FIZYKA III (dla ZFMB i GwG) *
wykład z pokazami oraz ćwiczenia rachunkowe
1.

Drgania prostych układów fizycznych, drgania harmoniczne swobodne, tłumione i wymuszone zjawisko rezonansu;

2.

Drgania układów fizycznych o dwu i więcej stopniach swobody;

3.

Składanie drgań harmonicznych. Analiza drgań złożonych, twierdzenie Fouriera;

4.

Klasyczne równanie falowe, rozwiązania w postaci harmonicznych fal stojących i biegnących;

5.

Fale w ośrodkach sprężystych z elementami akustyki. Podstawowe własności fal. Propagacja energii.
Efekt Dopplera;

6.

Fale mechaniczne na granicy dwóch ośrodków, współczynnik odbicia i współczynnik transmisji;

7.

Fale elektromagnetyczne - równanie falowe w próżni i w ośrodku. Energia fal elektromagnetycznych,
wektor Poyntinga. Efekt Dopplera. Porównanie własności fal elektromagnetycznych i mechanicznych;

8.

Zjawisko interferencji i dyfrakcji dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych;

9.

Prawa optyki geometrycznej. Odbicie i załamanie światła. Proste przyrządy optyczne; Polaryzacja
światła. Dwójłomność naturalna i wymuszona;

10. Dyfrakcja i interferencja fal.

Kod USOS: 1100-2BF01

* opis i materiały: https://usos.fuw.edu.pl, https://brain.fuw.edu.pl/edu-wiki
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zykładów nieliniowych związków dyspersyjnych jest więcej. W tych przypadkach prędkość fazow

efiniowana jako

nie jest stała i zależy od częstotliwości fali (długości fali). Ośrodek w k

rędkość fazowa zależy od długości fali nazywamy ośrodkiem dyspersyjnym.

o tej pory zajmowaliśmy się falami harmonicznymi, ale jak wspominaliśmy na początku rozważań o fala
ogą się rozchodzić również w postaci impulsów (paczek falowych), jak np. pokazany na rysunku 55.
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A zatem dla fali elektromagnetycznej w próżni wektory pola elektrycznego i indukcji pola magnety
prostopadłe do siebie. Drgania wektorów obu pól odbywają się w fazie. Przykład biegnącej, harmon

Fale elektromagnetyczne

ktromagnetyczne
w próżni
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pokazano na rysunku 57.

Jeśli światło jest całkowicie odbijane:
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Zjawisko całkowitego
wewnętrznego odbicia.

(65)

Zjawisko całkowitego
wewnętrznego odbicia.

Dyfrakcja
(95)

Obraz dyfrakcyjny
otrzymany na krawędzi żyletki.

(96)

• w wykładniku eksponensu funkcji falowej:
• Natomiast w mianowniku:

Dyfrakcja na ostrej
krawędzi.

Obraz dyfrakcyjny otrzymany
na krawędzi żyletki

.

Stąd otrzymujemy wyrażenie na funkcję falową:
.
Wynik całkowania wyraża się za pomocą całek Fresnela zdefiniowanych:

.
Obraz dyfrakcyjny
(96)
otrzymany
na krawędzi
żyletki. światła ugiętego na krawędzi wyraża się wzorem:
Ostatecznie
obserwowane
natężenie
(95)

Natężenie światła ugiętego na krawędzi:

• w wykładniku eksponensu funkcji falowej:
Z własności całek Fresnela wynika:

• Natomiast w mianowniku:

.

Stąd otrzymujemy wyrażenie na funkcję falową:

.

Dyfrak
krawędzi.

