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Kapitola 1 

, 
U vod 

1.1 Vlnový charakter světla a jeho polarizace 

Světlo je příčné elektromagnetické. Při splnění určitých podmínek, můžeme 

světlu přiřknout geometrický (paprskový) či vlnový charakter. Pro naše účely bude 

výhodné dále uvažovat jen o vlnové stránce světla. Jak již název napovídá, světlo je 

charakterizováno směrem šíření, vektory elektrické intenzity a magnetické indukce, 

které jsou v izotoropním prostředí kolmé jak na směr šíření, tak na sebe navzájem. 

Interakce světla s optickým prostředím se v převážné většině případů realizuje pouze 

interakcí s elektrickým polem světelné vlny. Je to způsobeno tím, že silové účinky 

elektrické složky jsou nesrovnatelně vyšší než složky magnetické, a proto vliv mag. 

složky můžeme zanedbat. Výsledek interakce je závislý nejen na velikosti vektoru 

intenzity, ale i na směru jeho kmitání v prostoru, čímž se dostáváme k definici 

polarizace světelné vlny. Polarizace popisuje směr kmitání vektoru elektrické 

intenzity a reprezentuje tím další stupeň volnosti světelné vlny. Polarizace ovlivňuje : 

výsledek absorpčních a rozptylových dějů v látkách, odraz záření na rozhraní a 

dokonce i index lomu v anizotropním materiálu. V technice se polarizace využívá 

v LCD monitorech, v radarové detekci, ve vlnovodné optice a samozřejmě ve 

fotografické praxi ve formě polarizačních filtrů. Je tedy vidět, že polarizace není 

zanedbatelná charakteristika světla a má cenu ji hlouběji studovat a vytvářet 

postupy, jak k jejímu snadnějšímu popisu, tak k popisu zařízení polarizaci světla 

ovlivňujících. 
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Kapitola 2 

Teoretická část 

2.1 Popis polarizace 

Polarizace světla je určena směrem vektoru intenzity elektrického pole E(r,t) a 

jeho závislostí na čase. Pro monochromatické světlo se tři složky vektoru E(r,t) 

sinusově mění s časem. Jejich amplituda a fáze jsou přitom obecně různé. 

Kartézská reprezentace : 

Uvažujme monochromatickou rovinnou vlnu. Nejsnazší pro prostorový popis 

vektoru intenzity je charakterizovat jej v kartézské soustavě, ve které směr šíření 

vlny splývá s jednou souřadnou osou. Nechť je touto osou osa z. Vektor intenzity 

elektrického pole tedy leží v rovině x,y, a za podmínky, že využijeme komplexní 

reprezentace, má tvar : 

E = exp(-i(wt- rk + rp) 

V reálné reprezentaci bude mít tento vektor tvar : 

Ex = ax cos(wt-zk2 + fPx) 

Ey = ay cos(wt - zk2 + (/Jy) 

E2 =0 

(2.1) 

(2.2a) 

(2.2b) 

(2.2c) 

kde Ex, Ey, Ez značí okamžitou hodnotu intenzity ve směru daném příslušnou 

souřadnou osou. ax, ay jsou amplitudy intenzit, <fJx a <py označují fázové posuvy 

intenzit. Vlnový vektor k dle definice směřuje ve směru šíření vlny, a tak jediná jeho 

nenulová složka je právě kz. Poslední použitou veličinou w je úhlová frekvence šířící 

se vlny aje definována pomocí frekvence/či periody T, jako: 

27r 
OJ= 27r f =

T 

Z důvodů zjednodušeného zápisu se zavádí veličina 't zvaná fáze definovaná : 

--6--

(2.3) 

(2.4) 



Označíme- li x a y jednotkové vektory ve směru příslušných os zjistíme, že 

průběh intenzit je v našem zápisu roven : 

(2.5) 

Pro charakterizaci polarizace budeme v závislosti na definici zjišťovat, jakým 

způsobem kmitá konec vektoru intenzity v rovině x,y. Odpověď na tuto otázku 

dostaneme složením rovnic (2.2a) a (2.2b). Jednoduchou úpravou výsledku získáme 

rovnici trajektorie koncového bodu vektoru intenzity: 

(2.6) 

kde 

(2.7) 

V nejobecnějším případě tedy vektor intenzity elektrického pole opisuje elipsu, 

hovoříme tedy o polarizaci eliptické. V případě, že : 

(2.8) 

se rovnice (2.6) redukuje na rovnici přímky, jedná se tedy o polarizaci lineární. 

Poslední specifický případ nastane, pokud : 

+ rc ax = 1 rp=_- a 
2 aY 

(2.9) 

Při splnění této podmínky se (2.6) redukuje na rovnici kružnice. Tuto polarizaci 

nazýváme polarizací kruhovou. Kruhovou polarizaci označíme jako pravotočivou 

pokud je fázový rozdíl daný (2.7) kladný a levotočivou pokud je záporný. K plnému 

určení polarizačního stavu je tedy nutno znát čtyři parametry - ax, ay, <fJx, <fJy· Pokud 

nás nezajímá počátek měření času, můžeme položit : 

(2.10) 

tedy postačí pouze tři nezávislé parametry. 

Eliptická reprezentace: 

Kromě kartézské reprezentace existují další možné formalizmy pomocí kterých lze 

jednoznačně charakterizovat polarizaci světla. Jedním z nich je eliptická 

reprezentace, kterou budeme v experimentální části této práce hojně využívat. 
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K popisu polarizace se využívají veličiny - a,b, 1f1 a x (definiční obory viz. 

tabulka.2.1 ). Jak již bylo řečeno, v obecném případě koncový bod vektoru elektrické 

intenzity opisuje elipsu. Veličina a značí délku velké poloosy a parametr b délku 

poloosy malé. Úhel svíraný hlavní poloosou a kladným směrem osy x je dán 

parametrem lfl . Veličina x je označována jako eliptičnost polarizace a je dána 

vztahem: 
b 

tanx = ±
a 

(2.11) 

Vztah obsahuje kladné znaménko jedná- li se o pravotočivou polarizaci. Pro 

levotočivou platí znaménko mínus. Ze vztahu (2.11) je patrno, že poslední 

z jmenovaných parametrů je závislá na předchozích a jde tedy jen o 3 nezávislé 

veličiny. Pokud bychom požadovali úplnou infonnaci o polarizaci světla , potřebovali 

bychom znát hodnotu počáteční fáze ď, danou polohou vektoru intenzity v okamžiku 

započetí měření. 

Pro složitější aplikace jsou však tyto reprezentace dosti složité, a proto se pracuje 

spíše s jednodušším formalizmem popisu polarizace světla vytvořeném Jonesem na 

přelomu minulého století. 

Tabulka 2.1 Popis parametrů užitých reprezentací 

R ~r:r z ll-

I 
Název Zua- Oh· r Podn1ú1k:v 

Význam parametru ~ 

lÚ h ln t 

kr.ut ~zsk-1 amplituda x-eiv15 složky Ux 10: 1] „2 ~ "!. -c.r+uy- 1 
~tmplituda f,1-vvé skékr (I y [11: 1 J 

fázo\ -ý rozdíl .p { -18ťY' : 18tY') 
dir ti~k<i velká poloosa (0: 1J " +b"L= 1 (i' u-

lll.: 1: p lo sn b [O: u] b <:: a -
úhel uatočt:'llÍ elipsy t" [0°: 180V,l 

elipt.ič·nost \ [--±.:)· ·: +4.j'>] 

Více informací o zmíněných reprezentací či příklady dalších viz. [ 1,2,4] 
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2.2 Jonesův formalizmus 

Úvodem této kapitoly bych rád podotknu!, že nadcházející formalizmus je 

použitelný pouze pro úplně polarizované světlo. Pro částečně polarizované světlo, 

musíme zavést složitější. mechanizmus popisu.Tento formalizmus se opírá o užití 

Stokesových vektorů a Muellerových matic. Bližší informace jsou k vyhledání v 

[1,3]. 

V roce 1941 R. Clark Jones (1916 - 2004 ) představil svůj dvojdimenzionální 

formalizmus, který je velmi užitečný pro jednoduchou klasifikaci polarizace světla a 

jeho interakce s optickými prvky. Tento popis přiřadí jednoznačně každému druhu 

polarizace dvourozměrný vektor J, který je definován předpisem: 

(2.12) 

Veličiny Ax a Ay jsou obecně komplexní a bývají nazývány komplexní obálkou. 

Jednotlivé složky jsou popsány pomocí proměnných kartézské reprezentace jako: 

Pro takto definované parametry dále platí : 

(2.13a) 

(2.13b) 

(2.14a) 

(2.14b) 

Oba vztahy charakterizují zákon zachování intenzity pro přechod mezi jednotlivými 

reprezentacemi. Pro složky vektoru J se také zavádí normovací podmínka ve tvaru1 
: 

(2.15) 

1 Tato podmínka je pouze obecně branou konvencí pro snadnější charakterizaci vyjádřených 
polarizací. V kapitole 3 uvidíme, že tato konvence je pro naše účely zavádějící a budeme ji 
muset změnit. 
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Přidržíme- li se podmínek (2. 7) a (2.1 O), pro charakterizaci dané polarizace nám stačí 

pouze tři z původních čtyř volných parametrů a Jonesův vektor můžeme psát ve tvaru 

[ 
1 J J- a a v 

- x a~ exp(-itp) (2.16) 

Tento zápis, pomineme- li rozdíly ve znaménkových konvencích, je typický pro 

naprostou většinu běžně používané literatury. Pro úplnost uvedu několik málo 

Jonesových vektorů důležitých polarizací : 

(~J (2.17a) 

(~J (2.17b) 

I ( I J (2.17c) 

.J2 - i 

~CJ 
(2.17d) 

Tyto Jonesovy vektory popisují postupně : Lineárně polarizované světlo ve směru osy 

x, lineárně polarizované světlo ve směru osy y, pravotočivě kruhově polarizované 

světlo a levotočivě kruhově polarizované světlo. 

2.3 Jonesovy matice 

Uvažujme průchod rovinné vlny s libovolnou polarizací optickým prvkem, který 

zachovává vlnu jako rovinou, ale mění její polarizaci. Systém je považován za 

lineární, z toho důvodu platí princip superpozice optických polí. Příkladem takových 

optických dějů je odraz světla od rovinného rozhraní mezi dvěma prostředími a 

průchod světla destičkou s anizotropními optickými vlastnostmi. Komplexní obálky 

obou složek elektrického pole vstupní vlny A1.:r a A1y (složky Jonesova vektoru) a 

komplexní obálky výstupní vlny A2x a A2y jsou obecně vyjádřeny superpozicemi 

s váhami jednotlivých členů, vztahem : 
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(2.18a) 

(2.18b) 

Veličiny T11 , T12, T21 , T22 jsou konstanty popisující daný optický prvek. Vztahy 

(2.18a) a (2. l 8b) můžeme zapsat také mnohem přehledněji ve tvaru působení matice 

2x2 na Jonesův vektor ve tvaru : 

(2.18c) 

Matice T se nazývá Jonesova matice a její struktura určuje, jakým způsobem daný 

optický prvek ovlivní stav polarizace a intenzitu dopadající vlny. 

Nejdůležitější optické prvky, jejich maticová charakterizace a transformace : 

1) Lineární polarizátor : 

Lineárním polarizátorem s propustnou osou ve směru x rozumíme takový optický 

prvek, který propustí intenzitu dopadající vlny ve směru x beze změny a intenzitu ve 

směru kolmém totálně pohltí čí reflektuje (závisí na konstrukci polarizátoru). 

Jonesova matice polarizátoru ve směru osy x má jednoduchý tvar : 

(2.19) 

Polarizátor může mít samozřejmě propustnou osu orientovanou v libovolném směru. 

Pro zjištění složek její matice, musíme provést transformaci do příslušného směru. 

Popis transformace viz. níže. 

2) Fázová destička : 

Fázová destička s rychlou osou ve směru osy x transformuje dopadající vlnu tak, že 

složku intenzity šířící se ve směru x ponechá nezměněnou a fázi složky ve směru y 

posune o definovanou hodnotu y (osa kolmá na rychlou osu se nazývá příznačně 

pomalá) . Jonesova matice takto definovaného optického prvku je : 

(
1 o ) T= 
O exp(-iy) (2.20) 
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V praxi se užívají především tzv. půlvlné fázové destičky, které posouvají fázi o 

hodnotu n a mohou tedy například měnit pravotočivě kruhově polarizované světlo na 

levotočivé. Druhou často užívanou fázovou destičkou je tzv. čtvrtvlná fázová 

destička, která posouvá fázi o n/2. Tato destička tedy může měnit lineárně 

polarizované světlo na kruhové polarizované a opačně. 

Transformace souřadnic : 

Prvky Jonesových vektorů a Jonesových matic závisejí na výběru soustavy souřadné. 

Známe-li složky jistého Jonesova vektoru v jedné soustavě souřadné, lze je určit 

použitím maticové transformace v soustavě jiné. Je-li J určen v soustavě souřadnic 

x-y, pak v nové soustavě dané x '- y ', kde směr x' svírá se směrem x úhel 8, je J' dán 

vztahem: 

J1 = R(B) J 

( 
cos( B) sin( B) J 

R(B) = 
- sin( B) cos(()) 

(2.21a) 

(2.21b) 

Jonesova matice T, která charakterizuje daný optický prvek, se transformuje na 

matici T' obdobným způsobem, předpisem : 

Normální mody : 

T ' = R(B) T R(-8) 

T = R(-B)T' R(B) 

(2.22a) 

(2.22b) 

Normální mody polarizačního prvku jsou polarizační stavy, které se při průchodu 

vlny soustavou nemění. Jonesovy vektory těchto polarizačních stavů jsou v souladu 

s předpisem : 

TJ=J.J (2.23) 

Kde A. je konstanta. Normální vektory jsou tedy vlastními vektory Jonesovy matice T 

a konstanta A. značí příslušné vlastní číslo. 
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2.4 Idea určování složek Jonesovy matice 

Nyní již máme přesně definován celý Jonesův formalizmus pro popis, jak 

polarizačních stavů, tak polarizačních prvků, a můžeme přejít k jejich užití v reálném 

experimentu. V následující fázi své práce bych chtěl navázat na úsilí Pavla Broma. 

Pavel Brom v bakalářské práci [ 4] vytvořil postup, jak pomocí experimentálního 

měření veličin eliptické reprezentace a,b a \ji jednoznačně určit polarizační stav 

světla, dopadajícího na detektor. (viz [4], str. 10 - 20). Pro rychlé zpracování 

naměřených dat a jejich převod do vybrané reprezentace vytvořil program DPOL 

(viz [4] str. 20 - 27). Jelikož prostor pro charakterizaci polarizačních stavů byl touto 

prací vyčerpán, rád bych postoupil o krok dále a pokusil se s užitím výsledků jeho 

práce navrhnout postup, pro experimentální zjištění složek Jonesovy matice 

obecných polarizačních prvků. 

Nechť je vyšetřovaný polarizační prvek dán Jonesovou maticí ve tvaru : 

(2.24) 

Vezměme čtyři Jonesovy vektory Ji, Ji, h a J4 definované předpisem (2.12) 

J, = ( A„ J 
AIY 

(2.25a) 

J, = (Au J 
Ázy 

(2.25b) 

J =(A" J (2.25c) 
3 A 

3Y 

J, = ( A„ J (2.25d) 

Á4y 

Tyto polarizační stavy však nebudou libovolné, ale bude platit, že vektor Ji je 

výsledkem interakce vyšetřovaného optického prvku se stavem daným vektorem J1. 

Obdobný vztah nechť platí i mezi vektory J3 a J4. Tato podmínka se dá 

s přihlédnutím ke (2.18c) přepsat do tvaru : 

(2.26a) 
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(2.26b) 

Pokud budeme předpokládat, že známe z experimentálního měření všechny čtyři 

polarizační stavy, potom nám předpis (2.26) definuje soustavu čtyř rovnice o čtyřech 

neznámých prvcích. Tyto prvky jsou právě složky vyšetřované Jonesovy matice. 

Rovnice mají tvar : 

(2.27a) 

(2.27b) 

(2.27c) 

(2.27d) 

Z důvodů jednoznačnosti řešitelnosti této rovnice, kterou požadujeme, však vektory 

Ji a J3 musí být navzájem lineárně nezávislé. Tuto podmínku definujeme vztahem : 

(2.28) 

Řešením soustavy rovnic (2.27) dostáváme: 

Á2xÁ3y - A1YA4X - A2xA3X + A1xA4X 

T= A1rA3X -A1xA3Y A1YA3X + A,xA3y (2.29) 
-A2yA3r + A 1yA4r -A2rA3X + A1xÁ4y 

-A1yÁ3x + AixA3y A1rA3X -A1xÁ3y 
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Kapitola 3 

Měření Jonesových vektorů a jejich korekce 

3.1 Laboratorní měření 

Jak již bylo řečeno výše, pro výpočet prvků matice (2.29) budeme potřebovat 

experimentálně naměřit, jak vektory vstupních, tak výstupních polarizací. Jako 

vstupní testovací polarizace jsem si zvolil : 

- Lineárně polarizované světlo ve směru osy x. Dále též označované jako světlo 

vertikálně polarizované. 

- Lineárně polarizované světlo ve směru osy y. Dále též označované jako světlo 

horizontálně polarizované. 

- Lineárně polarizované světlo, jehož osa svírá s osou x úhel 45°. Takto definovaný 

polarizační stav se nazývá světlo diagonálně polarizované. 

- Levotočivě a pravotočivě polarizované světlo. 

I když pro výpočet Jonesovy matice by mi stačily pouze dva vstupní lineárně 

nezávislé stavy, rozhodl jsem se použít těchto 5 vzorových. Jejich kombinací a 

následným výpočtem prvků testovaného optického zařízení získám důležité srovnání 

o vhodnosti použití různých polarizačních stavů, pro měření rozličných optických 

prvků a především i nutnou představu o přesnosti měření. 

K měření budeme využívat následující vybavení 

- Laser emitující pulsy s časovou pološířkou T = 80 fs o vlnové délce A. = 800 nm. 

- Polarizátory typu - GLAN-LASER od firmy CVI a NEWPORT 

- Čtvrtvlné fázové destičky určené pro světlo o vlnové délce A. =81 O nm - CVI číslo 

1. 
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- Půlvlnou fázovou destičku určenou pro světlo o vlnové délce A =800 run - CVI 

číslo 1. 

Přesný návod, jak z intenzity dopadajícího světla získat veličiny charakterizující 

polarizační stav v jakékoliv reprezentaci, je podrobně rozebrán v [4]. Pro naše účely 

stačí vědět, že detektor umístěný na konci celé měřící sestavy měří závislost intenzity 

světla na natočení polarizátoru. Z extremálních hodnot intenzit lmax a !min a jejich 

umístění, je možné přes upravené transformační vztahy [5] vypočítat požadované 

veličiny charakterizující polarizační stav světla. 

Postup měření : 

Předem připravená optická sestava nám generuje vertikálně polarizované světlo. 

Pro naše účely bude důležité určit kvalitu této polarizace. Kvalita lineární polarizace 

je dána tzv. extenčním koeficientem F, který je definován vztahem: 

(3.1) 

Kde lmin a lmax jsou již zmíněné extremální hodnoty naměřených intenzit. Je vidět, že 

v ideálním případě by byl extenční koeficient roven O, protože pro určitý úhel 

natočení otočného polarizátoru by byla měřená intenzita nulová . V našem případě 

se jeho hodnota přibližně rovná F~ 3 . 10-4
, což je velmi dobrý výsledek. 

V dalším kroku zasadíme do soustavy A/4 fázovou destičku číslo 2. Ta nám bude 

sloužit jako generátor pravotočivého a levotočivého kruhově polarizovaného světla. 

Za tímto účelem nejprve pomocí dvou polarizátorů s navzájem zkříženými 

propustnými osami zjistíme její hlavní osy (souhrnné označení pro rychlou a 

pomalou osu). Následně rozhodneme i o poloze každé z nich. Otáčením A/4 fázové 

destičky nyní můžeme ponechat procházející paprsek nezměněný, nebo jej můžeme 

transformovat na libovolně kruhově polarizovaný. Stejný postup provedeme pro /J2 

fázovou destičku. Jen s tím rozdílem, že jejím otočením do přesně definované polohy 

budeme měnit polarizaci původního vertikálního paprsku na horizontální či 

diagonální. 

Před samotným testováním vybraných optických prvků opakovaně změříme 

charakteristiku například pravotočivě kruhově polarizovaného světla. Jednotlivá 

měření jsou nezávislá a jejich srovnání použiji ve výsledné diskuzi o nepřesnosti 

- - 16- -



měření. Za stejným účelem provedu určení extenčního koeficientu pro lín. 

polarizované světlo, které tentokrát již musí projít i /J4 a A,/2 fázovou destičku. F ~ 2 

. 10-2
. Je tedy vidět, že kvalita polarizace 

se zřetelně zhoršila, ovšem pro naše měření postačí. 

Jako první testovací prvek jsem si vybral lineární polarizátor typu GLAN

LASER - NEWPORT číslo 1. Jeho propustnou osu otočíme o 60° od námi 

definované osy x. Přes takto upevněný prvek necháme projít všech 5 bázových 

polarizačních stavů. 

Druhým testovacím optickým prvek je IJ4 fázová destička vyrobena pro 

A,=81 Onm - CVI číslo 1. Destička nebude mít rychlou osu rovnoběžnou s osou x, ale 

bude otočena o - 45° . 

I s tímto prvkem necháme interagovat naše testovací polarizace a měříme výsledek. 

Pokud není výsledkem měření téměř lineární polarizace (u které je toto určení velmi 

obtížné), musíme také zjistit točivost dané výstupní polarizace. Schéma celé sestavy 

viz. schéma 1. 

Z naměřených dat nám nyní výše zmíněný program DPOL vypočte 3 základní 

veličiny charakterizující polarizaci v eliptické reprezentaci - a, b, 1f! a následně zapíše 

ve tvaru požadovaných Jonesových vektorů ve tvaru (2.16). Pokud bychom již nyní 

zkusili pomocí postupu v podkapitole 2.4 vypočítat Jonesovu matici použitých 

optických prvků, získáme matici velmi odlišnou od teoretické. Na vině je několik 

vlivů, které se musíme pokusit odstranit. 

Schéma 1. 

Půlvlnná destičky Rotační polarizátor 

Laser Detektor 

Čtvrtvlnná destička Zkoumaný prvek 

3.2 Korekce normování 

Prvním nedostatkem, který nám způsobuje, že po dosazení příslušných 

Jonesových vektorů do vztahu (2.29) je normovací podmínka (2.15), kterou využívá i 

program DPOL, pro naše účely nevyhovující. Pokud by nám šlo pouze o klasifikaci 
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polarizačních stavů dopadajících a výsledné vlny, pak by nám tato podmínka 

nevadila. Pro naše účely však potřebujeme i srovnávat velikosti veličin Ax a Ay, pro 

které je užití zadané podmínky zcela chybné a zavádějící. Předpokládá totiž, že 

intenzita vlny vstupní i výstupní je stejná, což v reálných případech neplatí. 

Nepočítáme-li vliv absorpce při průchodu optickým prvkem, tak sám polarizátor, jak 

jsme jej umístili do optické sestavy, propustí světlo jen v určitém preferovaném 

směru a ostatní pohltí či reflektuje. Je tedy nutné zavést flexibilní normovací 

podmínku, která zachytí rozdíly energii obou vln a dovolí nám je tak objektivně 

porovnávat při výpočtu použitého optického prvku. 

Pro nalezení správného normování vyjdeme ze zákona zachování intenzity při 

přechodu mezi jednotlivými reprezentacemi, kterou ovšem doplníme o člen 

obsahující námi měřené veličiny a, b : 

2 2 
1 1

2 I l2 2 2 ax+ay =Ax +Ay =a+b (3.2) 

Veličiny a,b ale byly vypočteny z experimentálních hodnot a jsou dle [4, kapitola 

2.3] definovány jako : (3.3a) 
Jmax =K a2 

]min= K b2 (3.3b) 

Kde Kje konstanta předpokládané přímé úměrnosti. Dosazením vztahu (3.3a) a 
(3.3b) do (3.2) získáme naši novou normovací podmínku ve tvaru :2 

2 2 
1 1

2 I l2 2 2 ax +a), = Ax +A.i. =a +b =lmax +Jmin (3.4) 

Tuto novou normovací podmínku dosadíme do odvození velké a malé poloosy, což 
nám původní vztahy : 

I 
a=--=== . ,J1 +R 

(3.5a) 

b=~I:R (3.5b) 

modifikuje na 

~]max+ J min 
a = --..,.,=~-

Jl+R 
(3.6a) 

2 V rovnici (3.4) se již nevyskytuje konstanta K. Tato konstanta se totiž v dalších výpočtech 
týkajících se změny normování a následného výpočtu Jonesova vektoru zkrátí a nemá cenu 
ji tedy uvažovat ani zde. 
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kde R je definován jako : 

b= 
R (Jmax + J min) 

1 +R 

R= J min = !ť_ 
I max a2 

(3.6b) 

(3.7) 

Úprava normování se tedy projeví jen ve výpočtu velikosti velké a malé poloosy. 

Tato korekce bude do programu DPOL implementována a tedy pro uživatele 

programu nebude znamenat změna normování žádné závažné komplikace v jeho 

užívání. 

3.3 Výpočet komplexního prefaktoru Jonesova vektoru : 

Druhým mnohem závažnějším problémem, který je nutno odstranit je výpočet tzv. 

rozdílového komplexního prefaktoru - exp(-iA). Existenci takového členu bych rád 

demonstroval na příkladu : 

Nechť levotočivě kruhově polarizované světlo dopadá na optický prvek, který se 

chová jako rotátor stáčející rovinu polarizace o 45°. V reprezentaci Jonesových 

vektorů a matic bude tento jev zapsán ve tvaru : 

J ; = -12 [} -1) _1 [1) = l_[l -i) 
L 2 1 1 -12 l 2 l+f 

(3.8) 

Kde JL' je Jonesův vektor výsledné vlny. Tento vektor však není ve tvaru (2.16). Po 

jednoduché úpravě dostanu : 

J 1 = exp(-žJr I 4) [1) 
L -12 ž (3.9) 

Výsledná vlna je tedy opět levotočivě kruhově polarizovaná. Problém ovšem nastává 

s existencí komplexního úhlu, kterým je definitorický tvar levotočivé kruhové 

polarizace násoben. Pokud bychom mnou popsaný jev měřili experimentálně s užitím 

výše zmíněného postupu, program DPOL by nám. dal jako svůj výstup, Jonesův 

vektor bez bonusového komplexního úhlu, jelikož on pouze dosazuje do předpisu 

(2.16) naměřené veličiny. Bude si tedy myslet, že světlo prošlo optickým prvkem 
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nezměněno. Pokud bychom jako druhý bázový stav použili například pravotočivě 

kruhově polarizované světlo, výsledkem působení by bylo světlo, jehož polarizace by 

byla popsána : 

J 1 = exp(i;r / 4) ( I ) 
p J2 - i 

(3.10) 

Ovšem ani zde by komplexní úhel program DPOL neodhalil. Dosazením výsledků 

získaných experimentálním měřením do vztahu (2.29) bychom nedostali očekávanou 

matici rotátoru stáčejícího rovinu polarizace o úhel 45° , ale Jonesovu matici pro 

volný prostor : 

(3.11) 

Komplexní úhly vystupující ve vztazích (3.10) a (3.11), které pomocí užitého 

programu a postupu nejsem schopen měřením odhalit, jsem nazval právě rozdílové 

komplexní prefaktory. Je tedy vidět, že až na velmi omezené a specifické případy, při 

nichž je rozdílový komplexní prefaktor roven nule, nejsme pomocí dosavadních 

postupů schopni zjistit přesný tvar Jonesovy matice použitého optického prvku. 

Všechny transformace užité v [4] vycházejí z předpokladu, že nás nezajímá počátek 

času a tedy platí podmínka (2.10). Při odvozování autor užívá pouze tři z původních 

čtyř stupňů volnosti, které obecně polarizační stav definují. Jedinou možností, jak se 

pokusit rozdílové komplexní prefaktory určit, je provést veškeré transformace užité v 

[4] znovu, ovšem pro všechny čtyři parametry. Výsledek odvození 

by nám již měl dát jednoznačnou odpověď, zda jsme nebo nejsme schopni pomocí 

výše zmíněných měření určit jednoznačně užitý polarizační prvek. 

Odvození tvaru Jonesova vektoru za užití všech čtyř stupňů volnosti : 

Stejně jako autor [4] vyjdeme při odvozování z transformačních vztahů udaných 

v polarizačním tutoriál firmy CVI [ 5], který nám udává transformaci z reprezentace 

kartézské do eliptické. My ovšem požadujeme transformaci inverzní, protože 

experimentálně měříme právě parametry reprezentace eliptické. Transformace je 

dána vztahy : 
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g 1 = ax cos(q:ix )- ay sin(q:iy) 
(3.12a) 

g 2 = a x sin( qJ x) + ay cos(<Pr) (3.12b) 

g 3 = a x cos( qJ x ) + ar sin( Q'.'y) (3.12c) 

g 4 =axsin(q:ix)-aycos(q:iy) 
(3.12d) 

u = ~(gl2 + gi) (3.13a) 

v= ~(gJ + g;) (3.13b) 

A platí: tP12 =atan(gpgz) (3.14a) 

rp34 = a tan( g 3 ' g 4 ) 
(3.14b) 

a tan(g„ g,) ~ arctan( !: )+ni 80° n = 0,1 (3.15) 

Parametr n má velikost v závislosti na znaménku g1 a g2, tak aby tato funkce vracela 

úhel ve správném kvadrantu. Tyto funkce jsou spjaty s eliptickou reprezentací 

vztahy: 

a=112(u+v) 

b=l/2(-u+v) 

lf/ = 112( tP12 - </J34) 

ó = 112(rfY12 + </J34) 

(3.16a) 

(3.16b) 

(3.17a) 

(3.l 7b) 

Po bližším prozkoumání těchto vztahů je ovšem jasné, že pro určité kombinace ax, 

ay, <flx a <py by velikost malé poloosy mohla vyjít záporná a IJI mimo definovanou 

oblast. Proto musíme rovnice (3.16b) a (3.17a) modifikovat do tvarů: 

b = 1/ 21- u + vl (3.18a) 

lf/ = 112lrfY12 - </J34 I 
(3.18b) 

V první fázi úprav si vyjádříme požadované parametry kartézské reprezentace jako 

funkce pomocných veličin : 
cos(rpx) = g1 + g3 

2ax 
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cos(rpy) = g 2 - g 4 

2ay 

sin(rpy) = g 3 - g 1 

2ay 

Následně i pomocné veličiny jako funkce parametrů eliptické reprezentace : 

g 1
2 =(a+ b) 2 cos 2 (8+lf/+l80n1 +180m) 

g~ =(a+b) 2 sin 2 (8+1f/+180n1 +180m) 

gJ =(a±b) 2 cos 2 (8-lf/+l80n2 +180m) 

g; = (a±b)2 sin 2 (8-lf/ +180n1 +180m) 

(3.20a) 

(3.20b) 

(3.21a) 

(3.21b) 

(3.22a) 

(3.22b) 

(3.22c) 

(3.22d) 

Tam, kde vztahy obsahují dvojznačnost ve znaménkách, platí horní znaménko pokud 

je splněna podmínka : 

v>u (3.23) 

Veličiny u a v jsou definovány vztahy (3 .13). Ve výrazu použijeme dolní znaménko, 

pokud platí opačná nerovnost. V případě rovnosti obou veličin je b nulové a 

znaménko nerozhoduje. Konstanty n1, n2 a m nabývají shodně hodnot O nebo 1. n1 je 

korekcí vztahu (3.14a), tak aby úhel vypočtený danou funkcí byl v požadovaném 

kvadrantu. n2 plní obdobnou funkci 

ve vztahu (3. l 4b ). Veličina m plní funkci korekce l/f, tak aby nemohla nabývat 

hodnot mimo definiční obor. 

Dosazením vztahů (3.22) do (3.21) a jejich následnou úpravou dostaneme 

transformační vztahy pro jednotlivé amplitudy intenzit ve tvaru : 
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V argumentech goniometrických funkcí jsem vynechal parametry n1, n2 a m, jelikož 

u všech požadujeme znát jen jejich velikost a tyto veličiny ovlivňují pouze 

znaménko. Obdobně získáme i transformační výrazy pro výpočet jednotlivých fází : 

(a+ b) cos(J + lf/ + 180n1 + 180m) +(a± b)cos(J -ljl + 180n2 + 180m) 

2~ a 2 cos 2 
( lf/) + b 

2 sin 2 
( lf/) 

(3.25a) 

. ( ) (a+b)sin(5+1j1+l80n1 +180m)+(a±b)sin (5-lj/+180n 2 +180m) 
srn rpx = 2.J a 2 cos 2 

( lf/) + b 2 sin 2 
( lf/) 

(3.25b) 

. ( ) (a+b)cos(5+1f/+180n1 +180m)-(a±b)cos (5-1j1+l80n 2 +180m) 
srn ípy = 

2.J a 2 sin 2 
( lf/) + b 2 cos 2 

( lf/) 

(3.25c) 

( ) 
(a+b)sin(5+1f/+180n1 +180m)-(a±b)sin(5-lj/+180n2 +180m) 

cos (/)y = 
2.J a 

2 sin 2 
( lf/) + b 2 cos 2 

( lf/) 

(3.25d) 

Naším cílem je, ale nalézt transformaci do Jonesových vektorů a proto dosadíme 

odvozené vztahy do definičního tvaru (2.12). Pro různé kombinace parametrů n1, n2, 

m a podmínky (3.23) získáme celkem 16 tvarů Jonesových vektorů. Některé 

kombinace těchto parametrů dají stejné výsledky : 

m=O n =l I 
a m=l n =0 I 

(3.26) 

Další řešení se liší pouze znaménkem a část z nich se po dosazení naměřených 

hodnot neslučuje s výsledky danými programem DPOL. Po vyřazení všech 

nevyhovujících řešení získáme pouze dva tvary Jonesova vektoru :3 

.. (acos(lf/)+ibsin(lf/)J J = exp(-zb) 
a sin( lf/) - ib cos( lf/) 

. (a cos(lf/ )- íb sin( lf/ )J 
J = exp(- lO) 

a sin( lf/) + íb cos( lf/) 

3 Možná jsou i řešení ve tvaru lmožný = -J. 
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Řešení (3.27a) odpovídá pravotočivě polarizovanému světlu a (3 .27b) levotočivě 

polarizovanému světlu. Tyto výrazy dále převedeme na tvar (2.16) , aby byli 

srovnatelné s výstupem programu DPOL : 

J = exp(-i 5) exp( -ip )a x [ar ex~(-i qJ )J 
a:i: 

(3.28) 

Zbytek Jonesova vektoru byl po vytknutí výrazu exp (-ip) , který jsem nazval 

komplexním prefaktrorem, naprosto shodný z výstupem programu DPOL. Z důvodu 

přehlednosti a srovnatelnosti jsem jej nahradil tvarem obsahujícím již parametry 

kartézské reprezentace. 

Hlavní část komplexního prefaktroru tedy úhel, který obsahuje, je definován jako : 

( ) 
a cos( lf/) 

cos p = --;========== .Ja2 cos 2 (1f/)+b 2 sin 2 (1f/) (3.29a) 

(3.29b) 

Znaménko ve vztahu (3.29) je kladné pro levotočivě polarizované světlo a záporné 

pro pravotočivě polarizované světlo. 

Pokud bychom nyní nechali Jonesův vektor interagovat z libovolným optickým 

prvkem, bude výsledek roven právě výrazu : 

J 2 = exp(-i5) exp(-ip) exp(-iA.)a2x [ a2y ex;(- iqJz )J 
Q2X 

(3.30) 

Z důvodů zachování konvence definované podkapitolou 2.4 jsou výstupní parametry 

označeny číslicí 2 a jedná se o veličiny, které experimentálně zjistíme. Z odvozené 

teorie by tedy pro určení vytouženého rozdílového komplexního prefaktoru mělo 

stačit dosadit naměřené hodnoty do vztahů (3.27) , upravit do tvaru (2.16) a podělit 

komplexní úhly stojící před původním tvarem. Díky podílu komplexních úhlů nám 

nevadí, že zápis obsahuje počáteční fázi ~' kterou nejsem schopni z naměřených 

veličin určit. Dojde totiž k její vykrácení. 

Z praktického hlediska by tedy mělo stačit dodefinovat do programu DPOL 

funkci, která z naměřených hodnot vypočte u zadané polarizace i komplexní 

prefaktor. Tímto novým parametrem následně vynásobíme původní výstup 
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programu. Tyto nové Jonesovy vektory by již měli dát podle postupu ve 2.4 

správnou Jonesovu matici použitého optického prvku. 

3.4 Vyhodnocení jednoznačnosti odvozené transformace 

Metoda výpočtu rozdílového prefaktoru, popsaná v minulé kapitole je formálně 

správně a jejím užitím získáme požadované výsledky, pokud jsou splněny 2 

požadavky: 

- Jak vstupní, tak výstupní vlna má stejnou hodnotu počáteční fáze 8. 

Existuje jednoznačná oboustranná transformace mezi Jonesovy a eliptické 

reprezentace. 

Jako první bych rád hlouběji rozebral požadavek číslo 2. Ve vztazích (3.24) a 

(3.25) jsme ukázali, že existuje jednoznačná oboustranná transformace z eliptické do 

kartézské reprezentace a naopak. V další fází jsme výsledky této transformace 

využili k získání nového tvaru zápisu Jonesova vektoru. V této úpravě se však 

některá řešení neslučovala s naměřenými hodnotami, a proto jsem je vyřadil. Při 

úpravách vedoucích k odvození vztahu (3.28) také došlo k množství 

zjednodušujících úprav. Proto je podle mého názoru na místě ptát se, zda jsem tímto 

převodem neztratil jednoznačnost přechodu mezi Jonesovou a eliptickou 

reprezentací. Odpověď na tuto otázku bych rád demonstroval na explicitním 

příkladě. Mějme polarizaci danou parametry : 

a= 0,98 b = 0,199 1f1=40° 

Nechť je tato vlna pravotočivě polarizovaná. Jejíž Jonesův vektor má tvar: 

JI = (0,75 + 0,13~) 
0,63-0,151 

Nechejme toto světlo dopadat na asymetrický polarizační rotátor ve tvaru : 

(1 -1) 
T = 1 0,7 
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Jonesův vektor výsledné vlny bude mít tvar : 

-(0,12 + í0,28J J2 -
1,19 + i0,02 (3.34) 

Předpokládáme- li, že počáteční fáze je stejná pro vstupní i výstupní vlnu, můžeme ji 

ze zápisu vynechat, protože by se ve výpočtu rozdílového komplexního prefaktoru 

vykrátila. Výsledný Jonesův vektor je však ve tvaru, který pokud chci aby byl 

zachován definiční obor použitých veličin, nemohu dosazením do (3.27) nikdy 

získat. Pokud bych tuto interakci laboratorně měřil a následně vypočetl komplexní 

prefaktor pro výslednou vlnu, bude se výrazně lišit od komplexního prefaktoru 

vektoru Ji. Všechny ostatní parametry charakterizující polarizaci však budou mít 

oba stavy, jak vypočtený tak naměřený, shodné. 4 

Nedostatek demonstrovaný tímto příkladem jsem ověřil množstvím dalších testu a 

výpočtů. A ukázal, že : 

- Pokud se vypočtený Jonesův vektor nachází ve tvaru, který jde vytvořit dosazením 

parametrů eliptické reprezentace do (3.27), naměřený Jonesův vektor i se svým 

komplexním prefaktorem, bude odpovídat požadovanému tvaru, 

a podílem vstupního a výstupního komplexního prefaktoru získáme správný 

rozdílový komplexní prefaktor. 

- Pokud se vypočtený Jonesův vektor nachází ve tvaru, který nejde vytvořit 

dosazením parametrů eliptické reprezentace do odvozeného předpisu, naměřený 

Jonesův vektor bude odpovídat vypočtenému tvaru až na svůj komplexní prefaktor. 

- Pokud se vypočtený Jonesův vektor nachází ve tvaru, který jde vytvořit dosazením 

za podmínky, že změníme znaménko celého vektoru na záporné, naměřený Jonesův 

vektor i se svým komplexním prefaktorem, bude odpovídat požadovanému tvaru, a 

4 
. V následujícím textu budeme často využívat označení vypočtený výstupní Jonesův vektor 

a naměřený výstupní Jonesův vektor. První tvar označuje výsledek numerického vynásobení 

vstupního Jonesova vektoru s maticí použitého prvku. Druhý tvar označuje vektor, který 

získáme dosazením naměřených hodnot parametrů eliptické polarizace do odvozeného tvaru 

( 3.27) 
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podílem vstupního a výstupního komplexního prefaktoru získáme správný rozdílový 

komplexní prefaktor. 

Poslední jev nastane v případě, že vypočtený Jonesův vektor jde vyjádřit 

dosazením do (3.26) pokud změníme znaménka všech jeho členů. Příkladem 

takového vektoru by mohl být : 

( 
0,12 + i0,25 J (- 0,12 - ž0,25J 

J 2 = -0,21 + i0,40 = - + 0,21- i0,40 (3.35) 

V tomto případě došlo po interakci dopadající vlny ke změně jejich parametrů 

takovým způsobem, že skutečný Jonesův vektor již není dán odvozeným vztahem, 

ale jeho záporně vzatým tvarem. Tento jev není ničím neočekávaným, jelikož již při 

odvozování bylo konstatováno, že kromě prezentovaných tvarů existují pro určité 

kombinace pomocných parametrů tvary záporné. 

Ukázalo se tedy, že transformace není oboustranně jednoznačná. Pro určité 

kombinace vstupních polarizací a optických prvků můžeme získat stav, který nejsme 

schopni pomocí odvozených předpisů vytvořit. 

Možným odůvodněním nejednoznačnosti transformace by byl fakt, že nedochází 

k zachovávání počáteční fáze J, tedy že není splněna první podmínka. Tento jev však 

nemůžeme ověřit, protože počáteční fáze je experimentálně neměřitelná. Pokud 

bychom ovšem vycházeli z faktu, že se tato fáze nezachovává, vzniká otázka proč 

ostatní případy vycházejí tak, jako by první podmínka splněna byla. 
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Kapitola 4 

Metody určení Jonesovy matice 

, 
4.1 Uvod do popisu postupu 

V minulé kapitole bylo ukázáno, že bez znalosti alespoň přibližného tvaru 

Jonesovy matice užitého optického prvku nejsme schopni pomoci měření tří 

parametrů tento prvek, postupem přiblíženým v podkapitole 2.4, jednoznačně určit. 

V této kapitole, bych tedy rád uvedl tři postupy, jak, pokud máme určitou predikci o 

výsledku interakce vstupní vlny s optickým prvkem, tento prvek charakterizovat. 

Každý postup bude obsahovat : Diskuzi o použitelnosti této metody, nepřesnosti, 

které se vystavujeme užitím toho postupu a doplněním o experimentální výsledky 

získané aplikací dané metody na mnou naměřená data. 

Tyto metody jsou : 

- Metoda eliminace rozdílového komplexního prefaktoru 

- Metoda predikce tvaru Jonesova vektoru 

- Metoda dodefinování rozdílového komplexního prefaktroru 

Před rozborem jednotlivých metod, bych nejprve rád uvedl určení chyby 

jednotlivých parametrů Jonesova vektoru. Odchylka je určena z opakovaných měření 

použité levotočivé kruhové polarizace a je počítána dle [ 6], jako nevychýlená 

disperze aritmetického průměru. Všechna měření vykazují podobnou absolutní 

odchylku, která je rovna neideálností přístroje a celé použité aparatury. Z tohoto 

důvodu tedy uvádím absolutní chybu měření a ne relativní, která by se na první 

pohled mohla zdá přehlednější. 

!3.p = ±0,72° (4.la) 

!3.cp = ±1,4° 
(4.lb) 
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liax = liay = ±0,002 (4.lc) 

4.2 Metoda eliminace rozdílového komplexního prefaktoru 

Tato metoda vychází z předpokladu, že znám tvar Jonesovy matice daného 

optického prvku tehdy, když by byl ideální. 

Postup užití metody : 

Známou Jonesovu matici otočíme v souřadné soustavě pomocí transformačních 

relací (2.21) tak, aby její členy měli co nejjednodušší tvar. Ideálním případem je stav, 

kdy dojde k vynulovaní nediagonálních členů. Používáme - li fázovou destičku, 

nastane tento případ tehdy, bude-li rychlá osa naší destičky rovnoběžná s osou x 

zvolené souřadně soustavy nebo pro měření polarizátoru nastavíme jeho propustnou 

osu do směru x. Pro takto zjednodušený tvar Jonesovy matice následně najdeme 

vstupní polarizaci, aby rozdílový komplexní prefaktor vstupní a výstupní vlny byl 

roven nule. Hledáme tedy vlnu, jejíž komplexní prefaktor se interakcí nezmění. Tato 

podmínka bude splněna pokud člen 

A2x bude reálný. Ve většině případů je hledanou vstupní vlnou lineárně či kruhově 

polarizovaný svazek. V takto nastaveném experimentu mohu problematiku 

komplexních prefaktrů zanedbat a výpočet Jonesova matice optického prvku provést 

dle (2.29) bez jejich začlenění do výpočtu. Pokud budeme chtít znát tvar Jonesovy 

matice v jiné poloze, stačí výsledek transformovat pomocí zmíněných vztahů. 

Příklad: 

Jako demonstraci použijme případ polarizátoru, jehož propustná osa svírá se směrem 

osy x úhel a. I když jeho propustná osa není rovnoběžná s osou x, pokud jako 

vstupní polarizace použijeme lineárně polarizované světlo, bude i tak splněna 

podmínka nulovosti rozdílového komplexního prefaktoru. Jako vstupní stavy byly 

použity lineárně polarizované svazky, jejíchž optická osa svírá s osou x 0° , 45° a 

90° . Jonesova vektory těchto polarizací mají tvar po řadě 
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(4.2b) 

(4.2c) 

Očekávaný tvar Jonesovy matice použitého polarizátoru získáme transformací vztahu 

(2.19) jako : 

T = ( cos 
2 
(a) sin( a) cos( a )J 

sin( a) cos( a) sin 2 (a) 

(4.3) 

Výsledkem interakce použitých polarizačních stavů a polarizátorem by měly dle 

výpočtu být stavy : 

J 
2 

= ( cos 
2 

(a) J 
sin( a) cos( a) 

J = J2(cos
2
(a)+sin(a)cos(a)J 

2 
2 sin( a) cos( a) + sin 2 (a) 

-(sin( a) cos( a )J 
J 2 -

sin 2 (a) 

(4.4a) 

(4.4b) 

(4.4c) 

Je tedy vidět, že takto zvolený experiment odpovídá požadavku nulovosti 

rozdílového komplexního prefaktoru. Použijeme-li pro ověření správnosti této 

metody použijeme mnou naměřené data. V mém experimentu je úhel odklonu 

polarizátoru od osy x roven : 

a=60° 

Ideální polarizátor by tedy pro tento případ měl mít Jonesovu matici ve tvaru : 

T = ( 0,25 0,433J 
0,433 0,75 

(4.5) 

(4.6) 

Vyhodnocením mnou naměřených dat tohoto experimentu dostaneme Jonesovu 

matici ve tvaru : 

Pokud jako bází použijeme stavy (4.2a) a (4.2b): 
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Pro bázi (4.2b) a (4.2c): 

Pro bázi (4.2a) a (4.2c)5 

T' = ( 0,172 0,360] 
0,327 0,684 

T' = (0,179 0,354] 
0,323 0,689 

T' = (0,179 0,360] 
0,322 0,686 

(4.7a) 

(4.7b) 

(4.7c) 

Srovnáním výsledků (4.7) s ideálním případem (4.6) vidíme, že námi použitý 

polarizátor je popsán maticí, která je asymetrický ve členech mimo diagonálu a také 

hodnoty jejich členů jsou zřetelně nižší, což odpovídá absorpci dopadajícího záření. 

Přesnost určení absolutních členů Jonesovy matice je zřejmá srovnáním matic (4.7a), 

(4.7b) a (4.7c) mezi sebou. Odchylky jsou minimální (v řádu třetích platných číslic). 

Použitelnost metody, výhody a nevýhody : 

Výhoda této metody tedy tkví v její jednoduchosti a relativní snadnosti. Snažíme se 

totiž počítat příslušnou Jonesova matici v jejím nejjednodušším tvaru. Výpočty jsou 

jednoduché a jsme schopni za krátkou dobu získat obstojný obraz jak o 

asymetričnosti, tak o absorpčních vlastnostech daného optického prvku. 

Nevýhody metody jsou především požadavky na ideálnost vstupních stavů a 

použitého optického prvku. Každá odchylka od ideálnosti nám do odchylky dané 

nepřesností měření vnese i chybu danou použitím této metody. 

Tuto metodu bych doporučil využít, pokud potřebujeme v relativně krátkém čase 

ověřit charakter zkoumaného optického prvku, jeho asymetričnost a absorpční 

schopnosti. Nevyhovující je případě, že požadujeme určit přesné vlastnosti daného 

prvku. 

5 V Jonesových maticích získaných experimentální cestou byla vynechána komplexní část 

Jonesova vektoru obsahující informaci o fázi dané polarizace. Nejsme schopni totiž určit, 

zda se jedná o levotočivou či pravotočivou polarizaci, protože jsme očekávali lineární stav. 

Její začlenění do výpočtu by tedy do výsledku vneslo spíše dodatečnou chybu než další 

informaci. Její hodnota se i tak blížila velmi výrazně k nule. 
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4.3 Metoda predikce tvaru Jonesovy matice 

V této podkapitole bych rád uvedl mnohem složitější, zdlouhavější, ale přesnější a 

obecnější postup výpočtu Jonesovy matice zkoumaného objektu. 

Postup užití metody : 

V tomto případě již nemusíme znát přesný tvar Jonesovy matice použitého 

optického prvku. Je nutné splnit jen jednu nutnou a zároveň postačující podmínku. 

Musíme mít jistotu, že pokud necháme interagovat námi určenou vlnu o definované 

polarizaci se zvoleným optickým prvkem, bude výsledná polarizace zapsatelná ve 

tvaru (3.27) nebo ve tvaru k němu zápornému. Což znamená, že výsledný Jonesův 

vektor musí splňovat podmínku oboustranné jednoznačnosti transformací. 

V první fází této metody vezmeme libovolnou polarizaci, kterou jsme schopni 

s dostatečnou přesností experimentálně vytvořit. Následně ji zapíšeme ve tvaru 

(3.27a) nebo (3.27b) podle její točivosti a nechápe působit na odhadovaný tvar 

Jonesovy matice použitého prvku. Pokud bude výsledek výpočtu splňovat nutnou 

podmínku, našli jsme odpovídající a použitelnou kombinaci vstup I optický prvek 

pro tuto metodu. Nyní stačí experimentálně provést teoreticky předpověděný postup 

a naměřené hodnoty výsledné polarizace dosadit do očekávaného tvaru Jonesova 

vektoru. Pokud se bude vypočtený rozdílový komplexní prefaktor shodovat 

s experimentálně zjištěným (alespoň přibližně), byla naše předpověď správná. 

Odchylka je dána nepřesností odhadu tvaru optického prvku a použité vstupní 

polarizace. Pokud se experimentálně určený komplexní prefaktor výrazně liší od 

očekávaného, znamená to, že optický prvek či použitá vstupní polarizace se liší od 

teoretické natolik, že byla porušena podmínka oboustranné jednoznačností 

transformací. V takovém případě musíme opakovat popsaný postup. Cílem je najít 

dva příklady, pro které bude výše popsaný postup úspěšný, protože tyto výsledky 

můžeme použít pro výpočet Jonesovy matice užitého optického prvku dle 

podkapitoly 2.4. 

Příklad: 

Bohužel ani jeden z mnou experimentálně měřených případů nesplňoval nutnou 

podmínku a tedy nemohu pro demonstraci metody použít naměřených dat. Pro 
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jednoduchost jsem v experimentech používal buď jako vstupní či výstupní polarizaci 

lineární, která se ukázala jako krajně nevhodná. Pro vytvoření lineární polarizace 

totiž potřebuji, aby <fJx a <py byli velmi blízké, čí jejich rozdíly byly rovny 180 °. 

Zkusíme- li vytvořit Jonesův vektor splňující tuto podmínku, zjistíme právě tyto 

tvary porušují nutnou podmínku pro použití této metody. 

Při aplikaci této metody tedy doporučuji vyvarovat se omylu o získání jednoduchého 

řešení, 

a jako vstupní polarizaci zvolit jiné polarizační stavy. 

Použ itelnost metody, výhody a neyýbody : 

Tato metoda má tu výhodu, že jako jediná má za výsledek jednoznačné určení 

Jonesovy matice ve tvaru nezatíženém chybou metody. Vypočtená matice bude 

ovlivněna pouze ajedině nepřesností měření určené v (4.la), (4.lb) a (4.lc). Hodí se 

tedy tehdy, pokud potřebujeme přesně znát charakter zkoumaného optického prvku 

ve všech jeho aspektech. 

Nevýhody metody je složitost numerická i časová. Ne vždy se totiž podaří najít 

kombinaci vstupní polarizace I optický prvek splňující nutnou podmínku této metody 

na první pokus, 

a pokud je neideálnost použitého prvku vysoká, tak ani pro správnou kombinaci 

nezískáme nízký rozdíl vypočteného a teoretického rozdílového komplexního 

prefaktoru, což může být matoucí. Proto je nutno provést více pokusů, abychom 

opravdu potvrdili, že odchylka je dána spíše nedokonalostmi než narušením nutné 

podmínky. 

Tato metoda je jedinou možnou volbou pokud potřebujeme, například pro další 

aplikace, znát přesný popis všech jeho polarizačních vlastností. 

4.4 Metoda dodefinování rozdílového komplexního 

prefaktoru 

Tato metoda uzavírá trojlístek možných postupů při výpočtu tvaru Jonesových 

matic a je jakýmsi doplňkem k metodě předešlé. V této poslední fázi si ukážeme, jak 
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s určitou odchylkou vyhodnotit i případ, který byl použit v předešlé podkapitole, ale 

nevyhověl nutné podmínce. 

Postup užití metody : 

V tomto případu využijeme faktu, že Jonesův vektor získaný výpočtem interakce 

dopadající vlny a optického prvku, který nesplňuje nutnou podmínku, má až na 

komplexní prefaktor stejný tvar jako Jonesův vektor, který tuto podmínku splňuje. 

Není tedy nic jednoduššího, než vzít experimentálně zjištěný Jonesův vektor a 

nahradit jeho komplexní prefaktor námi vypočteným. Tato metoda je však zatížena 

dodatečnou chybou danou přesností našeho odhadu tvaru použitého optického prvku 

a dopadající vlny. Nyní již stačí pomocí takto dodefinovaných Jonesových vektorů 

vypočítat Jonesovu matici použitého optického prvku pomocí postupu v podkapitole 

2.4. 

Příklad: 

Platnost této metody ověříme její aplikací na naměřená data, získaná během 

testování fázové destičky otočené o - 45° od osy x. Jako bázové vektory zvolme 

nejprve horizontálně a vertikálně lineárně polarizované světlo polarizované světlo. 

Aplikací rovnic transformujících souřadnice na čtvrtvlnou destičku získáme 

očekávaný tvar našeho prvku ve tvaru : 

J2 (1 iJ T = exp( Jr I 4) l i 
1 

(4.8) 

Vypočtené rozdílové komplexní prefaktory pro naše bázové vektory budou rovny 

téměř 1 a i. Odchylky od těchto hodnot jsou dány neideálností vstupních polarizací. 

Dle použité metody tyto prefaktory použiji jako výchozí pro experimentálně zjištěné 

Jonesovy vektory výstupních polarizací a výsledky dosadím do (2.29). Naměřená 

Jonesova matice bude mít tvar : 

; J2 (1.043-0.014ž 0.892ž + 0.001] 
T = exp(7r I 4)-

2 0.984i + 0.051 0.976-0.02i (4.9) 

Naprosto stejný postup provedeme pro bázi tvořenou levotočivým a pravotočivým 

kruhové polarizovaným světlem. Výsledná matice bude mít tvar : 
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I ,fi.(1.096-0.083i 0.823i-0.102J 
T = exp(7r I 4)-

2 0.976i + 0.142 1.002 + 0.03i 
(4.10) 

Srovnáním obou výsledků si můžeme udělat obraz o charakteru měřeného optického 

prvku. Například je patrná silná asymetričnost diagonálních prvků. Na druhou stranu 

je odchylka metody dosti velká, což demonstruje silná fluktuace hodnot vše členů. 

Další matice bohužel z naměřených dat nezískáme, jelikož pro tento prvek je 

diagonální lineární polarizace normálním modem a nenese tedy žádnou informaci. 

Použitelnost metody, yýhody a neyýhody : 

Výhody této metody spočívají ve využitelnosti měření, které Jsme již 

experimentálně provedli, a nesplňují požadavky první či druhé metody. 

K nevýhodám aplikace bych přiřadil především její vysokou odchylku metody, 

pokud se tvar optického prvku liší od očekávaného. Další nevýhodou tohoto postupu 

je také jeho numerická obtížnost a časová náročnost. 

Tuto metodu bych doporučil pouze jako kontrolní tehdy, pokud již máme naměřená 

experimentální data, která nejsou zpracovatelná předešlými metodami a z určitého 

důvodu již nemůžeme měření opakovat. V žádném případě bych ji nedoporučoval 

používat jako hlavní metodu měření. 

4.5 Shrnutí 

Jelikož nejsme schopni pomocí použitých transformačních vztahů a měřených 

veličin vytvořit jednoznačnou oboustrannou transformaci mezi eliptickou 

reprezentací a reprezentací využívající pro popis polarizace Jonesovy vektor, navrhl 

jsem tři postupy lišící se jak použitelností a obtížností, tak i odhadovanou nepřesností 

získaných výsledků. Všechny metody však mají společné to, že očekávají určitou 

znalost charakteru použitého optického prvku. Pokud bychom chtěli měřit charakter 

použitého optického prvku bez počáteční znalosti jeho vlastností, je odchylka 

našeho chybného určení správného předpisu pro Jonesův vektor pro danou 

kombinaci vstupní vlna/ optický prvek, rovna řádově 60 %. Což prakticky toto 

měření znehodnocuje. 
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Kapitola 5 

5.1 Závěr 

Z teoretických důvodů se ukázalo že není možné vytvořit jeden univerzální 

postup výpočtu Jonesovy matice měřeného optického prvku. Proto jsem navrhl 

postupy, pomocí kterým jsem schopen tyto matice nalézt, mám-li určitou znalost o 

charakteru použitého zařízení. Tyto metody jsou založeny na měření polarizačních 

vlastností vlny vstupní a vlny vzniklé po interakci s použitým optickým prvkem. 

Navržené postupy se liší, jak obtížností, přesností, časovou náročností, tak i 

aplikovatelností na jednotlivé případy. 
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