
 

4. Disperze světla 



Při demonstraci lomu bílého světla 
pozorujeme jev, kdy se při lomu bílé 

světlo rozloží na barevné složky. Tento 
jev se nazývá disperze světla. 

Vzniká v důsledku závislosti rychlosti 
světla v látkách  na frekvenci světla. 

Rychlost světla se většinou s rostoucí 
frekvencí zmenšuje (nastává tzv. 

normální disperze). 
 



 
Protože index lomu  
           , má pro různé 
frekvence světla index 
lomu v určitém 
prostředí různé 
hodnoty. 
  
 
 

    Index lomu daného 
prostředí je funkcí 
frekvence světla             
a obvykle se s rostoucí 
frekvencí zvětšuje. 



Z uvedeného vyplývá, že se světla 
různých barev lámou pod různými úhly 

lomu. Největší úhel lomu má světlo 
fialové, nejmenší světlo červené. 

 
 
 
 
 
 



Z disperze světla lze usoudit, že bílé 
světlo je složené z monochromatických 

(jednobarevných) světel. Viz pokus – 
disperze světla na optickém hranolu. 

 
 
 
 
 
 



Při disperzi světla na optickém hranolu 
dojde k rozkladu bílého světla  
na monofrekvenční světla  v posloupnosti 
ČERVENÁ (nejmenší index lomu), 
ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ,MODRÁ, 
FIALOVÁ (největší index lomu). 

 
 

 
 



 
 
 

Jednotlivé barvy nejsou 
ve spektru rozloženy 

rovnoměrně. Z obrázku 
je vidět, že na červeném 
konci spektra jsou barvy 

více nahuštěné než      
na konci fialovém. 

 
 
 
 



 
Při průchodu rozhraním dvou optických 
prostředí se frekvence světla nemění, ale 
mění se jeho rychlost. Platí 
 
 
λ0 …vlnová délka světla ve vakuu 
 λ …vlnová délka světla v daném prostředí  
 

Protože                  , platí                 . 
 
V optickém prostředí s indexem lomu n je vlnová 
délka světla n-krát menší než ve vakuu. 

 



A co duha? Ta taky vypadá jako disperze 
světla… 

 
 
 
 
 
 
 



K vzniku duhy dochází na jednotlivých 
vodních kapkách obsažených v ovzduší 

(nejčastěji po dešti), ve vodní tříšti 
vodopádů či vodotrysků apod. Duhu 

vidíme, pokud se díváme pod 
vhodným úhlem ve směru, kam naše 

tělo vrhá stín ve slunečním (někdy         
i měsíčním) světle.  



Duha vzniká nejen lomem světla, ale    
i vnitřním odrazem světla                       

v jednotlivých vodních kapkách. 
 
 
 
 
 
 





Pokud se dá bílé světlo rozložit             
na jednotlivá monochromatická světla, 
pak by se ovšem mělo také bílé světlo   
dát z jednotlivých monochromatických 

světel složit… 
 

(viz pokus se skládáním světel základních barev) 
 



Bílou barvu světla získáme složením světel tří 
základních barev: červené, modré a zelené. 



 
Užitá literatura a zdroje: 
 
LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia. Optika. Praha, Prometheus, 2002, 205 
s. ISBN 80-7196-237-6 
  
POPEK, Martin. http://ukazy.astro.cz [online]. [cit. 6.11.2012]. Dostupný na 
WWW: http://ukazy.astro.cz/duha.php  
 
AUTOR NEUVEDEN. http://fyzika.smoula.net [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: http://fyzika.smoula.net/data/images/disperze.jpg 
 
 AUTOR NEUVEDEN. http://ime.fme.vutbr.cz [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://ime.fme.vutbr.cz/files/Studijni%20opory/im/_private/2_1_historie_s
oubory/image001.gif  

 

 
 
 



REICHL, J.. http://fyzika.jreichl.com [online]. [cit. 6.11.2012]. Dostupný 
na WWW: 
http://fyzika.jreichl.com/data_multimedia/%5B+%5DOPTIKA/disperze
_%28rozklad%29_svetla/ukazky_disperze/disperze_010.jpg  
 
KUBINEC, P.. http://www.1sg.sk [online]. [cit. 6.11.2012]. Dostupný na 
WWW: http://www.1sg.sk/~pkubinec/farby2.jpg  
 
 AUTOR NEUVEDEN. http://hockicko.utc.sk [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://hockicko.utc.sk/semestralky/prace/l01/obr1.gif  
 
POPEK, Martin. http://ukazy.astro.cz [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://ukazy.astro.cz/gal/20050511MartinPopek_Duh2.jpg  



 
AUTOR NEUVEDEN. http://www.wallpaper.cz [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://www.wallpaper.cz/primo/ir2/jezirko_a_duha--400x300.jpg  
 
KUSALA, Milan. http://ukazy.astro.cz [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://ukazy.astro.cz/upload/20070705MilanKusala_DuhaNadVyskove
m_2.jpg 
 
AUTOR NEUVEDEN. http://climate.met [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://climate.met.psu.edu/data/frost/images/rainbow.jpg   
 
 AUTOR NEUVEDEN. http://3.bp.blogspot.com [online]. [cit. 
6.11.2012]. Dostupný na WWW: http://3.bp.blogspot.com/-
qB4XF6AcJ_s/UDJC44KmUWI/AAAAAAAACMA/KkaFmreBsv4/s1600/Ra
inbow.jpg  

 
 
 



 
 
 AUTOR NEUVEDEN. http://i.idnes.cz [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://i.idnes.cz/07/063/cl/JLB1c00ed_RGB_barvy.jpg   
 
 AUTOR NEUVEDEN. http://www.aldebaran.cz [online]. [cit. 
6.11.2012]. Dostupný na WWW: 
http://www.aldebaran.cz/bulletin/2012_33/obr1hranol.jpg  
 
 JANČOVIČ. http://www.ped.muni.cz [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://www.ped.muni.cz/wphy/publikace/jancovicdiplomka2_soubor
y/image022.jpg  
 
 AUTOR NEUVEDEN. wikimedia.org [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/WhereRainbo
wRises.jpg  

  
  



 
 
AUTOR NEUVEDEN. http://www.gymhol.cz [online]. [cit. 6.11.2012]. 
Dostupný na WWW: 
http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/03_disperze/dispersion01_m.JP
G  
 



Děkuji Vám za pozornost  
 

Mgr. Hana Stravová, Gymnázium Židlochovice, listopad 2012 

 
 
 
 


