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Geometrijska 
optika

Valovna optika

Elektromagnetizem

Kvantna optika

Osnove razširjanja valov 
Elektromagnetika in valovna optika



3

Vsebina
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Elektromagnetni pojavi pri razširjanju valov
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Elektromagnetni pojavi pri razširjanju valov 
(nad.)
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Teoretične osnove razširjanja 
elektromagnetnih valov
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Teoretične osnove razširjanja 
elektromagnetnih valov (nad.)
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Elektromagnetne formulacije
• Vektorsko elektromagnetno polje:

Skriti viriZnani
viri
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Elektromagnetne formulacije (nad.)

Greenova funkcija –

skalarna sonda

Električna
sonda Is

(Magnetna
sonda Ims ) Daljno polje električne sonde 

(tokovnega elementa)
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Sevanje anten v Fraunhoferjevem prostoru
• Bližnje polje (paralaksa)
• Daljno polje (vzporedni žarki) r > 2D2/λ

paralaksa
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Kovinska in razkovinjena antena
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Huygensov vir in njegovo polje
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Valovno–optične formulacije
• Elektromagnetno polje v skalarnem približku:
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Fizikalne aproksimacije
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Kirchhoff–Fresnelova aproksimacija
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Fresnelove cone direktne zveze
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Uklon na klinasti oviri
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Matematični približki
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Predstavitev uklonskih približkov
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Uklonski kolobarji in pasovi
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Millingtonova metoda za dve oviri

• Giovanelijeva
približna metoda
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Millingtonova metoda, primer

Millingtonova metoda, omejena
na dve zaporedni klinasti oviri,
daje najnatančnejše rezultate.
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Prevodnost tal
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Dielektričnost tal
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Odbojnost tal
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Odboj na ravni meji
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Odboj od neravnih tal 1/2
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Odboj od neravnih tal 2/2
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Lom na meji
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