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POVZETEK 

V seminarju predstavimo nabor poskusov in animacij za razlago delovanja linearno in krožno 

polariziranih 3D očal. Obravnavamo stereo vid, polarizacijo svetlobe in prehod svetlobe skozi 

optično anizotropne materiale. S poskusom, pri katerem se pred ogledalom opazujemo z 

linearno ali krožno polariziranimi očali, in razlago poskusa pojasnimo delovanje linearno in 

krožno polariziranih 3D očal.  

 

Ključne besede: 3D kino, polarizacijska očala, linearna in krožna polarizacija, stereo vid, 

optična anizotropija. 

 

ABSTRACT 

In this seminar we present experiments and computer animations to explain how linear and 

circular polarizing glasses for 3D cinema work. We explain stereo vision, polarization of light 

and propagation of light through different optically anisotropic elements. Based on 

experiments, in which we look at ourselves in a mirror wearing linear or circular polarizing 

glasses for 3D cinema, we clarify how linear and circular polarizing glasses for 3D cinema 

work. 

 

Key words: 3D cinema, polarization glasses, linear and circular polarization, stereo vision, 

optical anisotropy. 
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1 Uvod 

 

Vsakdo se veseli obiska v kinu, še posebej pa ogleda tridimenzionalnega (3D) filma, kjer se 

počutimo, da smo v središču dogajanja, če je film seveda dobro posnet. Brez 3D očal opazimo, 

da je slika na zaslonu motna in ni 3D učinka. Kaj torej 3D očala naredijo s svetlobo, ki vpade 

v naše oči? Podrobna razlaga delovanja 3D očal je zelo kompleksna, nas pa zanima, kako 

delovanje razložiti nekomu, ki ne študira fizike. 

 

Ljudje lahko določamo oddaljenost in porazdeljenost predmetov v prostoru, ker imamo dve 

očesi. Z vsakim vidimo nekoliko drugačno sliko, obe pa možgani združijo [1 – 3]. V 3D kinu 

učinek globine (torej tretje dimenzije) dosežemo tako, da na platno projiciramo dve nekoliko 

zamaknjeni sliki. Po odboju na platnu pa poskrbimo, da v vsako oko vpade svetloba samo od 

ene slike [4]. Za to uporabimo 3D očala.  

 

Da lahko razložimo delovanje 3D očal, moramo poznati različne vrste 

polarizacije svetlobe [5 – 7] in razumeti, kako se svetloba razširja skozi optično anizotropne 

snovi [8]. Obravnavanje optične anizotropije je dokaj zahtevno in pri poučevanju tega področja 

je zelo težko razviti ustrezno razumevanje. Pri poučevanju veliko pomagajo poskusi, s katerimi 

se razumevanje postopno gradi. V doktorskem delu [9] je Maja Pečar med drugim razvila tudi 

poskuse z uporabo pripomočkov iz vsakdanjega življenja za boljše razumevanje širjenja krožno 

in eliptično polarizirane svetlobe. Eden najbolj znanih primerov optično anizotropnega 

materiala so tekoči kristali [10]. Marsikdo je že slišal za tekoče kristale, vendar se je izkazalo, 

da se njihovo poznavanje konča že samo ob omembi [11 – 13]. Na to temo je nastalo tudi učno 

gradivo, ki je sestavljeno iz predavanj in vaj, prilagojenih dijakom in študentom z različnih 

področij [14,15]. Avtorji so želeli, da bi dijaki in študentje usvojili koncepte, ki so potrebni za 

razumevanje delovanja tekočekristalnega prikazalnika. Optične anizotropije tekočih kristalov 

pa ne moremo videti s prostim očesom, zato si lahko pomagamo tudi z anizotropijo lesa, ki je 

vidna s prostim očesom [16]. Les se obnaša kot anizotropen material v mikrovalovnem 

območju, tako kot tekoči kristali v optičnem področju [16 – 18]. Da bomo lažje razumeli 

anizotropijo v materialih, je nastala zbirka eksperimentov z mikrovalovi in različnimi vzorci 

lesa [19]. Saša Ziherl je pripravila eksperimente iz preprostih pripomočkov, kot so 

mikrovalovni oddajnik in sprejemnik ter multimeter. Ti se nato uporabijo na različnih vzorcih 

lesa, da učenci ugotovijo, kako struktura lesa vpliva na razširjanje mikrovalov.  

 

Vedno večja dostopnost spleta nam omogoča raznovrstne in cenovno ugodne učne pripomočke 

pri poučevanju. Obstaja aplikacija, ki simulira različno polarizirana valovanja in pojave, kot so 

absorpcija, prehod svetlobe skozi optično anizotropen material, itd. [20], poleg tega pa na spletu 

najdemo veliko uporabnih animacij in poskusov za prikaz in razlago delovanja 3D 

očal [21 – 23]. Novejše animacije [21,22] so precej izpopolnjene glede na starejše [23]. Vendar 

pa nismo zasledili animacij, ki bi delovanje 3D očal povezale s spremembo polarizacije, ki se 

zgodi pri prehodu svetlobe skozi optično anizotropen material. 

 



2 

 

Cilj seminarja je pripraviti nabor poskusov in animacij za razlago delovanja linearnih in krožno 

polariziranih 3D očal, in sicer na nivoju, ki bo razumljiv tudi dijakom z ustreznim 

srednješolskim znanjem fizike. 

 

V nadaljevanju najprej obravnavamo stereo vid (poglavje 2.1), polarizacijo svetlobe (poglavje 

2.2) ter razširjanje svetlobe skozi optično anizotropne materiale (poglavje 2.3). Šele nato se 

lotimo razlage delovanja 3D očal (poglavje 2.4). V poskusih in animacijah predstavimo razlago 

delovanja polarizacijskih 3D očal (poglavje 3). Pri tem najprej začnemo s poskusi s stereo 

vidom (poglavje 3.1). Nato predstavimo poskuse z linearno in krožno polariziranimi 3D očali 

(poglavje 3.2). 

 

2 Teoretično ozadje 

 

Razumevanje pripravljenih poskusov in animacij zahteva razlago temeljnih pojmov. V 

nadaljevanju bomo zato najprej obravnavali stereo vid, brez katerega nastanek 3D učinka sploh 

ne moremo razložiti. Da pa lahko ustvarimo 3D učinek na podlagi svetlobe, ki se od platna v 

kinu odbije v naše oči, pa moramo pojasniti, kako se svetloba razširja skozi linearne 

polarizatorje in retardacijske folije, torej skozi optično anizotropne materiale. Nato lahko 

razložimo delovanje polarizacijskih očal za 3D kino. 

 

2.1 Stereo vid 

 

»Globino« prostora in predmeta lahko občutimo na več načinov [1]. Če gledamo le z enim 

očesom, lahko zaznamo približevanje ali oddaljevanje predmeta glede na spreminjanje velikosti 

le-tega. Tridimenzionalno sliko pa možgani ustvarijo s kombinacijo slik iz levega in desnega 

očesa. Osnovo 3D vida najlažje prikažemo, če opazujemo sliko, ki jo vidimo s posameznim 

očesom, preden možgani ustvarijo združeno 3D sliko (slika 1). Ta način združevanja slik v 3D 

sliko imenujemo stereo vid [2]. 

 
Slika 1. Z očmi vidimo različni sliki, ki ju možgani združijo v 3D sliko. 

 

Predmet vidimo, če je osvetljen ali oddaja očem vidno lastno svetlobo. Od vsake posamezne 

točke predmeta v okolju se svetloba siplje v vse smeri. V vsako oko vpade drug ozek snop 

(žarek) svetlobe (slika 2). Žarka vpadata pod kotom 𝛼, ki ga imenujemo zorni kot. Zorni kot je 

odvisen od oddaljenosti posamezne točke od oči. Čim dlje bo točka, tem manjši bo zorni kot. 
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Slika 2. Z očmi opazujemo rumeno točko. Žarka, ki vpadata v oko, oklepata kot 𝛼, ki ga imenujemo zorni kot. 

 

2.2 Polarizacija svetlobe 

 

Z žarkovnim modelom svetlobe ne moremo pojasniti delovanja 3D očal. Svetlobo bo potrebno 

obravnavati kot elektromagnetno valovanje. Če se elektromagnetno valovanje razširja skozi 

prazen prostor v smeri, ki jo določa valovni vektor �⃑� , jakost električnega polja (�⃑� ) in gostota 

magnetnega polja (�⃑� ) nihata pravokotno na smer razširjanja valovanja in pravokotno drug na 

drugega. V nadaljevanju opazujemo le jakost električnega polja. Če jakost električnega polja 

niha le v eni ravnini (slika 3(b)), je valovanje linearno polarizirano; v splošnem pa jakost 

električnega polja naključno spreminja ravnino, v kateri niha (slika 3(a)). Takšno valovanje je 

nepolarizirano. 

 

 
Slika 3. a) Nepolarizirano in b) linearno polarizirano elektromagnetno valovanje, ki se razširja v smeri valovnega 

vektorja (�⃑� ). Pri linearno polariziranem valovanju jakost električnega polja (�⃑� ) niha le v eni ravnini, pri 

nepolariziranem pa se ravnina nihanja s časom naključno spreminja. 
 

Če želimo nepolarizirano elektromagnetno valovanje spremeniti v linearno polarizirano, 

uporabimo linearni polarizator. To je optični element, ki prepušča komponento jakosti 

električnega polja samo v določeni smeri, ki jo imenujemo prepustna smer polarizatorja (slika 

4). 
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Slika 4. Prehod nepolarizirane svetlobe skozi linearni polarizator 

 

Poleg linearno polariziranega valovanja poznamo tudi eliptično polarizirano valovanje, pri 

katerem konica vektorja jakosti električnega polja kroži po elipsi v smeri ali pa v nasprotni 

smeri vrtenja urnega kazalca (slika 5). Posebna vrsta eliptično polariziranega 

elektromagnetnega valovanja je krožno polarizirano, kjer konica vektorja jakosti električnega 

polja kroži po krožnici. Smer vrtenja lahko definiramo s stališča izvora ali opazovalca. Mi bomo 

smer vrtenja obravnavali s stališča opazovalca, kar pomeni, da se valovanje razširja proti njemu. 

Če se s stališča opazovalca konica vektorja jakosti električnega polja na nekem mestu v prostoru 

vrti v smeri urnega kazalca, se imenuje valovanje desno krožno polarizirano, če pa se vrti v 

nasprotni smeri urnega kazalca, pa levo krožno polarizirano. 

 

 

Slika 5. a) Levo eliptično in b) desno krožno polarizirano elektromagnetno valovanje. �⃑�  je jakost električnega 

polja, �⃑�  pa smer, v katero se razširjajo valovna čela. 

 

Polarizacijo svetlobe spremenimo s prehodom svetlobe skozi optično anizotropne materiale, ki 

jih obravnavamo v nadaljevanju. 

 

2.3 Optično anizotropen material 

 

Material je anizotropen, če ima v različnih smereh različne fizikalne lastnosti. Anizotropnost 

materiala si lahko najlažje predstavljamo, če opazujemo kos debla, ki ga želimo cepiti. Lažje 

bomo deblo cepili glede na vzdolžni kot pa radialni prerez. 

 

Da je material optično anizotropen, pomeni, da je hitrost razširjanja svetlobe skozi material 

odvisna od smeri razširjanja in polarizacije svetlobe. V nadaljevanju obravnavamo optično 

enoosne materiale. V njih obstaja ena os, okoli katere lahko snov zavrtimo, optične lastnosti pa 
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se ne spremenijo. Ta smer se imenuje optična os. Primer optično enoosnega anizotropnega 

materiala je tekoči kristal v nematični fazi [10].  

 

Tekoči kristali so snovi, ki v t.i. tekočekristalni fazi tečejo kot tekočine, imajo pa anizotropne 

fizikalne lastnosti, ki so značilne za kristale. Tekočekristalno snov tvorijo organske molekule, 

ki so anizotropne oblike npr. paličaste, diskaste ali ukrivljene. V nadaljevanju predpostavimo, 

da so molekule paličaste oz. podolgovate oblike. Za tekoče kristale je značilno, da lahko imajo 

v splošnem več anizotropnih vmesnih faz med izotropnim tekočim in trdnim agregatnim 

stanjem. Tem fazam pravimo tekočekristalne faze in je zanje značilna orientacijska urejenost 

dolgih osi molekul. Stopnja urejenosti dolgih osi molekul je odvisna od vrste tekočekristalne 

faze. Ena izmed najpogostejših tekočekristalnih faz se imenuje nematik. V nematični fazi so 

dolge osi molekul v povprečju urejene v določeni smeri, težišča pa so naključno razporejena po 

prostoru, kar je značilno za tekočine [10]. Smer, v kateri so v povprečju urejene dolge osi 

molekul, določa optično os nematika. Obravnavamo primer, ko se elektromagnetno valovanje 

skozi nematik razširja v smeri pravokotno na optično os. Izkaže se, da se lahko v tej smeri skozi 

tekoči kristal razširjata samo dve linearno polarizirani valovanji, eno polarizirano vzdolž 

optične osi in drugo polarizirano pravokotno nanjo (slika 6) [8]. 

 

 
Slika 6. a) Skozi optično enoosen material se v smeri pravokotno na optično os lahko razširjata dve valovanji. Pri 

prvem valovanju jakost električnega polja (�⃑� 1) niha pravokotno glede na optično os in smer valovnega vektorja �⃑� , 

pri drugem pa jakost električnega polja (�⃑� 2) niha vzdolž optične osi. b) Valovanje, ki je pred prehodom skozi 

tekoči kristal linearno polarizirano pod kotom 45 stopinj glede na optično os, se v tekočem kristalu razstavi na dve 

med seboj neodvisni linearno polarizirani valovanji. Pri prvem niha jakost električnega polja v ravnini pravokotno 

glede na optično os, pri drugem pa vzdolž optične osi. Sestavljeno izhodno valovanje je zaradi fazne zakasnitve 

ene komponente glede na drugo eliptično polarizirano. 

 

Zamislimo si, da na tekoči kristal vpade valovanje, ki je linearno polarizirano pod kotom 45 

stopinj glede na optično os, razširja pa se v smeri pravokotno na optično os (slika 6(b)). 

Valovanje se bo v tekočem kristalu razdelilo na dve med seboj neodvisni linearno polarizirani 

valovanji, ki se razširjata z različnima faznima hitrostma. Pri prehodu skozi tekoči kristal se 

zato eno valovanje fazno zakasni glede na drugega in po prehodu, ko se v zraku valovanji 

sestavita, dobimo eliptično polarizirano valovanje (slika 6). 

 

Z optično anizotropnim materialom lahko v splošnem spremenimo polarizacijo vpadnega 

elektromagnetnega valovanja. Izhodna polarizacija je odvisna od fazne razlike, ki nastane 

zaradi različno hitrega razširjanja dveh linearno polariziranih valovanj skozi snov. 
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2.4 Delovanje 3D očal 

 

V 3D kinematografih uporabljajo pasivna ali aktivna 3D očala. Izbira očal je odvisna od načina 

projekcije, ki jo kino uporablja. Pri aktivnih 3D očalih se uporablja le en projektor, kjer se z 

visoko frekvenco izmenjujeta sliki za eno in za drugo oko. Za ta način projekcije se lahko 

uporabi ali aktivni polarizator, ki je nastavljen pred projektorjem, ali pa je za prepuščanje 

svetlobe le v eno oko poskrbljeno z očali. Pri tem se morajo slike dovolj hitro izmenjevati za 

vsako oko, pomembna pa je tudi sinhronizacija projektorja z aktivnim polarizatorjem ali očali. 

Mi se bomo posvetili uporabi pasivnih 3D očal. V tem primeru potrebujemo dva projektorja, ki 

projicirata sliko na zaslon, ki je posrebren, da se polarizacija vpadne svetlobe pri odboju ne 

spremeni. Na zaslonu sta sliki nekoliko razmaknjeni. Nato s posebnimi očali dosežemo, da v 

posamezno oko vpade le svetloba iz enega projektorja. Najpreprostejši sistem uporablja 

linearne polarizatorje (slika 7). Pred projektorja postavimo linearne polarizatorje, katerih 

prepustni smeri sta medsebojno pravokotni. Sliko na zaslonu opazujemo z linearno 

polariziranimi 3D očali, ki so prav tako sestavljena iz dveh linearnih polarizatorjev, ki imata 

prepustni smeri prekrižani. To omogoča, da bo po odboju na platnu v vsako oko vedno vpadala 

le svetloba iz enega projektorja [4]. To pa drži le ob ustrezni legi glave. Že ob manjšem premiku 

pa lahko polarizatorja prepuščata svetlobo iz projektorja, ki je ne želimo prepuščati skozi tisti 

del očal. 

 
Slika 7. 3D projekcija v kinu. Projektorja 𝑃1 in 𝑃2 oddajata svetlobo, ki se najprej linearno polarizirata (pri 𝑃1 

vodoravno, pri 𝑃2 navpično). Svetloba se nato odbije od platna v 3D očala, ki so sestavljena iz linearnih 

polarizatorjev, katerih prepustni smeri sta med seboj pravokotni. Vsak del očal prepušča tako le eno valovanje. Z 

desnim očesom zato vidimo sliko iz 𝑃2, z levim pa iz 𝑃1. 

 

Problem odpravimo z uporabo krožnih polarizatorjev. Ti so sestavljeni iz linearnega 

polarizatorja in retardacijske folije iz optično anizotropnega materiala. Svetloba, ki jo oddajata 

projektorja, je pri enem levo in pri drugem desno krožno polarizirana, z očali pa je v posamezno 

oko prepuščena le svetloba iz enega projektorja. Ker konica vektorja jakosti električnega polja 

ne niha le v eni ravnini, temveč kroži, ni več pomembna lega glave. Delovanje krožno 

polariziranih 3D očal bomo podrobneje razložili v naslednjem poglavju. 
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3 Poskusi 

 

Za lažje razumevanje delovanja 3D očal smo pripravili nekaj poskusov za razlago stereo vida, 

ki je temelj razumevanja nastanka 3D slike, ter poskuse z linearno in krožno polariziranimi 3D 

očali, za katere z animacijami razložimo razširjanje svetlobe skozi vse optične materiale, ki jih 

sestavljajo. 

 

3.1 Stereo vid 

 

Za razlago stereo vida si lahko pomagamo s palcem in predmetom, ki je oddaljen od nas vsaj 

nekaj metrov. Zapremo eno oko in opazujemo predmet. Nato pred oko s stegnjeno roko 

nastavimo palec tako, da predmet zakrijemo. Palca več ne premikamo, odpremo drugo oko in 

prvotno zapremo. Predmet spet vidimo, če palca nismo premaknili. To nam potrdi, da v 

posamezno oko od iste točke predmeta vpade drug snop svetlobe. Palca še vedno ne 

premaknemo, poskus pa ponovimo z drugim palcem. Tokrat z drugim palcem prekrijemo 

predmet, pri tem imamo drugo oko odprto, prvo pa zaprto. Vidimo, da se palca ne prekrivata. 

 

Za naslednji poskus uporabimo prozorno folijo in flomaster. Ponovno opazujemo nekaj metrov 

oddaljen predmet. Zapremo eno oko in s flomastrom na folijo označimo, kje s tem očesom 

vidimo predmet. Nato postopek ponovimo z drugim očesom. Ugotovimo, da se piki ne 

prekrivata. Ti piki predstavljata palca v prejšnjem poskusu. Če spremenimo oddaljenost 

predmeta, ugotovimo, da se razdalja med pikama z oddaljevanjem opazovanega predmeta 

povečuje, s približevanjem pa zmanjšuje (slika 9). Pri tem moramo paziti, da folije ne 

premikamo, premika naj se le predmet. Kot predmet se lahko opazuje npr. glava dijaka. Dijak 

se naj postavlja na različna mesta v učilnici. 

 
Slika 8. Na folijo, katere oddaljenosti od oči ne spreminjamo, pri dveh različnih oddaljenostih predmeta narišemo 

piki na mestu, kjer zakrijeta predmet pri opazovanju s posameznim očesom. Piki sta bližje, če je predmet bližje; 

𝛼1 in 𝛼2 sta zorna kota. 

 

3.2 Tridimenzionalna (3D) očala 

 

Z naslednjim poskusom lahko preverimo delovanje polarizacijskih 3D očal v kinematografih. 

Potrebujemo le zrcalo in seveda linearno in krožno polarizirana 3D očala. Opazujemo svoje oči. 

Postavimo se pred zrcalo in zapremo eno oko. Izberemo si eno oko in preverimo, ali ga vidimo. 

Nato zapremo drugo oko in odpremo prvo in ponovno preverimo, ali oko, ki smo si ga izbrali 
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na začetku, vidimo. V obeh primerih se svetloba odbije od istega očesa in se razširja skozi isti 

del očal, po odboju na zrcalu pa opazujemo vpad svetlobe v oko, ki je odprto. 

 

Ko si nadenemo linearno polarizirana očala, vidimo vedno le odprto oko (slika 9). Linearno 

polarizirana očala za 3D kino so sestavljena iz dveh linearnih polarizatorjev s prepustno smerjo 

enega v vodoravni in drugega v navpični smeri. V naše oko vpade le svetloba, ki ima 

komponento jakosti električnega polja vzdolž prepustne smeri linearnega polarizatorja pred 

njim.  

 

Obe očesi osvetljuje nepolarizirana svetloba. Sledimo svetlobi, ki se odbije od levega očesa. 

Naj bo to najprej odprto. Najprej se pri prehodu skozi linearni polarizator pred očesom 

polarizira v vodoravni smeri (slika 9(a)). Po odboju na zrcalu se polarizacija ne spremeni. 

Svetloba nato spet vpade na linearni polarizator, ki jo prepusti in zato svetloba vpade v oko na 

fotoobčutljivo plast na mrežnici in vidimo sliko odprtega očesa. Sedaj pa sledimo razširjanju 

svetlobe, ki se odbije od zaprtega očesa (slika 9(b)). Svetloba se najprej vodoravno linearno 

polarizira pri razširjanju skozi linearni polarizator pred zaprtim očesom. Nato se odbije od 

zrcala in se razširja do drugega linearnega polarizatorja pred odprtim očesom. Vpadna svetloba 

je vodoravno polarizirana, prepustna smer polarizatorja pred odprtim očesom pa je v navpični 

smeri. Zato polarizator svetlobe ne bo prepustil in ne bo vpadla v odprto oko. Zaprtega očesa 

torej ne bomo videli. Del očal, ki je pred zaprtim očesom, je popolnoma črn, saj je vsa svetloba, 

ki prihaja od tam, polarizirana v smeri pravokotno na prepustno smer polarizatorja pred odprtim 

očesom. 

 

 
Slika 9. Z nadetimi linearno polariziranimi očali se opazujemo v ogledalu. a) Odprto oko vidimo,  

b) zaprtega pa ne.  

 

Ko ponovimo poskus s krožno polariziranimi očali za 3D kino, vidimo samo zaprto oko 

(slika 10). Kaj se zgodi v tem primeru? Ta očala so sestavljena iz linearnega polarizatorja in 

retardacijske folije. Linearna polarizatorja imata enako prepustno smer in sicer pod kotom 45 

stopinj glede na vodoravnico. Retardacijska folija je tanka plast optično anizotropnega 
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materiala, ki je na eni strani očal postavljena tako, da je optična os v navpični smeri, na drugi 

pa v vodoravni.  

 

Spet opazujemo levo oko, ki naj bo najprej zaprto. Svetloba, ki se odbije od očesa, se najprej 

razširja skozi linearni polarizator in retardacijsko folijo. Vhodna nepolarizirana svetloba je po 

prehodu skozi linearni polarizator linearno polarizirana pod kotom 45 stopinj glede na optično 

os retardacijske folije. Ob vstopu v retardacijsko folijo se razdeli na dve valovanji (slika 6(b)): 

eno polarizirano v navpični, drugo v vodoravni smeri. Odvisno od tega, kam je usmerjena 

optična os, po prehodu navpična komponenta fazno prehiti vodoravno ali pa za njo fazno 

zaostane, zato je valovanje na izhodu krožno polarizirano. Smer kroženja vektorja jakosti 

električnega polja je odvisna od tega, katera komponenta se fazno zakasni. Po odboju na zrcalu 

pa se valovanje razširja skozi retardacijsko folijo na delu očal pred odprtim očesom, ki ima 

optično os pravokotno glede na optično os retardacijske folije na delu očal pred zaprtim očesom. 

Komponenta, ki se je prej zakasnila, se sedaj pohitri in po prehodu je svetloba spet linearno 

polarizirana v isti smeri, kot po prehodu skozi linearni polarizator na delu očal pred zaprtim 

očesom (slika 10(a)). Zato zaprto oko vidimo. Sedaj levo oko odpremo. Svetloba, ki se siplje 

na očesu, se najprej linearno in nato krožno polarizira. Po odboju na zrcalu se ponovno razširja 

skozi isto retardacijsko folijo. V tem primeru navpična komponenta dodatno fazno prehiti ali 

pa zaostane glede na vodoravno komponento. Po izhodu iz retardacijske folije je svetloba 

linearno polarizirana pravokotno glede na prepustno smer polarizatorja (slika 10(b)). Odprtega 

očesa zato ne bomo videli.  

 

 
Slika 10. Z nadetimi krožno polariziranimi 3D očali se opazujemo v ogledalu. a) Vidimo zaprto oko. 

Nepolarizirana svetloba, ki se odbije od zaprtega očesa, se pri prehodu skozi linearni polarizator linearno polarizira 

(1). Po prehodu skozi retardacijsko folijo (2) je valovanje krožno polarizirano. Po odboju na zrcalu svetloba vpade 

na retardacijsko folijo pred drugim očesom. Ker sta optični osi retardacijskih folij (2) in (3) medsebojno 

pravokotni, je po prehodu valovanje spet linearno polarizirano, in sicer v isti smeri kot v (1). Zato polarizator (4) 

svetlobo prepušča in ta vpade v odprto oko. b) Odprtega očesa ne vidimo. Kot v primeru a), se svetloba, ki se 

odbije od očesa, razširja skozi linearni polarizator (1) in retardacijsko folijo (2). Po odboju na zrcalu se razširja 

skozi isto retardacijsko folijo (3), kjer se ena komponenta glede na drugo še dodatno zakasni in na linearni 

polarizator vpade valovanje, ki je linearno polarizirano pravokotno na prepustno smer polarizatorja (4).  
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4 Zaključek 

 

Obravnavali smo delovanje linearno in krožno polariziranih 3D očal v kinematografih ter 

pripravili poskuse in animacije za razlago delovanja 3D očal. Najprej smo obravnavali stereo 

vid in razložili, zakaj sploh lahko občutimo »globino«, torej določimo razdalje do osvetljenih 

predmetov ali svetil. Nato smo obravnavali polarizacijo svetlobe in razložili razširjanje svetlobe 

skozi linearni polarizator, ki je temeljni gradnik linearno in krožno polariziranih 3D očal. 

Krožno polarizirana 3D očala imajo poleg linearnih polarizatorjev še retardacijski foliji, ki jih 

izdelamo iz optično anizotropnega materiala.  

 

Namen diplomskega seminarja je bil pripraviti animacije za razlago delovanja linearno in 

krožno polariziranih 3D očal. Najprej smo prikazali stereo vid. Primerjali smo zorni kot med 

žarkoma, ki se odbijeta od predmeta v očesi, v odvisnosti od oddaljenosti predmeta. Nato smo 

pripravili animacijo poskusa s predmetom in prozorno folijo. Pri poskusu smo vedno zaprli eno 

izmed očes in s flomastrom na foliji označili, kje z odprtim očesom vidimo predmet. Na 

animaciji smo prikazali, kako se razdalja med narisanima pikama spreminja z oddaljevanjem 

predmeta. V nadaljevanju smo obravnavali polarizacijo svetlobe, kjer smo dodali animacije 

razširjanja navpično in vodoravno linearno polariziranega, desno in levo krožno polariziranega 

valovanja ter prehod linearno polariziranega valovanje skozi optično anizotropen material 

(razširjanje dveh med seboj pravokotno polariziranih valovanj, prikaz vektorske vsote lastnih 

valovanj). Na koncu pa smo pripravili še animacije, s katerimi razložimo, kaj vidimo, če si 

nadenemo linearno polarizirana 3D očala (zaprtega očesa ne vidimo, odprto oko vidimo) in 

krožno polarizirana 3D očala (zaprto oko vidimo, odprtega očesa ne vidimo) ter se opazujemo 

v ogledalu. V obeh poskusih smo opazovali enkrat odprto, drugič zaprto oko. 

 

Razširili smo torej nabor animacij za razlago delovanja linearno in krožno polariziranih 3D očal 

za kino. Naslednji korak bi bil oblikovanje učnih ur za poučevanje delovanja 3D projekcije v 

kinih. Zanimivo bi bilo testirati animacije in poskuse na srednjih in osnovnih šolah (npr. v 

okviru projektnega dne). Preverili bi, kako vpliva prikaz animacij in poskusov na razumevanje 

učencev in dijakov o delovanju linearno in krožno polariziranih 3D očal za kino. Pri učencih in 

dijakih bi lahko dodatno povečali zanimanje za fiziko in naravoslovje nasploh, saj bi jim na 

podlagi 3D kina razložili, kako se svetloba razširja skozi optično anizotropne materiale in tako 

bi na zanimiv in razumljiv način predstavili vsaj osnovne značilnosti zelo kompleksne snovi. 
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