
Лабораторна робота 9. Вивчення явища поляризації  Мета роботи:  Вивчити метод одержання та спостере-ження плоскополяризованого світла за допомогою поляроїдів; провести перевірку закону Малюса; виконати спостереження подвійного променезаломлення та інтерференції поляризова-ного світла.  Прилади і  обладнання:  Оптична лава, два поляроїди, лазер, фотоелемент, лінза, кристал ісландського шпату, плас-тинки слюди. Порядок виконання роботи
Завдання  1 .  Аналіз поляризованого світла.1. На оптичній лаві встановити на одному рівні лазер, поля-ризатор, аналізатор та екран. Обертаючи аналізатор, спо-стерігати на екрані зміну інтенсивності поляризованого світла, що пройшло через аналізатор.2. Установити на оптичній лаві замість екрана фотоелемент. На панелі приладу Щ-4300 натиснути кнопку «Вкл.».3. Обертаючи аналізатор від 0 до 360°, через кожні 10° запи-сувати показання приладу Щ-4300 в табл. 1.

Кут повороту, …° Показання Щ-4300, а0 cos φ cos2φ 0 10 … 360 
Т а б л и ц я  1  

4. Визначити значення тригонометричних функцій cos φ та cos2 φ за допомогою мікрокалькулятора. 5. Побудувати залежність І =f (φ) у полярних координатах. 
Завдання  2 .  Перевірка закону Малюса. За даними табл. 1 перевірити закон Малюса, тобто побуду-вати графік залежності I = f(соsφ) для кутів в інтервалі від 0 до 90°. Ця залежність відповідно до закону Малюса  



  має бути лінійною. 
Завдання  3 .  Спостереження подвійного променезалом-лення. На оптичній лаві встановити лазер, об’єктив та екран. Пе-реміщенням об’єктива дістати чітке зображення плями лазер-ного променя на екрані. Між об’єктивом та лазером розмістити кристал ісландського шпату так, щоб промінь світла пройшов через кристал. Зображення плями на екрані має роздвоїтися. 
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Помістити перед екраном аналізатор. Обертаючи аналіза-тор, спостерігати почергово згасання то одного, то другого зо-браження плями. Записати показання аналізатора за наявності першого зображення, а потім другого. Визначити кут між цими положеннями. Цей кут є кутом між площинами коливань век-тора  у звичайному та незвичайному променях.
Завдання  4 .  Вивчення інтерференції поляризованих про-менів.На оптичній лаві встановити на одному рівні лампу розжа-рювання, поляризатор, аналізатор і екран.Поставити поляризатор та аналізатор у положення «схрещено» (φ = 90°) і помістити між ними пластинку слюди. На екрані буде спостерігатись інтерференційний максимум для одного кольору, наприклад жовтого. Обертаючи аналіза-тор, спостерігати зміну кольору на екрані. При положенні по-ляризатора та аналізатора «паралельно» (φ = 0) на екрані ко-лір зміниться на зелено-блакитний, додатковий до кольору при «схрещених» поляризаторі та аналізаторі.Пояснити це явище і записати умови максимуму інтерфе-ренції для довжини хвиль λж  та λз, які доповнюють одна одну.Контрольні запитання1. Чим відрізняється плоскополяризоване світло від неполя-ризованого?2. Що таке площина коливань і площина поляризації?3. Які способи одержання поляризованого світла?4. Що таке поляризатор та аналізатор?5. Що таке головний переріз кристала?6. У чому суть подвійного променезаломлення?7. Чим відрізняються звичайний і незвичайний промені?8. Як утворено призму Ніколя?9. У чому суть закону Малюса?10. З яких умов можна спостерігати інтерференцію поляри-зованих променів? Яку роль відіграє кварцова або слюдя-на пластинка?




