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ЗМІНА ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТЛА ПРИ НАГРІВАННІ ОДНОВІСНИХ 

КРИСТАЛІВ 
 

Показано, що при послідовному проходженні світла крізь поляризатор, одновісний кристал і аналізатор його 

інтесивність залежить від температури одновісного монокристала і супроводжується поворотом площини 

поляризації. Ці ефекти вносять систематичні похибки під час поляризаційних досліджень нелінійних процесів у 

напівпровідниках. Для мінімізації їх негативного впливу потрібно виконувати поляризаційні дослідження при сталій 

температурі зразка. Наприклад, під час поляризаційних дослідженнях нелінійних процесів в CdS температуру зразків 

потрібно підтримувати з похибкою, що не перевищує 1 К.  
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Вступ. Зазвичай нелінійне поглинання в 

одновісних кристалах досліджуються для 

випадків, коли площина поляризації світла 

паралельна або перпендикулярна до оптичної осі 

С (див., наприклад, [1,2]). Однак, кількість 

наукових робіт (див., наприклад, [3]), присвя-

чених дослідженню поляризаційних властивос-

тей нелінійного поглинання, надзвичайно 

обмежена. На нашу думку причина цього полягає 

в залежності параметрів (зокрема товщини зразка 

і показників заломлення) плоскопаралельних 

одновісних монокристалів від температури, яка  

впродовж дослідження може змінюватись. 

Результатом цього є зміна стану поляризації 

світла не лише за рахунок нелінійного 

поглинання, а й за рахунок зміни температури 

зразка. На прикладі одновісного монокристала  

CdS в даній роботі встановлено характер впливу 

температури монокристала на стан поляризації 

світла, що розповсюджується в ньому.  

Зміна поляризації світла при його 

розповсюдженні в одновісному кристалі 

Спрощена схема, що ілюструє розповсюд-

ження лінійно поляризованого світла в одно-

вісному кристалі, приведена на рис. 1. Нехай 

паралельний потік світла послідовно прохо-

дить крізь поляризатор, одновісний кристал і 

аналізатор. Нехай оптична вісь кристала С 

лежить в площині, перпендикулярній до 

напрямку потоку розповсюдження світла і 

спрямована вздовж ординати. Нехай кут між 

напрямком електричного вектора електро-

магнітної хвилі і оптичною віссю С на вході в 

монокристал дорівнює  , а на виході з нього 

дорівнює   (рис. 1). Нехай напрями ОР і ОА 

відповідають напрямкам коливань електромаг-

нітної хвилі після проходження поляризатора і 

на вході в аналізатор відповідно. Якщо при 

проходженні одновісного кристала відбува-

ється поворот площини поляризації, то  ≠ .  

Можна вважати, що на вході в одновісний 

кристал потік світла складається з двох 

компонент, що розповсюджуються в одному і 

тому ж напрямку. В одному світловий вектор Е 

паралельний до оптичної осі С, а в іншому - 

перпендикулярний до оптичної осі. Оскільки, 

швидкість розповсюдження згаданих 

компонент різна, то відбувається відставання 

однієї компоненти від іншої. В результаті 

відбувається поворот площини поляризації до 

осі ординат. Нехай напрями ОР і ОА 

відповідають напрямкам коливань електромагнітної 

хвилі після проходження поляризатора і на 

вході в аналізатор відповідно. Якщо при 

проходженні одновісного кристала відбувається 

поворот площини поляризації, то  ≠ .  

Можна вважати, що на вході в одновісний 

кристал потік світла складається з двох 

компонент, що розповсюджуються в одному і 

тому ж напрямку. В одній - світловий вектор Е 

паралельний до оптичної осі С, а в інший - 

перпендикулярний до оптичної осі. Оскільки, 
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швидкість розповсюдження згаданих компо-

нент різна, то відбувається відставання однієї 

компоненти від іншої. В результаті відбува-

ється поворот площини поляризації світла на 

виході з одновісного кристала, що приводить 

до наступної залежності інтенсивності світла 

від   і   на виході з аналізатора [4]: 

)2/(sin2sin2sin)(cos 22  oo III  ,  (1) 

де 
oI  і I  інтенсивності світла на вході в 

поляризатор і на виході з аналізатора 

відповідно,   - різниця фаз компонент 

світлових потоків. 

 





)(2 oe nnd 
 ,                                      (2) 

де d  - товщина одновісного кристала, on  і 

en  - показники заломлення звичайного 

(розповсюджується вздовж осі С) і 

незвичайного (розповсюджується 

перпендикулярно до осі С) променів,   - 

довжина хвилі. 

Температурна залежність d  наступна: 

           )1( Tdd o   ,            (3) 

де   - коефіцієнт лінійного розширення, 

oTTT  , T  і d  - кінцеві температура і 

товщина кристалу, 
oT  і 

od - початкові 

температура і товщина кристалу відповідно. 

В (2) температурно залежними є 
on , 

en  і d . 

Характер температурної залежності  товщини 

зразка і різниці між показниками заломлення 

on  і 
en  є характеристикою конкретного 

напівпровідника [5,6]. 

Вплив температури монокристалічного 

CdS на стан поляризації світла 

Спрощена схема аналізу стану поляризації 

світла при його розповсюдженні в 

плоскопаралельній пластинці CdS наведена на 

рис. 1. Джерелом світла був гелій-неоновий 

лазер ( =632.8 нм). Як поляризатор 

використовувався подвійний ромб Френеля, як 

аналізатор -  призма Глана. Детектором був 

фотодіод ФД-24К. Температура зразка 

регулювалась шляхом його нагрівання пічкою і 

контролювалась за допомогою мідь-

константанової термопари.  

 
Рис. 1. Спрощена схема дослідження впливу зовнішних факторів на стан поляризації світла, що 

розповсюджується в одновісному кристалі.   і   кут між оптичною віссю і світловим 

вектором на вході та виході зі зразка відповідно. ФД-24К – кремнієвий фотодіод. 

 

Дані наведені на рис. 2 свідчать про те, що зі 

зміною температури повинен відбуватись 

поворот кута площини поляризації. Для 

перевірки цього припущення вимірювалась 

температурна залежність повороту площини 

поляризації. Для цього при заданій температурі 

зразка знаходилось максимальне значення 

інтенсивності світла і вимірювалось кутове 

положення аналізатора. В цьому випадку 

площина поляризації на виході  зразка 

збігається з положенням площини поляризації 

на виході  аналізатора.  
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Рис. 2. Залежність інтенсивності світла на виході з аналізатора від температури зразка. 

Параметри плоско паралельного монокристалічного CdS: 
od = 2.1 мм, )( oe nn  =0.017,  

=632.8 нм,  =2.510-5 С-1,    = 70о, 
oI = 10 мВт. Точки – експеримент, суцільна крива – 

розрахунок за формулою (1). 

Результати експерименту наведені на рис. 3 

(точки). Для знаходження функції, необхідної 

для апроксимації одержаної залежності, 

прирівняємо похідну ddI /  до нуля. Після 

нескладних перетворень отримуємо наступний 

зв’язок   з температурою T  

)]}1([]/)(cos{[22 Tdnnctgtg ooe   .   (4) 

Розрахована за формулою (4) залежність 

кута поворота площини поляризації від 

температури (рис. 3, суцільна крива) добре 

узгоджується з експериментом (рис. 3, точки). 

 
Рис. 3. Температурна залежність кута повороту площини поляризації зразком CdS (товщина – 

0.21 см). Точки – експеримент, суцільна крива – розрахунок за формулою (4). 

Зазвичай поляризаційні дослідження нелі-

нійного поглинання проводяться при темпера-

турі приміщення протягом тривалого часу, то-

му для нівелювання впливу коливання темпе-

ратури приміщення на результати дослідження 

температуру зразка потрібно підтримувати 

сталою. Зокрема, згідно даних наведених на 

рис. 2 та 3 при проведенні поляризаційних дос-

ліджень нелінійних процесів у CdS темпера-

туру зразків потрібно підтримувати сталою 

впродовж вимірів з похибкою меншою за 1о К. 

Висновок. При проведенні поляризаційних 

досліджень в одновісних кристалах потрібно 

стабілізувати їх температуру для виключення 

систематичних похибок, обумовлених 

температурною залежністю товщини зразка і 

різниці показників заломлення звичайного і 

незвичайного променів.   
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Кулиш Н.Р., Малыш Н.И. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА ПРИ НАГРЕВАНИИ ОДНООСНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

Показано, что при последовательном прохождении света через поляризатор, одноосный кристалл и анализатор его 

интенсивность зависит от температуры одноосного монокристалла и сопровождается поворотом плоскости 

поляризации. Эти эффекты вносят систематические погрешности при поляризационных исследованиях нелинейных 

процессов в полупроводниках. Для минимизации их негативного влияния нужно выполнять поляризационные 

исследования при постоянной температуре образца. Например, при поляризационных исследованиях нелинейных 

процессов в CdS температуру образцов нужно поддерживать постоянной с погрешностью, не превышающей 1 К. 

Ключевые слова: CdS, монокристалл, поляризация света, температура, поляризатор, анализатор 

 

Kulish М., Malysh М.  

CHANGING THE POLARIZATION OF LIGHT UNDER HEATING OF UNIAXIAL CRYSTALS 

It is shown that changes in temperature uniaxial single crystal is accompanied by changes in the polarization plane’s angular 

position and the light intensity that subsequently passes through the polarizer, uniaxial crystal, and analyzer. These effects 

introduce systematic errors in the results of nonlinear processes research in semiconductors. To minimize this harmful effect, 

polarization research must be carried out at constant sample temperature. For example, research of the nonlinear polarization 

processes in CdS must be done with a sample temperature uncertainty of   1 K. 

Keywords: CdS, single crystal, light polarization, temperature, polarizer, analyzer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


