
Seria 1 zadań z fotoniki (Podstawy programowania w środowisku Matlab)

Zadanie 1:     (  Zmienne zespolone, moduł i argument zespolony, część rzeczywista i urojona liczb 
zespolonych, podstawowe operatory arytmetyczne, funkcje wykładnicze, potęgowe, logarytm i 
pierwiastki z liczb zespolonych; funkcje: real,imag, log, log10, exp, conj, angle)
- rozwiąż równanie az2 +bz+c=0 dla a=1,b=−1−i , c=2i . Wyznacz części rzeczywiste, 
urojone, moduły i argumenty zespolone pierwiastków tego równania.
- wykaż, że liczby postaci  z=e2πil/ 5 dla l= {0,1,2,3,4 } są pierwiastkami 5go stopnia z jedności.

Zadanie 2:   (  macierze,  podstawowe operacje na macierzach – indeksowanie, dodawanie, 
mnożenie, odwracanie macierzy; funkcja inv, operator :)

- Rozwiąż układ równań A⋅x=b , dla A= [ eπ √2
ln (3) log10(4)+i ] , b=[arcsin (0.5)

tgh(4) ] .

- Przedstaw macierz A oraz wektory x,b w układzie współrzędnych obróconym o 45 stopni (wsk. 
skorzystaj z macierzy obrotu).
- Wyznacz macierz A2 oraz macierze, których elementy są kwadratami elementów macierzy A  i 
kwadratami modułów elementów macierzy A .
- wyznacz maksymalną wartość z kwadratów modułów elementów macierzy A .
- Utwórz wektor, którego elementy składają się odpowiednio z drugiego wiersza macierzy A  i 
wyznacz średnią elementów tego wektora i sumę kwadratów modułów jego elementów.

Zadanie     3:  (  wektory, iloczyn skalarny i wektorowy dla wektorów trójwymiarowych, wektoryzacja 
operacji arytmetycznych, suma i średnia elementów wektora; funkcje: norm, abs, mean, sum)
- Utwórz dwa wektory a,b z przestrzeni ℜ

3 o wartościach współrzędnych kartezjańskich 
wybranych losowo z rozkładami normalnymi o średniej równej 5 i odchyleniu standardowym 
równym 1.
- wyznacz kosinus kąta, jaki tworzą między sobą wektory a,b (iloczyn skalarny).
- Utwórz wektory jednostkowe a /∣a∣,b /∣b∣ i jednostkowy wektor do nich prostopadły 
(a×b )/∣a×b∣ .

Zadanie 4:  (  funkcje, przekazywanie argumentów i zwrot wyników, pętle; słowa kluczowe function i 
for)
- Napisać funkcję, która zwraca tablicę wypełnioną wartościami funkcji

f (x , y )=Re(exp(i(k x⋅x+k y⋅y−ϕ0))) , gdzie k x=sin (α )⋅2π/ λ,k y=cos (α )⋅2π / λ  dla zadanego 
zakresu x i y. Wartości tablicy wyznaczyć w pętli. Niech argumentami funkcji będą kąt padania 
wyrażony w stopniach kątowych, długość fali, zakres zmiennych x i y, rozmiar zwracanej macierzy 
i przesunięcie fazowe: α,λ,xmin ,xmax ,ymin ,ymax ,N ,ϕ0 .

Zadanie 5:   (  operatory logiczne, instrukcje warunkowe)
- Używając funkcji z zadania 4 wygeneruj macierz o wymiarze N=300  dla 
λ=405nm,α=30deg i zakresu współrzędnych x i y po 5μ m .

- Znajdź w macierzy elementy mniejsze od zera.
- Zastąp w macierzy elementy spoza przedziału (-0.25,0.25) zerami.



Zadanie 6:     (funkcje meshgrid, linspace)
- Napisać funkcję, która zwraca tablicę wypełnioną wartościami f (x , y )=x2

+ y2 , dla zadanego x 
i y. Zadbaj o to aby funkcja działała zarówno dla argumentów w postaci liczb jak i tablic.
- Stwórz wektor x zawierający 41 liczb rozłożonych równomiernie od -10 do 10 oraz wektor y 
zawierający 81 liczb rozłożonych równomiernie od -20 do 20. 
-  Użyj  funkcji  meshgrid  zgodnie  z  przykładem  w  dokumentacji  Matlaba.  Obejrzyj  uzyskane 
macierze. 
- Oblicz wartości napisanej na początku zadania funkcji dla macierzy zwracanych przez funkcję 
meshgrid. 
- Wyznacz na podstawie tych obliczeń pary punktów (x,y), które znajdują się wewnątrz okręgu o 
promieniu 5.

Zadanie 7:   (  tworzenie wykresów; funkcje plot, figure, title, xlabel, ylabel, axis, legend)
Przedstaw na jednym wykresie funkcję Bessela pierwszego rodzaju (besselj)  J m (x )  oraz funkcję 

(x /2)m
/m ! w zakresie  x∈ ]0,2 ]  dla wybranego nieujemnego, całkowitego  m.  Do wykreślenia 

obu funkcji użyj różnych kolorów i rodzajów linii. 
W jednej z funkcji zaznacz dowolnymi znacznikami położenie poszczególnych punktów. Umieść na 
wykresie legendę z opisami funkcji (korzystając z edytora GUI, lub odpowiedniej funkcji). Włącz 
wyświetlanie siatki na wykresie. Dodaj opisy osi oraz tytuł wykresu. 

Zadanie 8: (wykres  dwuwymiarowy; funkcje imagesc, mesh, contour)
Przedstaw wartości funkcji z zadania 4 na dwuwymiarowym wykresie. Przyjmij, ze jednostką 
długości jest λ  oraz, że zakres współrzędnych x,y obejmuje 6λ . Dodaj opisy osi oraz tytuł 
wykresu. 

Zadanie 9:   (  operacje we/wy; funkcje save, load i clear)
Zapisz wybraną zmienną (macierz, wektor) na dysku w swoim katalogu. Wyczyść przestrzeń 
roboczą Matlaba. Wczytaj zapisany wcześniej plik. 
Zapisz wykres jako plik „fig” oraz „jpg”.


