξσ από απηό θαη
έλα ηκήκα ηεο λα βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο γεσκεηξηθήο ζθηάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ πεξλάεη κέζα από έλα πνιύ κηθξό άλνηγκα κε αηρκεξέο πιεπξέο, έλα ηκήκα ηεο
ζα βξεζεί έμσ από ην όξην ηεο γεσκεηξηθήο ζθηάο ηνπ αλνίγκαηνο. ε κηα πην
πξνζεθηηθή παξαηήξεζε, κπνξνύκε λα δνύκε όηη ζηελ πεξηνρή απηή ζρεκαηίδνληαη
ζθνηεηλέο θαη θσηεηλέο δώλεο (απεηθόληζε πεξίζιαζεο), θαηλόκελν ην νπνίν δελ
κπνξεί λα εμεγεζεί από ηε γεσκεηξηθή νπηηθή. Δπνκέλσο ε πεξίζιαζε είλαη έλα
θαζαξά θπκαηηθό θαηλόκελν θαη παξαηεξείηαη όηαλ θαηά ηε δηάδνζε ελόο θύκαηνο,
έλα ηκήκα ηνπ κεηαβάιιεη ην πιάηνο ή ηε θάζε ηνπ.
Δίλαη βαζηθό λα θαηαλνήζνπκε όηη δελ ππάξρεη ζεκειηαθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ
θαηλνκέλσλ ηεο ζπκβνιήο θαη ηεο πεξίζιαζεο ησλ θπκάησλ. Θεσξνύκε όκσο σο
ζπκβνιή ην θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη όηαλ έρνπκε ππέξζεζε ιίγσλ θπκάησλ θαη
σο πεξίζιαζε ηελ πεξίπησζε ππέξζεζεο κεγάινπ αξηζκνύ θπκάησλ πνπ μεθηλνύλ
από έλα εκπόδην (ζπκβνιή πνιιαπιώλ θπκάησλ).
Σα θαηλόκελα πεξίζιαζεο έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε δπν θαηεγνξίεο. ηελ πεπίθλαζη
Fraunhofer, ε πξνζπίπηνπζα δέζκε θσηόο είλαη έλα επίπεδν θύκα (δέζκε
παξάιιεισλ αθηίλσλ θσηόο) θαη ε παξαηήξεζε ηεο απεηθόληζεο ηεο πεξίζιαζεο
(αλίρλεπζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηόο) πξαγκαηνπνηείηαη πνιύ καθξηά από ην ζεκείν ηνπ
εκπνδίνπ (πεξίζιαζε καθξηλνύ πεδίνπ), έηζη πνπ ηα θύκαηα πνπ θηάλνπλ εθεί
θαίλνληαη σο επίπεδα θύκαηα. ηελ πεξίζιαζε Fresnel, ε πξνζπίπηνπζα δέζκε θαη
ηα παξαγόκελα θύκαηα δελ είλαη επίπεδα θύκαηα, αιιά παξνπζηάδνπλ κηα ζεκαληηθή
θακπύισζε ζην κέησπν θύκαηνο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε πεγή θσηόο θαη
ην επίπεδν παξαηήξεζεο βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζην εκπόδην (πεξίζιαζε θνληηλνύ
πεδίνπ). Από ηηο δπν θαηεγνξίεο, ε πιένλ ζεκαληηθή είλαη ε πεξίζιαζε Fraunhofer.
ην ρήκα 2 παξνπζηάδεηαη ε απεηθόληζε πεξίζιαζεο κεξηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ πνξεία κηαο δέζκεο παξάιιεισλ αθηίλσλ θσηόο. Γηα λα
απινπνηήζνπκε ηελ αλάιπζή καο αο ζεσξήζνπκε ηελ πεξίπησζε (γ) ηνπ νπηηθνύ
θξάγκαηνο. Σα νπηηθά θξάγκαηα είλαη νπηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζηελ πην απιή ηνπο
κνξθή κπνξεί λα είλαη έλα γπάιηλν πιαθίδην πνπ θέξεη ραξαγέο πεξηνδηθά
δηαηεηαγκέλεο (διαπεπαηό θπάγμα). Αλ ζε έλα θξάγκα απηήο ηεο κνξθήο πξνζπέζεη
κνλνρξσκαηηθή δέζκε παξαιιήισλ αθηίλσλ, νη ραξαγέο ηνπ θξάγκαηνο ελεξγνύλ
ζαλ αδηαθαλείο πεξηνρέο θαη δελ επηηξέπνπλ ζην θσο λα πεξάζεη. Αληίζεηα, ηα
δηάθελα (δηαπεξαηά ηκήκαηα) κεηαμύ δύν ραξαγώλ δξνπλ ζαλ ζρηζκέο θαη επηηξέπνπλ
ζην θσο λα πεξάζεη θαη΄ επζείαλ ρσξίο λα παξνπζηάζεη θαηλόκελα πεξίζιαζεο. Όκσο
ζηηο παξπθέο ησλ ζρηζκώλ ην θσο πθίζηαηαη ζρεηηθή θακπύισζε πξνο
ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζύλζεηο (γσλίεο) θαη ζρεκαηίδεη ηελ απεηθόληζε πεξίζιαζεο.
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Σν θέληξν ηεο απεηθόληζεο, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2γ, δηακνξθώλεηαη από ην θσο
πνπ πεξλάεη θαη΄ επζείαλ ρσξίο λα θακππιώζεη, ελώ ην ηκήκα πνπ έρεη ππνζηεί

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(δ)

Σσήμα 2. Απεηθνλίζεηο πεξίζιαζεο: (α) ιεπηήο ζρηζκήο. (β) νπήο. (γ) πνιιώλ
ζρηζκώλ (νπηηθό θξάγκα). (δ) ιεπηνύ κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο. (ε) πεξηζηξέθνληαο ην
νπηηθό θξάγκα, πεξηζηξέθεηαη θαη ε απεηθόληζε πεξίζιαζεο. (δ) απεηθόληζε
πεξίζιαζεο νπηηθνύ θξάγκαηνο πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή ζηαζεξά ζε ζρέζε κε
απηό ηεο πεξίπησζεο (γ).
πεξίζιαζε, δεκηνπξγεί κέγηζηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο από ην
θεληξηθό κέγηζην. Σα κέγηζηα απηά θαινύληαη ηάμεηο θξνζζώλ. Έλαο θαθόο ζα
εζηηάζεη ηελ απεηθόληζε πεξίζιαζεο επάλσ ζηελ εζηία ηνπ. Γηα λα είκαζηε όκσο
αθξηβείο, απηό πνπ πξαγκαηηθά ζα εζηηάζεη επάλσ ζηελ εζηία είλαη ην θεληξηθό
κέγηζην, ιόγσ ηνπ όηη δηακνξθώλεηαη από δέζκε παξάιιεισλ αθηίλσλ (παξάιιειε
πξνο ηνλ νπηηθό άμνλα ηνπ θαθνύ). Σν ηκήκα ηνπ θσηόο πνπ θακππιώλεη
(πεξηζιάηαη), πξνζπίπηεη ζην θαθό ππό γσλία θαη επνκέλσο ζα επξεζεί αθόκε πην
καθξηά από ην θεληξηθό κέγηζην. Καη΄ απηόλ, επνκέλσο, ηνλ ηξόπν ζρεκαηίδνληαη ηα
κέγηζηα ηεο πεξίζιαζεο ζην εζηηαθό επίπεδν ηνπ θαθνύ (επίπεδν Fourier). Τπ΄ απηή
ηελ έλλνηα ν θαθόο “ραξηνγξαθεί” ηελ πνζόηεηα ηνπ θσηόο πνπ πξνέξρεηαη από
πεξίζιαζε (ηαμηλνκεί δειαδή ην θσο ζε ηάμεηο πεξίζιαζεο ζην εζηηαθό ηνπ επίπεδν).
ε καζεκαηηθνύο όξνπο, ε νπηηθή πιεξνθνξία ελόο αληηθεηκέλνπ δηαρσξίδεηαη, ζην
επίπεδν Fourier, ζε ζπρλόηεηεο.
2.3 Χωπικέρ ζςσνόηηηερ
ε ζρέζε κε ηελ απεηθόληζε πεξίζιαζεο πνπ παξαηεξνύκε ζην ρήκα 2γ, ην θεληξηθό
κέγηζην απνηειεί ηνλ θξνζζό κεδεληθήο ηάμεο, ελώ ηα πξώηα κέγηζηα (δεμηά θαη
αξηζηεξά ηνπ θεληξηθνύ) θαινύληαη θξνζζνί 1εο ηάμεο, ηα δεύηεξα κέγηζηα
θαινύληαη θξνζζνί δεύηεξεο ηάμεο θ.ν.θ. ε όξνπο Fourier, νη πςειέο ρσξηθέο
ζπρλόηεηεο αληηζηνηρνύλ ζε πςειέο ηάμεηο θξνζζώλ, πνπ ν ζρεκαηηζκόο ηνπο απαηηεί
πςειό βαζκό θάκςεο ηνπ θσηόο. Έηζη, γηα όια ηα αληηθείκελα, νη ζπρλόηεηεο πνπ
επξίζθνληαη ζηα άθξα ηεο απεηθόληζεο πεξίζιαζεο δειαδή ζηα άθξα ηεο θαηαλνκήο
ηεο έληαζεο ζην επίπεδν Fourier, αληηζηνηρνύλ ζε πςειόηεξεο ρσξηθέο ζπρλόηεηεο.
Οη ρακειόηεξεο ρσξηθέο ζπρλόηεηεο, γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη κεγάιε θάκςε ηνπ
θσηόο, επξίζθνληαη ζην κέζν ηνπ επηπέδνπ Fourier. Ο θξνζζόο κεδεληθήο ηάμεο
αληηζηνηρεί ζε κεδεληθή ζπρλόηεηα θαη εθθξάδεη κηα κέζε ηηκή ηεο έληαζεο (όξνο
DC).
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2.4 Ο θακόρ ωρ μεηαζσημαηιζηήρ Fourier
Πξαθηηθά, ε παξαηήξεζε κηαο απεηθόληζεο πεξίζιαζεο καθξηλνύ πεδίνπ (πεξίζιαζε
Fraunhofer) πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ζπγθιίλνληα θαθνύ, ν νπνίνο
εζηηάδεη ηελ απεηθόληζε ζε ζπγθεθξηκέλε θνληηλή απόζηαζε (ρήκα 3). Σν
αληηθείκελν (ζρηζκή, νπή, εηθόλα ζε ζιάτλη θ.ιπ) ηνπνζεηείηαη επάλσ ζην εζηηαθό
επίπεδν ηνπ θαθνύ (επίπεδν αληηθεηκέλνπ).
Γηα λα απινπνηήζνπκε ηελ αλάιπζή καο αο ζεσξήζνπκε πάιη ηελ πεξίπησζε ελόο
νπηηθνύ θξάγκαηνο (κνλνδηάζηαην αληηθείκελν) πνπ πεξηγξάθεηαη από ηε ζπλάξηεζε
επίπεδν
αληηθεηκέλνπ
F(x)

επίπεδν
Fourier
F΄(λx)

L1

m-1
m0
m1

g1
f

f
p1

Σσήμα 3. Τν είδσιν ηεο απεηθόληζεο πεξίζιαζεο ελόο αληηθεηκέλνπ παξαηεξείηαη
ζην δεύηεξν εζηηαθό επίπεδν ελόο ζπγθιίλνληα θαθνύ (επίπεδν Fourier), εζηηαθήο
απόζηαζεο f.
F(x), ζην νπνίν πξνζπίπηεη θάζεηα δέζκε παξάιιεισλ αθηίλσλ κνλνρξσκαηηθνύ
θσηόο. Η πεξίζιαζε καθξηλνύ πεδίνπ ζα ζρεκαηηζηεί από όιεο ηηο παξάιιειεο
κεηαμύ ηνπο αθηίλεο πνπ πξνέξρνληαη από όια ηα ζεκεία ησλ ζρηζκώλ. Έλαο
ζπγθιίλνληαο θαθόο ζα ζπιιέμεη όιεο απηέο ηηο νκάδεο ησλ παξάιιεισλ αθηίλσλ θαη
ζα ηηο εζηηάζεη ζην δεύηεξν εζηηαθό ηνπ επίπεδν. ην ρήκα 3, γηα ιόγνπο
απινπνίεζεο ησλ πξαγκάησλ, παξνπζηάδνπκε ηξεηο νκάδεο παξάιιεισλ αθηίλσλ πνπ
εζηηάδνληαη θαη΄ απηό ηνλ ηξόπν. ηελ νπζία, απηό πνπ πξαγκαηνπνηήζακε είλαη όρη
κόλν λα κεηαθέξνπκε ηελ απεηθόληζε καθξηλνύ πεδίνπ πην θνληά, αιιά θαη λα ηελ
κηθξύλνπκε. Με άιια ιόγηα ν θαθόο ιεηηνπξγεί σο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο Fourier,
ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε απεηθόληζε πεξίζιαζεο ζην επίπεδν p1 είλαη, όπσο έρνπκε
αλαθέξεη, ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε
απεηθόληζε πεξίζιαζεο είλαη ην θάζκα ησλ ρσξηθώλ ζπρλνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ,
δειαδή ε εηθόλα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθεηαη από ηε ζπλάξηεζε F(x),
κεηαθέξζεθε από ην ρώξν ησλ δηαζηάζεσλ ζην ρώξν ησλ ζπρλνηήησλ. Η απεηθόληζε
πνπ παξαηεξνύκε ζην επίπεδν Fourier (επίπεδν p1), πεξηγξάθεηαη από ηε ζπλάξηεζε
F΄(λx).
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ απινύ κνλνδηάζηαηνπ νπηηθνύ θξάγκαηνο πνπ εμεηάδνπκε, ν
θξνζζόο κεδεληθήο ηάμεο m0 απνηειεί ηνλ όξν DC θαη αληηζηνηρεί ζε κεδεληθή
ρσξηθή ζπρλόηεηα. Οη θξνζζνί m1 θαη m-1 πνπ παξαηεξνύληαη εθαηέξσζελ ηνπ
θεληξηθνύ, αληηζηνηρνύλ ζηε ζεκειηώδε ρσξηθή ζπρλόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελώ νη
ππόινηπνη θξνζζνί m 2, m 3, m 4 θ.ιπ πνπ παξαηεξνύληαη θαζώο απνκαθξπλόκαζηε
από ηνλ θεληξηθό, αληηζηνηρνύλ ζηηο αξκνληθέο ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο θαη
δηακνξθώλνληαη ζε όιν θαη πςειόηεξεο ρσξηθέο ζπρλόηεηεο.
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εκείσζε: ζηε γεληθή πεξίπησζε δηζδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ, όια ηα παξαπάλσ
ηζρύνπλ, όκσο ε απεηθόληζε πεξίζιαζεο δελ ζα είλαη ηόζν απιή αιιά ζα είλαη
δηζδηάζηαηε (γηα παξάδεηγκα ρήκα 2δ), δηακνξθνύκελε από έλα κεηαζρεκαηηζκό
Fourier δπν δηαζηάζεσλ.
2.5 Ανηίζηποθορ μεηαζσημαηιζμόρ Fourier – Αναζύνθεζη εικόναρ
Κάζε κεηαζρεκαηηζκόο Fourier έρεη θαη ηνλ αληίζηξνθό ηνπ, ν νπνίνο επαλαθέξεη ηε
κεηαζρεκαηηζκέλε (θαηά Fourier) ζπλάξηεζε πίζσ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. Αλ, γηα
παξάδεηγκα F΄(λx,λy) = [ F(x,y)], ηόηε F(x,y) = -1[F΄(λx,λy)], όπνπ [ F(x,y)] ν
κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηεο ζπλάξηεζεο F(x,y) θαη -1[F΄(λx,λy)] ν αληίζηξνθόο
ηνπ.
επίπεδν
εηθόλαο

z
x
επίπεδν
Fourier

θαθόο

y
επίπεδν
αληηθεηκέλνπ

y

p1
L1

επίπεδν
θύκα

f2

L2

θαθόο

p2

f2

f1

x
g1

f1

Σσήμα 4. Αλαινγηθή επεμεξγαζία νπηηθνύ ζήκαηνο - Δηάηαμε 4f.
Απηή ε δηάηαμε ζπκπιεξώλεη ηε δηάηαμε ηνπ Σρήκαηνο 3.
ην ρήκα 4 παξνπζηάδεηαη έλα νπηηθό ζύζηεκα (δηάηαμε 4f) πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη
ηηο δπν απηέο εξγαζίεο: δειαδή κεηαζρεκαηίδεη ηε ζπλάξηεζε θαηά Fourier ζην
επίπεδν p1 θαη θαηόπηλ ηελ αλαζπλζέηεη ζην επίπεδν p2 κε ηε βνήζεηα ηνπ θαθνύ L2.
Απηό καο δίλεη πξαθηηθά ηε δπλαηόηεηα λα επέκβνπκε ζην επίπεδν Fourier (p1) θαη λα
κεηαβάιινπκε ην θάζκα ζπρλνηήησλ ηεο εηθόλαο πνπ έρνπκε ζην επίπεδν g1,
αιιάδνληαο ηειηθά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.

2.6 Φιληπάπιζμα σωπικών ζςσνοηήηων – Δπεξεπγαζία εικόναρ
Μηα πνιύ ζεκαληηθή εθαξκνγή ησλ νπηηθώλ κεηαζρεκαηηζκώλ Fourier βξίζθεηαη
ζηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη βειηίσζεο εηθόλσλ. Η δηαδηθαζία απηή
πεξηιακβάλεη δπν ζηάδηα: θαηά ην πξώην ζηάδην ην θάζκα ησλ ρσξηθώλ ζπρλνηήησλ
ηνπ αξρηθνύ νπηηθνύ ζήκαηνο/εηθόλαο ηξνπνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα θίιηξσλ ζην
επίπεδν κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier, ελώ θαηά ην δεύηεξν ζηάδην, κε ηε ρξήζε ελόο
αθόκε θαθνύ, πξαγκαηνπνηείηαη έλαο δεύηεξνο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier πνπ
αλαζπλζέηεη ηελ αξρηθή εηθόλα ζην πίζσ εζηηαθό ηνπ επίπεδν, ε νπνία όκσο ζα
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παξνπζηαζηεί αιιαγκέλε ιόγσ ησλ κεηαβνιώλ πνπ έρεη ππνζηεί ην θάζκα ησλ
ρσξηθώλ ζπρλνηήησλ ηεο.
επίπεδν
αληηθεηκέλνπ

επίπεδν
Fourier

L1
νπηηθόο
κεηαζρεκαηηζκόο Fourier

ρσξηθό
θίιηξν

επίπεδν
εηθόλαο

L2

Σσήμα 5. Αλαινγηθή επεμεξγαζία νπηηθνύ ζήκαηνο. Τν ζήκα θηιηξάξεηαη
ζην επίπεδν ζπρλνηήησλ από θίιηξν δηέιεπζεο ρακειώλ ζπρλνηήησλ.
ην ρήκα 5 παξνπζηάδεηαη κηα πηζαλή δηάηαμε γηα ηελ νπηηθή επεμεξγαζία κηαο
εηθόλαο ηνπνζεηεκέλεο ζην επίπεδν ηνπ αληηθεηκέλνπ. Παξαηεξείζηε ζην επίπεδν
Fourier ηελ ύπαξμε ελόο ρσξηθνύ θίιηξνπ (έλα αδηαθαλέο ζιάτλη πνπ θέξεη κηα νπή
ζην θέληξν ηνπ), ην νπνίν κπινθάξεη ηηο πςειέο ζπρλόηεηεο θαη επηηξέπεη ηε
δηέιεπζε κόλν ησλ ρακειώλ ζπρλνηήησλ. ΄ απηή ηελ πεξίπησζε ε εηθόλα πνπ ζα
πξνθύςεη από ην δεύηεξν κεηαζρεκαηηζκό Fourier ζα απνηειείηαη από κηα ζύλζεζε
ρακειώλ ζπρλνηήησλ, κε απνηέιεζκα νη αηρκεξέο γσλίεο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ
αξρηθή
εηθόλα

επίπεδν
Fourier

θίιηξν

ηειηθή
εηθόλα

(α). Η εηθόλα θηιηξάξεηαη
από κάζθα πνπ θέξεη
αδηαθαλείο θειίδεο, αθξηβώο
εθεί πνπ επξίζθνληαη νη
πεξηθεξεηαθνί θξνζζνί.
(β). Η εηθόλα θηιηξάξεηαη από
θίιηξν δηέιεπζεο
πςειώλ
ζπρλνηήησλ – όμπλζε ησλ
άθξσλ.
(γ). Η εηθόλα θηιηξάξεηαη από
θίιηξν δηέιεπζεο ρακειώλ
ζπρλνηήησλ – ζόισκα ησλ
άθξσλ.
Σσήμα 6. Φηιηξάξηζκα ρσξηθώλ ζπρλνηήησλ
αξρηθή λα παξνπζηάδνληαη ζηξνγγπιεκέλεο. Με άιια ιόγηα, δεκηνπξγήζακε κηα λέα
εηθόλα κηθξόηεξεο νμύηεηαο από ηελ αξρηθή.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηε ρξήζε ρσξηθώλ θίιηξσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο
νπηηθήο επεμεξγαζίαο εηθόλαο, πξαγκαηνπνηήζακε ςεθηαθή πξνζνκνίσζε κεξηθώλ
κνληέισλ ηελ νπνία παξαζέηνπκε ζην ρήκα 6.
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Παξαηεξείζηε ζην ζρήκα ηελ εηθόλα (α). Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο ζα παξνπζηάζεη κηα
εηθόλα πνπ δηακνξθώλεηαη από κηα αζαθή θσηεηλή θπθιηθή πεξηνρή (πνπ πεξηέρεη
ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο εηθόλαο) θαη πεξηθεξεηαθά από ηέζζεξηο
θσηεηλνύο θξνζζνύο, νη νπνίνη δεκηνπξγνύληαη ιόγσ ηνπ πιέγκαηνο. Οη δπν θξνζζνί
ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα δεκηνπξγνύληαη από ηηο νξηδόληηεο ξαβδώζεηο ηνπ
πιέγκαηνο, ελώ νη άιινη δπν ζηνλ νξηδόληην άμνλα δεκηνπξγνύληαη από ηηο
θαηαθόξπθεο ξαβδώζεηο. Αλ ζην επίπεδν Fourier ηνπνζεηήζνπκε έλα δηαθαλέο
θίιηξν (κάζθα) πνπ θέξεη ηέζζεξηο αδηαθαλείο θειίδεο, ηνπνζεηεκέλεο θαηά ηξόπν
πνπ λα κπινθάξνπλ ηνπο θσηεηλνύο θξνζζνύο (δειαδή κπινθάξνπκε ην θάζκα
ζπρλνηήησλ ηνπ πιέγκαηνο), ηόηε ν αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ζα
αλαζπλζέζεη ηελ αξρηθή εηθόλα, ρσξίο όκσο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ην
πιέγκα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε ηνπ πιέγκαηνο ζηελ ηειηθή εηθόλα.
ηηο επόκελεο δπν πεξηπηώζεηο (β) θαη (γ) ρξεζηκνπνηήζακε θίιηξα δηέιεπζεο
πςειώλ θαη ρακειώλ ζπρλνηήησλ αληίζηνηρα.
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
E. Hecht, Optics (Addison Wesley, 1990)
G. Fowles, Introduction to Modern Optics (Dover, 1975)
Steward, E. G. Fourier Optics: an Introduction (New York: Ellis Harwood Limited,
1983)
Joseph W. Goodman, Introduction to Fourier Optics (McGraw-Hill, 1996 2nd edition)
Α. Αλδξηηζάθε – Γ. Μήηζνπ – Γ. Μειηηζηώηε, Εξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Οπηηθήο –
Οπηνειεθηξνληθήο & Laser κε Σηνηρεία Θεσξίαο (Σόκνο Ι, Δθδόζεηο Λύρλνο 2005)
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Β. Πείπαμα
1. Σκοπόρ
Η νπηηθή Fourier είλαη έλα από ηα πην ηζρπξά εξγαιεία ζηελ αλάιπζε ησλ ρσξηθώλ
ζπρλνηήησλ εηθόλσλ. Μηα ηδηόηεηα πνπ θάλεη ηελ νπηηθή έλα εληππσζηαθό εξγαιείν
ζε ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε είλαη όηη, θαηά ηελ ειεύζεξε δηάδνζε ηνπ θσηόο ζηνλ
αέξα, κπνξνύκε λα δνύκε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη θαθνί θαη
ηα δηάθνξα νπηηθά θίιηξα ζε κηα δέζκε θσηόο, θαζώο απηή δηαδίδεηαη δηα κέζνπ ηνπ
ζπζηήκαηνο.
ην πείξακα απηό ζα δηακνξθώζνπκε έλα ζύζηεκα θαθώλ πνπ ζα καο επηηξέςεη ηελ
απεηθόληζε ηνπ θάζκαηνο Fourier δηαθόξσλ αληηθεηκέλσλ κηαο θαη δπν δηαζηάζεσλ
θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ζεηξά από νπηηθά θίιηξα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε απηνύ
ηνπ θάζκαηνο. Θα θηιηξάξνπκε δειαδή επηιεθηηθά ην θάζκα ησλ ρσξηθώλ
ζπρλνηήησλ ηεο αξρηθήο καο εηθόλαο, κεηαβάιινληαο έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
2. Πειπαμαηική διάηαξη
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε επάλσ ζε κηα κεηαιιηθή νπηηθή βάζε
(ρήκα 7), απνηειείηαη από ηα εμήο ηκήκαηα:
M1

Laser

E 25x
ζύζηεκα δηάλνημεο θαη
παξαιιειηζκνύ ηεο δέζκεο
πέηαζκα

L0 (+ 100)

M2
P1

L1 (+ 150)

P2

L2 (+ 150)

Σσήμα 7. Τππηθή δηάηαμε κειέηεο βαζηθώλ αξρώλ ηεο νπηηθήο Fourier ζε δηάηαμε 4f.
Έλα laser He-Ne/1mW, 632.8 nm
ύζηεκα δηάλνημεο θαη παξαιιειηζκνύ ηεο δέζκεο ηνπ Laser
Γπν θάηνπηξα 30x30 mm
Αληηθεηκεληθόο θαθόο 20x, Ν.Α 0.45
Έλα δηάθξαγκα νπήο δηακέηξνπ 30 κm
Γπν θαθνύο +150 mm
Αληηθείκελα όπσο:
1. κηα ζεηξά νπηηθώλ θξαγκάησλ δηαθόξσλ ζηαζεξώλ
2. έλα δηάθξαγκα ίξηδαο κεηαβιεηήο δηακέηξνπ
3. κηα ζεηξά δηαθξαγκάησλ
4. δηάθνξεο εηθόλεο ζε ζιάτλη
5. βάζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ ζιάτληο (αληηθείκελα – θίιηξα)
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Πέηαζκα
Γηάθνξα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα
3. Πειπαμαηική διαδικαζία
3.1 Δςθςγπάμμιζη διάηαξηρ
Γηα λα εθηειέζνπκε ζσζηά ην πείξακα ζα πξέπεη πξώηα λα επζπγξακκίζνπκε ηε
δέζκε ηνπ laser θαηά κήθνο ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο. Πξνο ηνύην ηνπνζεηνύκε ζηελ
νπηηθή ηξάπεδα ην laser θαη ηα δπν θάηνπηξα Μ1 θαη Μ2, όπσο εκθαλίδνληαη ζην
ρήκα 7. Θέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ην laser θαη ξπζκίδνπκε ηελ πνξεία ηεο δέζκεο από
ηνπο θνριίεο πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ ηκήκα ησλ θαηόπηξσλ, έηζη πνπ απηή λα
νδεγείηαη παξάιιεια θαηά κήθνο ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο (κεηξάκε κε έλα ράξαθα ζε
δηάθνξα ζεκεία, θαηά κήθνο ηεο δέζκεο, ηελ απόζηαζή ηεο από ηελ νπηηθή ηξάπεδα).
ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύκε ην ζύζηεκα δηάλνημεο ηεο δέζκεο Δ25x, αθνύ
αθαηξέζνπκε από απηό ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό 20x θαη ην δηάθξαγκα νπήο δηακέηξνπ
30 κm. Καηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε όηη ε δέζκε δηέξρεηαη
από ην θπθιηθό δηάθξαγκα ρσξίο λα ζπλαληά εκπόδηα. Καηόπηλ απηνύ αθαηξνύκε από
ην ζύζηεκα ην δηάθξαγκα θαη ηνπνζεηνύκε ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό 20x θαη ην
δηάθξαγκα θπθιηθήο νπήο δηακέηξνπ 30 κm. Μεηαθηλνύκε ην δηάθξαγκα ηεο
θπθιηθήο νπήο πξνο ηελ εζηία ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ, κέρξη λα παξαηεξήζνπκε
έλα θαζαξό ζπνη επάλσ ζε έλα θνκκάηη ραξηηνύ ην νπνίν ηνπνζεηνύκε πίζσ από ην
δηάθξαγκα θαη ξπζκίδνπκε πιεπξηθά ηηο ζέζεηο ηνπ θαθνύ θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο, έηζη
ώζηε λα κελ παξαηεξνύκε θαηλόκελα πεξίζιαζεο (δειαδή ζην ίρλνο ηεο δέζκεο λα
παξαηεξείηαη κηα νκαιή θαηαλνκή ηεο έληαζεο).
Σνπνζεηνύκε ζηελ πνξεία ηεο δέζκεο ην θαθό L0 (f = +100 mm) θαη ζε απόζηαζε
100 mm από ην δηάθξαγκα ηεο θπθιηθήο νπήο, έηζη πνπ ε δέζκε λα εμέξρεηαη από ην

αληηθεηκεληθόο
θαθόο
δέζκε
laser

δηάθξαγκα
θπθιηθήο νπήο

D1

θαθόο L0

D2

fαλη

D2

D1

f0
f αλη

f0 = 100 mm

Σσήμα 8. Σύζηεκα δηάλνημεο θαη παξαιιειηζκνύ ηεο δέζκεο ηνπ laser. D1 θαη
D2 είλαη νη δηάκεηξνη ηεο δέζκεο ηνπ laser πξηλ θαη κεηά ηε δηάλνημε θαη ηνλ
παξαιιειηζκό ηεο αληίζηνηρα.
θαθό σο δέζκε παξάιιεισλ αθηίλσλ (ηζεθάξνπκε ηνλ παξαιιειηζκό ηεο δέζκεο
κεηξώληαο κε έλα ράξαθα ηε δηάκεηξό ηεο ζε δηάθνξεο απνζηάζεηο από ην θαθό).
ην ρήκα 8 παξνπζηάδνπκε έλα ζπλνπηηθό δηάγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο δηάλνημεο θαη
παξαιιειηζκνύ ηεο δέζκεο ηνπ laser.
Σνπνζεηνύκε ζηελ νπηηθή ηξάπεδα θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο δηάηαμεο, δειαδή ηε
βάζε ζηήξημεο P1 ησλ αληηθεηκέλσλ, ην θαθό L1, ηε βάζε ζηήξημεο P2 ησλ θίιηξσλ,
ην θαθό L2 θαη ην πέηαζκα. εκείσζε: νη ζέζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ απηά ηα
αληηθείκελα αλαθέξνληαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.
Μήηζνπ Γ.
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3.2 Οπηικοί μεηαζσημαηιζμοί Fourier (διάηαξη 2f)
Όπσο πξναλαθέξακε, όηαλ κηα δέζκε παξάιιεισλ αθηίλσλ θσηόο πεξηζιάηαη θαη
ζηε ζπλέρεηα δηέξρεηαη από ζπγθιίλνληα θαθό, ν θαθόο εθηειεί νπηηθά έλα
κεηαζρεκαηηζκό Fourier, δειαδή ε απεηθόληζε πεξίζιαζεο ζην εζηηαθό επίπεδν ηνπ
θαθνύ είλαη ν κεηαζρεκαηηζκόο Fourier ηνπ πξνζπίπηνληνο κεηώπνπ θύκαηνο.
΄απηή ηελ ελόηεηα ηνπ πεηξάκαηνο ζα κεηαηξέςνπκε ηε δηάηαμε ηνπ ρήκαηνο 7 ζε
δηάηαμε 2f, δειαδή ζα αθαηξέζνπκε ην θαθό L2 από ηελ νπηηθή ηξάπεδα θαη ζα
κεηαθέξνπκε ην πέηαζκα ζηε ζέζε P2 (αθνύ αθαηξέζνπκε επίζεο ηε βάζε
ηνπνζέηεζεο ησλ θίιηξσλ).
εκείσζε: ε βάζε ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ P1 θαη ην πέηαζκα επξίζθνληαη
εθαηέξσζελ ηνπ θαθνύ L1 ζε απόζηαζε 1f1 (f1 = 150 cm) από ην θαθό.
Υξεζηκνπνηώληαο, ζηε ζπλέρεηα, δηάθνξα αληηθείκελα (όπσο γηα παξάδεηγκα νπηηθά
θξάγκαηα δηαθόξσλ ζηαζεξώλ, κεηαιιηθά πιέγκαηα, νπέο, ζρηζκέο θ.ιπ) ηα νπνία
είλαη δνκεκέλα επάλσ ζε ζιάτληο ζα παξαηεξήζνπκε θαη θαηαγξάςνπκε ηηο
απεηθνλίζεηο πεξίζιαζεο ζην επίπεδν Fourier. Σέινο, εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ
νπηηθώλ θξαγκάησλ, ζα ππνινγίζνπκε ηελ απόζηαζε θάζε θσηεηλνύ θξνζζνύ από
ηνλ νπηηθό άμνλα ηνπ θαθνύ. Πξνο ηνύην ζα εξγαζηνύκε σο εμήο: δεδνκέλεο ηεο
ζηαζεξάο d ηνπ νπηηθνύ θξάγκαηνο (δειαδή ηεο απόζηαζεο κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ
γξακκώλ), νη θξνζζνί ζπκβνιήο ζα παξαηεξεζνύλ γηα ζπγθεθξηκέλεο γσλίεο πνπ
ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε
mι

d sin ζ όπνπ m = 1, 2, 3, …

ην επίπεδν Fourier απηά ηα κέγηζηα ζα παξαηεξεζνύλ ζε απνζηάζεηο
ηνλ νπηηθό άμνλα ηνπ θαθνύ, δειαδή

ym

2f1 tan ζ

(2)
2f1tanζ από

(3)

όπνπ ym ε απόζηαζε θάζε θξνζζνύ από ηνλ νπηηθό άμνλα θαη f1 ε εζηηαθή απόζηαζε
ηνπ θαθνύ L1.
Από ηε ζρέζε (2) ζα πξνζδηνξίζνπκε, γηα θάζε θξνζζό, ηε γσλία ζηελ νπνία
ζρεκαηίδεηαη θαη από ηε ζρέζε (3) ζα ππνινγίζνπκε ηελ απόζηαζε ym.
3.3 Αναζύνθεζη και επεξεπγαζία εικόναρ – Φιληπάπιζμα σωπικών ζςσνοηήηων
(διάηαξη 4 f)
΄απηό ην ηκήκα ηνπ πεηξάκαηνο ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζύζηεκα επεμεξγαζίαο
νπηηθνύ ζήκαηνο (δηάηαμε 4f). Θα απεηθνλίδνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier ηνπ
ζήκαηνο εηζόδνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ην θαθό L1, ζα θηιηξάξνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό
ηνπνζεηώληαο δηάθνξα θίιηξα ζην επίπεδν Fourier θαη ζα αλαζπλζέηνπκε ην ζήκα
πξαγκαηνπνηώληαο ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκό Fourier κε ηε ρξήζε ηνπ θαθνύ
L2. Μηα ηππηθή δηάηαμε ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7.
Δδώ λα ππελζπκίζνπκε όηη νη πςειέο ρσξηθέο ζπρλόηεηεο δηακνξθώλνπλ ηηο
γξήγνξεο θαη δηαθξηηέο κεηαβνιέο ηεο έληαζεο ελόο ζήκαηνο: ιεπηνκέξεηεο, ζόξπβνο,
παξπθέο (άθξα) θ.ιπ, ελώ νη ρακειέο ζπρλόηεηεο επζύλνληαη γηα ηηο ζηαδηαθέο θαη
νκαιέο κεηαβνιέο ηεο έληαζεο: γεληθή εηθόλα ηεο θαηαλνκήο ηεο έληαζεο, επξείο
πεξηνρέο όπνπ παξαηεξείηαη νκαιή κεηαβνιή ηεο θ.ιπ.
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Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηάηαμεο 4f ζα αθαηξέζνπκε ην πέηαζκα από ηε ζέζε P2
θαη ζηε ζέζε ηνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ηε βάζε ηνπνζέηεζεο ησλ θίιηξσλ. ηε
ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηήζνπκε ην θαθό L2 ζε απόζηαζε f2 από ηε βάζε ηνπνζέηεζεο
ησλ θίιηξσλ. Σέινο ζα ηνπνζεηήζνπκε ην πέηαζκα ζε απόζηαζε f2 από ην θαθό.
4. Δπγαζίερ
4.1 Γιάηαξη 2f
4.2 Γιάηαξη 4f
1. Δπζπγξακκίδνπκε ηε δέζκε ηνπ laser ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο παξαγξάθνπ
2.1 θαη δηακνξθώλνπκε ην ζύζηεκα ζε δηάηαμε 2f (δειαδή κέρξη ην ζεκείν πνπ
παξαηεξνύκε ηελ απεηθόληζε πεξίζιαζεο). Καηόπηλ ηνπνζεηνύκε ην θαθό L2 γηα
λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην δεύηεξν κεηαζρεκαηηζκό Fourier.
2. ηε ζέζε P2 (επίπεδν Fourier πνπ δεκηνπξγεί ν θαθόο L1) ηνπνζεηνύκε ην ζιάτλη
πνπ θέξεη δηάθξαγκα κε θπθιηθή νπή. Σν δηάθξαγκα απηό ζα καο βνεζήζεη λα
βξνύκε αθξηβώο ηε ζέζε ηνπ θαθνύ L2.
3. Σνπνζεηνύκε ην θαθό L2 ζε απόζηαζε f2 από ην δηάθξαγκα θαη έλα θάηνπηξν
πίζσ από ην θαθό, ζε απόζηαζε f2 επίζεο. Παξαηεξνύκε ην είδσιν ηεο θπθιηθήο
νπήο ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ δηαθξάγκαηνο, ελώ ηαπηόρξνλα κεηαθηλνύκε ηνλ
θαθό εκπξόο – πίζσ, θαηά κήθνο ηεο νπηηθήο ηξάπεδαο. Η αθξηβήο ζέζε ηνπ
θαθνύ ζα είλαη ζην ζεκείν πνπ ην είδσιν ηεο νπήο ζα είλαη ην πην κηθξό.
Αθαηξνύκε ην ζιάτλη, ρσξίο λα αθαηξέζνπκε ηε βάζε ζηήξημεο.
4. Σνπνζεηνύκε ζηε βάζε ζηήξημεο P1 δηάθνξα αληηθείκελα θαη
παξαηεξνύκε/θαηαγξάθνπκε ηελ εηθόλα ηνπο ζην πέηαζκα ην νπνίν ηνπνζεηνύκε
ζηε ζέζε ηνπ θαηόπηξνπ.
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