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Ćwiczenie nr 13 

POLARYZACJA ŚWIATŁA: SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA 

Wprowadzenie 

Współczesny pogląd na naturę światła kształtował się bardzo długo i jest rezultatem rozważań i badań wielu 
uczonych. Fundamentalne znaczenie dla jego sformułowania miały: 

 doświadczenie Younga z dwiema szczelinami (wykonane na początku wieku XIX), które wykazało, że 
światło ulega ugięciu i interferencji a więc zjawiskom charakterystycznym dla ruchu falowego, 

 rozważania teoretyczne Maxwella (druga połowa wieku XIX) dotyczące elektromagnetyzmu i zwieńczo-
ne sformułowaniem słynnych czterech równań Maxwella. Jednym z wniosków z tych rozważań było 
stwierdzenie, że światło stanowi wzajemnie sprzężoną falę drgań pól elektrycznego i magnetycznego, 
światło jest falą elektromagnetyczną, 

 teoretyczne rozważania Plancka (koniec wieku XIX) nad oddziaływaniem fal elektromagnetycznych 
z materią doprowadziły go do korpuskularnego modelu promieniowania elektromagnetycznego. Konse-
kwencją jego badań jest pojęcie kwantu promieniowania elektromagnetycznego, fotonu, którego energię 
E wyraża wzór: 

 , E h f  (1) 

gdzie h oznacza stałą Plancka, a f – częstotliwość fali elektromagnetycznej związanej z tym fotonem. 

Częstotliwość fali wiąże się z jej długością   i prędkością rozchodzenia c, wzorem .



cf  Obecnie 

znamy szereg zjawisk związanych z falami elektromagnetycznymi, których wyjaśnienie wymaga założe-
nia o kwantowym, korpuskularnym charakterze pól elektromagnetycznych. Są to m.in. z nich to zjawisko 
fotoelektryczne i zjawisko Comptona. Wytłumaczenie „kształtu” widma ciała doskonale czarnego oraz 
widm atomów i cząsteczek również wymaga przyjęcia założenia o korpuskularnej naturze światła. 

Z tego pobieżnego wstępu wynika, że na początku XX istniały dwa, wzajemnie sprzeczne modele światła: 
falowy i korpuskularny. Ostatecznie w latach dwudziestych XX wieku ukształtował się wśród fizyków po-
gląd o dualizmie korpuskularno-falowym (m.in. dzięki badaniom i rozważaniom Plancka, Bohra, de Br-
oglie'a). Koncepcja dualizm korpuskularno-falowego zakłada, że choć obrazy światła falowy i korpuskularny 
są wzajemnie sprzeczne, to trzeba je traktować jako wzajemnie uzupełniające się (komplementarnie). Świa-
tło w pewnych okolicznościach zachowuje się jak fala elektromagnetyczna w innych natomiast jego zacho-
wanie wymaga założenia natury korpuskularnej, czyli potraktowania go jako strumienia cząstek zwanych 
fotonami. Właśnie świadomość tej dwoistości natury światła to na dzień dzisiejszy „pełnia” wiedzy o świe-
tle. Co więcej obecnie wiadomo, że założenie o dualizmie korpuskularno-falowym konieczne jest także aby 
w pełni wyjaśnić zachowanie cząstek materii korpuskularnej (o niezerowej masie spoczynkowej), takich jak 
elektrony, protony itd., które w pewnych okolicznościach wykazują właściwości falowe (np. chmura elek-
tronowa w atomie). 

W przedstawianym ćwiczeniu wykorzystane zostaną pojęcia związane z dualizmem falowo-korpuskularnym 
światła. 

Z ruchem falowym wiąże się przenoszenie energii. Światło zatem, jako fala elektromagnetyczna, także prze-
nosi energię. Wielkością opisującą ilościowo transport energii przez falę jest natężenie fali. Natężenie fali, 
I oznacza ilość energii ,E  jaką przenosi fala w czasie t  przez powierzchnię S  ustawiona prostopadle 
do kierunku rozchodzenia się fali i zdefiniowane jest wzorem: 
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gdzie P oznacza ilość energii przenoszonej przez falę w jednostce czasu czyli moc. Jednostką miary natęże-
nia fali jest W/m2. 
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Można wykazać, że w przypadku fali elektromagnetycznej jej natężenie jest proporcjonalne do kwadratu 
amplitudy wektora natężenia jej pola elektrycznego ,AE  czyli 

(3)  2 . AI E   

Jeżeli opisujemy natężenie światła z punktu widzenia korpuskularnego (fotonowego), to poprzez natężenie 
fali rozumiemy łączną ilość energii jaką przenoszą fotony światła w jednostce czasu przez jednostkową po-
wierzchnię ustawiona prostopadle do kierunku ich rozchodzenia się. Świtało monochromatyczne, w ujęciu 
korpuskularnym, stanowi strumień fotonów o takiej samej energii. W takim przypadku wzór na natężenie 
światła przyjmuje postać: 

(4) ,  
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gdzie n  oznacza liczbę fotonów przechodzących przez (padających na) powierzchnię S  w czasie .t  

Wracając do opisu falowego światło klasyfikuje się jako falę poprzeczną. Oznacza to, że wektor pola elek-
trycznego tej fali wykonuje drgania (zmienia periodycznie swoją wartość) w kierunku prostopadłym do kie-
runku jej rozchodzenia się. Naturalne źródła światła emitują światło niespolaryzowane, co oznacza, że składa 
się ono z wielkiej liczby wiązek rozchodzących się w określonym kierunku, w których drgania wektora pola 
elektrycznego (w uproszczeniu drgania fali lub drgania światła) odbywają w kierunku prostopadłym do kie-
runku rozchodzenia się światła, ale innym w każdej z wiązek. Spolaryzowanie (dokładniej polaryzacja li-
niowa) światła polega na uporządkowaniu kierunku drgań we wszystkich wspomnianych wiązkach w ten 
sposób, że odbywają się one w jednej płaszczyźnie. Sposoby polaryzacji światła szczegółowo omówione są 
w dodatku. 

Prawo Malusa 
Jeśli na polaryzator pada wiązka światła niespolaryzowanego, to niezależnie od zasady jego działania, 
opuszcza go wiązka światła spolaryzowanego liniowo tak, że drgania wektora elektrycznego odbywają się 
tylko w jednym kierunku. Na rysunku 1 pokazano polaryzator, na który pada wiązka światła spolaryzowane-
go liniowo. Kierunek padającej wiązki jest prostopadły do płaszczyzny rysunku a drgania wektora elektrycz-
nego odbywają się w jednym, zaznaczonym na rysunku kierunku. Na rysunku zaznaczono także wektor 0E  
natężenia pola elektrycznego odpowiadający amplitudzie drgań pola elektrycznego w wiązce światła padają-
cego na polaryzator. 

 
Ryc. 1. Polaryzator przepuszcza całkowicie tylko to promieniowanie, którego wektor elektryczny drga we właściwym 
kierunku. 

Polaryzator przepuszcza całkowicie jedynie światło o drganiach w kierunku zaznaczonym na rysunku. Kie-
runek ten tworzy kąt   z kierunkiem drgań fali padającej na polaryzator, zatem przez polaryzator przejdą 
fale o drganiach, których amplituda zaznaczona jest na rysunku jako .E  Jak wynika z rysunku 1 amplituda 
drgań po przejściu przez analizator wyniesie: 

(5) 0 cos( ) E E   

Polaryzator

Kierunek drgań, 
który przepuszcza polaryzatorE0

E

Kierunek drgań, 
w wiązce światła spolaryzowanego
padającego na polaryzator
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Zgodnie z wzorem (3) natężenie światła I po przejściu przez polaryzator wyniesie: 

 2
0 cos ( ), I I  (6) 

gdzie I0 stanowi natężenie spolaryzowanego światła padającego na polaryzator. Na rysunku 2 pokazano wy-
kres zależności ( ).I f  
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Ryc. 2. Zależność natężeniem światła po wyjściu z polaryzatora od kąta pomiędzy kierunkiem drgań wektora elektrycz-
nego w świetle padającym na polaryzator i kierunkiem drgań po wyjściu z polaryzatora. I0 oznacza natężenie światła 
padającego na polaryzator. 

Wzór (6) wyraża prawo Malusa, którego prawdziwość będziemy potwierdzać w trakcie niniejszego ćwicze-
nia. W tym celu będziemy badać zależność natężenia światła przechodzącego przez polaryzator od kąta jaki 
tworzy kierunek drgań światła spolaryzowanego padającego na polaryzator z kierunkiem drgań światła 
opuszczającego polaryzator. Jak zmieniać ten kąt? Wystarczy wpierw spolaryzować światło wychodzące ze 
źródła przy użyciu jakiegokolwiek polaryzatora. Spolaryzowane światło wychodzące z polaryzatora skiero-
wać na kolejny polaryzator (aby go odróżnić od poprzedniego można nazwać go analizatorem), którego kie-
runek polaryzacji można zmieniać (poprzez obrót analizatora wokół osi, którą stanowi wiązka padającego 
światła). Dla każdego kąta trzeba zmierzyć natężenie światła opuszczającego analizator. Układ umożliwiają-
cy taki pomiar przedstawiono na rysunku 3. 

 
Ryc. 3. Układ do sprawdzania prawa Malusa. 

Pozostaje jeszcze do omówienia sposób działania urządzenia do pomiaru natężenia światła przechodzącego 
przez analizator. W układzie pokazanym na rysunku 3. wykorzystuje w tym celu fotoogniwo. W ogólności, 
zgodnie ze wzorem (4), urządzenie do pomiaru natężenie światła powinno zliczyć liczbę fotonów padających 
w jednostce czasu na jednostkową powierzchnię detektora. W tym celu najczęściej wykorzystuje się zjawi-
sko fotoelektryczne wewnętrzne bądź zewnętrzne. Zjawisko to polega na niesprężystym oddziaływaniu foto-
nu z elektronem. Np. w zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym w wyniku oświetlenia płytki metalowej 
światłem niosącym fotony o odpowiednio dużej energii możliwe jest „wybicie” elektronów z metalu. Jeśli 
w wyniku pochłonięcia fotonu o energii h f  energia elektronu przekroczy wartość energii wiązania go 
w metalu, to dojdzie do wybicia elektronu z metalu. Przy czym jeden wybity elektron oznaczać będzie ab-
sorpcję jednego padającego fotonu. Zjawisko to opisuje wzór Einsteina na maksymalną energię kinetyczną 

 k maksE  wybitych fotoelektronów: 

źródło światła
niespolaryzowanego fotoogniwoanalizatorpolaryzator

mA
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  ,  k maks wyjE h f W  (7) 

gdzie wyjW  oznacza pracę wyjścia z metalu, która jest równa minimalnej energii jaką musi uzyskać elektron 
aby opuścić metal. Aby zmierzyć natężenie światła wystarczy więc zliczyć wybite fotoelektrony, co można 
zrobić stosując np. fotokomórkę lub fotoogniwo. Natężenie prądu płynącego w fotokomórce (liczba wybi-
tych fotoelektronów przepływających w jednostce czasu) jest proporcjonalne do liczby padających fotonów, 
a więc i do natężenia padającego na nią światła. W niniejszym ćwiczeniu w celu pomiaru natężenia światła 
wykorzystano fotoogniwo. Wytłumaczenie zachodzących w nim procesów fizycznych wymagałoby analizy 
zjawisk zachodzących w domieszkowanych półprzewodnikach pod wpływem fotonów promieniowania. 
Ponieważ wykracza ono poza zakres niniejszego tematu ograniczymy się do zapamiętania faktu, że fotoo-
gniwo jest przetwornikiem energii fotonów promieniowania elektromagnetycznego na energię elektryczną. 
Natężenie prądu elektrycznego płynącego w obwodzie fotoogniwa jest proporcjonalne do natężenia padają-
cego na fotokomórkę światła. 

Przebieg ćwiczenia: 
1. Zestawić układ pomiarowy wg schematu pokazanego na rysunku 3. 

2. Obracając analizator znaleźć na skali kątowej jego położenie przy której miliamperomierz wskazuje 
największą wartość prądu fotoelektrycznego. Obrócić analizator o dodatkowe 5°. Obracając analizator o 
2° w kierunku przeciwnym do poprzedniego znaleźć zakres położeń, w którym rejestruje się maksymal-
ne natężenie maksI  prądu fotoelektrycznego. Wyznaczyć przedział wartości kątów maks  i min  dla któ-
rych natężenie prądu fotoelektrycznego nie ulega zmianie. Wyznaczyć środek tego przedziału: 

 min maks
a0 2



 

  (8) 

 Kąt a0  stanowi wartość odniesienia przy której osie polaryzatora i analizatora mają ten sam kierunek. 

3. Oszacować błąd a0Δ . 

4. Ustawić analizator w położeniu a0 . 

5. Określić błąd odczytu kąta położenia analizatora a 0Δ .  

6. W stosunku do wartości odniesienia a0  zwiększać wartość położenia kątowego analizatora w krokach 
co 10°, aż do osiągnięcia wartości obrotu polaryzatora równej 180°. Przy każdym z położeń analizatora 
odczytywać wskazanie amperomierza – wykonać pierwszą serię pomiarów.  

7. Wykonać drugą serię pomiarów powtarzając w niezmienionych warunkach czynności opisane w punkcie 6. 

8. Przeanalizować rodzaj błędu pomiaru natężenia prądu fotoogniwa i oszacować jego wartość Δ ( )I  . 

9. Znormalizować wartość natężenia prądu, poprzez obliczenie wartości norI  według wzoru: 

 ( ) ,nor
I II
I I
 




min

maks min

 (9) 

gdzie ( )I   oznacza średnią wartość natężenia prądu fotoogniwa dla danego kąta   położenia analizato-
ra otrzymaną z dwóch wykonanych serii. minI  oraz maksI  oznaczają odpowiednio średnią wartość naj-
większego i najmniejszego rejestrowanego natężenia prądu. Wartości po znormalizowaniu znajdą się w 
przedziale 0,1 . 

10. Obliczyć błąd pomiaru według wzoru: 

 
   2 2

( ) ( )1 ( ) .nor
I I I II I I I

I I I I I I

 


 
      

  
maks min
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maks min maks min maks min

 (10) 
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11. Sporządzić wykres ( ).norI f  Zaznaczyć błędy pomiarów. Przy pomocy programu Graph (W zakład-
ce edycja wybrać osie, dalej w zakładce ustawienia, trygonometria wybrać stopnie) znaleźć parametry linii 
trendu o postaci funkcji użytkownika 2$ (cos( $ ))  y a x b . Zanotować parametry dopasowania. Zinterpre-
tować uzyskany wynik. 

DODATEK: ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE 
Światło jest falą elektromagnetyczną, tj. składa się ze sprzężonych ze sobą drgań pól elektrycznego i magne-
tycznego. Drgania te odbywają się w kierunkach wzajemnie prostopadłych i prostopadłych do kierunku roz-
chodzenia się fali (Ryc. D1). Z uwagi na to, że za oddziaływanie z materią odpowiedzialna jest głównie 
składowa elektryczna fali świetlnej, pod pojęciem drgań świetlnych będziemy w dalszym ciągu rozumieli 
drgania pola elektrycznego. 

 

Ryc. D1.  Fala elektromagnetyczna 

Jeżeli w wiązce światła drgania świetlne nie są uporządkowane, tzn. odbywają się w różnych kierunkach, 
w różnych płaszczyznach – światło nazywamy niespolaryzowanym (Ryc. D2a). Natomiast wtedy, gdy drga-
nia świetlne odbywają się w jednym kierunku, w jednej płaszczyźnie (ściślej ujmując – w płaszczyznach 
wzajemnie równoległych), mówimy, że światło jest spolaryzowane liniowo (Ryc. D2b). Płaszczyznę drgań 
świetlnych nazywamy płaszczyzną polaryzacji światła. 

 

Ryc. D2. Przecięcie wiązki światła płaszczyzną prostopadłą do kierunku jej rozchodzenia się (oznaczonego kropką, tzn. 
prostopadłego do płaszczyzny rysunku, w stronę czytającego); a) – różne kierunki drgań świetlnych w wiązce światła 
niespolaryzowanego, b) – jeden kierunek drgań świetlnych w wiązce światła spolaryzowanego 

Sposoby polaryzacji światła 
Światło niespolaryzowane można przekształcić w spolaryzowane wykorzystując zjawiska: 
a) odbicia światła od dielektryka pod określonym kątem, tzw. kątem Brewstera φ, który spełnia zależność: 
n = tg φ, n – współczynnik załamania światła dla danego dielektryka. Całkowicie spolaryzowana jest wiązka 
odbita, natomiast wiązka załamana jest spolaryzowana częściowo (Ryc. D3a), 
b) dwójłomności (Ryc. D3b), spowodowanej anizotropią prędkości światła w kryształach. Dwójłomność 
polega na rozdzieleniu padającej na kryształ wiązki światła niespolaryzowanego na dwie wiązki – nazywane 
zwyczajną (z) i nadzwyczajną (n) – spolaryzowane w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych, 
c) dichroizmu liniowego (Ryc. D3c), czyli niejednakowego pochłaniania światła dla różnych kierunków 
drgań świetlnych. W większości kryształów różnica w pochłanianiu wiązki zwyczajnej i nadzwyczajnej jest 
nieduża, tak że w praktyce nigdy nie następuje całkowita absorpcja którejkolwiek z nich. Jednym z wyjąt-
ków jest kryształ dwójłomny turmalinu (półszlachetny minerał), w którym wiązka zwyczajna jest bardzo 
silnie pochłaniana, stąd też z płytki turmalinu, na którą pada światło niespolaryzowane wychodzi światło 
spolaryzowane. Dichroizm liniowy jest zatem następstwem anizotropii pochłaniania światła przez kryształ. 

kierunek rozchodzenia się 
fali elektromagnetycznej

a) b)
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Szerokie zastosowanie w praktyce znalazły jednak nie dichroiczne kryształy, ale polaryzacyjne filtry świetl-
ne zwane polaroidami. Najczęściej stosowany jest polaroid Landa. Jest to przezroczysta błona, w której 
znajdują się równolegle ułożone względem siebie, łańcuchowe cząsteczki polimeru nasyconego atomami 
jodu. Polaroid wykazuje liniowy dichroizm. Jeżeli ustawimy go prostopadle do wiązki światła niespolaryzo-
wanego (Ryc. 3c), to promienie, w których kierunek drgań świetlnych jest równoległy do cząsteczek polime-
ru będą silnie pochłaniane przez atomy jodu, natomiast te, w których kierunek drgań świetlnych jest prosto-
padły do cząsteczek polimeru nie będą pochłaniane – przejdą przez polaroid prawie bez zmiany natężenia. 

 
Ryc. D3. Zjawiska, w których otrzymuje się światło spolaryzowane: a) – odbicie światła od powierzchni dielektryka 
pod kątem Brewstera φ, b) – dwójłomność, c) – wybiórcze pochłanianie światła (dichroizm liniowy);                - drgania 
świetlne odbywają się w płaszczyźnie rysunku,                   - prostopadle do płaszczyzny rysunku. 

Ponadto – światło spolaryzowane powstaje w zjawisku rozproszenia światła przez cząsteczki. Istota tego 
zjawiska sprowadza się do emisji wtórnego promieniowania przez cząsteczki, na które pada światło (pro-
mieniowanie pierwotne). To wtórne promieniowanie jest wynikiem drgań elektronów wymuszonych przez 
padającą falę świetlną. Całkowicie spolaryzowane jest tylko światło rozproszone pod kątem 90° w stosunku 
do kierunku wiązki padającej, w innych kierunkach – polaryzacja światła rozproszonego jest tylko częścio-
wa. Natężenie całkowicie spolaryzowanego światła rozproszonego jest jednak niewielkie. 
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