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�̃�برر روی رارانا ب برا برر س    ر       نشان دهید برای فرود عمودی نور از خأل  -1 = 𝑛 + 𝑖𝑛′      بررا س انک راو و بر ،

𝑅ترتیس عبارتند از به =
(𝑛−1)2+𝑛′2

(𝑛+1)2+𝑛′2
𝐴و  =

4𝑛

(𝑛+1)2+𝑛′2
 . 

تابش خور رید  رت ترابش برا   ربش       ا ن هفرض اا . با  1300𝑊/𝑚2 دت تابش خور ید بر روی زمین تقر باً برابر با  -2

  و ب ور عمودی با د، بردارهای میدان ال تر  ب و مغناطی ب خور ید را محاابه نما ید.خ ب 

کوچ تر ن فرکانس   ع به ازای  ( را بدا  آور د.  𝐓𝐌مودهای لف( اکتا ،  9.24بر م ت یلب مشابه   ل در  ت موج -3

 بدا  آور د. 𝐓𝐄ن ب  ا ن کوچ تر ن فرکانس   ع را به کوچ تر ن فرکانس   ع در حال  ج( چه مودی اا ؟ 

انتقرال  𝐓𝐄𝟏𝟎 را در مرد  λرا برای آن ه بتواند موبب با طول موج  a، مقاد ر حدی aبری با مق ع مربع   ل به بلع برای موج -4

 انتقال ندهد، محاابه کنید. 𝐓𝐌𝟏𝟏  ا 𝐓𝐄𝟏𝟏دهد ولب در مدهای 

 𝐤 ، دامنه و   بش خ ب    ان ولرب برا بهر  انتشرار    ب امدنهب دو موج با موبب ا  تا را در خأل در نظر بگیر د که از برهم -5

نهاده در هر چهار مکادله ماک ول در خرأل صرد    ( نشان دهید که میدان حاصل از دو موج برهمالفمخالف ا جاد  ده اا . 

,𝐒(𝑟 نتینگ  ( بردار پو کند.مب 𝑡) را به دا  آور د. میانگین بردار  نهادهدو موج برهم𝐒 بردار  دت(𝐼) .را پیدا کنید 

تواننرد برا هرم بره طرور      های انک ااب چندگانره نمرب  ال تر  ب را در نظر بگیر د که به  دری بخیم اا  که بار  هی دیبره -6

 𝑅23 و  𝑅12ها بر س انک راو کرل را برر ح رس بررا س انک راو       با بمع کردن تمام  دتالف( همدوو تداخل کنند. 

هرای دو طررب برره    مروردی کره در آن محری    بررای   در حال  خاصرا نتیجه  ( دا  آور د. مربوط به هر  ت از مرزها ب

 دا  آور د.ند، ب   ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید. شجاعی 


