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Zad.1 Dane są dwa graniczące ze ośrodki dielektryczne o stałych materiałowych równych 

odpowiednio e1 , m1 ,   e2 , m2 .  Od strony  ośrodka nr 1 na granicę rozdziału ośrodków pada 
spolaryzowana liniowo fala elektromagnetyczna. Oprócz fali padającej pojawiają się wtedy fala 
odbita oraz fala wchodząca do drugiego ośrodka.  Dla wszystkich tych fal znaleźć wyrażenia na 
składowe pola elektrycznego i magnetycznego i na podstawie warunków ciągłości dla 
odpowiednich składowych pól pokazać, .jaki jest współczynnik odbicia fali padającej.

Zad.2 Na rysunku obok zaznaczone są trzy punkty A,B,C.
Punkty A i B znajdują się w próżni, zaś punkt C znajduje
sie w ośrodku o stałej dielektrycznej e. Wychodząc tylko z
zasady Huygensa (każdy punkt do którego dociera fala
jest źródłem nowej fali) obliczyć czasy przejścia fali z
punktu A do punktów B i C jako funkcje współrzędnych
(a,h) punktu, w którym fala przekracza granicę ośrodków.
Wziąć pod uwagę fakt, że prędkość propagacji fali zależy
od stałych e,m danego ośrodka. Pokazać, że czasy te są
minimalne dla punktów, w których trasa przejścia spełnia
odpowiednio prawo odbicia i załamania światła.

Zad.3 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.4 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.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). 
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