
Seria 4 zadań z fotoniki (Wzory Fresnela, fale ewanescentne)

Łącznie do zdobycia: 21 pkt + 7 pkt elegancji

Zadanie 1 (3 pkt): (współczynnik odbicia dla polaryzacji TE (s) i TM (p))
Wykreśl zależności natężeniowego współczynnika odbicia dla odbicia zachodzącego na granicy 
ośrodków o współczynnikach załamania n1 i n2  od kąta padania fali EM. Wykreśl osobno 
wynik dla polaryzacji TE i TM oraz dla światła niespolaryzowanego przyjmując odpowiednio:
a)  n1=1,n2=1.46 (powietrze-szkło)
b) n1=1.46,n2=1 (szkło-powietrze)
c) n1=1,n2=3.5 (powietrze-GaAs)
d) n1=1,n2=0.05+3.1i (powietrze-srebro dla  λ=500nm )

Zadanie 2 (3 pkt):   (  współczynnik odbicia dla padania prostopadłego)
Jaka część natężenia światła pozostanie po przejściu fali przez obiektyw składający się z N=8 
szklanych soczewek (2N granic ośrodka, n=1.46 ) ?  Rozważyć jedynie promień biegnący 
wzdłuż osi optycznej i pominąć wielokrotne odbicia.

Zadanie 3 (3 pkt): (okno Brewstera)
W rezonatorze lasera umieszczono pod kątem Brewstera do wiązki szklaną płytkę płasko-
równoległą. Obliczyć jaka część natężenia światła pozostanie po 50-krotnym przejściu wiązki przez 
płytkę ze szkła o n=1.46 dla polaryzacji TE, a jaka dla TM?

Zadanie 4 (6 pkt): (całkowite wewnętrzne odbicie i fale ewanescentne)
Przedstaw graficznie rozkład pola elektrycznego w pobliżu płaskiej granicy ośrodków – szkła (
n=1.47 ) i powietrza ( n=1 ), gdy fala płaska o polaryzacji TE pada od strony szkła pod 

kątem trochę mniejszym, lub trochę większym od kąta granicznego.
http://en.wikipedia.org/wiki/Evanescent_wave

Zadanie 5 (6 pkt): (całkowite wewnętrzne odbicie i efekt Goosa-Hänchena)
Przedstaw graficznie rozkład pola magnetycznego w pobliżu płaskiej granicy ośrodków – szkła (
n=1.47 ) i powietrza ( n=1 ), gdy na powierzchnię graniczną od strony szkła pada wiązka 

światła o polaryzacji TM o ograniczonej szerokości pod kątem przekraczającym kąt graniczny. 
Wskazówka: wiązkę można aproksymować pękiem interferujących fal płaskich propagujących się 
w wąskim przedziale kątów. Każda z fal płaskich tworzących wiązkę ulega odbiciu z innym 
amplitudowym współczynnikiem odbicia, pomimo że współczynniki natężeniowe równe są 
jedności.
http://en.wikipedia.org/wiki/Goos%E2%80%93H%C3%A4nchen_effect
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