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Abstrakt 

Lineárně polarizované světlo nabízí mnohá praktická i nepraktická využití. Zabýval jsem se 

odstíněním odrazu světla z fotografií, 3D technologiemi, ale především zjišťováním 

vnitřního napětí pomocí polarizovaného světla ve skleněných objektech pomocí 

polariskopu. 

 

1 Úvod 

 

Lineárně polarizované světlo nelze běžně rozeznat od nepolarizovaného, lze ho však rozpoznat a odstínit pomocí 

polarizačních filtrů. Tato vlastnost nám nabízí různé možnosti jeho využití, ať už samotnou výrobu LCD displejů 

nebo jejich zastiňování pomocí polarizačních filtrů (pokud se už na tu televizi nechcete dívat). Dává nám 
možnost zkoumat vlastnosti průhledných látek, jako je například sklo nebo plast. A v neposlední řadě je to jedna 

z metod vytvoření 3D obrazu. 

 

2 Teorie - světlo a polarizace 

 

Světlo je elektromagnetické vlnění – skládá se tedy ze svou složek, elektrické intenzity a magnetické indukce viz 

Obrázek č.1. 

 

 

 

 

Obrázek č.1: Světlo jako elektromagnetické 

vlnění 

Sinusoida vybarvená modře znázorňuje 

magnetickou indukci, červená pak 

elektrickou intenzitu. 
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Vektory elektrické intenzity a magnetické indukce jsou na sebe kolmé, zároveň jsou oba dva kolmé ke směru 

šíření paprsku. V běžném, nepolarizovaném světle jednotlivé vektory intenzit míří všemi směry (v rovině kolmé 

na směr záření). Polarizované světlo má oproti tomu všechny vektory elektrické intenzity v jedné rovině. Pro 

představu – světlo si lze představit jako provaz, kterým pohybujeme. Rozdíl mezi polarizovaným a 

nepolarizovaným světlem pak ilustruje obrázek č.2. 

 

Obrázek č.2: vlevo je znázorněno polarizované vlnění, vpravo nepolarizované 

 

3 Vznik polarizovaného světla 

 

Možnosti vzniku lineárně polarizovaného světla jsou následující 

1) Odrazem – odražené světlo je polarizované, míra polarizace závisí na úhlu, pod kterým paprsek dopadá. 

Pokud dopadá pod tzv. Brewsterovým úhlem,       
  

  
, kde       jsou indexy lomu, pak je 

polarizace úplná. 

2) Lomem – při lomu světla dochází k polarizaci – ta však není nikdy úplná. 

3) Dvojlomem – při průchodu světla skrz objekt s určitou vnitřní strukturou, např. islandským vápencem 

nebo sklem, ve kterém je vnitřní napětí, vznikají 2 paprsky (tzv. řádný a mimořádný), které jsou navíc 

vůči sobě posunuté. 

4) Polaroidem – průchodem přes polarizační filtr – ten propustí pouze složky vektorů elektrické intenzity 

v jedné rovině 

5) V LCD displeji, ten se skládá z tekutého krystalu a 2 polarizačních filtrů – světlo z něj je tedy přirozeně 

polarizované 

 
 

4 Využití polarizace 
 

Zabýval jsem se využitím ve více oborech, především však ve zjišťování vnitřního napětí ve skle. Oblasti mého 

zkoumání byly následující: 

4.1 Využití při fotografování 

Polarizační filtry se běžně používají, pokud je třeba z fotografií odstranit odražené světlo, například 

z výloh, od hladiny atd. Při mém experimentu jsem zkoumal, zda lze pomocí polarizačního filtru 

odstínit odražené světlo z čelního skla automobilu tak, aby bylo vidět do tváře řidiče. Při použití filtru 

byl obličej mnohem lépe rozeznatelný. 

 

4.2 Měření vnitřního napětí ve skle 
Pro měření vnitřního napětí se používá přístroj zvaný polariskop, který se skládá především ze dvou 

polarizačních filtrů, mezi které se umístí zkoumaný předmět. V mém experimentu jsem využil 

purpurový filtr se zpožďovací destičkou, který sice neumožňuje přesně změřit vnitřní napětí, ale jeho 

pomocí jsou oblasti s rozdílným napětím dobře rozeznatelné okem. Zobrazuje totiž interferenci řádného 

a mimořádného paprsku jako posun barvy od červené buď směrem ke žluté – menší mechanické napětí, 

nebo k modré – větší mechanické napětí. Jeden z výsledků je zobrazen na obrázku č.3. 

  



 

 

 

 

Obrázek č.3: Fotografie skleněné 
dlaždice přes purpurový 

polarizační filtr 

Ve žlutých oblastech je menší 

mechanické napětí, v modrých 

větší. 

Lze si povšimnout žlutého okraje, 

v tom je menší mechanické napětí 

proto, aby při jeho poničení 

nepopraskala celá dlaždice. 

 

 

4.3 Defektoskopie 

Metoda zjišťování defektu objektu funguje na principu měření velikosti mechanického napětí; 

prasklina, či jiná vada, je pak mnohem více znatelná. Já jsem provedl pokus s prasklým pravítkem, 

okolo praskliny bylo zřetelně menší mechanické napětí. Vada tak byla mnohem lépe viditelná. 
 

4.4 3D zobrazení 

Většina zařízení zobrazujících 3D snímky dnes používá polarizaci, jako metodu, která neovlivňuje 

barvu filmu nebo fotografie. Princip těchto přístrojů je takový, že zobrazují 2 obrazy, každý je ale jinak 

polarizován, proto lze pomocí polarizačních brýlí jeden z nich odstínit. Každé oko pak vidí něco jiného, 

mozek pak tyty obrazy složí do jediného, trojrozměrného. 

V mém pokusu jsem pořídil 3D snímek a zobrazil ho na 3D počítači. Zobrazení skutečně vytvářelo iluzi 

3. dimenze. 

 

5 Závěr 
 

Lineárně polarizované světlo se dá využít při fotografování, k odstínění odraženého světla, dále pak 
k určení vnitřního napětí a defektů. Představuje také snadný způsob, jak vytvořit 3D obraz a má ještě 

další využití. 
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