
Seria 3 zadań z fotoniki (Polaryzacja światła, wektory i macierze Jonesa)

Łącznie do zdobycia: 36 pkt (27 pkt + 9 pkt za „elegancję”) + BONUS

Zadanie pomocnicze: napisz zestaw funkcji, które zwracają wektory Jonesa dla polaryzacji liniowej 
skierowanej pod dowolnym kątem, dla polaryzacji kołowej lewo- i prawoskrętnej oraz macierze 
Jonesa dla polaryzatora liniowego obróconego pod dowolnym kątem i dla płytki opóźniającej o 
dowolnym opóźnieniu i kącie obrotu.

Zadanie 1 (3pkt):
Napisz funkcję, która dla zadanego wektora Jonesa określającego stan polaryzacji fali płaskiej 
wykreśla chwilową wartość wektora pola elektrycznego E(x , t )=ℜ(E0 exp(i (k x−ω t ))) oraz 
magnetycznego B(x , t)=ℜ(B0 exp(i(k x−ω t))) , gdzie B0=ω

−1 k×E0 wzdłuż kierunku 
propagacji oraz krzywą zakreślaną  w funkcji czasu przez wektory pola elektrycznego i 
magnetycznego w zadanym punkcie.

Zadanie 2 (3pkt): (rozkład stanu polaryzacji na polaryzacje kołowe)
Przedstaw  polaryzację powstającą po przejściu wiązki niespolaryzowanej przez polaryzator 
liniowy ustawiony w kierunku y i przez ćwierćfalówkę ustawioną pod kątem 30 stopni do osi x jako 
superpozycję polaryzacji kołowych prawo- i lewoskrętnej.  

Zadanie 3 (3pkt): (zmiana kierunku polaryzacji przy odbiciu prostopadłym)
Przy odbiciu prostopadłym od zwierciadła amplituda pola elektrycznego fali spolaryzowanej 

liniowo zmienia się o czynnik r=
1−n
1+n

(współczynnik odbicia wynikający ze wzorów Fresnela) 

niezależnie od kierunku polaryzacji. Wykaż, że kierunek polaryzacji liniowej przy odbiciu zostaje 
zachowany, natomiast polaryzacja kołowa zmienia skrętność. Jak zmieni się polaryzacja eliptyczna?

Zadanie 4 (3pkt): (model nematycznej  komórki ciekłokrystalicznej bez przyłożonego potencjału)
Rozważ układ 2 polaryzatorów liniowych skręconych względem siebie o kąt θ . Wyznacz 
natężeniowy współczynnik transmisji tego układu dla światła spolaryzowanego liniowo zgodnie z 
kierunkiem pierwszego polaryzatora. Jak zmieni się ten współczynnik, gdy pomiędzy 
polaryzatorami umieścimy szereg N  polaryzatorów liniowych, z których każdy jest skręcony 
względem poprzedniego (i kolejnego) o ten sam kąt? Sprawdź, że gdy N≫1  taki układ pozwala 
obrócić stan polaryzacji liniowej o dowolny kąt bez zmniejszania natężenia wiązki. Przedstaw 
graficznie, jak natężenie zależy od N . Dla jakiej liczby polaryzatorów transmisja wyniesie 
powyżej 0,99?

Zadanie 5 (3pkt): (model modulatora światła np. ciekłokrystalicznego)
Wykaż, że jeżeli pomiędzy dwa skrzyżowane polaryzatory wstawimy płytkę opóźniającą o 
regulowanym opóźnieniu to taki układ może służyć do modulowania natężenia wyjściowego 
światła. Jak zmienia się wynik przy obrocie płytki opóźniającej?

Zadanie 6 (3pkt)  :   (dichroizm kołowy)
Absorpcję zależną od polaryzacji nazywa się dichroizmem, a w przypadku absorpcji zależnej od 
kierunku polaryzacji kołowej dichroizmem kołowym. Jaką postać ma macierz Jonesa dla elementu, 
który dowolny stan polaryzacji zamienia na polaryzację kołową prawoskrętną?

Zadanie 7 (3pkt): (osłony przeciwodblaskowe „antiglare”)
Osłona antyodblaskowa ekranu komputerowego może składać się z polaryzatora liniowego i 
ćwierćfalówki obróconej pod kątem 45 stopni. Na czym polega jej działanie?



Zadanie 8 (3pkt): (dowolne przekształcenia stanu polaryzacji)
Pokaż, że dowolną polaryzację (opisaną pewnym wektorem Jonesa) można zamienić na wybraną 
polaryzację liniową (np. poziomą) za pomocą dwóch płytek: ćwierćfalowej i półfalowej.

Zadanie 9 (3pkt): (izolator Faradaya)
Zjawisko magnetooptyczne Faradaya polega na obrocie płaszczyzny polaryzacji liniowej w 
niektórych materiałach w obecności statycznego pola magnetycznego skierowanego wzdłuż 
rozważanego kierunku propagacji światła. Przy tym kierunek obrotu płaszczyzny polaryzacji jest 
ten sam dla obu kierunków propagacji. Rozważ układ składający się z ośrodka, w którym w wyniku 
zachodzenia  zjawiska Faradaya następuje obrót płaszczyzny polaryzacji o kąt β  umieszczonego 
pomiędzy dwoma polaryzatorami liniowymi. Jak dobrać ustawienie polaryzatorów i kąt β , żeby 
uzyskać układ pozwalający na przepuszczenie wiazki światła (np. z lasera) w jednym kierunku, ale 
zablokowanie wiązki (np. odbitej od dalszej części układu optycznego) w kierunku przeciwnym.

Zadanie 10 (BONUS – 10pkt do dowolnej serii)
Przedstaw działanie układu składającego się z płytek ćwierćfalowych i półfalowych, który może 
przekształcić dowolny stan polaryzacji w dowolny inny.  Czy można wykonać zadanie za pomocą 
dwóch płytek?
Wskazówki:

1) Płytka ćwierćfalowa może zamienić dowolną polaryzację na pewną polaryzację liniową
2) Płytka półfalowa może obrócić polaryzację liniową o dowolny kąt
3) Płytka ćwierćfalowa może zamienić polaryzację liniową na polaryzację o dowolnej 

eliptyczności


