3. Řešené úlohy z učiva
Odraz a lom světla,
úplný odraz světla,
index lomu
a rychlost světla
v optickém prostředí

Odraz a lom světla. Úplný odraz světla, index lomu a rychlost světla v optickém prostředí
1. Určete index lomu pro červené a fialové světlo, pokud víte, že rychlost šíření
červeného světla v skle je v1 = 199 200 km.s-1 a fialového světla v2 = 196 700 km.s-1.
Rychlost světla ve vakuu je c = 3.108 m.s-1.
Řešení:
v1= 1,992 .108 m.s-1
v2=1,967.108 m.s-1
n1 = ?, n2 =?

Index lomu pro červené světlo ve skle je n1 = 1,507, pro fialové světlo je n2 = 1,525.

2. Na stěnu diamantu dopadá ze vzduchu pod úhlem α = 680 světlo. Lomený paprsek je
kolmý na paprsek odražený. Vypočítejte



index lomu diamantu pro použité světlo
rychlost světla v diamantu (c = 3.108m.s-1)

n1 = 1, α = 68°, n2 = ?, v2 = ?
viz obr.: β = 180°- (90°+ α)
β = 22°

Protože

, zde tedy

Index lomu diamantu je n2 = 2,475. Rychlost světla v diamantu je v2 = 1,212.108 m.s-1.

3. Světlo dopadající ze vzduchu na vodní hladinu (n2 = 1,33) se láme pod úhlem β = 300.
Určete úhel dopadu α a úhel odrazu α‘.

β = 30°, n1 = 1, n2 = 1,33, α = ?, α´= ?

Úhel dopadu je α = 41,70, úhel odrazu je α‘ = 41,70.

4. Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na rovinné rozhraní vzduchu a skla, odráží se
pod úhlem 600 a současně se láme do skla pod úhlem 300.
Určete rychlost světla ve skle.
α = 60°, β = 30°, v1 = c = 3.108 m.s-1, v2 = ? m.s-1

tedy

m.s-1 = 1,732.108 m.s-1.

Rychlost světla ve skle je v2 = 1,732.108 m.s–1.

5. Vlnová délka žlutého světla ve vzduchu je λ0 = 590 nm. Jaká bude vlnová délka světla
ve skle, je-li jeho index lomu n = 1,5. Vypočítejte také rychlost světla v tomto
prostředí.
λ0 = 590 nm = 590.10-9 m = 5,9.10-7 m, n = 1,5, c = 3.108 m.s-1, λ = ? nm, v = ? m.s-1
Při řešení úlohy vyjdeme ze vztahu pro absolutní index lomu:

Odtud

→

v = 2.108 m.s-1

Vlnová délka žlutého světla ve skle je λ = 393 nm, jeho rychlost v = 2.108 m.s-1.

6. Pod jakým mezním úhlem musí dopadat světlo, aby nastal úplný odraz, pokud světlo
prochází:
a) ze skla do vzduchu (n1 = 1,5)
b) z vody do vzduchu (n1´ = 1,33)
c) ze skla do vody - pro vzduch n2 = 1

Ze Snellova zákona pro mezní úhel platí
a) ze skla do vzduchu:

b) z vody do vzduchu (n1´ = 1,33):

c) ze skla do vody (n1=1,5 , n1´=1,33):

protože

, platí

Mezní úhly pro uvedená rozhraní jsou přibližně 41049‘, 48045‘ a 62027‘.

Následující stránky mohou být použity jako pracovní listy pro žáky – budou mít
k dispozici tištěný text úloh a volný prostor použijí k náčrtům a řešení úloh.

Odraz a lom světla. Úplný odraz světla, index lomu a rychlost světla v optickém prostředí
1. Určete index lomu pro červené a fialové světlo, pokud víte, že rychlost šíření
červeného světla v skle je v1 = 199 200 km.s-1 a fialového světla v2 = 196 700 km.s-1.
Rychlost světla ve vakuu je c = 3.108m.s-1.

2. Na stěnu diamantu dopadá ze vzduchu pod úhlem α = 680 světlo. Lomený paprsek je
kolmý na paprsek odražený. Vypočítejte



index lomu diamantu pro použité světlo
rychlost světla v diamantu (c = 3.108m.s-1)

3. Světlo dopadající ze vzduchu na vodní hladinu (n2 = 1,33) se láme pod úhlem β = 300.
Určete úhel dopadu α a úhel odrazu α‘.

4. Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na rovinné rozhraní vzduchu a skla, odráží se
pod úhlem 600 a současně se láme do skla pod úhlem 300.
Určete rychlost světla ve skle.
α = 60°, β = 30°, v1 = c = 3.108 m.s-1, v2 = ? m.s-1

5. Vlnová délka žlutého světla ve vzduchu je λ0 = 590 nm. Jaká bude vlnová délka světla
ve skle, je-li jeho index lomu n = 1,5. Vypočítejte také rychlost světla v tomto
prostředí.

6. Pod jakým mezním úhlem musí dopadat světlo, aby nastal úplný odraz, pokud světlo
prochází:
a) ze skla do vzduchu (n1 = 1,5)
b) z vody do vzduchu (n1´ = 1,33)
c) ze skla do vody - pro vzduch n2 = 1
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