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Kolokwium 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. W zadaniach
obliczeniowych 1 i 2 oprócz wzorów podaj warto±ci liczbowe.

Na kolokwium mo»esz korzysta¢ z jednej kartki A4 z wªasnor¦cznymi notatkami oraz kalkulatora. 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. Masz dwie pªyty: CD i DVD. Z pªyt usuni¦to nalepk¦ z przodu i nie wiesz, która jest która. Jak, wykorzystuj¡c
wska¹nik laserowy sprawdzi¢, która pªyta to CD a która to DVD?

2. Kupiªe± na allegro 5 czerwonych wska¹ników laserowych produkcji chi«skiej, ka»dy o mocy 5 mW. Jak¡
maksymaln¡ moc mo»esz uzyska¢ ª¡cz¡c wi¡zki laserowe w jedn¡ z tych wska¹ników (abstrahujemy od sposobu
ª¡czenia wi¡zek)?

3. Transmisja amplitudowa pewnej pªytki wynosi t(x) = cos2(Kx/2). W t¡ pªytk¦ prostopadle ±wiecisz biaªym
promieniem ±wiatªa. Narysuj bieg promieni za pªytk¡ i podpisz kolory (dla uproszczenia uwzgl¦dnij tylko
kolory: czerwony, niebieski, zielony, biaªy).

4. Masz do wyboru dwie soczewki: pierwsza o ±rednicy 10 cm i ogniskowej 10 cm, druga o ±rednicy 20 cm i
ogniskowej 40 cm. Której u»yjesz do rozpalenia ogniska w sªoneczny dzie«? Dlaczego?

5. Masz dwie soczewki: skupiaj¡c¡ o ogniskowej f1 i rozpraszaj¡c¡ o ogniskowej f2, |f2| > f1, linijk¦ i odlegªe
¹ródªo ±wiatªa. Podaj sposób na zmierzenie ogniskowej soczewki rozpraszaj¡cej.

6. Dwie fale pªaskie o wektorach falowych pod niewielkim k¡tem padaj¡ na ekran. Cz¦stotliwo±ci fal ró»ni¡ si¦
o 5 Hz. Opisz co zobaczysz na ekranie.

7. W standardowym mikroskopie optycznym miejsce, w którym powstaje obraz po±redni jest ustalone i znajduje
si¦ w odlegªo±ci 160 mm od obiektywu. Jak¡ dªugo±¢ ogniskow¡ ma obiektyw z mikroskopu o powi¦kszeniu
20x?

8. Po co w spektrometrze siatkowym szczelina wej±ciowa? Co polepszamy a co pogarszamy zmniejszaj¡c jej
szeroko±¢?

9. Masz dwie fale elektromagnetyczne o ró»nych cz¦sto±ciach, jedna o sporej amplitudzie, druga o bardzo ampli-
tudzie oraz pªytk¦ ±wiatªodziel¡c¡. Jak za pomoc¡ fotodiody i oscyloskopu zmierzy¢ amplitud¦ sªabej wi¡zki
je»eli znasz nat¦»enie tej silnej?

10. Co jest ograniczeniem na maksymaln¡ gª¦boko±¢ w której mo»emy skanowa¢ próbk¦, w koherentnej tomogra�i
optycznej (OCT - optical coherence tomography)? S¡ dwa ograniczenia.
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Zadania obliczeniowe

Zadanie 1 (10 pkt) Na rysunku 1 przedstawiono ukªad do wytwarzania siatki dyfrakcyjnej metod¡ litogra�czn¡.
Dwie wi¡zki laserowe, pochodz¡ce z tego samego lasera o dªugo±ci fali λ1, skrzy»owano pod pewnym niewielkim
k¡tem θ. Za krzy»uj¡cymi si¦ wi¡zkami umieszczono teleskop skªadaj¡cy si¦ z dwóch soczewek o ogniskowych f1 i
f2 > f1. Za teleskopem umieszczono klisz¦ fotogra�czn¡ w miejscu gdzie wi¡zki si¦ nakªadaj¡.

a) Jakie powinny by¢ odlegªo±ci pomi¦dzy miejscem gdzie wi¡zki si¦ przecinaj¡, soczewkami i ekranem?
b) Jaka powinna by¢ kolejno±¢ soczewek by pr¡»ki interferencyjne byªy g¦ste?
c) Podaj rozkªad nat¦»enia ±wiatªa na kliszy.
d) W na±wietlon¡ i wywoªan¡ klisz¦ fotogra�czn¡ za±wiecono prostopadle laserem o dªugo±ci fali λ2 i o ±rednicy

wi¡zki D. Podaj k¡t pierwszego rz¦du ugi¦cia oraz szeroko±¢ k¡tow¡ tego ugi¦cia.

Zadanie 2 (10 pkt) a) (5 pkt) Udowodnij, »e ukªad skªadaj¡cy si¦ z dwóch soczewek o ogniskowych f w odlegªo±ci
d od siebie obrazuje punkt w odlegªo±ci f przed pierwsz¡ soczewk¡ w punkt w odlegªo±ci f za drug¡ soczewk¡,
niezale»nie od odlegªo±ci D (rysunek 2(a)). Znajd¹ powi¦kszenie podªu»ne i poprzeczne w tym obrazowaniu.

b) (5 pkt) Analogiczny ukªad do tego z punktu a) mo»na zrealizowa¢ za pomoc¡ dwóch zwierciadeª sferycznych
(Rys. 2(b)). Przedmiot umieszczony w poªo»eniu A, tu» nad górnym zwierciadªem zostanie zobrazowany w poªo»enie
A', tu» nad górnym zwierciadªem. Podaj stosunek ±rednicy zwierciadeª do wysoko±ci ukªadu D/h.

Zadanie 3 (10 pkt) Interferometr Fabry-Perot mo»e zosta¢ wykorzystany jako spektrometr. Na rysunku 3(a)
przedstawiono pewien ukªad, który dziaªa jak spektrometr. Wykonano go z nast¦puj¡cych elementów: matówka,
interferometr Fabry-Perot o pªaskich lustrach o wspóªczynniku odbicia R i odlegªo±ci L i du»ym finesse, soczewka
o ogniskowej f i ekran. �ródªo ±wiatªa stanowi du»¡, skolimowan¡ wi¡zk¦, która jednorodnie o±wietla matówk¦.
Dziaªanie matówki mo»na zinterpretowa¢ w nast¦puj¡cy sposób: matówka wprowadza losow¡ faz¦ przestrzenn¡
dlatego o±wietlaj¡c j¡ jednorodnie wyprodukuje fale pªaskie o losowych fazach (rysunek 3(b)). Zaªó», »e matówka
generuje peªen rozkªad wektorów falowych o takich samych amplitudach, ale o losowych fazach.

a) Znajd¹ wzór interferencyjny I(r) który powstanie na ekranie i podaj promienie kolejnych pier±cieni wzoru
interferencyjnego, który powstanie przy o±wietleniu ukªadu monochromatycznym ±wiatªem o dªugo±ci fali λ.

b) Znajd¹ szeroko±¢ poªówkow¡ pr¡»ka interferencyjnego pierwszego od ±rodka ekranu. Zaªó», »e dªugo±¢ fali
o±wietlenia λ, jest taka, »e promie« pierwszego pr¡»ka interferencyjnego jest wi¦ksza ni» zero tzn. na ±rodku ekranu
b¦dzie lokalne minimum o±wietlenia.
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