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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Поляризоване світло - потужний інструмент, що 

використовується при дослідженнях у різних галузях науки та техніки [1*]. 

Вивчення особливостей взаємодії поляризованого світла з досліджуваним 

середовищем є одним з основних джерел інформації про його поляризаційні 

властивості. Такі визначальні риси поляриметричних методів досліджень як 

незбурюючий характер, висока чутливість та можливість здійснення дистанційних 

досліджень зумовили широке використання поляриметрії у медицині, біології, 

астрофізиці, екології, геології тощо. 

У випадку лінійної взаємодії, при визначеній довжині хвилі   світла, для опису 

поляризаційних властивостей середовища використовуються матричні методи 

Джонса та Мюллера [2*]. Актуальною задачею сучасної поляриметрії є аналіз 

поляризаційних властивостей середовища, яке одночасно характеризується 

декількома видами анізотропії [3*]. У рамках матричних методів Джонса та 

Мюллера існує два основних підходи для аналізу поляризаційних властивостей 

таких середовищ. В першому з них середовище є послідовністю оптичних 

елементів, що характеризуються базовими видами анізотропії: лінійними та 

циркулярними фазовою та амплітудною анізотропіями [4*]. Даний підхід лежить в 

основі так званих мультиплікативних моделей середовищ, оскільки послідовності 

елементів у матричних методах Джонса та Мюллера є добутками їх матриць Джонса 

(Мюллера). Всі існуючі на сьогодні мультиплікативні моделі базуються або на 

теоремах еквівалентності (теореми еквівалентності Джонса [5*], узагальнена 

теорема еквівалентності [6*] тощо), або на алгебраїчних теоремах розкладу (теореми 

полярного розкладу [7*], сингулярного розкладу [8*] тощо). В більшості сучасних 

поляриметричних робіт застосовуються саме мультиплікативні моделі через їх 

природню орієнтацію на експериментальні дослідження. В той же час важливою 

особливістю мультиплікативних моделей є неоднозначність представлення ними 

поляризаційних характеристик досліджуваного середовища, внаслідок 

некомутативності матриць Джонса (Мюллера) базових видів анізотропії.  

Другий підхід - однорідний - спирається на диференціальні матричні методи 

Джонса та Мюллера [8*-10*]. У цьому випадку поляризаційні властивості 

досліджуваного середовища є сумою відповідних диференціальних матриць Джонса 

(Мюллера), що описують нескінченно тонкий шар середовища. Для характеристики 

скінченних товщин необхідно проводити інтегрування векторного рівняння 

переносу, що описує еволюцію стану поляризації світла в анізотропному 

середовищі. Адитивність однорідного підходу обумовлює однозначність опису  

поляризаційних властивостей досліджуваних середовищ. Однак кількість робіт, 

пов’язаних з використанням такого підходу  порівняно з мультиплікативним, є 

значно меншою через його непристосовність до безпосереднього аналізу 

експериментальних даних. 

Значний інтерес в сучасній поляриметрії становить клас середовищ 

неоднорідних у поздовжньому напрямку, зокрема закручених [10*]. Прикладом 

таких середовищ є рідкі кристали: холестерики та кручені нематики. Вони широко 

використовуються у виготовленні рідкокристалічних дисплеїв. Незважаючи на 
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наявність достатньо великої кількості робіт, питання розповсюдження 

поляризованого світла в цьому класі середовищ на сьогодні є недостатньо вивченим. 

Таким чином, актуальність дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній на 

основі системного порівняльного аналізу існуючих поляриметричних матричних 

моделей у випадку як однорідних, так і неоднорідних середовищ із складною 

оптичною анізотропією досліджені питання, пов’язані з однозначністю опису їх 

поляризаційних характеристик. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, 

які проведені в дисертаційній роботі, відповідають науковій тематиці кафедри 

електрофізики і кафедри квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки 

та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка і виконувались у рамках держбюджетної науково-дослідної теми НДР 

№11БФ052-04 “Дослідження ефектів взаємодії електромагнітних та акустичних 

полів з впорядкованими, наноструктурованими та біологічними системами для 

створення новітніх технологій”. 

Мета і задачі дослідження. Дослідити однозначність та адекватність 

поляриметричних матричних моделей, що використовуються для опису фізичних 

ефектів, які виникають при взаємодії поляризованого світла з недеполяризуючими 

анізотропними середовищами.  

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язувалися наступні задачі: 

1. Аналіз умов, за яких дихроїчні та двопроменезаломлюючі властивості 

недеполяризуючих середовищ адекватно описуються на основі існуючих 

матричних моделей; 

2. Встановлення аналітичного зв’язку між параметрами анізотропії 

недеполяризуючих середовищ у рамках однорідної моделі, який забезпечує 

ортогональність їх власних поляризацій; 

3. Розв’язок векторного рівняння переносу для недеполяризуючих середовищ з 

різними видами анізотропії; 

4. Побудова однозначних розв’язків оберненої задачі поляриметрії для величин 

амплітудної та фазової анізотропій недеполяризуючих середовищ; 

5. Порівняльний аналіз опису поляризаційних властивостей недеполяризуючих 

середовищ у рамках розробленої та інших моделей. 

Об’єкт дослідження - взаємодія поляризованого світла із однорідними і 

неоднорідними недеполяризуючими середовищами із складною анізотропією.  

Предмет дослідження – однозначна характеристика властивостей середовищ зі 

складною анізотропією на основі матричних методів Джонса та Мюллера, 

дослідження особливостей поляризаційних характеристик цих класів середовищ для 

їх ідентифікації. 

Методи дослідження. В роботі для теоретичного аналізу поляризаційних 

характеристик недеполяризуючих середовищ, розв’язку оберненої задачі, а також 

для порівняння однорідної та мультиплікативної моделей застосовується підхід, 

заснований на диференціальних методах Джонса та Мюллера. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі: 
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1. Вперше в рамках однорідного підходу отримано явний вигляд однозначної, 

узагальненої, інтегральної матричної моделі для класу недеполяризуючих 

середовищ.  

2. Вперше на основі однорідного підходу встановлено співвідношення між 

параметрами анізотропії, що забезпечують ортогональність власних та 

превалюючих поляризацій у недеполяризуючих середовищах. 

3. Вперше встановлено класи середовищ, для яких обернена задача на основі 

мультиплікативного підходу має однозначний розв’язок. 

4. Вперше показано неоднозначність розв’язку оберненої задачі поляриметрії в 

рамках однорідного підходу для випадку довільного недеполяризуючого 

середовища. 

5. Вперше досліджені фізичні ефекти, які виникають при розповсюдженні 

поляризованого світла в неоднорідних закручених середовищах з фазовою та 

амплітудною анізотропіями.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть 

бути використані для аналізу анізотропії однорідних середовищ у фундаментальних 

та прикладних поляриметричних дослідженнях у різних діапазонах довжин хвиль, 

для вивчення еволюції стану поляризації світла при його розповсюдженні в 

однорідних та закручених недеполяризуючих середовищах. 

На основі результатів роботи можуть бути розраховані та синтезовані нові типи 

пристроїв із заданим законом перетворення стану поляризації світла, зокрема 

оптичні поляриметричні затвори в системах з поляризаційною розв’язкою каналів 

зв’язку. Також значний практичний інтерес становить можливість розрахунку та 

експериментального моніторингу поляризаційних характеристик рідких кристалів та 

інших типів неоднорідних закручених середовищ, що застосовуються для створення 

різноманітних дисплеїв та індикаторних пристроїв. 

Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані на кафедрах 

електрофізики і квантової радіофізики факультету радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в лекційних курсах оптична поляриметрія, поляризаційна матрична 

оптика, основи радіолокації, а також під час виконання бакалаврських та 

магістерських кваліфікаційних робіт. 

Особистий внесок здобувача. В роботах [1,2,8,15,10] здобувач брав участь у 

розробці поляриметричних моделей неоднорідних середовищ, теоретичних 

розрахунках, написанні статей і виступі на конференції. В роботах [3-6,16,17] 

здобувач брав участь у розв’язку оберненої задачі поляриметрії для різних класів 

однорідних та неоднорідних середовищ і у аналізі отриманих результатів. В роботах 

[7,9,11,14] здобувачем проаналізовано існуючі поляриметричні матричні моделі 

середовищ та розроблено нову модель, що базується на однорідному підході; 

здобувач брав участь у написанні статей і у виступі на конференції. В роботах 

[12,13] здобувач брав участь у моделюванні поляризаційних властивостей 

однорідних середовищ на основі однорідного підходу, теоретичних розрахунках, а 

також обговоренні результатів і виступах на конференціях.  

Достовірність результатів. Достовірність наукових результатів, отриманих в 

роботі, підтверджується загальністю та адекватністю моделей недеполяризуючих 
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класів середовищ, що досліджуються, повнотою опису поляризаційних явищ, що 

мають місце в таких середовищах, та відповідністю результатам експериментальних 

досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи до-

повідалися на таких міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: X 

International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (2010, Київ, Україна), VI 

International Conference “Electronics and Applied Physics” (2010, Київ, Україна), 

Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 

2011» (2011, Київ, Україна), Міжнародна науково-практична конференція 

«напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (2011, 

Кременчук, Україна), XІ International Young Scientists’ Conference on Applied Physics 

(2011, Київ, Україна), The XIII Conference on Electromagnetic & Light Scattering 

(2011, Taormina, Italy), V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників 

(2011, Ужгород, Україна), VII International Conference “Electronics and Applied 

Physics” (2011, Київ, Україна), II Всеукраїнська конференція молодих вчених 

«сучасне матеріалознавство: матеріали і технології» (2011, Київ, Україна), 

Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 

2012» (2012, Київ, Україна), XІІ International Young Scientists’ Conference on Applied 

Physics (2012, Київ, Україна), VIIІ International Conference “Electronics and Applied 

Physics” (2012, Київ, Україна), Конференція молодих вчених з фізики 

напівпровідників «Лашкарьовські читання 2013» (2013, Київ, Україна), XІІІ 

International Young Scientists’ Conference on Applied Physics (2013, Київ, Україна), ІХ 

International Conference “Electronics and Applied Physics” (2013, Київ, Україна), 

Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання 

2014» (2014, Київ, Україна), XV International Young Scientists’ Conference on Applied 

Physics (2014, Київ, Україна), Х International Conference “Electronics and Applied 

Physics” (2014, Київ, Україна), ), XVI International Young Scientists’ Conference on 

Applied Physics (2015, Київ, Україна). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 11 статтях у 

фахових наукових вітчизняних та закордонних журналах, перелік яких наведено в 

кінці роботи. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів основного тексту, висновків, списку використаних джерел (151 

посилання) і трьох додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи складає 173 

сторінки, 47 ілюстрацій і 2 таблиці.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, встановлено 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і 

задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, що 

використовувались у роботі, викладено наукову новизну та практичне значення 

результатів дослідження. Визначено основний внесок здобувача та достовірність 

результатів досліджень. Представлено апробації результатів досліджень та список 
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опублікованих праць. Також подано інформацію про об’єм, структуру та зміст 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі проведено огляд питань, пов’язаних з розв’язком оберненої 

задачі поляриметрії на основі матричних методів Джонса та Мюллера [1*,2*] в 

контексті використання різних матричних моделей (мультиплікативних [5*-8*] і 

однорідних [9*,10*]) довільного анізотропного середовища і поляризаційних 

особливостей різних класів середовищ, зокрема неоднорідних недеполяризуючих 

(закручені нематики та холестерики). Докладно розглянуто особливості, пов’язані з 

мультиплікативним та однорідним методами опису поляризаційних властивостей 

недеполяризуючих середовищ. 

В другому розділі наведено результати оригінальних досліджень, отриманих 

при вивченні поляризаційних властивостей однорідних анізотропних середовищ та 

при розв’язанні для них прямої задачі на основі однорідного підходу. Пряма задача 

розв’язувалась з використанням векторного рівняння переносу, записаного в рамках 

матричних методів Джонса та Мюллера. У результаті із диференціальних матриць 

Джонса N  для різних класів середовищ  розраховано відповідні інтегральні матриці 

Джонса (Мюллера). Як і очікувалось, інтегральна матриця Джонса (Мюллера) 

середовища, що характеризується тільки фазовими видами анізотропії, є унітарною. 

Інтегральна матриця Джонса (Мюллера) середовища з амплітудними видами 

анізотропії є ермітовою (при цьому мультиплікативний підхід дає неермітову 

матрицю Джонса (Мюллера)). У загальному випадку середовища з фазовою та 

амплітудною анізотропією відповідна інтегральна матриця Джонса (Мюллера) не 

належить до класу унітарних та ермітових матриць, її можна записати у вигляді 

 
11 12

21 22

=
T T

K
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T  , (1) 

де: 
  /20 0 / 2

z i A
K e A

   
 ,      11 0 0exp ( 1 exp ) cos2 cos2T A A zA zA i         , 

   12 0 0 0 0( 1 exp ) 2 cos2 cos2T zA ir i           ,  21 ( 1 exp )T zA     

 0 0 0 02 cos2 cos2ir i        ,    22 exp ( 1 exp )T A A zA zA       

 0 0cos2 cos2i     ,    
22 2

0 0 0 0 0 0 22 2A r i i c             . 

Матричну модель (1) отримано у межах однорідного підходу, тому її параметри 

однозначно характеризують фазову анізотропію ( 0  і   - питома величина і азимут 

орієнтації  лінійної фазової анізотропії, 0 - питома величина циркулярної фазової 

анізотропії) та амплітудну анізотропію ( 0  і   - питома величина і азимут орієнтації 

лінійної амплітудної анізотропії, 0r  - питома величина циркулярної амплітудної 

анізотропії) середовища.  

Використовуючи модель (1) та рівняння переносу для вектора Стокса з 

початковими умовами для лінійно поляризованого світла з азимутом inp , в роботі 

проведено аналіз еволюції стану поляризації світла при його розповсюдженні в 

різних класах середовищ із складною анізотропією. У результаті продемонстровано, 

що в середовищах, які характеризуються фазовими видами анізотропії, азимут та 

кут еліптичності поляризаційного еліпса змінюються періодично вздовж напрямку 
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розповсюдження світла z . У інших випадках закони зміни азимута та кута 

еліптичності є аперіодичними. 

Розв’язок спектральної задачі для матриці (1) дозволив встановити, що у 

загальному випадку власні поляризації однорідних середовищ є неортогональними, 

а для їх ортогональності значення параметрів анізотропії мають задовольняти таким 

умовам: 

 

0 0
0

0

2

.r





 

 


 

 (2) 

Аналогічний результат раніше  отримано і для мультиплікативної моделі [6*], однак 

умови ортогональності при цьому істотно відрізняються від (2). Зокрема, відсутня 

вимога колінеарності лінійних видів анізотропії (  ) та можлива ортогональність 

власних поляризацій у середовищах, які характеризуються трьома видами 

анізотропії. У той же час з (2) видно, що власні поляризації даного класу середовищ 

не можуть бути ортогональними. 

Використовуючи зв’язок між власними поляризаціями і числами інтегральної 

та диференціальної матриць Мюллера однорідного середовища, в роботі розв’язано 

обернену задачу. Для отримання величин амплітудної та фазової анізотропії 

середовища його експериментальну (інтегральну) матрицю Мюллера слід 

перерахувати у диференціальну m , для якої розв’язки оберненої задачі мають 

вигляд: 
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 (3) 

Порівняння розв’язків оберненої задачі для однорідної та мультиплікативної 

моделей дозволило встановити, що вони є ідентичними лише для класів середовищ, 

які характеризуються циркулярними фазовою та амплітудною анізотропіями або 

колінеарними лінійними фазовою та амплітудною анізотропіями. У інших випадках 

значення параметрів анізотропії, що отримані в мультиплікативній моделі, є 

ефективними.  

Для ілюстрації цього факту в роботі, використовуючи Мюллер поляриметр 

[11*], вимірювались та аналізувалися матриці Мюллера зразків одновісних 

кристалів кварцу 2SiO   та парателуриту 2TeO  з відомими товщиною та 

орієнтацією кристалографічних осей. Теоретичний розрахунок параметрів 

анізотропії зразків для визначеної геометрії експерименту дав такі значення 

параметрів анізотропії: для кристала 2SiO   - 1.33  , 42.32  , 29.71  ; для 

кристала 2TeO  - 5.67  , 9.87   , 48.84  . Ці результати в межах 

вимірювальної похибки (не перевищує 0,5%) добре узгоджуються зі значеннями 

параметрів анізотропії, отриманими з експериментальних матриць при використанні 

однорідної моделі (1). Використання ж мультиплікативної моделі дає інші значення 
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параметрів анізотропії: для кристала 2SiO   - 1.25M  , 62.28M   , 

29.71M    і для кристала 2TeO  - 5.01M  , 55.69M  , 48.89M   . Як можна 

побачити, попри близькі (в межах вимірювальної похибки) значення величин 

циркулярної фазової анізотропії (  та 
M ), отримані в однорідній та 

мультиплікативній моделях величини (  та 
M ) та азимути орієнтації (  та M ) 

лінійної фазової анізотропії сильно відрізняються. 

В роботі також досліджено випадки, коли розв’язок оберненої задачі на основі 

мультиплікативної моделі містить параметри анізотропії, якими вихідне середовище 

не характеризується. Останнє є наслідком так званої трансцендентності 

мультиплікативної моделі [1*]. Наприклад, у випадку ермітового дихроїзму Рис. 1, 

що описується диференціальною матрицею Мюллера з лінійною та циркулярною 

амплітудною анізотропією 
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0

0 cos(2 ) sin(2 )

cos(2 ) 0 0 0
,

sin(2 ) 0 0 0

0 0 0

LACA
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m   (4) 

в рамках мультиплікативної моделі розв’язок оберненої задачі, окрім амплітудної 

анізотропії ( 0 1(2)M , , 0 1(2)Mr ), дає ненульове значення параметрів лінійної фазової 

анізотропії 0 1(2)M , / 4    . Причому в даному випадку існують два розв’язки 

оберненої задачі, для яких 0 1 0 2M M  , 0 1 0 2M Mr r  і 0 1 0 2M M  . 

 

 
Рис. 1. Порівняння однорідної (HM Homogeneous Model) та мультиплікативної 

(MM Multiplicative Model) моделей для середовища, що характеризується лінійною 

(LA) та циркулярною амплітудною (CA) анізотропією. 
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Нарешті, розглянуто загальний випадок довільного анізотропного середовища, 

яке характеризується чотирма базовими видами анізотропії. Наприклад, 

досліджуване середовище описується  матрицею Джонса: 

 
0,96 0,2 0,23 0,47

.
0,36 0,37 0,6 0,05

i i
T

i i

   
    

 (4) 

Обернена задача для цієї матриці на основі мультиплікативної моделі має два 

розв’язки: для базису CP LP LA CA
T T T T  - 20   , 10  , 26,6   , 0,7P  , 

10  , 0,5R  ; для базису CP LP CA LA
T T T T  - 31,3   , 14,4   , 24,4   , 

0,56P  , 10  , 0,45R  . Як можна побачити, єдиний параметр анізотропії, що 

має однакове значення в обох базисах, є азимут орієнтації лінійної амплітудної 

анізотропії  . Також видно, що в першому розв’язку азимути орієнтації лінійних 

фазової і амплітудної анізотропій співпадають   , тоді як в другому - не 

співпадають   . Якщо тепер для матриці Джонса (4) розв’язати обернену задачу 

на основі однорідної моделі (співвідношення (3)), то отримаємо такі значення 

параметрів анізотропії: 23,1  , 80   , 25,4   , 0,61P  , 10  , 0,49R  . 

Таким чином, усі три розв’язки оберненої задачі є різними. Отже, для адекватної 

характеристики анізотропних властивостей досліджуваного середовища інформації 

лише про його матриці Мюллера не достатньо. 

У третьому розділі роботи представлено оригінальні результати, отримані під 

час вивчення розповсюдження поляризованого світла в неоднорідних закручених 

середовищах. Середовища даного класу є неоднорідними у поздовжньому напрямку 

(в напрямку розповсюдження світла) і можуть бути еквівалентно представлені 

послідовністю однакових анізотропних елементів (шарів) зі змінною орієнтацією осі 

анізотропії. В літературі широко представлено випадки середовищ із закрученням 

осі лінійної фазової анізотропії [10*]. В даному розділі роботи також досліджено 

випадки із закрученням осі еліптичної фазової, лінійної або еліптичної амплітудної 

анізотропії та із закрученням осей неколінеарних лінійної фазової та лінійної 

амплітудної анізотропій.  

Для згаданих випадків розв’язано пряму задачу, в рамках якої розраховано 

матриці Мюллера середовищ, елементи яких є функціями координати z  в напрямку 

розповсюдження світла. Слід зазначити, що розглядався випадок, коли напрямок 

розповсюдження світла співпадав з напрямком закручування середовищ. Також  

проведено аналіз еволюції стану поляризації світла в досліджуваних класах 

середовищ у напрямку осі закручування. Зокрема, було показано, що за рахунок 

особливості будови закручених середовищ один з параметрів еліпса поляризації 

завжди є (або стає) періодичною функцією координати в напрямку розповсюдження 

світла.  

Показано, що у поздовжньо неоднорідних середовищах, на відміну від 

однорідних середовищ, для характеристики ефектів, що виникають при 

розповсюдженні в них поляризованого світла, не достатньо розв’язку лише 

спектральної задачі. Це потребує залучення додаткового «інструментарію». 

Зокрема, для випадку закручених середовищ перспективними виявляються так звані 

превалюючі поляризації (поляризації вхідного світла, які не змінюють еліптичність, 
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проте змінюють азимут орієнтації при розповсюдженні в середовищі) і поляризації 

вхідного світла, для яких вихідні поляризації будуть ортогональними. 

Продемонстровано, що превалюючі поляризації закручених неоднорідних 

середовищ можуть бути ортогональними, неортогональними та виродженими. 

Зокрема, у закручених середовищах, що характеризуються фазовою анізотропією, 

превалюючі поляризації є еліптичними і ортогональними. У закручених 

середовищах, що характеризуються амплітудною анізотропією, превалюючі 

поляризації лінійні або еліптичні і неортогональні. Відзначимо, що для закручених 

середовищ із «сумішшю» лінійної фазової та амплітудної анізотропії існування 

превалюючих поляризацій можливе лише за умови співпадіння азимутів лінійних 

фазової та амплітудної анізотропій 0 0  , при цьому такі поляризації є 

неортогональними. 

Окремий інтерес становить аналіз питань, пов’язаних зі «здатністю» 

досліджуваного середовища ортогоналізувати вхідні стани поляризації світла при 

його розповсюдженні в цьому середовищі. Зокрема в роботі було показано, що у 

випадку закрученого середовища, що характеризується фазовою анізотропією, існує 

континуум вхідних поляризацій, що ортогоналізуються. На Рис. 2 представлено 

залежність дійсної (  *Re inp out  ) та уявної (  *Im inp out  ) частин добутку 

комплексних змінних вхідної inp  та вихідної out  поляризації, (у випадку їх 

ортогональності  *Re 1inp out     та  *Im 0inp out   , відповідно) як функції 

азимута inp  та кута еліптичності inp  вхідної поляризації для класу закручених 

середовищ, що характеризуються лінійною фазовою анізотропією.  

 
(а) (б) 

Рис. 2. Залежність (а)  *Re inp out   та (б)  *Im inp out   від параметрів еліпса 

поляризації inp , inp  вхідного світла, для закрученого середовища, що 

характеризується лінійною фазовою анізотропією, з параметрами 0 /рад мм  , 

0  0,92 /рад мм  , та 2z мм . 
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У випадку, коли середовище характеризується амплітудною анізотропією, або ж 

амплітудною і фазовою анізотропією, існує скінченна кількість вхідних поляризацій, 

що ортогоналізуються.  

З іншого боку було встановлено, що для певних класів закручених середовищ 

розв’язок спектральної задачі має ряд особливостей. Зокрема, закручене 

середовище, що характеризується фазовою анізотропією, в рамках 

мультиплікативної моделі може бути представлене послідовністю лінійної та 

циркулярної фазових пластинок. При цьому, на певних товщинах 1z  і 2z , матриця 

Джонса для такого класу середовищ описує тільки лінійну, або тільки циркулярну 

фазову пластинку. Наприклад, для закрученого середовища, що характеризується 

лінійної фазовою анізотропією, циркулярна фазова пластинка реалізується на 

товщинах, що визначаються рівнянням:  

 2
2 2
0 0

2
, .

4

k
z k Z



 
 


  (5) 

Також залежно від співвідношення між параметрами анізотропії в закрученому 

середовищі, що характеризується лінійною амплітудною анізотропією, можуть 

реалізуватись такі ефекти як невласний дихроїзм, неермітовий дихроїзм та випадок 

виродженої анізотропії (уперше їх розглянуто на прикладі однорідного середовища 

в [12*]), які представлені на Рис. 3. 

 

Рис. 3. Невласний дихроїзм, неермітовий дихроїзм та випадок виродженої 

анізотропії в закрученому неоднорідному середовищі, яке характеризується 

лінійною амплітудною анізотропією. 

 

Встановлено, що розв’язок оберненої задачі поляриметрії для усіх 

досліджуваних класів неоднорідних закручених середовищ дозволяє отримати 

адекватні зазначення величин параметрів анізотропії лише за певних умов. 

Наприклад, розв’язок оберненої задачі для випадку поздовжньо неоднорідного 

середовища із закрученою віссю лінійної фазової анізотропії має вигляд: 
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Рівняння (5) дозволяють отримати адекватні значення параметрів анізотропії 

лише за виконання умови - 0
2 2

z
 

   . В протилежному випадку розраховані 

значення параметрів анізотропії будуть ефективними. 

Розв’язки оберненої задачі (5) використано для експериментальної оцінки 

поляризаційної однорідності за перерізом чотирьох зразків рідких кристалів, що 

складались із суміші холестериків (50% Pelarg, 40% Valerat, 10% Acetate) + нематик 

із середньою товщиною: 1 12z мкм , 2 12.7z мкм  , 3 13.3z мкм , 4 14.6z мкм  

відповідно. У результаті для кожного із зразків з використанням поляриметра [11*]  

виміряно матриці Мюллера у поперечній площині. На їх основі визначено азимут 

орієнтації лінійної фазової анізотропії 0z  . Розподіл отриманих значень   за 

перерізом досліджуваних зразків зображено на Рис.4. 

 

 (а) (б) 

 

 (в) (г) 

Рис. 4. Розподіл азимуту орієнтації лінійної фазової анізотропії   в 

поперечному перерізі рідких кристалів холестериків із середньою товщиною: 

(а) 1 12z мкм , (б) 2 12.7z мкм , (в) 3 13.3z мкм , (г) 4 14.6z мкм . 
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З рис. 4 видно, що досліджувані зразки характеризуються значною поляризаційною 

неоднорідністю, причиною якої є різна товщина зразків у різних точках поперечного 

перерізу. Отже, рівняння (5) може бути використано для контролю поляризаційної 

однорідності такого класу середовищ при виготовленні з них поляризаційних 

елементів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. В рамках однорідного підходу отримано загальний аналітичний вигляд 

інтегральної матриці Мюллера довільного недеполяризуючого середовища, яка 

дозволяє однозначно та адекватно характеризувати його поляризаційні властивості.  

2. Продемонстровано, що анізотропні середовища в рамках однорідного 

підходу характеризуються ортогональними власними поляризаціями лише у 

випадку співпадіння азимутів орієнтації двопроменезаломлення і дихроїзму. 

3. Показано, що обернена задача поляриметрії має однозначний розв’язок для 

таких класів середовищ: з одним базовим видом анізотропії, з фазовою та 

амплітудною циркулярними анізотропіями, з колінеарними або ортогональними 

фазовою та амплітудною лінійними анізотропіями.   

4. Теоретично та експериментально (на прикладі кристалів 2SiO   та 2TeO ) 

продемонстровано, що існують класи середовищ, у яких в рамках досліджуваних 

підходів співпадають лише види анізотропії. У інших випадках розв’язок оберненої 

задачі на основі мультиплікативного підходу встановлює тільки ефективні значення 

параметрів анізотропії. 

5. Встановлено, що в загальному випадку розв’язок оберненої задачі на основі 

мультиплікативного підходу є неоднозначним. 

6. Показано, що поляризаційні властивості неоднорідних недеполяризуючих 

середовищ не можуть бути описані на основі лише розв’язку спектральної задачі. 

Зокрема необхідний аналіз додаткових типів поляризацій вхідного світла, а саме: 

превалюючих поляризацій та поляризацій, що ортогоналізуються досліджуваним 

середовищем. 

7. Продемонстровано можливість використання диференціального методу 

Мюллера для експериментальної оцінки поляризаційної однорідності 

рідкокристалічних фазових пластинок. 
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АНОТАЦІЯ 

Коломієць І.С. Диференціальна Мюллер поляриметрія оптично 

анізотропних недеполяризуючих середовищ. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.05-оптика, лазерна фізика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

В роботі розглянуто особливості розповсюдження поляризованого світла в 

різних класах середовищ із складною анізотропією на основі диференціальних 

матричних методів Джонса та Мюллера. Для однорідних та деяких типів 

неоднорідних анізотропних середовищ (холестерики, кручені нематики тощо) 

розв’язано низку поляриметричних задач, пов’язаних з моделюванням їх 

поляризаційних властивостей, з визначенням поляризаційних характеристик світла 

після взаємодії з ними (пряма задача), з розрахунком параметрів анізотропії 

середовищ на основі їх експериментальних матриць Мюллера (обернена задача), з 

дослідженням поляризаційних характеристик власних поляризацій цих середовищ 

(спектральна задача). Основними інструментами для розв’язання цих задач були 

диференціальні матриці Джонса (Мюллера) та векторне рівняння переносу. У 

результаті було побудовано інтегральні матриці Джонса для визначених класів 

середовищ, розв’язано спектральну задачу та проаналізовано еволюцію стану 

поляризації світла в них. Розв’язуючи обернену задачу, проведено порівняння 

однорідного та мультиплікативного підходів для однорідних середовищ та 

запропоновано метод аналізу поляризаційних неоднорідностей оптичних елементів, 

що можуть бути створені із закручених середовищ. 

Ключові слова: матриця Мюллера, матриця Джонса, диференціальна матриця, 

однорідне анізотропне середовище, спектральна задача, анізотропія, неоднорідне 

закручене середовище. 

 

АННОТАЦИЯ 

Коломиец И.С. Дифференциальная Мюллер поляриметрия оптически 

анизотропных недеполяризующих сред. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
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В работе рассмотрены особенности распространения поляризованного света в 

разных классах сред со сложной анизотропией на основе дифференциальных 

матричных методов Джонса и Мюллера. Для однородных и некоторых типов 

неоднородных (холестерики, крученные нематики и т.д.) анизотропных сред решен 

ряд поляриметрических задач, связанных с моделированием поляризационных 

свойств этих сред, с определением поляризационных характеристик света после 

взаимодействия с ними (прямая задача), с расчетом параметров анизотропии сред на 

основе их экспериментальных матриц Мюллера (обратная задача), с исследованием 

поляризационных характеристик собственных поляризаций этих сред (спектральная 

задача). Основными инструментами для решения этих задач были 

дифференциальные матрицы Джонса (Мюллера) и векторное уравнение переноса. В 

результате были получены интегральные матрицы Джонса для указанных классов 

сред, решена спектральная задача и исследована эволюция состояния поляризации 

света в них. На основе решения обратной задачи было проведено сравнение 

однородного и мультипликативного подходов для однородных сред и предложен 

метод анализа поляризационных неоднородностей оптических элементов, которые 

могут быть созданы на основе закрученных сред. 

Ключевые слова: матрица Мюллера, матрица Джонса, дифференциальная 

матрица, однородная анизотропная среда, спектральная задача, анизотропия, 

неоднородная закрученная среда. 

 

ABSTRACT 

Kolomiets I.S. Differential Mueller polarimetry of optically anisotropic non-

depolarizing media. – Manuscript.  

Thesis for the Doctor of Philosophy degree (Candidate of science in Physics and 

Mathematics) by specialty 01.04.05 – optics, laser physics. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 

In the thesis the features of propagation of polarized light in different classes of 

homogeneous and inhomogeneous twisted media with complex anisotropy based on Jones 

and Mueller differential matrix methods are considered. The numbers of polarimetric 

problems using a homogeneous approach were solved. As the main tool to solve above 

problems the differential Jones (Mueller) matrices and vector transfer equation were used. 

By solving of the polarimetric forward problem for homogeneous anisotropic media, 

the integral Jones matrix models were developed and evolution of polarization states of 

light was analyzed. It was found that in homogeneous anisotropic media with complex 

anisotropy there are six types of such complex anisotropies different by eigenpolarizations 

and eigenvalues. These are: 1) elliptical birefringence; 2) hermitian dichroism; 3) 

nonhermitian dichroism; 4) improper dichroism; 5) degenerate anisotropy; and 6) complex 

anisotropy. Also the general conditions for eigenpolarizations orthogonality and the 

conditions under which these six types of anisotropies to be realized in scope of 

homogeneous approach were obtained. 

Basing on the inverse problem solutions the comparison of homogeneous and 

multiplicative approaches was carried out. Furthermore it was shown that all classes of 
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homogeneous media can be divided into three groups: 1) coincidence of the types and 

parameters of anisotropy (medium with two circular or two linear types of anisotropy 

when    ); 2) non-coincidence of the types of anisotropy (e.g. the case of hermitian 

dichroism); 3) coincidence of the types and non-coincidence of the anisotropy parameters. 

The third case was verified experimentally on the media that described by first and second 

Jones equivalence theorems. For arbitrary homogeneous anisotropic medium the 

ambiguity of multiplicative approach has been shown.  

Homogeneous approach was used to analyze the polarization properties of the twisted 

inhomogeneous media with different types of anisotropy. Such media can be equivalently 

represented by sequence of thin layers each of which is characterized by certain types of 

anisotropy. Each subsequent layer within this model is rotated to the previous one by the 

same angle. To describe the polarization properties of single layer of medium the 

differential Jones matrix method was used. For this class of media and as well as for 

homogeneous media the main polarimetric problems were solved. Solution of the direct 

problem allowed calculating the integral Jones matrices describing the twisted media. 

Analysis of evolution of polarization state in twisted media showed that one of the 

polarization parameters (azimuth or/and angle of ellipticity) always change periodically 

due to the structural features of the media.  

At that, the spectral problem and its solutions in case of inhomogeneous medium are 

modified. Therefore, in the case of twisted medium it needs to involve additional types of 

polarizations of input light into consideration. In the thesis we discussed the so called 

prevailing polarizations (the polarizations of input light for which the ellipticity remains 

unchanged and azimuth of orientation is changed when propagating in the medium) and 

polarizations that are orthogonalized when propagating in the medium. Solution of the 

spectral problem showed that the medium with phase or linear amplitude anisotropy can 

be equivalently represented in scope of the first and second equivalent Jones theorems, 

respectively. In particular, the conditions (i.e., thickness of the medium) when given 

classes of media can be equivalently represented by single anisotropy type only were 

obtained. Solution of the inverse problem of polarimetry for studied classes of 

inhomogeneous twisted media was also found.  

By the example of media with linear phase anisotropy the imaging method to 

examine the polarization inhomogeneity of the samples of cholesteric liquid crystals was 

experimentally tested. 

Key words: Mueller matrix, Jones matrix, differential matrix, homogeneous 

anisotropic medium, spectral problem, anisotropy, inhomogeneous twisted medium. 

 


