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Wstęp 

 
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie prawa Brewstera, opisującego zachowanie się promienia świetlnego przy padaniu na ośrodek 
przezroczysty. Zazwyczaj promień padający rozszczepia się na dwa, z których jeden odbija się od ośrodka, a drugi przechodzi 
przez niego. W pewnych warunkach odbicie nie następuje i cały promień wchodzi do wnętrza ośrodka. Zjawisko to następuje przy 
spełnieniu dwóch warunków: kąt padania musi mieć ściśle określoną wartość (zależną od współczynnika załamania ośrodka) oraz 
promień świetlny musi być całkowicie spolaryzowany w kierunku równoległym do powierzchni ośrodka (tzn. wektor natężenia pola 
elektrycznego drga w tym kierunku).  

 
 



 
Przebieg doświadczenia 

 

Wykorzystywana w doświadczeniu aplikacja <Brewster.exe> jest aplikacją opracowaną w środowisku LabVIEW. Przed jej 
uruchomieniem należy pobrać ze strony projektu VccSSe plik < Brewster > z całą jego zawartością i umieścić na dysku C w 
Documents and Settings. 

Uwaga: Przed uruchomieniem aplikacji należy zainstalować Run Time Engine w wersji 8.6 lub wyższej dostępny na stronie 
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. 

Instrukcja obsługi eksperymentu (aplikacji) 

1) Ustawiamy kąt padania, poczynając od wartości maksymalnej (90o). 

2) Wybieramy zakres woltomierza – detektora promienia odbitego; jego wskazania są miarą natężenia światła odbitego. 

3) Włączamy pomiar. Na wykresie pojawi się jeden punkt. 

4) Stopniowo powtarzamy pomiar, ustawiająć kolejne wartości kąta padania (np. 80o, 70o itd.). 

5) Na wykresie znajdujemy punkt o najmniejszej wartości zmiennej y (cyli napięcia na detektorze). 

6) W otoczeniu tego punktu zagęszczamy wartości kąta padania, aż do uzyskania możliwie najmniejszej (zerowej) wartości 
napięcia.    

    Położenie minimum daje bezpośrednio wartość kąta padania (kąta Brewstera). 
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Ewaluacja 

 

 Początkujący Średniozaawansowany Expert 

Podstawowe czynności  Wybór kąta padania oraz 
odpowiedniej skali na 
woltomierzu. Powtórzenie 
pomiaru dla kilku wartości tego 
kąta i znalezienie punktu o 
najmniejszej wartości napięcia 

Wybór kąta padania oraz 
odpowiedniej skali na woltomierzu. 
Powtórzenie pomiaru dla kilku 
wartości tego kąta i znalezienie 
punktu o najmniejszej wartości 
napięcia. 

Wybór kąta padania oraz 
odpowiedniej skali na 
woltomierzu. Powtórzenie 
pomiaru dla kilku wartości tego 
kąta. Znalezienie kąta 
odpowiadającego zerowej 
wartości napięcia. Sprawdzenie 
wpływu wyboru skali 
woltomierza na dokładność 
wyznaczenia kąta Brewstera. 

...       

Rozumienie pojęcia Odbicie i załamanie światła na 
granicy dwóch ośrodków. 
Stwierdzenie, że natężenie 
promienia odbitego zależy od 
kąta padania. 

Odbicie i załamanie światła na 
granicy dwóch ośrodków. 
Stwierdzenie, że natężenie 
promienia odbitego zależy od kąta 
padania. Warunki odpowiadające 
całkowitemu wygaszeniu 
promienia odbitego. 

Odbicie i załamanie światła na 
granicy dwóch ośrodków. 
Stwierdzenie, że natężenie 
promienia odbitego zależy od 
kąta padania. Warunki 
odpowiadające całkowitemu 
wygaszeniu promienia odbitego. 
Rola polaryzacji światła w 
zjawisku Brewstera.  
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Wnioski 

 

Po wykonaniu pomiarów uczeń może zauważyć, że natężenie promienia odbitego zależy od kąta padania i zanika dla pewnego 
kąta padania, nazywanego kątem Brewstera. Wyznaczony w doświadczeniu kąt Brewstera wynosi 56O. Po wyznaczeniu kąta 
Brewstera uczeń ma okazję przekonać się, że wynik jest zgodny z jego oczekiwaniami, jeżeli spolaryzowany promień padający 
odbija się od powierzchni szkła, którego współczynnik załamania jest mu znany. 
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