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1. Znajd¹ macierz transformacji pªytki póªfalowej, której o± optyczna obrócona jest o k¡t α. O jaki k¡t obróci si¦ polaryzacja
liniowa b¡d¹ eliptyczna?
2. Znajd¹ analogiczn¡ macierz transformacji dla ¢wier¢falówki.
3. Jakiej transformacji na sferze Poincare odpowiada przej±cie przez pªytk¦ póªfalow¡? Jak nale»y rozumie¢ transformacj¦
polaryzacji na sferze Poincare w której osie pªytki falowej s¡ obrócone? Jakie trajektorie na sferze Poincara powstaj¡ przy
transformacji przez pªytk¦ póªfalow¡?
4. Jak¡ posta¢ na sferze Poincare ma transformacja pªytki ¢wier¢falowej?
5. Mam pewn¡ polaryzacj¦ eliptyczn¡. Czy za pomoc¡ jednej pªytki ¢wier¢falowej jestem w stanie przeprowadzi¢ jej stan do
polaryzacji koªowej? Je»eli tak to jak? Je»eli nie to jak bardzo mo»na si¦ zbli»y¢ do polaryzacji koªowej?
6. Czy za pomoc¡ pªytki ¢wier¢falowej i póªfalowej mog¦ przeprowadzi¢ polaryzacj¦ eliptyczn¡ w koªow¡? A w liniow¡?
7. Czy za pomoc¡ dwóch pªytek ¢wier¢falowych mog¦ dowoln¡ eliptyczn¡ polaryzacj¦ przeprowadzi¢ w polaryzacj¦ koªow¡?
8. Jakiej najmniejszej ilo±ci pªytek falowych i jakich musz¦ u»y¢, »eby zmieni¢ dowoln¡ polaryzacj¦ w inn¡?
9. Podaj efektywny algorytm, który pokazuje, za pomoc¡ pªytki ¢wier¢falowej, póªfalowej i ¢wier¢falowej mo»na dokona¢
dowolnej transformacji polaryzacji.
10. Jak dziaªa izolator Faradaya?
11. Filtrowanie spektralne - jak dziaªa ltr Lyota?

Zadania domowe
W zadaniach domowych z tej serii proponuj¦ posªu»y¢ si¦ wizualizacj¡ w Mathematice zaª¡czon¡ na stronie, albo globusem,
je»eli macie.
1. Znale¹¢ wektory wªasne pªytki póªfalowej obróconej pod k¡tem θ. Co reprezentuj¡ te wektory wªasne?
2. Jak z parametrów θ i ϕ mo»na wyznaczy¢ stopie« polaryzacji liniowej χ i obrót polaryzacji ψ ? Podaj relacj¦ pomi¦dzy
tymi parametrami.
3. Czy pªytka póªfalowa i ¢wier¢falowa mo»e by¢ ustawiona w dowolnej kolejno±ci by uzyska¢ ten sam efekt tzn. by mo»na
by mo»na byªo osi¡gn¡¢ te same stany polaryzacji zmieniaj¡c tylko ich k¡ty.
4. Masz wska¹nik laserowy i typowe wyposa»enie domowe (nie laboratoryjne). Jak stwierdzi¢ w jakim kierunku jest spolaryzowany ten laser?
5. Masz do dyspozycji 1 polaryzator typu Polarizing Beam Splitter (PBS) i pªytk¦ ¢wier¢falow¡, 1 miernik mocy i 1 lustro.
Jak ustawi¢ idealn¡ polaryzacj¦ koªow¡ za pomoc¡ tych przyrz¡dów?
6.

Jak stwierdzi¢ czy ±wiatªo jest spolaryzowane prawo czy lewo skr¦tnie? Zaproponuj do±wiadczenie w którym stwierdzisz
jaka jest skr¦tno±¢ polaryzacji. Wszystkie przyrz¡dy s¡ dozwolone.
∗

7. W praktyce nigdy nie mamy do czynienia z idealnymi pªytkami falowymi. Zazwyczaj ich opó¹nienie fazowe tylko w przybli»eniu wynosi π czy π/2. W szczególno±ci poniewa» pªytki falowe wykonane s¡ z materiaªów dwójªomnych, których grubo±¢
podlega rozszerzalno±ci termicznej, opó¹nienie fazowe zmienia si¦ zauwa»alnie nawet jak w laboratorium temperatura zmieni
si¦ o 1◦ C Jak osi¡gn¡¢ stan idealnej polaryzacji koªowej za pomoc¡ nieidealnej pªytki póªfalowej i ¢wier¢falowej startuj¡c
z polaryzacji liniowej? Czy teraz kolejno±¢ pªytek falowych ma znaczenie? Jak w praktyce stwierdziªby±, »e ustawiªe± ju»
polaryzacj¦ koªow¡?

8. Poka», »e dowolne dwie polaryzacje mo»na przetransformowa¢ w siebie za pomoc¡ jednej pªytki falowej, której opó¹nienie
fazowe Γ i k¡t obrotu α mo»emy dowolnie zmienia¢.
9. Znajd¹ rodzin¦ trajektorii na sferze Poincare przy transformacji typu aktywno±¢ optyczna (opó¹nienie fazowe pomi¦dzy
dwoma skªadowymi polaryzacji koªowych). Czy jest jaka± ró»nica pomi¦dzy o±rodkiem aktywnym optycznie a pªytk¡
póªfalow¡?
10. Pªytk¦ póªfalow¡ zerowego rz¦du, zaprojektowan¡ na dªugo±¢ fali λ0 ustawiono pomi¦dzy dwa skrzy»owane polaryzatory.
Polaryzatory o±wietlono ±wiatªem biaªym. Podaj widmo ±wiatªa za ukªadem.
11. ∗ Czy za pomoc¡ dwóch pªytek ¢wier¢falowych mo»na dokona¢ dowolnej transformacji jednego stanu polaryzacji w drugi?
Uzasadnij, je»eli tak lub nie.
12. ∗ Poka», »e dowolny stan polaryzacji, równie» dla polaryzacji cz¦±ciowej, jest mieszanin¡ statystyczn¡ pewnych dwóch
ortogonalnych polaryzacji J1 i J2 . Wtedy stan polaryzacji mo»na przedstawi¢ w postaci hEE† i = p1 J1 J†1 + p2 J2 J†2 , gdzie
p1 i p2 to prawdopodobie«stwa p1 + p2 = 1.

