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Egzamin skªada si¦ z cz¦±ci testowej i zada« obliczeniowych, zadania zostaªy posortowane wg stopnia trudno±ci
(w odczuciu prowadz¡cego). W sumie mo»esz uzyska¢ 40 punktów. Na rozwi¡zanie zada« i testu masz 3.5 h. Test
oraz ka»de z zada« obliczeniowych oddawaj na osobnych kartkach. Formuªuj klarowne odpowiedzi.
Na egzaminie mo»esz korzysta¢ z jednej kartki A4 z wªasnor¦cznymi notatkami, kalkulatora i i dwóch kartek
z notatkami z poprzednich kolokwiów. W przypadku wszelkich w¡tpliwo±ci co do znaczenia tre±ci zada« pytaj
prowadz¡cego.

Test (10 pkt)
Udziel krótkiej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. Za ka»de z zada« mo»esz dosta¢ 1 pkt.
1. Co mo»na powiedzie¢ o dªugo±ci sygnaªu w czasie je»eli a) jego widmo jest bardzo w¡skie b) jego widmo jest
bardzo szerokie?
2. Masz do dyspozycji wska¹nik laserowy i wszystko co znajdziesz w tej sali z wyj¡tkiem rzeczy osobistych. W
jaki sposób okre±lisz kierunek polaryzacji wska¹nika laserowego?
3. Czy bardzo cienkie szklane wªókno, ale o jednorodnym wspóªczynniku zaªamania mo»e by¢ ±wiatªowodem?
Nie zale»nie od odpowiedzi, uzasadnij.
4. Naªo»ono na siebie dwie fale pªaskie o tej samej polaryzacji liniowej i tej samej dªugo±ci fali o wektorach
falowych pod niewielkim k¡tem. Na ekranie zaobserwowano pr¡»ki interferencyjne. Nast¦pnie jednej z wi¡zek
obrócono polaryzacj¦ o 90◦ . Co zaobserwowano na ekranie?
5. wiatªo ma pewn¡ polaryzacj¦ eliptyczn¡ (nie liniow¡ i nie koªow¡). Czy i jak za pomoc¡ pªytki ¢wier¢falowej
mo»na przetransformowa¢ t¦ polaryzacj¦ eliptyczn¡ na polaryzacj¦ koªow¡? Podaj transformacj¦ na sferze
Poincare, która poka»e, »e taka transformacja jest mo»liwa lub argument za tym, »e jest niemo»liwa.
6. Na krysztaª dwójªomny skªadaj¡cy si¦ z dwóch kawaªków o prostopadªych osiach optycznych pada promie«
±wiatªa o polaryzacji koªowej tak jak na rysunku poni»ej. Narysuj dalszy bieg promieni oddaj¡c jako±ciowo
kierunki rozchodzenia si¦ swiatªa. Pomi« odbicia na granicach o±rodków.
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7. Jak za pomoc¡ szklanej pªytki pªaskorównolegªej o znanym wspóªczynniku zaªamania, spektromentru i krótkiego impulsu laserowego wyznaczy¢ grubo±¢ pªytki?
8. Do interferometru Michelsona-Morleya o równej dªugo±ci ramion, wpuszczono pojedynczy foton. Któr¦dy
foton wyjdzie z interferometru? (Zrób rysunek i uzasadnij).
9. Jak zmieni si¦ nat¦»enie ±wiatªa II harmonicznej je»eli dwukrotnie wydªu»ymy o±rodek nieliniowy a) w przypadku gdy zachodzi warunek dopasowania fazowego (ilo±ciowo) b) gdy warunek dopasowania fazowego nie
jest speªniony (jako±ciowo)?
10. Zaproponuj dowolne (ale realistyczne) do±wiadczenie w którym mo»na stwierdzi¢, czy ±wiatªo jest spolaryzowane prawoskr¦tnie lub lewoskr¦tnie.

Zadania obliczeniowe
W odlegªo±ci d umieszczono równolegle dwie ko«cówki ±wiatªowodów jednomodowych. Z
obu ±wiatªowodów wychodzi monochromatyczne ±wiatªo o cz¦sto±ci ω0 w podstawowym
modzie przestrzennym,
2
2
które w przekroju poprzecznym mo»na opisa¢ funkcj¡ Gaussa: E(ρ) = E0 e−ρ /2a , gdzie ρ to odlegªo±¢ od osi
±wiatªowodu. W odlegªo±ci D  d od ±wiatªowodów umieszczono ekran. Znajd¹ nat¦»enie ±wiatªa na ekranie.

Zadanie 1 (10 pkt)

W odlegªo±ci D = 3 m od Ciebie stoi niezno±ny dzieciak z s¡siedztwa, który próbuje za±wieci¢
Ci laserem w oko. Niestety najprawdopodobniej mu si¦ to uda. Jedyne co mo»esz zrobi¢, to wiedz¡c jak dziaªa oko
i jak propaguje si¦ wi¡zka gaussowska zmieni¢ ogniskow¡ soczewki oka (np. poprzez ostre spojrzenie na obiekt w
pewnej znanej odlegªo±ci) by zminimalizowa¢ zniszczenia siatkówki. W kolejnych podpunktach zadania opracujesz
strategi¦ obrony1 .
√ a) Na pocz¡tku oblicz w jakiej odlegªo±ci od dzieciaka z s¡siedztwa ±rednica plamki z lasera wzro±cie o czynnik
2? Laser dzieciaka ma ±rednic¦ odpowiadaj¡c¡ parametrowiw0 = 3 mm w przew¦»eniu które znajduje si¦ w
wyj±ciu ze wska¹nika. Laser jest zielony i ma dªugo±¢ fali λ = 532 nm.
b) Dla jakiej odlegªo±ci patrzenia zniszczenia w Twoim oku traonym przez laser w odlegªo±ci D = 3 m b¦d¡
najwi¦ksze? Oszacuj nat¦»enie na siatkówce oka (w jednostkach mW/cm2 ), je»eli moc lasera wynosi P = 5 mW.
Upro±¢ maksymalnie obliczenia stosuj¡c odpowiednie przybli»enia.
a) Zaproponuj, na jak daleki obiekt powiniene± spojrze¢, »eby zniszczenia w Twoim oku byªy jak najmniejsze?
Oblicz minimalne nat¦»enie ±wiatªa na siatkówce przy odpowiednio dobranej akomodacji oka.
Oko ludzkie posiada soczewk¦, która zmienia sw¡ ogniskow¡ umo»liwiaj¡c ostre widzenie w zakresie od 25 cm
do ∞. Przyjmij prosty model w którym oko to soczewka o zmiennej ogniskowej za któr¡ w odlegªo±ci 2 cm znajduje
si¦ siatkówka.
Zadanie 2 (10 pkt)

Pomi¦dzy dwa prostopadle skrzy»owane polaryzatory wstawiono o±rodek dwójªomny o
osi pod k¡tem 45◦ do obu polaryzatorów (patrzy rysunek poni»ej). O±rodek dwójªomny ma grubo±¢ d i posiada
wspóªczynnik zaªamania no i ne odpowiednio dla dwóch polaryzacji promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego.
a) Oblicz widmo transmisji nat¦»eniowej takiego ukªadu T (ω ) dla niespolaryzowanego ±wiatªa padaj¡cego.
b) Przez ukªad przepuszczono impuls laserowy o polu elektrycznym E(t) = E0 rect(t, τ )eiω0 t o polaryzacji równolegªej do osi pierwszego polaryzatora. Funkcja rect(t, τ ) to funkcja która przyjmuje warto±¢ 1 dla t ∈ (0, τ ) i 0 w
przeciwnym przypadku. Znajd¹ pole elektryczne w czasie na wyj±ciu z ukªadu, narysuj wykres obwiedni w czasie
(jako±ciowo) i zinterpretuj wynik.

Zadanie 3 (10 pkt)
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odpowiedzi typu: zamykam oczy lub odwracam si¦, nie b¦d¡ uznawane.

