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Úloha č. 12  
 

Měření Brewsterova úhlu a studium dvojlomných jev ů  
 
1) Pomůcky: Měřicí zařízení obsahující matovou žárovku, destičku z černého 
skla, clonky s otočným zařízením, dvě polarizační folie sloužící jako polarizátor a 
analyzátor, skleněné destičky s různě upravenými dvojlomnými foliemi, 
trojúhelník s fotoelastickým jevem.  
2) Teorie: 
Dopadá-li světelná vlna na rozhraní dvou prostředí, dochází k odrazu a lomu 
světla, viz obr. 1. Pro tyto dva jevy platí:  
 

Zákon odrazu: 
α' = α,  

tj. úhel odrazu je roven úhlu dopadu.  
Zákon lomu: 
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kde c1 a c2 jsou rychlosti světla v daných prostředích a n2 

a n1 jsou indexy lomu, pro které platí 
c

c
n 0=   

kde c0 je rychlost světla ve vakuu 
  

V případě odrazu i lomu světla dochází k jeho polarizaci. U odraženého 
světla splývá kmitosměr odražených paprsků převážně s rovinou rozhraní, 
u prošlých paprsků je rovina kmitosměrů převážně kolmá k rovině rozhraní 
(viz obr.1).  

V případě, že odražený a prošlý paprsek spolu 
svírají pravý úhel, viz obr. 2, nastává nejefektivnější jev 
polarizace, odražený paprsek je polarizován maximálně. 
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Je-li n1 index lomu ve vzduchu, tj. n1 = 1, je  
tg α = n2 = n 

 (1)  
a můžeme tak měřit index lomu n všech látek, u kterých nastává lom paprsků. 
Úhlu α říkáme polarizační, též Brewsterův úhel.  
 

U některých krystalických látek, nebo v látkách s vnitřním napětím vzniká 
dvojlom, tj. z jednoho dopadajícího paprsku vznikají dva paprsky lomené. Jeden 
z nich se chová podle zákona lomu, říkáme mu řádný, pro druhý zákon lomu 
neplatí, říkáme mu mimořádný. Oba paprsky jsou polarizovány a to tak, že jejich 
roviny kmitosměrů jsou navzájem kolmé. Každý z nich se šíří v daném prostředí 
jinou rychlostí, každý z nich má tedy v daném prostředí jiný index lomu.  

Vložíme-li oběma paprskům do cesty analyzátor, pak tento propustí 
z obou paprsků jen tu část, která se promítá do roviny kmitosměru analyzátoru. 
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Zde mohou oba paprsky interferovat. Protože se však oba šíří různou rychlostí, 
bude mezi nimi pří opouštění prostředí určitý fázový rozdíl ε, který bude při 
interferenci obou paprsků hrát významnou úlohu. Z hlediska skládání kmitů 
můžeme psát pro světelné stavy yŘ řádného a yM mimořádného paprsku  

yŘ = UŘ sin ωt,  yM = UM sin (ωt + ε), 
(2)  

kde UŘ a UM jsou amplitudy, ω = 2πf  kruhová frekvence, t čas a ε fázový rozdíl 
obou kmitů. Pro něj platí  

λ
πε ∆= 2  

(3)  
kde λ je vlnová délka daného světla a ∆ je rozdíl optických drah v daném 
prostředí, tedy  

∆ = (n1 - n2)d , 
(4) 

kde d je tloušťka materiálu, kterým se oba polarizované paprsky šíří a n1 a n2 jsou 
jejich indexy lomu v daném prostředí. Z teorie kmitů je známo, že bude-li  

ε = 2kπ, tj. ∆ = kλ pro k = 0, 1, 2, ... 
(5) 

budou se amplitudy obou paprsků sčítat a vycházející paprsek bude mít 
maximální intenzitu. Pro  

ε = (2k+1)π, tj. ∆ = (2k+1)
2
λ

 pro k = 0, 1, 2, ... 

(6)  
dochází k odečítání amplitud, tj. vycházející paprsek bude minimální. Výsledek 
však není jednoznačný. Jak si dále ukážeme, bude ještě záležet na tom, v jakém 
směru se paprsky budou promítat do roviny kmitosměru analyzátoru. To velmi 
závisí na vzájemné poloze polarizátoru a analyzátoru a uvažujme tedy zatím 
vztahy (5) a (6) jako extremní hodnoty bez označování, která z nich představuje 
maximum a která minimum výsledného světla.  

V případě nemonochromatického světla, složeného z mnoha vlnových 
délek, či světla se spojitým spektrem bude pro malou část spektra splněna některá 
z podmínek (5) nebo (6) a tato část bude zesílena, nebo zeslabena. Vycházející 
světelný paprsek bude zbarven barvou, jejíž vlnová délka bude odpovídat patřičné 
podmínce, nebo barvou doplňkovou, pro vlnovou délku pro kterou nastane 
odečítání amplitud. Budeme-li měnit v polarizovaném světle vzájemný úhel 
kmitosměru polarizátoru, analyzátoru a řádného (či mimořádného) paprsku, 
můžeme pozorovat zajímavé barevné efekty.  
 

Ukažme si zde stručnou teorii těchto úkazů.  
Předpokládejme, že mezi polarizátor a analyzátor vložíme 
dvojlomný materiál, např. lepicí pásku, či celofánovou folii. 
Kmitosměr řádného paprsku Ř nechť svírá s kmitosměrem 
polarizovaného paprsku od polarizátoru P úhel φ, kmitosměr 
řádného paprsku s kmitosměrem propuštěného paprsku 
analyzátorem A úhel ψ a úhel sevřený kmitosměry polarizátoru 

a analyzátoru nechť je γ. Situaci vyznačuje obr. 3. Je zřejmé, že platí  
γ = φ - ψ 

(7)  
Polarizátor propustí lineárně polarizovaný paprsek, jehož časový průběh 

světelného stavu y0, můžeme podle (2) vyjádřit výrazem  
y0 = U0 sin ωt. 
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Konstantní úhlová frekvence ω nám umožňuje 
řešit část naší úvahy graficky. Uvažujme tedy 
amplitudu U0 jako vektor U0 a zadaný úkol budeme 
řešit jako sčítání vektorů.  
 Vektor amplitudy paprsku propuštěného 
polarizátorem U0 se promítá do kmitosměru řádného 
paprsku jako UŘ, do kmitosměru mimořádného 
paprsku jako UM, viz obr. 4. Do kmitosměru 
analyzátoru A se tyto vektory promítají jako UŘA a 
UMA. 

 
Podle obrázku 4 je  

UŘ = U0 cos φ,  UM = U0 sin φ, 
UŘA = UŘ cos ψ = U0 cos φ cos ψ,  UMA = UM sin ψ = U0 sin φ sin ψ. 

Výsledný světelný stav y, vycházející z analyzátoru bude dán součtem světelného 
stavu od řádného paprsku yŘA, a mimořádného paprsku yMA, tedy  

y = yŘA + yMA. 
Musíme však zde počítat s tím, že se každý z nich šíří prostředím jinou rychlostí a 
že tedy jeden z nich bude proti druhému fázově posunut o hodnotu ε ve smyslu 
vztahů (3) a (4). Bude proto  

y = UŘA sin ωt + UMA sin (ω t + ε), 
 

tedy 
y = U0 cos φ cos ψ sin ωt + U0 sin φ sin ψ sin (ωt + ε). 

(8)  
Ke konečnému výsledku dojdeme snáze, budeme-li výraz (8) uvažovat v 
komplexním tvaru  
y = Uo cos φ cos ψ ejωt + Uo sin φ sin ψ ej(ωt+ε) = Uo (cos φ cos ψ + sin φ sin ψ ejε) ejωt. 

Intenzita vystupujícího světla je úměrná čtverci absolutní hodnoty veličiny 
y. Jednoduchou úpravou získáme  

( ) 




 −−=≈
2

sin2sin2sincos 222
0

2 εψϕψϕUyI  

(9)  
Je zřejmé, že výsledná intenzita světla, vycházejícího z analyzátoru, je 

závislá jak na fázovém posuvu ε, tak i na vzájemné poloze polarizátoru, 
analyzátoru, ale i kmitosměru řádného a mimořádného paprsku.  

Bude-li ležet kmitosměr řádného paprsku mimo úhel, sevřený 
kmitosměrem polarizátoru a analyzátoru, budou se amplitudy řádného a 
mimořádného paprsku promítnuté do kmitosměru analyzátoru sčítat, viz obr. 4.  

Bude-li však kmitosměr řádného paprsku ležet uvnitř 
úhlu γ. budou se amplitudy obou paprsků odečítat, viz 
obr. 5. Pro nemonochromatické světlo to znamená, že v 
prvém případě se zesílí určitá barva spektra, kdežto v 
druhém případě bude tato barva potlačena a objeví se 
doplňková barva, tj. paprsek se přebarví. Abychom 
zjistili, za jakých podmínek bude tento barevný efekt co 

nejzřetelnější, musíme nalézt extrémy výrazu (9).  
Protože jsou úhly φ, ψ a γ navzájem závislé, vyjádříme si veličinu ψ 

pomocí veličiny γ, tedy podle (7)  
ψ = φ - γ 

a za tohoto předpokladu obdržíme z výrazu (9) po malé úpravě  
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(10) 
   

Pro extremní hodnotu veličiny φ musí být splněna podmínka  
( )

0
, =

∂
∂
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γϕf

 

Provedeme-li tuto derivaci, získáme po malé úpravě výraz 

 
( ) ( ) 0

2
sin2sin4cos22cos4sin2

, 2 =−−=
∂

∂ εγϕγϕ
ϕ

γϕf
 

(11) 

Pomineme-li hodnotu 0
2

sin2 =ε
, obdržíme pro závislost veličiny φ na veličině γ 

vztah  
tg4φ = tg2γ, 

(12) 
který vede k řešení  

4φ = 2γ ± kπ. 
Praktický význam má otáčení jednotlivými prvky pouze v úhlu 0 - 360°, 
vystačíme tedy pouze s jedním znaménkem, např. (+). Pak je řešeni rovnice (12)  

42
πγϕ k+=  

(13)  
a pro úhel ψ = φ - γ bude řešení 

42
πγψ k+−= . 

(14) 
Nejvýraznějši barevné efekty tedy nastanou, bude-li úhel kmitosměru řádného, 
či mimořádného paprsku půlit úhel kmitosměrů polarizátoru a analyzátoru a pro 
všechny další úhly zvětšené o 45°. Kdybychom provedli derivaci výrazu (11), 
tj. druhou derivaci výrazu (10), zjistili bychom, že tato je pro všechna 

22
πγϕ k+=   záporná, tzn., že jde o maxima. Pro hodnoty ( )

4
12

2
πγϕ ++= k  je 

druhá derivace kladná, jde tedy o minima.  
 

Poznámka: Nesmíme se nechat zmýlit obrázky 4 a 5. 
Ty pouze ukazují, jak se budou promítat amplitudy do 
jednotlivých kmitosměrů a tudíž jak budou amplitudy 
veliké. Jak se budou kmity skládat závisí na fázovém 
posuvu ε. Při každém otočení vzorku o 45° se tedy 
budou barevné efekty střídat, viz obr. 6, kde je uveden 
příklad pro dvě doplňkové barvy modrou a žlutou. 
O jaké barvy půjde závisí na tom, pro kterou vlnovou 
délku bude splněna podmínka (5) a (6). Je to záležitost 
tloušťky materiálu d, indexů lomu obou paprsků a 

vlnové délky. V našem fyzikálním praktiku nemáme zařízení, abychom tyto údaje 
zjistili a proto nemůžeme předem stanovit, kterou spektrální oblast bude použitá 
dvojlomná folie ovlivňovat. 

V případě monochromatického světla se budou střídat maximální a 
minimální hodnoty intenzity světla.  
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Barevný, či intenzitový efekt je ovšem závislý i na velikosti úhlu γ.  

Uvažujme tedy základní řešení pro úhel 
2
γϕ =  a pokusme se nalézt úhel γ, aby   

byl světelný efekt co nejvýraznější. Dosadíme-li hodnotu 
2
γϕ =  do (10), 

obdržíme:  

( )
2

sin2sin
2
1

2cossincos 2222 εγγγγγ 






 −−=f  

Extrémní hodnoty úhlu γ opět plynou ze vztahu  
( )

0=
γ
γ

d

df
 

což po provedení derivace a patřičné úpravě vede ke vztahu  

0
2

sin12sin 2 =






 − εγ  

(15) 
Jedno řešení je 

sin 2γ = 0 => 2γ = kπ, 
takže je 

2
πγ k=  

(16) 
Praktický význam má pouze k = 0 a k = 1, tedy  

γ = 0° a γ = 90°, 
γ = 0° znamená, že roviny kmitosměrů polarizátoru a analyzátoru splývají. Při 
γ = 90° jsou tyto roviny na sebe kolmé. Vzniknou tedy v těchto dvou případech 
nejzřetelnější optické efekty. V případě γ = 0° nastane nejzřetelnější optický efekt, 
svírá-li rovina kmitosměru řádného paprsku s rovinami analyzátoru a polarizátoru 
úhel φ = 45°, 135°, 225° a 315°, v tom případě, je tato rovina mimo úhel φ, jde o 
odčítání amplitud (viz obr. 5) a při nemonochromatickém světle vynikne 
maximálně doplňková barva k jisté barvě. Při γ = 90° nastane  

maximální barevný efekt, když půlí  
kmitosměr řádného paprsku úhel γ.  
amplitudy se sčítají (viz obr. 4) a 
vynikne příslušná barva. Oba tyto 
případy ukazuje obr. 7a a 7b.  
 
 

Druhý případ řešení rovnice (15) je  

( )
2

12
2

1
2

sin1
2

sin2 πεεε +=⇒±=⇒= k  

což ukazuje jen extremní hodnoty veličiny ε, ovlivňující výběr barvy ve spektru.  
 
Shrnutí teoretických výsledků  

1) Maximální barevné efekty nastanou, při takovém úhlu φ, který půlí úhel γ. 
Tyto efekty se opakují pootočením dvojlomného vzorku o 90°. 
Pootočením vzorku o 45° se změní barva na doplňkovou a opět každým 
pootočením o 90° z této polohy se jev opakuje.  

2) Výraznost optického jevu závisí na úhlu γ. Pro úhel γ = 0°a γ = 90° jsou 
optické efekty nejzřetelnější pro úhel φ = 45° a při každém pootočení 
vzorku o 90°.  
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3) Pro φ = 0°, nebo φ = 90° (rovina řádného či mimořádného paprsku splývá 
s rovinou polarizátoru, neb je na něj kolmá a vztah (9) přejde na výraz  

( )ψϕ −≈ 22
0 cosUI  

a vymizí barevný efekt ovládaný veličinou ε, Speciálně bude-li φ = ψ = 0, tedy 
γ = 0, bude vycházet z analyzátoru paprsek s maximální intenzitou 2

0UI ≈ · Bude-

li φ = 90° a ψ = 0°, tedy γ = 90°, bude I = 0, světlo nebude procházet.  
 

3) Úkol: 
a) Změřte index lomu černého skla zabudovaného v polarizačním zařízení.  
b) Přesvědčte se o pravdivosti teoretických vývodů, shrnutých pod body 1), 

2) a 3). Teoretické vývody ověřte na speciálně upravené destičce, na níž 
jsou nalepeny dvě překrývající se folie. Prostřední pás s dvojitou vrstvou 
umožňuje sledovat doplňkovou barvu a pří otáčení destičky můžeme 
porovnávat extrémní hodnoty daleko přesněji, než u samotné folie, u které 
je obtížné rozeznat maximum či minimum zabarvení.  

c) Popište co pozorujete na schodovitě nalepené folii při jejich různých 
polohách a při různých polohách polarizátoru a analyzátoru Pozorovaný 
jev zdůvodněte.  

d) Určete úhel odklonu kmitosměru dvojlomného paprsku od podélné hrany 
přiložené folie.  

e) Popište a zakreslete co pozorujete v polarizovaném světle na přiloženém 
trojúhelníku. Pozorovaný jev zdůvodněte.  

f) Svá pozorování porovnejte s teoretickými vývody.  
 

4) Postup měřeni:  
a) Žárovku umístěte na lištu L1, na lištu L2 umístěte clonku 

C a analyzátor A, tak jako je uvedeno na obr. 8. Lištu L1 
nastavte pod úhlem α = 20°a otáčením lišty L2 nalezněte 
úhel α',  při kterém uvidíte žárovku uprostřed otvoru 
clonky C. Změřte tento úhel α'. Otáčením analyzátoru 
změřte úhel φ, při kterém bude obraz žárovky nejtmavší,  

 
Stejný postup opakujte po 10° až do 70°. Pro každý úhel si udělejte poznámku o 
tmavosti obrazu.  
Pozorované údaje zapisujte do tabulky 1.  
 

α α` φ Poznámka 
    

 
 
Z pozorovaných údajů zjistěte oblast úhlu φ, v kterém je obraz žárovky nejtmavší. 
Pak se pokuste nalézt takový úhel α, pro který bude pole otvoru clonky úplně 
tmavé. Měření tohoto úhlu α opakujte alespoň 5 krát a dosazením průměrné 
hodnoty α do vztahu (1) vypočítejte index lomu n černého skla. Vypočítejte též 
chybu měření.  
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b) Žárovku umístěte na lištu L2, jejíž polohu upravte tak, 
aby se Vám pohodlně měřilo, viz obr. 9. Na lištu L2 
dále umístěte desky, obsahující clonku C, polarizátor 
P, destičku s dvojlomným vzorkem D a analyzátor A. 
Nejdříve je nutno nastavit výchozí polohu polarizátoru 
P. Vysuňte destičku D, nastavte analyzátor A na 
hodnotu 90° a otáčejte polarizátor P tak dlouho, až 
obraz žárovky  úplně ztmavne. Tento úhel můžeme 
považovat za nulový, tj. pootočíme-li analyzátorem do této polohy, bude 
obraz žárovky nejsvětlejší. Nyní vložte mezi polarizátor a analyzátor 
destičku D1 s překrývajícími se foliemi, nastavte úhel γ a otáčením 
destičky D1 hledejte úhly φi při nichž nastanou nejzřetelnější barevné 
efekty. Zaznamenejte i úhly, při nichž budou políčka destičky nejjasnější a 
úplně bezbarvá, nebo úplně tmavá.  

Svá pozorování provádějte pro tyto úhly γ mezi polarizátorem a 
analyzátorem: γ = 0°, 30°, 50°, 70°. Každou hodnotu úhlu φ změřte 
alespoň 5 krát a u průměrné hodnoty uveďte poznámku, jaká byla barva 
středního pásku destičky a jak výrazný byl barevný efekt. V případě 
nezřetelnosti barevného efektu si pomozte tím, že použijete červenou folii 
a měření provedete v monochromatickém světic. Zde budete ovšem 
porovnávat jen intenzitu světla.  
Svá pozorování zapisujte do tabulky 2. 

 
γ  

i1ϕ  
1ϕ  

barva 
výraznost 

i2ϕ  
2ϕ  

barva 
výraznost 

 
... 

jiϕ  
jϕ  

barva 
výraznost 

0°        
30°        
50°        
70°        

 
Tab.2 

 
c) Do desky pro destičky vložte destičku D2 se schodovitě nalepenou 

lepenkou a proveďte podobná pozorování jako v bodu b).  
d) Do desky pro destičky vložte desku D3 a změřte alespoň 5 krát úhel 

odklonu polarizovaného paprsku od podélné hrany folie.  
e) Destičky s foliemi vyndejte, mezi polarizátor a analyzátor vložte přiložený 

trojúhelník a provádějte podobná pozorování.  

5) Závěr:  
Výsledky svých měření porovnejte s teoretickými závěry.  
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