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Zad.1 Na rysunku obok promienie światła padają wiązką
równoległą na metalową, odbijającą powierzchnię
(krzywą) o równaniu x=f(y). Znaleźć równanie krzywej ,
dla której czasy przejścia światła od prostej x=d do
punktu „ogniska” , o współrzędnych (F,0) nie zależą od
odległości wiązki od osi (czyli od y). Rozwiązanie tego
problemu znajduje bezpośrednie zastosowanie w tzw.
kolektorach słonecznych i jak łatwo zgadnąć musi wyjść
zwierciadło paraboliczne

Zad.2 Mając dane równanie soczewki znaleźć punkt skupienia wiązki równoległej po
przejściu przez dwie soczewki skupiające, o ogniskowych odpowiednio F1 i F2, rozmieszczone na 
wspólnej osi, w odległości D od siebie.  Wskazówka: znaleźć punkt skupienia wiązki po przejściu 
przez pierwszą soczewkę i potraktować jako przedmiot dla drugiej soczewki.

Zad.4 Na układ dwóch szczelin od odległości d=0.1mm pada spójna wiązka światła pochodząca z 
żarówki energooszczędnej, której luminofor emituje trzy linie widmowe o długościach odpowiednio 
l1=400nm, l2=500nm i l3=600nm. Jaki obraz jasnych prążków zobaczymy na ekranie w odległości 
L=2m od szczelin. Wskazówka: Obliczyć położenia jasnych prążków dla poszczególnych długości 
fali i ustalić ich sekwencję.

Zad.5 Wiązka światła od długości fali l = 600 nm pada prostopadle na powierzchnię płyty CD 
blisko jej brzegu. Płyta CD ma ścieżki składające się z dziurek (wyżłobień) kodujących bity i 
rozdzielających je obszarów odbijających jak doskonałe lustro. Blisko brzegu płyty ścieżki można 
traktować jako prawie równoległe, a średnia odległość między obszarami odbijającymi wynosi 
d=1500 nm. Z warunku interferencji promieni odbitych od sąsiednich warstw odbijających znaleźć 
kąty a , pod jakimi można będzie zaobserwować wiązki odbite (ugięte). 

Zad.6  Fragment płyty DVD (odległość rowków zapisu d wynosi około 700nm) został użyty jako 
siatka dyfrakcyjna. Odsłonięty fragment płyty, od którego odbija się wiązka, ma postać kwadratu o 
boku a=2.1mm. Wiązkę stanowi światło lampy sodowej, zawierające dwie bardzo bliskie długości 
fali l1=589nm i l1=590nm .Obraz obserwujemy na ekranie w odległości L=2m. Jaka będzie 
odległość prążków pierwszego rzędu (n=1) od siebie ? Jaka będzie szerokość każdego z prążków.
Czy będzie je można zobaczyć jako osobne prążki ?

  

Zad.7 Satelita z orbity okołoziemskiej położonej na wysokości H=200km obserwuje napis 
wyświetlany z indywidualnych żaróweczek („banner”) oddalonych od siebie o d=5cm. Jaką 
powinna być jego średnica obiektywu (zwierciadła) aby był w stanie widzieć oddzielne 
żaróweczki ? Z jakiej odległości można takim sprzętem rozdzielić reflektory jadącego samochodu 
(odróżnić samochód od motoru ;-) ?
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