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Знайдено узагальнені залежності пропускання системи поляри-
затора-аналізатора, які можна використовувати для прецизійного 
вимірювання ступеня поляризації світла. Запропоновано спосіб 
обчислення мінімального значення інтенсивності вихідного світла та 
положення мінімуму системи за допомогою апроксимації результатів 
експерименту методом найменших квадратів. Подано результати аналізу 
поляроїда та двох призм Аренса. 

Ключові слова: поляризатор, ступінь поляризації, узагальнений 
закон Малюса. 

 
 
Важливою характеристикою лінійного поляризатора є ступінь P поляризації 

пучка природного світла після проходження крізь нього [1]: 
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P
+
−

= ,    (1) 

де Imax – інтенсивність, що відповідає коливанням світлової хвилі, котрі мають 
максимальну амплітуду, а Imin – інтенсивність, що відповідає коливанням, котрі 
мають мінімальну амплітуду. 

Від часу відкриття Бартоліном властивостей ісландського шпату в 1670 р. [2] 
минуло вже чимало часу, але й зараз не меншає цікавість науковців до 
дослідження впливу матеріалів та явищ на стан поляризованого світла. Для 
ідеального поляризатора, який на виході створює лінійно поляризоване світло, 
ступінь поляризації P = 1. Реальні ж поляризатори, особливо дешевші частково 
продукують поляризоване світло, тобто, схрестивши поляризатор і аналізатор, ми 
не отримаємо нульової інтенсивності світла на виході. А оскільки точність 
досліджень постійно зростає, то підвищуються й вимоги  до „якості” 
поляризованого світла, а саме, до його ступеня поляризації. 

Наприклад, під час експериментів з вивчення двозаломлення вакууму [3], 
спочатку використовували поляризатор Глана–Томсона з коефіцієнтом затухання 
(величина обернено пропорційна до ступеня поляризації) порядку 10–7, але згодом 
і цього виявилось замало, тому його планують замінити поляризатором Глана–
Тейлора з коефіцієнтом затухання меншим від 10–8. Досліджують також, в яких 
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виникає потреба визначення найменших змін ступеня поляризації світла після 
проходження крізь речовину. Зокрема під час поляризаційної томографії 
металічних пористих наномасивів [4]. 

Стає зрозуміло, що перед тим як використовувати поляризатори у будь-яких 
точних вимірюваннях чи серійній апаратурі потрібно з’ясувати ступінь 
поляризації отриманого за їхньою допомогою світла, щоб передбачити та 
врахувати пов’язані з цим з похибки. Ось чому існують автоматизовані прилади 
для отримання, підтримки, підсилення та визначення ступеня поляризації світла.  

Знаходження ступеня поляризації ґрунтується на прецизійному вимірюванні 
інтенсивності світла I, яке пропускає система поляризатор–аналізатор і відповідно 
відомого закону Малюса залежить від початкової інтенсивності I0 та азимута 
поляризатора θ [5]. Під час вимірювань цієї величини виникають такі труднощі 
[6, 7]: 
• обмежений динамічний діапазон фотоприймачів; 
• обмежена точність відліків кута повороту поляризаторів. 

З метою зменшення їхнього впливу стараються удосконалювати можливості 
експериментальної апаратури [8, 9], а також використовують різноманітні числові 
методи для опрацювання результатів [10, 11]. 

 

 
 

Рис. 1.   Фотографія автоматизованого поляриметра, використаного для вимірювань 
ступеня поляризації світла 

 
У вимірюваннях ми використовували автоматизований поляриметр [9], в 

якому роздільна здатність кутових відлікових пристроїв становить 0,00133° і 
залежить від властивостей механічних приводів поляризаторів (рис. 1). 
Вимірювання інтенсивності проводили у невеликому діапазоні кутів поворота 
аналізатора біля положення погасання, тому можна було використати чутливий 
приймач випромінювання (фотодіод) з обмеженим динамічним діапазоном. 

Для одержання узагальненої залежності вихідної інтенсивності світла від 
вхідної (частковим випадком якої для ідеальних поляризаторів є закон Малюса) 
використали такі припущення [10]: 
• вектор електричного поля падаючого пучка має однакову амплітуду коливань 

у всіх площинах, що містять напрям поширення; 
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• кутова діаграма поляризованого світла на виході має вигляд еліпса, велика 

вісь якого збігається з віссю пропускання реального поляризатора (яку для 
зручності вибрано паралельною до Ох); 

• падаюче світло можна розкласти на х- та у-складові так, що 20III yx == , де 

0I  – інтенсивність падаючого світла; 
• вздовж осі пропускання поляризатора Ох світло проходить без змін 

інтенсивності, а вздовж осі Оу інтенсивність меншає на величину коефіцієнта 
“пропускання” поляризатора yp yI Iη = . 
Після таких припущень, а також означення ступеня поляризації (1) отримаємо 

1
1

xp yp

xp yp

I I
P

I I
− − η

= =
+ + η

,    (2) 

де xpI , ypI – інтенсивності світла вздовж осей Ох та Оу, відповідно, після 
проходження світлом першого поляризатора; 

Для випадку проходження світла крізь два поляризатори, коефіцієнт 
пропускання яких і ступені поляризації, відповідно, 1 1, Pη  та 2 2, Pη  отримаємо, 
що інтенсивність на виході з системи становитиме: 
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де 0I – інтенсивність падаючого пучка, θ – кут між відповідними осями 
поляризатора і аналізатора. Рівності (3) та (4) – це узагальнений закон Малюса; 
вони своэю чергою, за умови ідеальних поляризатора та аналізатора, 
перетворюються в закон Малюса. 

Для випадку однакових поляризатора і аналізатора (P1 = P2 = P): 

( )( )θη+θη+= 2220 sin2cos1
2
II ,   (5) 

( )
( ) ( )( )θ−+θ+

+
= 2222

2
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1
PP

P
II .   (6) 

У випадку, коли у одного з поляризаторів ступінь поляризації значно кращий, 
ніж у іншого (поляризатор близький до ідеального: P1 → 1, P2 = P), отримуємо: 

( )θη+θ= 220 sincos
2
II ,     (7) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ θ

+
−

+θ= 220 sin
1
1cos

2 P
PII .   (8) 

Через обмежений динамічний діапазон фотоприймача та неможливість 
визначення абсолютного значення кута θ між осями пропускання поляризаторів 
працювати з величинами І0 та  θ не зручно. Тому в рівностях (3)–(8) варто зробити 
такі заміни: 

1. Від інтенсивності падаючого пучка світла краще перейти до мінімальної 
інтенсивності світла на виході Im, оскільки згідно з вище зазначеними причинами у 
ній інкапсулюються фактори, що спричиняють відсутність нульового мінімуму 
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інтенсивності в положенні схрещених поляризаторів, такі як темновий шум, 
засвітка та ін. Із формул (3) та (4) при 2π=θ отримаємо: 

( )21
0

2
η+η=

I
Im ,    (9) 

( )
( )( )21

210

11
1

PP
PPIIm ++

−
= .    (10) 

 
2. Від кута θ між поляризаторами перейдемо до протилежного йому кута: 

θ−π=α 2  ,    (11) 
Врахувавши зроблені заміни (9), (10) та (11), а також той факт, що коли кут 

2π→θ  (в схрещеному положенні поляризаторів), ( ) 222 sin2cos α≈α=θ−π , а 

( ) 222 1cos2sin α−≈α=θ−π , отримаємо: 
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На практиці зручно перейти від кутів α до кутів β (покази по шкалі 
поляризаторів): 0β−β=α , де β0 – компенсуючий кут нульового відліку системи 
(значення кута β, за якого α = 0). Тоді рівності (12) та (13) перейдуть у: 
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Експериментально помірявши залежність )(β= fI  та апроксимувавши її 
параболою за допомогою методу найменших квадратів, можемо знайти мінімальну 
інтенсивність світла на виході системи, а також компенсуючий кут нульового 

відліку: 
a

b
20 −=β ,  

a
bcI m 4

2
−= , де a, b, c – відповідні коефіцієнти 

апроксимаційної параболи cba +α+α2 . 
Для випадку, коли у одного з поляризаторів ступінь поляризації значно краща 

(поляризатор близький до ідеального: P1 → 1, P2 = P), ступінь поляризації іншого 
можна визначити так: 

acba
aP

42
2

22

2

+−
= .    (16) 

Як об’єкти досліджень ми вибрали дві призми Аренса [5] і плівковий 
дихроїчний поляроїд, які належать до найпоширеніших у сучасній апаратурі, а 
поляризаційну призму Глана [5] як поляризатор високої якості. 
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Рис. 2.   Експериментальна крива пропускання поляризаційної системи з призмою 

Аренса 
 
Як приклад на рис. 2, 3 та у табл. подано результати вимірювань і розрахунків 

згідно поданих вище співвідношень для двох різних призм Аренса та поляроїда. 

Таблиця 
Результати розрахунків параметрів поляризаційної системи для призм Аренса  та поляроїда 

як аналізаторів у автоматизованому поляриметрі 
 

 
 призма Аренса № 1 призма Аренса № 2 поляроїд 

A 12720 12990 8089 
B 572,258 19,6209 –63,1657 
C 6,4549 0,0398 0,2934 
P 0,9999985 0,9999975 0,9999848 
η 7,4935 · 10–7 1,2468 · 10–6 7,5740 · 10–6 

α0, рад –2,2492 · 10–2 –7,5520 · 10–4 3,9045 · 10–3 
Im, в.о. 1,8998 · 10–2 3,2393 · 10–2 1,2253 · 10–1 
I0, в.о. 25439 25981 16179 
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Рис. 3.   Апроксимація експериментальних даних та обчислені на її основі 

параметри поляризатора 
 

Як бачимо з рис. 2, 3, досліджена призма Аренса є хорошим поляризатором для 
звичайних вимірювань, оскільки коефіцієнт пропускання η призми є близько 10-6, 
але недостатньо добрим для згаданих вище експериментів [3, 4], які потребують 
для цього параметра величини, не більшої від 10-8.  

Судячи з того, що апроксимаційна крива добре збігається з експеримен-
тальними даними, можна сказати, що запропонована схема вимірювання та 
розрахунків добре описує процес взаємодії частково поляризованого світла з 
реальним поляризатором та дає змогу за допомогою апроксимаційних коефіцієнтів 
визначити мінімальне можливе значення інтенсивності вихідного світла для цього 
типу поляризаторів у положенні їхнього погашення та коефіцієнт пропускання на 
рівні принаймні 10-7. 
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Generalized transmission dependences for the polarizer-analyzer system, which can 

be used for precision measurement of polarization degree are found. The calculation 
method of transmitted light minimal intensity value and the system minimum location 
using the least squares method approximation of experimental results is suggested. 
Analysis results for the polaroid and two Arens’ prisms are offered. 
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