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Egzamin skªada si¦ z cz¦±ci testowej i zada« obliczeniowych, zadania zostaªy posortowane wg stopnia trudno±ci
(w odczuciu prowadz¡cego). W sumie mo»esz uzyska¢ 40 punktów. Na rozwi¡zanie zada« i testu masz 3.5 h. Test
oraz ka»de z zada« obliczeniowych oddawaj na osobnych kartkach. Formuªuj klarowne odpowiedzi.

Na egzaminie mo»esz korzysta¢ z jednej kartki A4 z wªasnor¦cznymi notatkami, kalkulatora i i dwóch kartek
z notatkami z poprzednich kolokwiów. W przypadku wszelkich w¡tpliwo±ci co do znaczenia tre±ci zada« pytaj
prowadz¡cego.

Test (10 pkt)

Udziel krótkiej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. Za ka»de z zada« mo»esz dosta¢ 1 pkt.

1. Zobaczyªe± przed sob¡, nad pªaskim horyzontem poªow¦ ªuku t¦czy. Gdzie znajduje si¦ wzgl¦dem Ciebie
sªo«ce?

2. Fala o pªaskim froncie falowym przeszªa przez soczewk¦ rozpraszaj¡cej o ogniskowej −f . Narysuj front falowy
za soczewk¡ i podaj jego promie« krzywizny.

3. Patrzysz przez pewien ukªad optyczny (np. obiektyw od aparatu albo lupa), który tworzy ostry obraz przed-
miotu, który jest za nim. Jak przekonasz si¦ czy obraz, który powstaª jest pozorny czy rzeczywisty? Nie
mo»esz zmienia¢ odlegªo±ci przedmiotu od ukªadu optycznego. Zaªó», »e obraz rzeczywisty nie mo»e powsta¢
wewn¡trz samego ukªadu.

4. Maªy otworek o ±rednicy 100 µm o±wietlono jednorodnie ±wiatªem z lasera. Za otworkiem w odlegªo±ci 20
cm umieszczono soczewk¦ a nast¦pnie w odlegªo±ci 20 cm za soczewk¡ umieszczono ekran. Naszkicuj rozkªad
nat¦»enia ±wiatªa na ekranie, je»eli dªugo±¢ ogniskowa soczewki wynosi 10 cm.

5. Pomi¦dzy dwa skrzy»owane polaryzatory wstawiono kawaªek plastiku. Ukªad o±wietlono ±wiatªem z »arówki,
ale nie przepu±ciª ±wiatªa. Nast¦pnie plastik poddano jednorodnemu napr¦»eniu i ukªad przepu±ciª ±wiatªo.
Opisz jako±ciowo jaki kolor (jakie widmo) ±wiatªa zostaª przepuszczony.

6. Dlaczego b¡belki powietrza widziane pod wod¡ wygl¡daj¡ na srebrzyste?

7. W aparacie fotogra�cznym jednym ze stopni swobody pozwalaj¡cym na dobre ustawienie na±wietlenia ma-
trycy/kliszy jest ustawienie wielko±ci otworu przesªony. Zmiana tego parametru wpªywa te» na gª¦bi¦ ostro±ci
zdj¦cia. Wyja±nij sk¡d bierze si¦ ten efekt i czy zwi¦kszenie gª¦bi ostro±ci nast¦puje przy zwi¦kszaniu czy przy
zmniejszaniu ±rednicy otworu przesªony.

8. Zasªoniªe± oczy przed ostrym sªo«cem materiaªem o ostrej kraw¦dzi (np. kart¡ bankomatow¡). Zobaczyªe±,
»e blisko kraw¦dzi widzisz ró»ne kolory. Zrób rysunek, na którym zaznaczysz kolejno±¢ kolorów i miejsce w
którym je zobaczyªe±.

9. Interferometr Michelsona-Morleya ustawiono tak, »e przy o±wietleniu laserem przez port wyj±ciowy nie wycho-
dzi ±wiatªo (ciemny pr¡»ek). Laser zast¡piono skolimowanym ±wiatªem z »arówki. Czy teraz z interferometru
wyjdzie ±wiatªo? Je»eli tak lub nie, to przy jakich dodatkowych zaªo»eniach?

10. Do interferometru Fabry-Perrot wpuszczono krótki impuls laserowy, krótszy ni» dªugo±¢ wn¦ki. Jakie b¦dzie
nat¦»enie ±wiatªa w funkcji czasu na wyj±ciu z interferometru? Naszkicuj wykres.



Zadania obliczeniowe

Zadanie 1 (10 pkt) Zaproponuj najprostszy ukªad optyczny, skªadaj¡cy si¦ z soczewki o ogniskowej f i ekranu
do obserwacji o nast¦puj¡cej wªasno±ci: niezale»nie od poªo»enie promienia przed ukªadem, punkt na ekranie na
który padnie promie«, b¦dzie zale»aª tylko od k¡ta promienia wzgl¦dem osi soczewki, czyli ukªad transformuje tylko
k¡t na poªo»enie.

a) Jak¡ posta¢ musi mie¢ macierz ABCD ukªadu by posiada¢ wy»ej wymienion¡ wªasno±¢?
b) Jaka musi by¢ odlegªo±¢ soczewki od ekranu, »eby uzyska¢ w/w wªasno±¢?

Oprócz wªasno±ci transformacji k¡t na poªo»enie, »yczymy sobie by ukªad dodatkowo przeprowadzaª nam wszyst-
kie wi¡zki gaussowkie z przew¦»eniem na wej±ciu ukªadu na wi¡zki gaussowskie o przew¦»eniu na ekranie.

c) Jak¡ posta¢ musi mie¢ macierz ABCD by speªni¢ obydwa warunki jednocze±nie?
d) W jakiej odlegªo±ci od soczewki musi by¢ przew¦»enie wi¡zki gaussowskiej? Podaj jakie b¦dzie powi¦kszenie

±rednicy przew¦»enia na ekranie, je»eli wi¡zka na wej±ciu miaªa przew¦»enie o ±rednicy w0.

Zadanie 2 (10 pkt) W kartce papieru wyci¦to dwa kwadraty o boku a. Odlegªo±¢ pomi¦dzy ±rodkami tych kwa-
dratów wynosi d > a. Otwory o±wietlono jednorodnie ±wiatªem o dªugo±ci fali λ i polu elektrycznym o amplitudzie
E0. Za otworami umieszczono soczewk¦ o du»ej ±rednicy i ogniskowej f . Podaj nat¦»enie ±wiatªa na ekranie w
odlegªo±ci f za soczewk¡.

Rysunek 1: Zad. 2. Dyfrakcja na dwóch kwadratowych otworach.

Zadanie 3 (10 pkt) Do dielektryka o grubo±ci d wpuszczono impuls laserowy o polu elektrycznym E(t) =
E0 exp(−t2/2τ2−iω0t). Wspóªczynnik zaªamania o±rodka dla cz¦stotliwo±ci bliskich ω0 opisana jest formuª¡ n(ω) =
a+ bω. Oblicz dªugo±¢ impulsu laserowego po przej±ciu przez ten o±rodek (przyjmij tak¡ miar¦, »e dªugo±¢ impulsu
na wej±ciu wynosiªa τ). Równanie propagacji na wolno zmienn¡ obwiedni¦ A(z, t):
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gdzie β1 = ∂k/∂ω|ω0 , β2 = ∂2k/∂ω2|ω0 .


