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1. Rozwi¡» równanie falowe na propagacje pola elektrycznego wzdªu» osi z, przy zaªo»eniu wolno zmiennej obwiedni i postaci
pola elektrycznego E(x, y, z)eikz.

2. Udowodnij, »e powy»sze rozwi¡zanie z wykorzystaniem metody fourierowskiej jest w przybli»eniu równe caªce dyfrakcyjnej
Fresnela.

3. Udowodnij, »e w dalekim polu czyli przy dyfrakcji Fraunhofera obserwujemy transformat¦ Fouriera pola wchodz¡cego z
pewnym czynnikiem fazowym. Skorzystaj z metody fazy stacjonarnej.

4. Znajd¹ nat¦»enie ±wiatªa daleko za prostok¡tem o wymiarach a× b.

5. Znajd¹ nat¦»enie ±wiatªa daleko za otworem o ±rednicy a.

6. Jak zmienia si¦ szeroko±¢ wzoru dyfrakcyjnego od szczeliny gdy szczelin¦ zaw¦»amy?

7. Zobacz implementacj¦ dyfrakcji metod¡ fourierowsk¡ w bliskim polu w Mathematice. Zobacz dyfrakcj¦ na otworach
koªowych, kwadracie oraz zobacz, »e wi¡zka gaussowska nie zmienia swojego pro�lu podczas propagacji.

8. We¹ od prowadz¡cego maª¡ przysªon¦, maª¡ dziurk¦ o ±rednicy 30 µm. Zobacz, »e ±wiec¡c przez otwory wi¡zk¡ laserow¡
mo»esz zobaczy¢ pr¡»ki Airy'ego czyli zobaczy¢ jak wygl¡da funkcja jinc na »ywo.

Zadania domowe

1. Jakiej grubo±ci jest twój wªos? Wykonaj samodzielnie nast¦puj¡ce do±wiadczenie. Wyrwij sobie wªosa, rozci¡gnij
to pomi¦dzy dwoma przedmiotami, przymocuj za pomoc¡ ta±my klej¡cej i za±wie¢ w niego wska¹nikiem laserowym. Na
podstawie obrazu dyfrakcyjnego oblicz grubo±¢ wªosa.

2. Zaimplementuj samodzielnie i/lub skorzystaj ze skryptów napisanych przeze mnie do fourierowskiej metody znajdowania
obrazów dyfrakcyjnych w bliskim polu. a) Zobacz jak powstaje plamka Arago. b) Zobacz jakiej dyfrakcji podlega wi¡zka
gaussowska, która w jednym kierunku jest du»o w¦»sza ni» innym. c) Zaimplementuj dyfrakcj¦ na otworze trójk¡tnym. d)∗

Zaimplementuj dyfrakcj¦ na periodycznym wzorze (np. otwory trójk¡tne na siatce prostok¡tnej). Zaobserwuj efekt Talbota
tzn. po jakiej± odlegªo±ci pocz¡tkowy wzór pola odtworzy si¦.

3. Sprawd¹ numerycznie wMathematice, »e pierwsze zero funkcji jinc(x) wypada w punkcie x0 = 1.22π. Wyprowad¹ kryterium
Rayleigha na rozdzielczo±¢ k¡tow¡ w obrazowaniu soczewk¡ o ±rednicy D, ∆θ = 1.22λ/D.

4. Znajd¹ wielko±¢ plamki powstaj¡cej na siatkówce w oku dla koloru zielonego. Ludzkie oko ma ±rednic¦ ok. 24 mm, ¹renica
otwiera si¦ w granicach 3-8 mm. Porównaj wielko±¢ plamki na siatkówce z wielko±ci¡ czopka (0.5 - 4 µm).

5. O±wietlono jednorodnie soczewk¦ o ogniskowej f i ±rednicy D monochromatyczn¡ fal¡ pªask¡. Znajd¹ rozkªad nat¦»enia w
pªaszczy¹nie ogniskowej.

6. ∗Udowodnij, »e pole elektryczne, które w pªaszczy¹nie z = 0 okre±lonej jest wzorem: E(r, ϕ) = E0J0(Kr), gdzie J0 to
funkcja Bessela zerowego rz¦du, nie zmienia swojego ksztaªtu podczas propagacji, czyli nie podlega dyfrakcji. Czy wi¡zki
Bessela mog¡ istnie¢ w przyrodzie, tzn. czy da si¦ je idealnie wytworzy¢?

7. ∗Zaproponuj do±wiadczaln¡ metod¦ tworzenia wi¡zki Bessela. Wskazówka: zobacz z jakich przestrzennych skªadowych
spektralnych skªada si¦ taka wi¡zka.

8. ∗Efekt Talbota. Udowodnij, »e periodyczny wzór przestrzenny, np. otworki na periodycznej dwuwymiarowej siatce w
bliskim polu odtworzy si¦ w odlegªo±ci zT = 2d2/λ, gdzie d to okres przestrzenny wzoru maski.

9. ∗Zakr¦caj¡ce, bezdyfrakcyjne wi¡zki Airego. Okazuje si¦, »e je»eli wi¡zka ±wiatªa jest opisana w przekroju funkcj¡
Airy'ego (znajd¹ w internecie) to podczas propagacji równie» nie zmienia swojego ksztaªtu, a co wi¦cej zakr¦ca i przyspiesza!
Temat jest ±wie»y i analityczne rozwi¡zania równa« Maxwella oraz implementacje do±wiadczalnej powstaªy zaledwe w 2012
roku. Zach¦cam do zapoznania si¦ z artykuªami i zrozumienia jak to dziaªa, czy i gdzie jest pogwaªcona zasada zachowania
p¦du. Gdy kto± byª bardziej zainteresowany zapraszam do realizacji takich wi¡zek u nas w labie � sprz¦t jest :)
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