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Zad.1 Dla płaskiej fali elektromagnetycznej rozchodzącej się w kierunku z składowa elektryczna 
ma postać Ex(z,t) = Eo cos(kz-w t). Proszę na podstawie równań Maxwella znaleźć postać 
rozwiązania dla składowej magnetycznej tej fali. Jak wyglądałoby rozwiązanie gdyby na taką falę 
nałożyła się fala o takiej samej amplitudzie, ale biegnąca w przeciwnym kierunku (powstaje wtedy 
fala stojąca).

Zad.2 Fala płaska rozchodząca się w dodatnim kierunku x jest spolaryzowana tak, że E(x) ma 
tylko składową z, zaś  B(x) ma tylko składową y. Fala ta pada na ścianę metalu o przewodnictwie 
właściwym  s , rozciągającą się dla x > 0.  Korzystając z równań Maxwella w postaci różniczkowej 
z pominięciem prądu przesunięcia oraz z mikroskopowego prawa Ohma:  j= s E wyprowadzić 
równanie,  jakie spełnia ta fala w metalu (przez analogię do znanego wyprowadzenia równania 
falowego).  Założyć  rozwiązanie tego równania w postaci: 

i znaleźć takie l (zespolone), aby równanie było spełnione. Wybrać tylko taką  wartość l , która 
może być realizowana fizycznie.  Jak należy interpretować  eksponentę z zespolonym   
wykładnikiem,  opisującą zależność przestrzenną amplitudy fali ?

Zad.3  Dany jest falowód prostokątny o wymiarach poprzecznych a i b (a < b), rozciągający się w 
kierunku Z (bok a jest równoległy do X, zaś bok b do Y). Do falowodu wpuszczamy falę  
elektromagnetyczna, dla której pole elektryczne ma tylko składową w kierunku Y.  Ze względu na 
fakt, że składowa styczna pola E musi znikać na powierzchni metalu musimy narzucić warunki:  

Ey(x=0) = Ey(x=a) = 0. 

Najprostsze rozwiązanie  dla fali biegnącej spełniające te warunki ma postać:

Wstawiając takie rozwiązanie do równania falowego, znaleźć zależność jaką muszą spełniać 
wielkości k  i  w , aby było to poprawne rozwiązanie równania falowego. Narysować wykres w(k), 
czyli tzw. relację dyspersji.  Skomentować fakt, że brak jest rozwiązań dla częstości niższych niż 
pewna częstość graniczna. Dla otrzymanej relacji dyspersji obliczyć tzw. prędkość fazową i 
prędkość grupową .
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