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1. Znajd¹ wektor polaryzacji i nat¦»enie ±wiatªa po przej±ciu przez

N

stosunku do poprzedzaj¡cego polaryzatora. Znajd¹ pole w granicy

polaryzatorów ustawionych pod k¡tami

∆α = α/N

w

N → ∞.

2. Podaj wektory Jonesa dla polaryzacji liniowych, liniowych uko±nych i koªowych. Poka», »e s¡ to 3 ortonormalne bazy.
3. Sparametryzuj wektor Jonesa za pomoc¡ 2 parametrów rzeczywistych θ ,
w

C2 ,

ϕ.

Poka», »e jest to ogólna parametryzacja wektora

unormowanego i z dokªadno±ci¡ do globalnej fazy.

4. Znajd¹ na sferze Poincare punkty odpowiadaj¡ce poszczególnym polaryzacjom wektorów bazowych z zadania 2.
5. Znajd¹ macierze Jonesa (wypisane w bazie polaryzacji liniowych) dla pªytki póªfalowej i ¢wier¢falowej oraz polaryzatora.
6. Znajd¹ macierze koherencji
7. Znajd¹ macierz koherencji

hEE† idla

hEE† idla

wszystkich wektorów bazowych z zadania 2.

ogólnego wektora Jonesa sparametryzowanego przez

8. Rozªó» tak sparametryzowan¡ macierz koherencji na sum¦ 4 macierzy: i

si , i = 1, 2, 3

odpowiada wspóªrz¦dnym

x, y, z

na sferze Poincare.

θ, ϕ.

hEE† i = 12 (s0 1 + s1 σ1 + s2 σ2 + s3 σ3 ),

gdzie

9. Podaj macierz koherencji dla ±wiatªa caªkowicie niespolaryzowanego. Gdzie w kuli Poincare znajduje si¦ taki stan polaryzacji?

Zadania domowe
1. wiatªo ma stan polaryzacji okre±lony macierz¡ koherencji
polaryzator w kierunku okre±lonym przez wersor

hEE† i.

Jaki b¦dzie wspóªczynnik transmisji tego ±wiatªa przez

e?

2. Cukier rozpuszczony w wodzie ma tak¡ wªasno±¢, »e wprowadza opó¹nienie fazowe mi¦dzy skªadowymi polaryzacji koªowymi



i

. Jak b¦dzie transformowaªa si¦ polaryzacja liniowa i eliptyczna po przej±ciu przez taki o±rodek?

3. Znajd¹ wektory wªasne macierzy Pauliego.
4. ∗ Jaki kierunek pola elektrycznego ma wi¡zka Bessela na osi?
5. ∗ Jak¡ polaryzacje maj¡ wi¡zki Lagerra-Gaussa nios¡ce moment p¦du? Poszukaj w internecie.
6. ∗ Zaproponuj sposób na wytworzenia wi¡zki o polaryzacji radialnej, czyli takiej gdzie polaryzacja jest lokalnie liniowa, ale
jej kierunek zawsze jest skierowany w kierunku osi propagacji.

