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Розглянуто методику розрахунку коноскопiчних картин для одновiсних
кристалiв. Використовуючи матрицi Джонса, враховано вплив оптичної анi-
зотропiї (лiнiйне двозаломлення, оптична активнiсть) на коноскопiчнi iнтер-
ференцiйнi картини. Отримано коноскопiчнi картини для тестових одновi-
сних кристалiв LiNbO3, SiO2.
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Коноскопiчнi дослiдження є надзвичайно iнформативними в сучаснiй оптицi кри-
сталiв. Вiзуалiзацiя та аналiз iнтерференцiї поляризованого свiтла в кристалах у
бiльшостi випадкiв є початковим етапом експериментальних кристалооптичних до-
слiджень. Зокрема знак кристала, напрямок повороту площини поляризацiї, орiєнта-
цiя оптичної iндикатриси, iншi параметри анiзотропiї дослiджуваного зразка можна
однозначно визначити за допомогою коноскопiчного методу [1, 2].

Коноскопiчна картина (КК) одновiсних кристалiв складається з iзогир та iзо-
хром [1]. Зокрема для кристалiв вирiзаних перпендикулярно до оптичної осi, за
умови схрещених поляризаторiв, кривим сталої рiзницi фаз (iзохромам) вiдповiд-
атимуть кола, тодi як iзогири формують так званий “мальтiйський хрест” у центрi
зображення. Якщо оптична вiсь кристала є нахиленою пiд деяким кутом, точка пе-
ретину балок хреста змiщується вiдносно центра, а iзохроми в граничному випадку
вироджуються у сiмейство гiпербол (у випадку, якщо зразок вирiзаний паралельно
до оптичної осi).

Незважаючи на складнiсть математичного опису коноскопiї ця задача розв’язу-
валася багатьма авторами [3–10]. Натомiсть iнтерференцiйна картина розраховува-
лася на основi функцiї оптичного пропускання поляризацiйної системи поляризатор-
зразок-аналiзатор (PSA – Polarizer-Specimen-Analyzer) з використанням спецiально
розроблених програмних пакетiв, а також систем комп’ютерної алгебри.
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Мета цiєї статi – комп’ютерне моделювання КК одновiсних кристалiв вирiзаних
перпендикулярно до оптичної осi, а також аналiз впливу параметрiв оптичної анi-
зотропiї (оптична активнiсть, лiнiйне двозаломлення) на результат iнтерференцiї
поляризованих хвиль у кристалi.

Загалом iснує декiлька методик, якi можна використати для моделювання КК
[3–6, 8]. Ми скористаємося матричним методом Джонса [11], адаптованим для цiєї
задачi [4]. Так, згiдно [4] вектор Джонса (ВД) для свiтла на виходi поляризацiйної
системи PSA можна розрахувати за допомогою спiввiдношення:

JOut = MAM
′
SMPJIn. (1)

де JIn,Out – ВД для вхiдного, вихiдного свiтла, M′S = R (−ϕ)MSR (ϕ), MP,A,S

– матрицi Джонса (МД) для поляризатора, аналiзатора та кристала, R (ϕ) – по-
воротна матриця, ϕ – кут, що визначає орiєнтацiю повiльної осi елiптичного зрiзу
оптичної iндикатриси кристала [4].

МД для iдеальних поляризацiйних елементiв схеми представлено у [11], нато-
мiсть MS для iстотно анiзотропного кристала (враховуючи лiнiйне та циркулярне
двозаломлення, лiнiйний та циркулярний дихроїзм) з точнiстю до фазового мно-
жника матиме вигляд [12]:

MS =

(
coshQL+ (ig0 + p0) sinhQL

Q − (ω + iδ) sinhQL
Q

(ω + iδ) sinhQL
Q coshQL− (ig0 + p0) sinhQL

Q

)
(2)

де L – довжина траєкторiї променя свiтла у зразку; g0, ω та p0, δ – параме-
три МД якi вiдповiдають лiнiйному i циркулярному двозаломленню та лiнiйному i

циркулярному дихроїзму, вiдповiдно; Q =

√
(ig0 + p0)

2 − (ω + iδ)
2 [12].
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Рис. 1. Розрахованi iнтерференцiйнi КК для кристалiв LiNbO3 для двох орiєнтацiй поля-
ризаторiв у системi PSA (а – поляризатори схрещенi, б – поляризатори паралельнi)

Пiд час поширення свiтлових променiв у кристалi в напрямках вiдмiнних вiд
оптичної осi (пiд кутом θ) необхiдно враховувати бiжуче двозаломлення (∆n (θ) =
ne (θ)−no), змiну величини повороту площини поляризацiї (явний вигляд гiрацiйної
поверхнi), а також L = L (θ) = d/ cos θ (де d – товщина кристалiчної пластинки,
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no,e – звичайний та незвичайний показники заломлення). Таким чином алгоритм
розрахунку коноскопiчної iнтерференцiйної картини полягатиме в обчисленнi iнтен-
сивностi свiтла на виходi поляризацiйної системи PSA в залежностi вiд кутiв ϕ та θ
за допомогою рiвняння I = J†OutJOut [11] (де символом † позначено ермiтове спря-
ження).

Ми скористалися системою комп’ютерної алгебри Mathcad 14 для моделювання
КК. В якостi тестових матерiалiв було використано добре вивченi кристали LiNbO3

та SiO2 (d = 3 мм). Так для довжини хвилi λ = 632,8 нм показники заломлення цих
зразкiв дорiвнюють: no = 2,2865, ne = 2,2022 (LiNbO3) та no = 1,54263, ne = 1,55269
(SiO2), вiдповiдно. Натомiсть оптична активнiсть (ОА) описується за допомогою
тензора гiрацiї, ненульовi компоненти якого для кристалiв кварцу становлять g33 =
∓10,258 × 10−5, g11 = ±5,539 × 10−5 [6] (де знаки “+” та “−” бiля g33 вiдповiдають
додатному та вiд’ємному повертанню площини поляризацiї свiтла вздовж оптичної
осi кристала)

На рис. 1-а, б представлено розрахованi КК для кристалiв LiNbO3. Чiтко ви-
дно, що iнтерференцiйнi картини отриманi для двох рiзних орiєнтацiй поляризаторiв
(рис. 1-а – схрещенi, рис. 1-б – паралельнi) у системi PSA є взаємодоповнюючими.
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Рис. 2. Розрахована iнтерференцiйна КК для кристалiв SiO2 (а) та її ϕ = π/4-зрiз (позна-
чений прямою на КК) в координатах: iнтенсивнiсть свiтла I, кут падiння α (б)

Вiдомо, що для гiротропних зразкiв (якщо ОА вздовж оптичної осi не заборонена
симетрiєю зразка) матимемо просвiтлення центру коноскопiчної iнтерференцiйної
картини [2]. Крiм того, коноскопiчний метод дає можливiсть однозначно визначати
напрямок повороту площини поляризацiї оптично активних кристалiв.

Результат моделювання КК для кристалiв SiO2 представлено на рис. 2-а. Пiд
час розрахунку ми використали наступнi параметри: g33 = −10,258 × 10−5, g11 =
5,539 × 10−5. Варто зауважити, що залежнiсть iнтенсивностi свiтла I вiд кута па-
дiння α (α = arcsin (n̄ sin θ) – обчислюється згiдно закону Снелiуса; n̄ – середнiй
показник заломлення) свiтлових променiв для ϕ = π/4-зрiзу коноскопiчної картини
(див. рис. 2-б) добре узгоджується з результатами представленими у [6].

Класичним методом визначення знаку ОА кристалiв є аналiз КК, отриманих пiд
час проходження свiтла крiзь систему, яка складається з поляризатора, аналiзато-
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ра та двох послiдовно розташованих зразкiв iз рiзним знаком повертання площини
поляризацiї вздовж оптичної осi. Такi iнтерференцiйнi картини називаються спiра-
лями Ейрi (Airy’s spiral), а напрям закручення спiралi однозначно вказуватиме на
напрямок повороту площини поляризацiї першої пiсля поляризатора пластинки [2].

a b

Рис. 3. Розрахованi спiралi Ейрi для двох кристалiчних пластинок SiO2 (а – правоповер-
тальний кварц розмiщено перед лiвоповертальним, б – лiвоповертальний кварц розмiщено
перед правоповертальним, вiдповiдно)

На рис. 3-а, б представлено розрахованi спiралi Ейрi для двох випадкiв взаємного
розмiщення кристалiчних пластинок SiO2. Варто зауважити, що ВД у цьому випад-
ку розраховували згiдно спiввiдношення (1) з врахуванням наявностi двох зразкiв та
послiдовностi їх розташування в поляризацiйнi системi: M′S = R (−ϕ)ML

SM
R
SR (ϕ)

– рис. 3-а, M′S = R (−ϕ)MR
SM

L
SR (ϕ) – рис. 3-б (ML

S , M
R
S – МД для лiво- та право-

повертального кристалiв). Як видно з рис. 3 напрям закручування iзогир вiдповiдає
знаку ОА кристалiчної пластинки, розмiщеної пiсля поляризатора.

Висновки
Отже, матричний метод Джонса можна однозначно використовувати для моде-

лювання коноскопiчних iнтерференцiйних картин одновiсних кристалiв. Розрахованi
з використанням параметрiв тестових кристалiв LiNbO3 та SiO2, КК достатньо до-
бре узгоджуються з вiдомими експериментальними результатами. Крiм того дану
методику можна розширити для аналiзу та обчислення iнтерференцiйних картин у
дихроїчних кристалах, двовiсних кристалах, а також дослiджуючи ефекти параме-
тричної кристалооптики.
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MODELING THE CONOSCOPIC PATTERNS OF UNIAXIAL
CRYSTALS
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A method of the calculus of conoscopic patterns for uniaxial crystals is consi-
dered. The effect of optical anisotropy (linear birefringence, optical activity) on
conoscopic interference image is taken into account using Jones matrices. The
conoscopic patterns are obtained for uniaxial LiNbO3, SiO2 test materials.
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Рассмотрена методика расчета коноскопических картин для одноосных кри-
сталлов. Используя матрицы Джонса, учтено влияние оптической анизотро-
пии (линейное двулучепреломления, оптическая активность) на коноскопи-
ческие интерференционные картины. Получено коноскопические картины
для тестовых одноосных кристаллов LiNbO3, SiO2.

Ключевые слова: Коноскопическая картина, двулучепреломления, опти-
ческая активность, матрица Джонса


