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1. Podaj równanie falowe na pole E w o±rodku anizotropowym.
2. Poka», »e w o±rodku dwójªomnym wektor Poyntinga skierowany jest pod innym k¡tem ni» wektor falowy.
3. Wywnioskuj z równania falowego jakie s¡ k¡ty pomi¦dzy wektorami E, D , B , H , k , S.
4. Oblicz k¡t dryfu (walk-o ) czyli k¡t pomi¦dzy wektorem falowym k a wektorem Poyntinga S = E × H w o±rodku jednoosiowym, przy zaªo»eniu, »e wektor falowy jest pod k¡tem θ do osi krysztaªu.
5. W jednoosiowym krysztale dwójªomnym fala spolaryzowana liniowo pada na powierzchnie pod arbitralnym k¡tem do kierunku osi optycznej krysztaªu. Wyznacz kierunki polaryzacji promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego. Rozwa» przypadki
szczególne: wektor falowy prostopadªy do osi i równolegªy, oraz ogólny przypadek.
6. Jaki jest wspóªczynnik zaªamania ±wiatªa w funkcji k¡ta ne (θ) w jednoosiowym krysztale dwójªomnym?
7. Dla jakich kierunków propagacji nie b¦dzie

walk-ou?

8. Dla jakich kierunków propagacji wspóªczynnik zaªamania b¦dzie taki sam dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego?
9. Gdzie w pªytkach falowych znajduje si¦ o± krysztaªu?
10. Poka», »e k¡t dryfu wi¡zki, która ma sko«czony rozmiar poprzeczny, mo»na obliczy¢ korzystaj¡c z rozwini¦cia szeregu
Taylora kz (kx ). W szczególno±ci dryf opisany jest liniowym czªonem ∂kz /∂kx |kx =0 kx w rozwini¦ciu a dyfrakcja czªonem
kwadratowym.

Zadania domowe
1. Prze±led¹ samodzielnie wyprowadzenie wzoru kx2 /n2e + ky2 /n2o = k02 startuj¡c z równania falowego w o±rodku anizotropowym
(patrz slajdy z wykªadu lub wikipedia: birefringence ).
2. Dla jakiego k¡ta pomi¦dzy wektorem falowym a osi¡ krysztaªu

walk-o b¦dzie najwi¦kszy?

3. Dlaczego dla ustalonego k¡ta pomi¦dzy wektorem falowym a osi¡ krysztaªu fala o jednej polaryzacji propaguje si¦ z innym
wspóªczynnikiem zaªamania ni» fala o polaryzacji ortogonalnej?
4. Dlaczego wspóªczynnik zaªamania zale»y od k¡ta tylko dla jednej polaryzacji a dla drugiej jest staªy?
5. Wi¡zka ±wiatªa w krysztale jednoosiowym niezale»nie od polaryzacji propaguje si¦ bez walk-ou w kierunku wzdªu» osi
optycznej oraz we wszystkich kierunkach w pªaszczy¹nie prostopadªej do osi optycznej . Dla jakich kierunków wektora
falowego wi¡zka ±wiatªa propaguje si¦ bez walk-ou w krysztale dwuosiowym x 6= y 6= z ?
6. eby wyrobi¢ sobie troch¦ wi¦cej intuicji w zjawisku dwójªomno±ci zrozum jak dziaªaj¡ polaryzatory krystaliczne skonstruowane z kawaªków krysztaªów dwójªomnych: Wollaston, Rochon, GlanTaylor, GlanThompson. Schematy znajdziesz na
wikipedii (linki poni»ej). aden z tych typów polaryzatorów, nie korzysta bezpo±rednio ze zjawiska walk-ou. Zaproponuj
konstrukcj¦ polaryzatora, opartego na tym zjawisku.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wollaston_prism
http://en.wikipedia.org/wiki/Rochon_prism
http://en.wikipedia.org/wiki/Glan%E2%80%93Taylor_prism
http://en.wikipedia.org/wiki/Glan%E2%80%93Thompson_prism

