
14. Vlnová optika II. 
 

Polarizace světla 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Tvoří jej elektrická  
a magnetická složka – viz obr. Vektor elektrické intenzity je 
vždy kolmý na směr šíření vlnění i vektor magnetické indukce 
a kmitá v rovině kmitu nahodile. Říkáme, že světlo je 
nepolarizované. 



Pokud omezíme kmitání vektoru elektrické intenzity, 
získáme světlo polarizované. To je možné změnou 
směru kmitání tohoto vektoru nebo změnou jeho 
velikosti. 
 
Polarizaci lze provést několika různými způsoby: 
- odrazem 
- lomem 
- dvojlomem 
- absorpcí 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na obrázku vlevo je naznačeno, jak kmitá vektor 
elektrické intenzity nepolarizovaného světla v rovině 
kolmé ke směru šíření paprsku nahodile.  
Pravý obrázek představuje lineárně polarizované 
světlo, jehož vektor elektrické intenzity kmitá v jednom 
směru. 



 
Polarizace odrazem a lomem 
 

Představme si, že na rozhraní dvou prostředí dopadá 
nepolarizované světlo. Odrazem se polarizuje tak, že 
vektor E kmitá v rovině kolmé k rovině dopadu, tj.         
ve směru rovnoběžném s rozhraním kolmo ke směru 
dopadajícího paprsku.  
Při lomu světla dochází k polarizaci tak, že vektor E 
polarizovaného světla kmitá v rovině dopadu,                
tj.  v rovině kolmé k rozhraní. 
(Rovina dopadu je určena dopadajícím paprskem           
a kolmicí dopadu.) 
 
 
 





Odražené světlo není polarizováno zcela. Úplná 
polarizace nastane jen při určitém úhlu dopadu, který je 
funkcí indexů lomu obou prostředí. 
V případě, kdy směr odraženého paprsku svírá s 
lomeným pravý úhel, je odražené světlo polarizováno 
úplně a lomené částečně. 
Úhlu dopadu, který splňuje výše uvedenou podmínku, 
se nazývá Brewsterův úhel. 
 
Pro kvalitnější polarizaci lze odraz nebo lom opakovat. 



Polarizace dvojlomem 
Dvojlom nastává u některých anizotropních látek. 
Velikost rychlosti šíření světla v těchto látkách závisí      
na směru postupu světla materiálem. Na rozhraní 
původního optického prostředí s krystalem se světlo 
rozdělí na dva paprsky – řádný a mimořádný. Oba jsou 
lineárně polarizované, ale jejich vektory E kmitají           
v navzájem kolmých rovinách. Lze je od sebe oddělit 
např. úplným odrazem (např. u krystalu islandského 
vápence lze krystal rozříznout, nechat mezi oběma 
částmi malou vrstvu vzduchu, na které dojde k úplnému 
odrazu. Paprsek řádný a mimořádný se tak od sebe více 
odchýlí). 



 
Polarizace absorpcí (polaroidem) 
 
Polaroidy jsou speciální filtry, tzv. polarizační filtry, které 
bývají zhotoveny z dvouvrstvého plastu, mez jehož 
vrstvami jsou mikroskopické krystalky herapatitu, směsi 
síranu chininu a kyseliny sírové. 
Herapatit podobně jako islandský vápenec vykazuje 
dvojlom a absorbuje různě polarizované světelné vlny 
různým způsobem. Při vhodném uspořádání polaroid 
propouští jen lineárně polarizované světlo 
mimořádného paprsku. 
 
 



Polarizátor je takové vhodně uzpůsobené optické 
prostředí, ve kterém se  mění přirozené světlo na světlo 
polarizované. Využívá k polarizaci odraz, lom nebo 
dvojlom. 
 
Protože naše oko neumí odlišit polarizované světlo od 
přirozeného, nepolarizovaného, potřebujeme k tomuto 
zjištění tzv. analyzátor. Ten je rovněž zhotoven z 
polaroidu, který propouští jen světlo, jehož vektor E 
kmitá v určitém směru. 
 
To, jestli analyzátor světlo polarizované polarizátorem 
propustí či nikoliv, záleží na tom, jaký je vzájemný směr 
směru kmitání E a uspořádání polaroidu v analyzátoru. 







Praktické užití polarizace 
 
- zkoumání opticky aktivních látek 
- polarizační defektoskopie – fotoelasticimetrie 
- zabránění nežádoucím reflexům (brýle, fotografické    
   filtry…) 
- některé filmové efekty u starších filmů  
   (roztmívání/stmívání) 
- tzv. 3D brýle 



Zkoumání opticky aktivních látek 
 
Opticky aktivní látka je nejčastěji kapalina alespoň 
zčásti organického původu, která umí stáčet rovinu 
kmitu polarizovaného světla, které jí prochází. Umí to 
např. cukerný roztok a toho se v našem kraji využívá 
např. v optických moštoměrech, které měří cukernatost 
zkoumaného roztoku, např. hroznového moštu. Je to 
jednoduchá a přesná metoda, kterou může vinař 
uplatnit hned na vinici – stačí rozmáčknout „zrnko“ 
vína, šťávu nanést na určené místo a změřit koncentraci 
cukru v hroznové šťávě.  
Jak takový polarimetr funguje??? 



 
 
 
 
 
 
 
Přirozené světlo je polarizováno polarizátorem. Poté 
projde kyvetou naplněnou opticky aktivní látkou. Ta 
stočí rovinu kmitu polarizovaného světla o takový úhel, 
o jaký musíme pootočit analyzátor, původně nastavený 
opačně než polarizátor. Velikost tohoto úhlu je typická 
pro určitou hodnotu koncentrace zkoumaného vzorku. 



Fotoelasticimetrie  
 
Je jednou z defektoskopických metod. Využívá toho, že 
mechanické namáhání způsobí anizotropii materiálu, který 
namáháme. Když tedy vyrobíme model namáhaného předmětu 
(např. háku jeřábu) z opticky průhledného materiálu, můžeme 
pomocí deformace a současnému prosvětlování polarizovaným 
světlem. Funguje to jako u polarimetru, zkoumaný model 
předmětu se umístí mezi polarizátor a analyzátor. Analyzátorem 
lze pak pozorovat typické obrazce, které ukazují místa s 
největším mechanickým napětím v daném modelu. 
 
Lze takto zkoumat i tělesa neprůhledná, jen je potřeba použít 
jiné záření než světlo. 
 



Nežádoucí odrazy v praxi 
Při odrazu přirozeného světla dochází k jeho částečné 
polarizaci. Intenzitu odraženého světla lze snížit vhodně 
natočeným polarizačním filtrem. 
 
Užívá se toho v polarizačních brýlích (rybářské, 
lyžařské, horolezecké aj.), objektivech kamer a 
fotoaparátů (focení ryb pod vodní hladinou, ale i 
některých objektů umístěných za sklem k odstranění 
nežádoucích reflexů). 
 



3D obraz 
Film natáčený pomocí dvou kamer ve vzdálenosti, která 
přibližně odpovídá vzdálenosti našich očí, se vhodně 
synchronizuje a připraví k projekci. V sále se promítá 
dvěma promítačkami opatřenými polarizačním filtrem 
na objektivu. Roviny kmitů E u obou kamer jsou kolmé 
stejně jako roviny skel u brýlí poskytnutých divákům. 
Každé divákovo oko tak vidí obraz jen z jedné 
promítačky a výsledný obraz se v jeho mozku skládá 
podobně jako by vnímal reálné trojrozměrné okolí 
svýma očima. 
Není to jen tak, plátno bývá speciálně upraveno (povrch 
obsahuje hliník, aby nedocházelo ke změně roviny 
polarizace). Bez brýlí by divák viděl rozmazaně. 
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