تمرين سوم ميدان ھا و امواج  -گروه دکتر رجايی
“Plato is dear to me, but dearer still is truth,” Aristotle.

توضيحات مشترک و بسيار مھم در مورد ھمه ی سواالت:
 محيط ھا غيرمغناطيسی ھستند ،يعنی .   0 -مرز مشترک دو محيط مجاور را ،صفحه ای با ابعاد بينھايت و موازی صفحه ی

 x  yتشکيل می دھد ،که روی آن بار و

جريان سطحی وجود ندارد.
 ميدان ھای تابشی ،در صورت وجود ،ميدان ھای يک موج تخت يکنواخت و انتشاری ھستند که بردار موج آن ،در صفحه ی x  zقرار می گيرد.
 -1دو محيط با رسانندگی صفر و ضرايب گذردھی حقيقی مثبت  1و  ،  2مفروض است .موج تابشی در محيط اول ،با زاويه ی
تابش به اندازه ی کافی بزرگ  ، به مرز مشترک می تابد به نحوی که بازتاب کلی رخ دھد )  .( 1   2ميدان الکتريکی تابشی،
در راستای ̂ yاست .متوسط زمانی بردار پوينتينگ را در محيط دوم به دست آوريد.
 -2محيط اول ،خال است .محيط دوم ،رسانندگی  و گذردھی  دارد که  و  اعداد حقيقی مثبت ھستند )دقت کنيد که از لحاظ
رياضی ،در معادالت ماکسول می توانيم جزء موھومی  را در جزء حقيقی  بگنجانيم .به اين سبب است که  را حقيقی فرض
کرديم( .موج تابشی با زاويه ی تابش صفر )تابش عمودی( به مرز مشترک می تابد .در حد رسانای خوب ،يعنی  ،   0نشان
دھيد نسبت دامنه مختلط ميدان الکتريکی موج بازتابيده نسبت به موج تابشی در مرز مشترک ،برابر با
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)  ، 0   / c ،   2 / (0و  ، k0  2 / 0به ترتيب ،عمق نفوذ محيط دوم ،طول موج در خال ،و ثابت انتشار در
خال ھستند(.
 -3دو محيط با رسانندگی صفر و ضرايب گذردھی حقيقی مثبت  1و  ،  2مفروض است .می دانيد اگر ميدان الکتريکی تابشی در
راستای ̂ yباشد ،و  Rو  Tرا به ترتيب برابر نسبت دامنه ی مختلط ميدان الکتريکی بازتابيده و انتقالی به تابشی در مرز مشترک
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الف( مفھوم دو رابطه ی مذکور چيست؟
ب( حال فرض کنيد پالريزاسيون ميدان الکتريکی تابشی در صفحه ی  x  zباشد .سه حالت مختلف را برای تعريف  Rو  Tدر
نظر بگيريد که عبارتند از نسبت دامنه ی مختلط  Exھا Ez ،ھا ،و  H yھا .بدون حل کامل مساله و محاسبات ،استدالل کنيد که در

ھر حالت از سه نوع تعريف مذکور ،روابط  T  R  1و  1
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 R  Tبرقرارند يا نه.

 -4ساختاری متشکل از  N  2ماده فرض کنيد ،که ھر يک با   nو   nخاص خود توصيف می شود .ناحيه ی اول و آخر ،به
ترتيب نواحی موج تابشی/بازتابشی و انتقالی ھستند .ھر يک از ساير نواحی ،عرض  d nمخصوص به خود را دارد .فرض کنيد
ميدان الکتريکی تابشی در راستای ̂ yاست .به صورت سيستماتيک ،با ذکر روابط الزم برای يک ناحيه ی دلخواه ،توضيح دھيد که
امواج بازتابيده و انتقالی از کل ساختار چگونه به دست می آيند.
 -5ساختاری متشکل از دو محيط فرض کنيد که محيط اول ،خال است ،و محيط دوم ،رسانندگی صفر و گذردھی  دارد که عدد
حقيقی منفی است .در اين مساله ،تحريک )موج تابشی( وجود ندارد .ھمانگونه که قبال در مورد يک موج تخت ،به عنوان يک فرم

مجاز ميدان در فضای آزاد صحبت شد ،حال می خواھيم ببينيم آيا مجاز است که ميدان در ھر يک از دو ناحيه ی مذکور ،به فرم
امواج تختی باشد که در راستای ̂ xمنتشر می شوند ،اما در راستای ̂ zوقتی از مرز مشترک دور می شويم محو می گردند .در ھر
يک از دو حالت که ميدان الکتريکی در راستای ̂ yو در صفحه ی  x  zباشد ،پاسخ دھيد.
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 -6ماده ای با رسانندگی صفر در نظر بگيريد که گذردھی آن توسط ماتريس 0 
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الف( نشان دھيد امواج تختی که در اين ماده در راستای ̂ zمنتشر می شوند ،تنھا می توانند پالريزاسيون دايروی راستگرد يا دايروی
چپگرد داشته باشند .سرعت انتشار ھر يک از اين دو نوع موج تخت را به دست بياوريد.
ب( ساختاری متشکل از دو ناحيه فرض کنيد ،که ناحيه ی اول خال ،و ناحيه دوم از ماده ی مذکور است .فرض کنيد موج تابشی با
زاويه ی تابش صفر )تابش عمودی( از ناحيه اول به مرز مشترک می تابد و ميدان الکتريکی آن در راستای ̂ yاست .ميدان ھای
بازتابی و انتقالی را به دست آوريد.
خوش باشيد ،امير جزايری

