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1. Poka», »e fala sferyczna speªnia skalarne równanie Helmholtza.

2. Na podstawie zasady Huygensa i korzystaj¡c z wyników poprzedniego zadania wyprowad¹ wzór na pole elektryczne po

przepropagowaniu si¦ na odlegªo±¢ L za otworem w pªaszczy¹nie z = 0. Zaªó», »e znasz posta¢ pola w tej pªaszczy¹nie:

E(x, y, 0).

3. Znajd¹ staª¡ normalizacyjn¡ w caªce Fresnela wyprowadzonej w poprzednim zadaniu. Skorzystaj z faktu, »e dyfrakcja na

niesko«czonym otworze jest równowa»na propagacji fali pªaskiej.

4. Znajd¹ pole elektryczne i nat¦»enie ±wiatªa na osi za dyskiem o ±rednicy a korzystaj¡c z przybli»enia Fresnela przy o±wie-

tleniu pªask¡ monochromatyczn¡ fal¡. Wykonuj¡c ten rachunek w najprostszy sposób przekonasz si¦ o pochodzeniu sªynnej

plamki Arago.

5. Wykorzystuj¡c rachunki z poprzedniego zadania podaj pole elektryczne na osi za otworem koªowym o ±rednicy a. Podaj

pole w funkcji odlegªo±ci od ±rodka otworu L.

6. Poka», »e dla otworka o maªej ±rednicy nat¦»enie ±wiatªa maleje proporcjonalnie do 1/L2, identycznie jak w fali sferycznej.

7. Przeanalizuj jak b¦dzie si¦ zmienia¢ pole na osi lub w konkretnym punkcie osi, w funkcji wielko±ci ±rednicy otworka. Zobacz,

»e poszerzanie otworu dodaje nam kolejne strefy Fresnela, z których fale kolejno dodaj¡ si¦ w fazie i odejmuj¡, tworz¡c

minima i maksima nat¦»enia ±wiatªa.

8. W prosty sposób mo»emy dopu±ci¢ tylko te strefy Fresnela, z których ±wiatªo b¦dzie interferowaªo konstruktywnie w

okre±lonym punkcie. Przykªadowo, przez nadrukowanie na kawaªek folii odpowiedniej maski, mo»na przepuszcza¢ ±wiatªo

tylko z w¡skich promieni o kolejnych promieniach rn. Taka maska nazywa si¦ pªytk¡ strefow¡ Fresnela i mo»e dziaªa¢

jak soczewka. Je»eli interferencja konstruktywna przy o±wietleniu monochromatycznym ma zaj±¢ w odlegªo±ci f od pªytki

strefowej, jakie b¦d¡ promienie kolejnych pier±cieni rn? Wi¦cej o pªtykach m.in. na wikipedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ytka_strefowa i dalej w zadaniach domowych.

Zadania domowe

1. Przed dyskiem o promieniu a, w odlegªo±ci D umieszczono ¹ródªo fali sferycznej o dªugo±ci fali λ. Znajd¹ pole i nat¦»enie

±wiatªa na osi za dyskiem.

2. Na ¢wiczeniach obliczyli±my, »e kolejne pier±cienie w pªytce strefowej Fresnela powinny mie¢ promienie: rn '
√
nλf .

Czy warunek interferencji konstruktywnej na osi zajdzie tylko w odlegªo±ci f od pªytki? Je»eli nie, to w jakich innych

odlegªo±ciach nast¡pi ogniskowanie?

3. Tworzenie pªytki z w¡skich pier±cieni jest bardzo niefektywne poniewa» tracimy bardzo du»o ±wiatªa. Zaproponuj jak¡

szeroko±¢ powinny mie¢ pier±cienie pªytki strefowej by dziaªaªa efektywnie? Zaproponuj sensowne kryterium efektywno±ci.

4. Znajd¹ pole na osi za mask¡ o amplitudowym wspóªczynniku transmisji t(r) = cos(kr2).
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