
Zadania

Podstawy �zyki IV - ¢wiczenia 19

Radek Chrapkiewicz

25.04.2013

Interferencja w przestrzeni, optyka fourierowska, dalekie pole, hologramy

1. Student na pracowni w interferometrze Michelsona-Morleya przekrzywiª jedno lustro pod k¡tem α w stosunku do dobrego
ustawienia. Znajd¹ wzór interferencyjny na ekranie. Jaki jest okres pr¡»ków, je»eli dªugo±¢ fali lasera wynosi λ? Jak zmieni
si¦ obraz je»eli jedno lustro przesuniemy o odlegªo±¢ d?

2. Podaj nat¦»enie ±wiatªa na ekranie umieszczonym w odlegªo±ci R od ¹ródªa fali kulistej, która interferuje z fal¡ pªask¡
padaj¡c¡ prostopadle na ekran. Amplituda pola elektrycznego obu fal w punkcie na ekranie w którym fronty falowe s¡
równolegªe wynosi E0. Znajd¹ pole w maªych odlegªo±ciach od tego punktu w porównaniu do odlegªo±ci ¹ródªa od ekranu
tzn. x� R.

3. Fala pªaska pada prostopadle na klin optyczny o k¡cie ªamania θ i wspóªczynniku zaªamania n. Pod jakim k¡tem zostanie
ugi¦ta? Wynik znajd¹ zarówno w formali¹mie optyki falowej jak i z prawa Snella. Taki klin wprowadza liniow¡ faz¦
przestrzenn¡.

4. Znajd¹ nat¦»enie ±wiatªa po przej±ciu przez foli¦ z nadrukowanymi kreskami, takimi, »e amplitudowy wspóªczynnik trans-
misji wynosi t(x) = sin2(Kx/2).

5. Jakie b¦dzie nat¦»enie ±wiatªa po przej±ciu przez siatk¦ która moduluje amplitud¦ funkcj¡ prostok¡tn¡?
http://mathworld.wolfram.com/FourierSeriesSquareWave.html

6. �eby zrozumie¢ jak dziaªa hologram zacznijmy od najprostszego przykªadu. Fala pªaska pada prostopadle na kilsz¦ foto-
gra�czn¡. Druga fala pªaska pada pod k¡tem α. Interferuj¡ce fale tworz¡ wzór który na±wietla si¦ na kliszy. Je»eli teraz
za±wiecimy znowu na t¡ sam¡, wywoªan¡ ju» klisz¦, ale tylko jedn¡ prostopadª¡ wi¡zk¡ to co wyjdzie za siatk¡?

7. A co si¦ stanie gdy stworzymy na kliszy fotogra�cznej interferogram powstaªy z naªo»enia fali pªaskiej i rozbie»nej, sferycz-
nej. Co si¦ stanie gdy za±wiecimy teraz fal¡ pªask¡?

Komentarz: Hologramy to tak naprawd¦ takie siatki dyfrakcyjne, tyle, »e o zmiennej g¦sto±ci pr¡»ków i ich kierunku. Zobaczcie,
»e lokalnie na hologramie zapisuje si¦ wzór interferencyjny od fali pªaskiej i fali odbicia, która zawsze lokalnie jest fal¡ pªask¡.
Wzór interferencyjny b¦dzie zawieraª informacj¦ o k¡cie i kierunku fali odbitej od obiektu, w tym konkretnym miejscu kliszy.
Dlaczego? Zobaczcie na zadanie 6. z ¢wicze«. G¦sto±¢ pr¡»ków mówi o k¡cie pomi¦dzy wi¡zkami (np. k¡t θ w ukªadzie
sferycznym), a ich orientacja (mog¡ by¢ obrócone) o kierunku z którego nadchodzi fala (k¡t ϕ w ukªadzie sferycznym). Te
dwie wielko±ci, tªumaczymy na dwa k¡ty (θ, ϕ), które w peªni de�niuj¡ nam kierunek w przestrzeni wektora falowego. Je»eli
teraz za±wiecimy fal¡ pªask¡ na nasz¡ klisz¦, to lokalnie w pierwszym rz¦dzie ugi¦cia dostaniemy pocz¡tkowy wektor falowy, fali
odbitej od obiektu. Globalnie fala, która ugnie si¦ na hologramie b¦dzie miaªa identyczne fronty falowe jak fala pocz¡tkowo
odbita/rozproszona od obiektu - dlatego da peªne, trójwymiarowe zªudzenie, »e obiekt znajduje si¦ za hologramem.

Polecam dobry artykuª z wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Holography

Zadania domowe

(poniewa» to ostatnie ¢wiczenia przed kolokwium daj¦ wam wi¦cej zada« do prze¢wiczenia, równie» z wcze±niej-
szych tematów)

1. Student na pracowni ustawia interferometr Michelsona-Morleya z wi¡zk¡ rozbie»n¡ (kulista fala rozchodz¡ca si¦ z punktu
w odlegªo±ci R od jednego z luster. Znajd¹ wzór interferencyjny na ekranie. Jak zmieni si¦ obraz je»eli jedno lustro
przesuniemy o odlegªo±¢ d?

2. Fala pªaska pada na pªask¡ stron¦ soczewki pªaskowypukªej o ogniskowej f . Jak zmieni si¦ front falowy po przej±ciu przez
soczewk¦? W jakim ksztaªcie s¡ powierzchnie frontu falowego, jak¡ maj¡ krzywizn¦ i gdzie znajduje si¦ ±rodek krzywizny?
Wykonaj obliczenia stosuj¡c przybli»enie przyosiowe.
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3. Na ¢wiczeniach daªem wam do przetestowania �ltry interferencyjne. Zmieniaj¡c k¡t patrzenia przez taki �ltr zmieniaª si¦
kolor obiektu za. Wyja±nij to zjawisko posªuguj¡c si¦ modelem interferometru Fabry-Perrot o dwóch pªaskich lustrach. Jak
zmienia si¦ dªugo±¢ fali transmitowanej w funkcji k¡ta nachylenia interferometru Fabry-Perrot?

4. W odlegªo±ci D od interferometru Fabry-Perrot znajduje si¦ ¹ródªo monochromatycznej fali kulistej o dªugo±ci λ. Interfero-
metr Fabry-Perrot skªada si¦ z dwóch luster pªaskich w odlegªo±ci L o wspóªczynniku odbcia R. Podaj wzór interferencyjny,
który powstanie na ekranie zaraz za interferometrem.

5. Matówka to taka chropowata szybka, która rozprasza ±wiatªo padaj¡ce we wszystkich kierunkach. Jak w j¦zyku fourierow-
skiej optyki falowej nale»y opisa¢ matówk¦?

6. Transmisyjn¡ siatk¦ dyfrakcyjn¡ mo»na wykona¢ na dwa sposoby. Mo»esz rysowa¢ kreski czym± co absorbuje, albo np.
zmienia¢ grubo±¢ materiaªu czy jego wspóªczynnik zaªamania, tak, »e zmienia si¦ tylko faza. Poka», »e je»eli periodyczno±¢
modulacji jest taka sama zarówno w siatce absorpcyjnej jak i fazowej, to kierunki ugi¦¢ b¦d¡ takie same. Jaka zatem b¦dzie
ró»nica w dziaªaniu obu siatek?

7. Masz mo»liwo±¢ zmieniania grubo±ci i absorpcji prze¹roczystego materiaªu. Dzi¦ki temu mo»esz zrobi¢ siatk¦ dyfrakcyjn¡
absorbcyjn¡, fazow¡, lub po±redni¡. Zaproponuj tak¡ modulacj¦ grubo±ci i transmisji nat¦»eniowej w przestrzeni by siatka
dyfrakcyjna produkowaªa tylko jeden rz¡d ugi¦cia (czyli ±wiec¡c na tak¡ siatk¦ wi¡zka si¦ tylko ugnie. Nic nie przejdzie na
wylot, nic nie ugnie si¦ pod innymi k¡tami).

8. Klin optyczny o k¡cie ªamania θ i wspóªczynniku zaªamania n umieszczono tu» przed soczewk¡. Klin jest mniejszy ni»
soczewka i dlatego gdy o±wietlono ukªad fal¡ pªask¡ prostopadª¡ do powierzchni soczewki to cz¦±¢ ±wiatªa przeszªa przez
klin i soczewk¦ a cz¦±¢ ±wiatªa tylko przez soczewk¦. Co zobaczysz na ekranie w odlegªo±ci ogniskowej od soczewki?

9. Dwie wi¡zki (z tego samego lasera o znanym parametrach) skrzy»owano pod k¡tem θ. W miejscu przeci¦cia na ekranie
powstanie pewien wzór interferencyjny I(x). Nast¦pnie zabrano ekran, a za skrzy»owanymi wi¡zkami postawiono teleskop
o dwóch soczewkach o ogniskowych f1 i f2. Co zobaczysz za teleskopem na ekranie?

∗Problemy dodatkowe - dla ambitnych1

1. Udowodnij na podstawie ukªadu z zadania 9., »e macierz ABCD musi mie¢ wyznacznik 1, »eby zachowywa¢ energi¦ przy
przej±ciu przez ukªad optyczny.

2. Przed interferometrem Fabry-Perrot skªadaj¡cym si¦ z dwóch pªaskich luster umieszczono matówk¦, a za interferometrem
soczewk¦. Matówk¦ o±wietlono jednorodne ±wiatªem o znanym widmie. znajd¹ wzór na ekranie w odlegªo±ci ogniskowej
od soczewki.

3. Siatki dyfrakcyjne potra�¡ mie¢ wydajno±¢ ugi¦cia w 1 rz¦dzie rz¦du 90% - s¡ to tzw siatki typu blaze angle, wykonane
z materiaªu o bardzo du»ym wspóªczynniku odbicia. Zaproponuj ksztaªt takiej siatki, znajd¹ jej optymalne ustawienie i
oblicz wydajno±¢ ugi¦cia w 1 rz¦dzie.

1Ambitny student to taki, który aspiruje na ocen¦ bardzo dobr¡.
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