
Завдання для самостійної роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 р. 
 

з курсу “Поляризаційна матрична оптика” 
 

для студентів магістратури  1 курс (ПОМ) 2017/2018 н.р. 

Підготувати презентації по одній з тем, що наведені в таблиці нижче. 
Вітається застосування відеофільмів. Доповіді будуть зроблені під час 
проведення лекцій з цього курсу (обов’язкова вимога). Для підготовки може 
бути використана література, що надається нижче, а також матеріали 
INTERNET. Доповіді будуть проводитися із застосуванням мультимедійної 
техніки.  
 

Терміни виконання самостійної роботи 
1. Навести в таблиці прізвища студентів, які 

обрали відповідні теми, чи навести особисто 
запропоновані теми (нижні рядки в таблиці) і 
надіслати її на електронну пошту викладача. 

до 1 лютого 2018  

2. Надіслати на електронну пошту викладача 
план презентації 

до 10 лютого 2018 

3. Надіслати попередню версію презентації. до 23 лютого 2018 
 

Всі матеріали надсилати лектору курсу проф. Савенкову Сергію 
Миколайовичу за адресою: sns@univ.kiev.ua 
 

За цією ж адресою звертатися з питаннями на будь-якому етапі підготовки 
презентацій. 

Таблиця тем презентацій. 
 

№ Тема презентації Доповідач 

1 Опис електромагнітного випромінювання: ве-
ктор Джонса. Фізичний зміст. Вектори Джон-
са основних видів поляризації. Кількість не-
залежних параметрів, що необхідна для опису 
електромагнітного випромінювання в просто-
рі. 

 

2 Опис електромагнітного випромінювання:
комплексна змінна Пуанкаре. Фізичний зміст. 
Межі застосовності. Комплексні змінні ос-
новних видів поляризації. Кількість незалеж-
них параметрів, що необхідна для опису 
електромагнітного випромінювання в площи-
ні. Поляризаційна передаточна функція. 

 

3 Опис електромагнітного випромінювання: па
раметри і вектор Стокса. Вектора Стокса осно
вних видів поляризації. Ступінь поляризації.
Критерій Стокса–Верде. 

 



4 Опис електромагнітного випромінювання:
матриця когерентності. Матриці когерентно-
сті основних видів поляризації. Ступінь поля-
ризації. Взаємозв’язок матриці когерентності 
і вектора Стокса. 

 

5 Матриця когерентності і принцип еквівалент-
ності Стокса. 

 

6 Феноменологічне визначення фізичного зміс-
ту і метод вимірювання величин параметрів
Стокса. Циркулярні поляризатори. 

 

7 Комплексна площина. Стереографічне проек-
тування. Сфера Пуанкаре. Фізична відтво-
рюваність векторів Стокса. 

 

8 Магнітооптичний ефект Фарадея і його засто-
сування до вимірювання параметрів поляри-
зованого світла. 

 

9 Ефект Керра і його застосування до вимірю-
вання параметрів поляризованого світла. 

 

10 Ефект Котона-Мутона і його застосування до 
вимірювання параметрів поляризованого 
світла. 

 

11 Ефект Поккельса і його застосування до ви-
мірювання параметрів поляризованого світла.

 

12 Рідкокристалічні комірки і їх застосування до 
вимірювання параметрів поляризованого сві-
тла. 

 

13 Призмові поляризатори: види і застосування 
до вимірювання параметрів поляризованого 
світла. 

 

14 Плівкові поляризатори: види і застосування 
до вимірювання параметрів поляризованого 
світла. 
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