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Úvod
Jako téma této bakalářské práce byl vybrán fenomén duhy, a to z toho důvodu,
že na něj lze nahlížet hned z několika směrů a pokaždé je možné využít duhu
k něčemu trochu jinému.
Například pokud se zaměříme na historii popisu duhy, uvidíme nejen, kdo se
o objasnění jejího vzniku zasloužil, ale ukáží se i směry, jakými se vnímání přírody, barev a optických jevů ubíralo.
Dále, při samotném popisu principu vzniku duhy lze na velice zajímavém jevu
atmosférické optiky probrat celou geometrickou optiku, takže se seznámíme s odrazem a lomem světla, vnitřními odrazy na kapkách a principem minimální odchylky. K pochopení celého fenoménu duhového oblouku je možné nastínit i rozptyl světla v atmosféře a aby byl popis úplný, je nutné přidat ještě alespoň zmínku
o interferenci, tedy o ději vyplývajícím už z vlnových vlastností světla.
A pokud budeme chtít uvést využití duhy při výuce fyziky, nejde jenom o uvedení několika příkladů, které jsou spojeny především s geometrickou optikou, ale
poměrně velký prostor lze věnovat i názorným demonstracím. Při těch je možno
reálně vidět jak jednotlivé dílčí jevy, které se na vzniku duhy podílí, tak i principy
vzniku samotného duhového oblouku. Díky tomu je duha jevem zajímavým a pro
výuku fyziky užitečným - lze uvést teoretické znalosti v praxi.
Všechny tyto pohledy na duhu jsou v práci zpracovány. Popis a odvození jednotlivých dějů bylo voleno tak, aby nebylo obtížné je sledovat a nekladlo žádné
zásadní požadavky na předchozí vědomosti. Příklady jsou vybírány také tak, aby
spíš reprezentovaly tu část příkladů, které je možné k této tématice použít, než
aby byly zvlášť náročné. Demonstrační pokusy je možné provést v zásadě i s běžnými pomůckami, není nutné shánět speciální zařízení, a nejsou natolik náročné,
aby si je nemohl kdokoli vyzkoušet a sám si tak ”sáhnout” na duhu.
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Jak se následně ukáže, α = α′
Takový úhel dopadu, při kterém je úhel lomu 90◦ . Pokud je úhel dopadu větší, než je mezní
úhel, dochází k úplnému odrazu.
3
Úhel dopadu, při kterém je odražené světlo zcela lineárně polarizované.
4
Tj. Složka intenzity dopadajícího světla s vektorem intenzity kmitajícím kolmo na rovinu
dopadu.
5
Tj. Složka intenzity dopadajícího světla s vektorem intenzity kmitajícím v rovině dopadu.
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Elektrický vektor kmitá v rovině kolmé na rovinu dopadu.
Elektrický vektor kmitá v rovině dopadu.
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Kapitola 1
Historie
Mytologie
Fenomén duhy byl pro lidi zajímavý už v dobách, kdy si jej ještě nedokázali
pragmaticky vysvětlit. Proto jeho existenci, podobně jako u ostatních přírodních
úkazů, připsali bohům. Jak je uvedeno např. v [8], v řecké mytologii byla duha
připsána krásné a pestrobarevné bohyni Íris, kterou Římané nazvali Iris. Byla
dcerou Thaumanta, boha divů a Okeanovny Elektry. Protože duha spojuje nebe
se zemí, byla Íris i poslem bohů, podobně jako Hermes, ale na rozdíl od něho
příkazy neprováděla, jenom oznamovala. Zobrazována byla s křídly, hlasatelskou
berlou a se džbánem vody (v něm přinášela vodu mrakům). Vznik duhy si tedy
ve starém Řecku představovali tak, že si Íris oblékla roucho s nespočtem barev,
svým tělem vyklenula oblouk, jehož dvěma konci byla čerpána voda, která byla
následně dodávána mrakům a na jejích křídlech se zrcadlilo Slunce.

Starověk
Ve starověku už lidé věděli, že je duha spojena s vodou a slunečním zářením jak je ostatně vidět i z mytologie, ale její podstatu ještě zdaleka neznali. Problém
byl nejen ve vysvětlení principu vzniku duhy, ale především v tom, že si ještě ani
nebyli jistí, jak člověk vidí. Teprve když přijali tezi, že oči jsou ”přijímače” paprsků, otevřela se cesta pro pochopení duhy. Ale ještě před tím, než se pokoušeli
duhu vysvětlit, začali ji popisovat - racionálněji, než jak tomu bylo v mytologii.
Popsány byly nejen hlavní a vedlejší duha, ale i tzv. Alexandrův oblouk, což je
tmavší oblast mezi hlavním a vedlejším obloukem. Jméno dostal po řeckém ﬁlozofovi Alexandrovi z Afrodisiady, protože právě on jej v roce 200 našeho letopočtu
jako první popsal. I dalších popisů duhy se zachovala celá řada, ale snahy o vysvětlení podstaty tohoto jevu byly velice řídké. Navíc nebyly ještě příliš přesné.
Jedna z verzí například byla, že duha vzniká zažehnutím hořlavých par slunečními paprsky. Tyto páry měly být do ovzduší vytlačeny z podzemí vsakující se
dešťovou vodou.
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O vysvětlení se snažili i významní lidé jako byl Aristoteles nebo Archimedes,
který se značně zajímal o odraz a lom světla, tedy jeden ze základních principů
vzniku duhy. Ovšem k přesnému pochopení nedospěli. Například Aristoteles už
zjistil, že duhový oblouk neleží v určitém místě spjatém se zemí, a že tedy záleží
jen na směru, kam se duha promítá, ale domníval se, že duha vzniká odrazem
slunečních paprsků na oblacích.

Středověk
Věda ve středověku navázala na poznatky z optiky, které byly učiněny v Řecku
- víceméně je přijala. Zájem o optiku stoupal, ale spíš ve směru zrcadel a čoček.
První, kdo se pokusil o pragmatické vysvětlení duhy, byl až kolem roku 1270 Roger Bacon. Změřil velikost duhového úhlu a postuloval (ačkoli demonstrovat to
ještě neuměl), že barvy duhy vznikají odrazem a lomem slunečního světla při průchodu dešťovými kapkami. Tuto, jak se později ukázalo, správnou hypotézu už
v roce 1304 potvrdil svou demonstrací průchodu světla skleněnou baňkou s vodou
dominikánský mnich Theodoric z Freibergu. Na základě dvojnásobného odrazu
v kapce dokázal vysvětlit i vznik sekundární duhy. Ale barvy duhy mylně popsal
jako vlastnost závisející na velikosti kapky. Potom se na delší dobu lidé zabývali
spíše pozorováním a počítáním vedlejších duh, než snahou o přesné pochopení
vzniku tohoto fenoménu.

17. století
Ještě v 17. století nebylo zcela jasné, jakým způsobem vznikají barvy a co je
hlavním rysem barevnosti. To bylo samozřejmě úzce spojeno i s duhou. Výrazně
se vlastnostmi duhy zabýval sicilský matematik Francesco Maurolyco, na kterého
navázal český učenec Jan Marcus Marci.

Jan Marcus Marci
Jan Marcus Marci z Kronlandu, jak zní celé jeho jméno (za své zásluhy získal
šlechtický titul - Kronland je přesmyčkou z německého názvu Landkron, tedy Lanškrouna, Marciho rodného města), má zásadní podíl na přesném popsání principu
duhy i vzniku barev. Jan Marcus Marci (J. M. M.) svým zkoumáním v přírodě
došel k prokazatelným výsledkům, že barva předmětu je získána až po dopadu
světla. K tomu mu pomohlo mimo jiné i pozorování duhy a na základě těchto
svých domněnek duhu zcela popsal. Optikou se zabýval mezi léty 1648 a 1650
a v tomto období vydal i několik spisů. Nejznámější je asi kniha ”Thaumantias.
Liber de arcu coelesti deque colorum apparentium natura, ortu et causis, in quo
pellucidi opticaes fontes a sua scaturigine, ab his vero coloregini rivi derivantur,
ducibus geometria et physica hermetoperipatetica ( Thaumantias, kniha o duze
nebeské a o povaze, původu a příčinách jejích zjevných barev, v níž jsou uvedeny
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optické zdroje záření podle svého zřídla a svého toku rodícího barvy, za pomoci
geometrie a hermetoperipatetické fyziky)”[7], ve které v roce 1648 uveřejnil své
poznatky o vlastnostech barevnosti a spektrálních barvách, o optických jevech
v atmosféře a jsou zde i jiné důležité optické poučky - jako odraz a lom světla,
ale například nastínil i Hyugensův princip šíření světla. (”Podle J.M.M. se světlo
šíří od svého zdroje přímočaře, podél paprsků, a to pouze na konečnou vzdálenost.
Světlo z různých zdrojů se v daném místě sčítá.”[7]) Dokázal také sice pomocí skleněného hranolu rozložit světlo na jednotlivé složky, čehož shoda s barvami duhy
ho navedla na správnou myšlenku popisu duhy, ale stále ještě například nevěděl,
že se barevné spektrum složí do světla bílého, protože bílé světlo, pod vlivem Aristotelových živlů, považoval za základní stavební kámen přírody. Domníval se, jak
uvádí Štoll v [7], že při dopadu bílého, barvorodého paprsku na optické rozhraní
se světlo zhušťuje a zřeďuje, a tím vzniká barevné spektrum.
Co je ovšem podstatné, dovedl popsat, nezávisle na Descartovi, vztah mezi
hlavní a vedlejší duhou pomocí dvojitého lomu a vnitřního odrazu na vodních
kapkách. Snažil se vypočítat i velikost duhového úhlu, ovšem neúspěšně. To uveřejnil ve svých spisech ”Dissertatio in propositiones physicomathematicas de natura
iridis (Rozprava o fyzikálně matematických představách o podstatě duhy) a Anatomia demostrationis habiatae in promotione academica die 30. maii per R.P.
Conrad S.J matheseos professorum de angulo, quo iris continatur (Anatomie pokusu provedeného R.P. Conradem S.J., profesorem matematiky, při akademické
promoci dne 30. května, týkajícího se oblouku, tvořeného duhou)”[5], kde ovšem
ve svazku Anatomia . . . , což je vlastně posudek práce Balthasara Conrada, s jeho
výsledky polemizuje a naopak podává své správné vysvětlení. J.M.M. se nezabýval
jenom optikou, z fyziky se věnoval i rychlosti a nárazům těles, z geometrie například kvadratuře čtverce, ve ﬁlosoﬁi navázal na Platona, ale především se věnoval
lékařství.
Ve stejné době se duhou zabýval další významný fyzik, René Descartes. Ve většině literatury je právě jemu připsána zásluha o vysvětlení principů vzniku duhy.
Duhu vysvětlil na základě zákona lomu poté, co vykonal mnoho pokusů s lahvemi
plnými vody. Výsledky svých pokusů propočítal a došel k závěru, že vycházející
paprsky jsou nahuštěny kolem úhlu 42◦ pro jeden a 52◦ pro dva vnitřní odrazy.
Také ještě nedokázal vysvětlit barvy duhy, to se povedlo až Isaacu Newtonovi.
Ten ukázal, že se bílé světlo rozkládá na jednotlivé barevné složky a že každá
duhová barva má jiný index lomu, a tudíž paprsky vycházející z dešťové kapky se
budou koncentrovat pro jednotlivé barvy v mírně odlišných úhlech, což vysvětluje
jednotlivé barevné pásy v duze.
Další vlastnosti, jako např. podružné duhové oblouky, byly vysvětleny až poté,
co Christian Huygens přišel s vlnovou teorií světla. Všechny úkazy spojené s duhou nelze popsat pouze za pomoci geometrické optiky, ale je nutné použít složitější principy, jako jsou interference nebo polarizace světla. . . Proto byla duha
kompletně vysvětlena až v první polovině 20. století.
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Kapitola 2
Popis hlavních optických dějů
v atmosféře spojených
se vznikem duhy
Na vzniku duhy se podílí hned několik ne zrovna triviálních dějů. Některé z nich
lze vysvětlit pomocí geometrické optiky, jako např. odraz a lom světla, ale jsou
zde i děje, pro jejichž osvětlení je nutné poněkud zjednodušující geometrickou
optiku opustit a vzít v úvahu i vlnové vlastnosti světla. Bez vlnové optiky by
totiž některé procesy, které se na vzniku duhy výrazným způsobem účastní, nebylo možné vysvětlit ( jako například interferenci světla). Právě kvůli neznalosti
vlnové podstaty světla nebylo možné v 17. století duhu zcela objasnit. Dnes už
to samozřejmě možné je, a proto v následujících podkapitolách projdeme všechny
děje, které jsou s duhou spojeny.

2.1

Rozptyl světla

K rozptylu světelného záření dochází v atmosféře na všech částech, které se v ní
vyskytují ( a vyskytují se vždy, protože suchá a čistá atmosféra je pouze ideální
model, který se v přírodě nevyskytuje, viz [4]). To, jaká část světelného spektra
je rozptylována, závisí především na částicích, které jsou v atmosféře obsaženy.
Dochází tak buď k rozptylu na molekulách vzduchu, v tom případě jde o tzv.
molekulární rozptyl, nebo je světlo roztpylováno na větších částicích - to může být
voda v kapalném nebo pevném skupenství, prach, kouř. . . Jak uvádí Bednář v [2]
nebo i Hosnedl v [3], pro molekulární rozptyl je zásadní nepřímá závislost mezi
jeho účinností a čtvrtou mocninou vlnové délky světla ( proto je nejvíce rozptýlena
krátkovlnná část spektra a nerozptýlené záření je obohacováno o delší vlnové
délky), ale u rozptylu na větších částicích není tato závislost tolik výrazná - dalo
by se říci, že je tento rozptyl k vlnové délce dokonce neutrální, tedy bez preference
určitých vlnových délek. Proto je takto rozptýlené světlo přirozeně bílé.
Rozdíl mezi molekulárním rozptylem a rozptylem na větších částicích je i v jejich účinnosti v závislosti na směru šíření paprsku. Tuto účinnost popisuje tzv. roz-
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ptylová indikatrice. Jde o diagram, kde pro nepolarizované světlo vidíme válcově
symetrickou prostorovou závislost znázorňující vlastnosti rozptylu. Šipka udává
směr dopadajících paprsků na částici, která je rozptyluje, a jejíž střed je označen
jako O. Odchylka rozptýleného paprsku od původního směru udává rozptylový
úhel a plocha vymezená indikatricí ukazuje prostorové rozdělení rozptylu do různých směrů - čím větší plochou, kterou křivka indikatrice omezuje, musí paprsek
v daném směru projít, tím větší je pravděpodobnost, že se paprsek rozptýlí právě
do daného směru.

a)

b)

Obrázek 2.1: Rozptylové indikatrice pro a) molekulární rozptyl b) rozptyl na větších částicích [3]
Pro molekulární rozptyl je indikatrice symetrická jak podle osy kolmé na dopadající paprsek, tak podle osy s paprskem rovnoběžné, jak je vidět z obrázku 2.1
a). Tzn., že pravděpodobnost, že se paprsek rozptýlí ve stejném směru, ze kterého
přišel, je stejná, jako že se rozptýlí do směru opačného. A tato pravděpodobnost
je dvakrát vyšší, než pravděpodobnost, že se odrazí do směru kolmého na směr
dopadu. To ovšem vůbec neplatí pro rozptyl na částicích větších, než jsou molekuly. Jak je dobře viditelné z obrázku 2.1 b), je indikatrice značně nesymetrická záření je zde koncentrováno do malého úhlu ve směru původního paprsku. [2]

Rozptyl světla na vodních kapkách
Pro vznik duhy jsou vhodné větší vodní kapky - nejčastěji částice deště nebo
mrholení s průměrem 0,1 - 1 mm. Proto už nelze mluvit o molekulárním rozptylu, ale museli bychom uvážit rozptyl na větších částicích. To by ovšem pro
každou kapku bylo poměrně komplikované ( podrobnější odvození viz [2]), proto
se pro rozptyl na těchto částicích nejčastěji používá geometrická optika - vodní
kapky dobře odpovídají předpokladům, že se na nich dopadající světlo částečně
odráží, částečně láme dovnitř, ale že v podstatě žádné světlo neabsorbují.
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Stejně jako v [2] předpokládáme dopad nepolarizovaných, rovnoběžných paprsků ve směru osy x, kterou zavedeme jako procházející středem kapky. Při dopadu na optické prostředí, kdy dojde k částečnému odrazu a částečnému lomu,
se z původně nepolarizovaného světla stane světlo vždy alespoň částečně polarizované. Rozdělíme tedy intenzitu dopadajícího světla I0 na dvě navzájem kolmé
složky I01 a I02 , kde I01 je složka s vektorem intenzity kmitajícím kolmo na rovinu
dopadu, kdežto I02 má vektor intenzity kmitající v této rovině. Navíc předpokládáme, že jsou obě tyto složky stejně velké a že jsou nepolarizované. Odraz a lom
na optickém prostředí popisují Fresnelovy vzorce:

d˜2 =

r̃1 =

sin2 (α − β)
,
sin2 (α + β)

(2.1)

r̃2 =

tan2 (α − β)
,
tan2 (α + β)

(2.2)

sin 2α sin 2β
,
d˜1 =
sin2 (α + β)

(2.3)

sin 2α sin 2β
,
sin (α + β) cos2 (α − β)

(2.4)

2

kde r̃ označuje odrazivost pro jednotlivé složky, d˜ propustnost, α úhel dopadu a β
úhel lomu. Odrazivost je zavedená jako poměr množství světla odraženého ku celkovému dopadlému a propustnost jako poměr světla propuštěného ku celkovému
dopadlému. Navíc pro obě složky, kolmou i rovnoběžnou, platí:
r̃1 + d˜1 = 1 = r̃2 + d˜2

(2.5)

Protože jsme na začátku uvažovali dopad nepolarizovaného světla, bude rozptyl
na sférické částici symetrický vůči ose x, a tedy stačí popsat situaci v rovině obsahující osu x, protože zbytek prostoru popíšeme pouze rozrotováním této roviny
kolem osy x. Proto je podle této osy symetrická i rozptylová indikatrice.
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2.2

Odraz světla

Odraz světla, resp. jeho princip, byl popsán už ve starověkém Řecku matematikem Euklidem, ale nástin zákona odrazu byl zformulován až arabským učencem
Alhazenem. Ten byl asi nejvýznamnějším optikem středověku, mimo jiné ve svých
spisech zavrhl představu očí jako zdrojích paprsků ( podobně jako k tomu došel
Jan Marek Marci) a zabýval se i otázkou, v kterém bodě se má paprsek světla
odrazit od kulového zrcadla, aby po odrazu dospěl k oku pozorovatele. Tímto
problémem se zabýval třeba i Leonardo da Vinci, ovšem jeho přesné vysvětlení je
zásluhou až Christiana Huygense. Dnes je zákon odrazu znám ve formě, která zní:
1. Odražený paprsek zůstává v rovině dopadu určené dopadajícím paprskem
a kolmicí k uvažovanému rozhraní v bodě dopadu daného paprsku
2. Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu
Představu si lze udělat z obrázku 2.7, v kapitole lom světla. Odraz se výrazně
podílí na vzniku duhy, přímo tedy odraz na dešťových kapkách.

Odraz světla na kapce
Abychom usnadnili vysvětlování odrazu na kapkách vody, zavedeme nejprve jisté
zjednodušení - budeme uvažovat jednak zcela sférickou kapku, jednak vezmeme
v úvahu pouze paprsky dopadající rovnoběžně s osou x a ještě zanedbáme všechny
paprsky, které se při dopadu na kapku lomí, tzn. že budeme uvažovat pouze paprsky odražené.
Zavedeme dále úhel dopadu α, který bereme tak, že pro paprsky dopadající
v ose x bude úhel dopadu nulový a s rostoucí vzdáleností od osy úhel poroste
až do π/2, což je případ pouze tečného dotyku. Dále zavedeme ještě rozptylový
úhel δ, což je odchylka směru odraženého paprsku od směru paprsku dopadajícího.
[2]
A

a
a

a
A´´

d

a

x

A´

Obrázek 2.2: Odraz světla na sférické kapce [2]
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Z geometrie problému, viz nákres 2.2, je vidět, že rozptylový úhel δ můžeme
zadeﬁnovat pomocí úhlu dopadu, a to jako:
δ = π − 2α

(2.6)

Díky tomuto vztahu (stejně jako z obrázku) je vidět, že δ může dosahovat hodnot
pouze mezi 0 a π .
Pokud máme dva blízké rovnoběžné dopadající a odrážející se paprsky, liší se
jejich úhly dopadu a rozptylové úhly pouze inﬁnitezimálně o hodnoty dα a dδ.
Můžeme proto 2.6 napsat v diferencovaném tvaru:
dδ = −2dα

(2.7)

Pokud označíme poloměr kapky a a zavedeme-li I0 jako intenzitu dopadajících
paprsků, potom můžeme dle [2] označit kulový pásek dS0 , který označuje oblast,
kam mohou dané paprsky dopadnout - jde o symetrickou plochu po celé kapce,
což je možné díky rotační symetrii celé úlohy. Viz nákres 2.3, kde je daný pásek
označen jako zvýrazněné mezikruží.

dd
a
a
da
x

dS0

Obrázek 2.3: Nákres k popisu intenzity odražených paprsků [2]
Plocha pásku je zadána pomocí délky 2π sin α a šířky a dα, takže pro ni dostáváme, že její obsah je roven:
dS0 = 2πa sin α adα

(2.8)

Díky takto deﬁnovanému pásku můžeme deﬁnovat i prostorový úhel s vrcholem
ve středu kapky
dS0
= 2π sin α dα,
(2.9)
a2
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který následně použijeme pro vyjádření množství dopadlého světla na plochu
pásku dS0 za určitou jednotku času. Toto množství světla označíme jako dF0
a dostáváme pro něj podle [2] vztah:
dF0 = I0 cos αdS0 = 2πa2 sin α cos αI0 dα

(2.10)

Pokud bychom chtěli množství světla, které se odrazí do určitého prostorového
úhlu, dostáváme jej z předešlého vzorce jako:
dF = r̃dF0 = 2πa2 I0 r̃ sin α cos αdα,

(2.11)

kde r̃ je odrazivost, kterou získáme z Fresnelových vzorců. Dostaneme tedy rozdílné výsledky pro složku světla s rovnoběžnou a s kolmou polarizací na směr
šíření paprsku. Pro jednoduchost ovšem budeme uvažovat, že se velikost vektoru
intenzity kmitající kolmo na rovinu dopadu rovná velikosti vektoru intenzity kmitajícímu v této rovině, matematicky vyjádřeno jako I01 = I02 = I20 , což následně
poněkud zjednoduší některé výpočty.
Nyní už máme vyjádření pro velikost prostorového úhlu, do kterého se může
rozptýlit světlo odražené z plochy dS0 . Tento úhel dω je vymezen úhly δ a δ + dδ
a navíc pro něj platí:
dω = 2π sin δ | dδ |
(2.12)

Abychom z tohoto vyjádření získali vyjádření sin δ, využijeme rovnost 2.6 a potom
už jenom z vlastností goniometrických funkcí dostáváme rovnost:
sin δ = sin 2α = 2 sin α cos α,

(2.13)

kterou pokud společně s 2.7 dosadíme do 2.12, dostáváme, že:
dω = 2π2 sin α cos α | −2dα |= 8π sin α cos αdα

(2.14)

Intenzitu odraženého světla kolem celé kapky, tedy pro paprsky dopadající
na jakékoli místo na kapce, dostaneme tak, že jako v [2] obklopíme uvažovanou kapku myšlenou kulovou plochou s poloměrem větším, než jaký má samotná
kapka. Takže paprsky, které se na kapce odrazily na ploše dS0 , prochází na této
kulové slupce plochou o obsahu R2 dω. Tím pádem se zde změní i intenzita odraženého světla, a to ve smyslu:
I=

2πa2 I0 r̃ sin α cos αdα
a2 I0 r̃
dF
=
=
,
R2 dω
R2 8π sin α cos αdα
4R2

(2.15)

kde jsme do druhé rovnosti dosadili z 2.11 a 2.14. Je tedy vidět, že pro obě
na sebe kolmé polarizace platí stejný vztah, rozdílnost v polarizaci se projeví
pouze v daném koeﬁcientu odrazivosti, tj. rovnice budou pro jednotlivé složky
vypadat:
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a2
I01 r̃1 ,
(2.16)
4R2
a2
I2 =
I02 r̃2
(2.17)
4R2
Abychom hledanou celkovou intenzitu mohli vyjádřit, stačí nyní jenom obě složky
2.16 a 2.17 sečíst:
a2 r̃1 + r̃2
(2.18)
I = I1 + I 2 = I 0 2
4R
2
Odsud je díky porovnání s 2.15 vidět, že:
I1 =

r̃ =

r̃1 + r̃2
2

(2.19)

Světelná energie
Pomocí intenzity odražených paprsků můžeme deﬁnovat novou veličinu, a to
množství světelné energie odražené za jednotku času v určitém směru do jednotkového prostorového úhlu. Tato veličina je deﬁnována jako ( viz např. [2]):
Ω̃ = IR2 ,

(2.20)

kde R v deﬁnici označuje vzdálenost od středu kapky.
Pomocí takto deﬁnované světelné energie je možné určit tvar rozptylové indikatrice odraženého světla. Abychom došli k požadovanému tvaru, stačí do rovnice
2.20 dosadit ze vzorce 2.18 pro intenzitu:
Ω̃ = I0

a2 r̃1 + r̃2
4
2

(2.21)

Do tohoto tvaru nyní dosadíme za koeﬁcienty odrazivosti z Fresnelových vzorců
a využijeme vlastností goniometrických funkcí k tomu, abychom se pro r̃1 a pro r̃2
dostali k vyjádřením:
r̃1 =

√
!2
cos α − n2 − sin2 α
√
,
cos α + n2 − sin2 α

(2.22)

√
!2
n2 cos α − n2 − sin2 α
√
(2.23)
r̃2 =
n2 cos α + n2 − sin2 α
Protože pro vyjádření rozptylové indikatrice odraženého světla bude vhodnější
mít odrazivosti závislé na rozptylovém úhlu δ, dosadíme do předchozích rovností
za α z 2.6. Máme tedy úhel α dán jako α = − 2δ + π2 , a tedy
π δ
−
sin α = sin
2 2
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!

!

δ
= cos
,
2

jak vyplývá z vlastností goniometrických
funkcí, viz. např [6]. Obdobně díky tomu
 
δ
dostáváme, že cos α = sin 2 . Díky těmto vyjádřením můžeme stejně jako v [2]
napsat odrazivosti závislé jenom na rozptylovém úhlu:
q



sin( 2δ ) −



n2 sin( 2δ ) −

r̃1 = 
r̃2 = 

sin( 2δ )

+

q

n2 − cos2 ( 2δ )

n2

n2 sin( 2δ ) +

−

q

q

cos2 ( 2δ )

2


n2 − cos2 ( 2δ )

n2 − cos2 ( 2δ )

(2.24)

,
2


(2.25)

,

takže tvar rozptylové indikatrice pro odražené světlo v závislosti na rozptylovém
úhlu δ bude mít tvar:
q



q





δ
δ
δ
δ
2
a 1 sin 2 − n2 − cos2 ( 2 ) n sin( 2 ) + n2 − cos2 ( 2 )
q
q


I0 
Ω̃ =
4 2 sin( δ ) − n2 − cos2 ( δ ) n2 sin( δ ) + n2 − cos2 ( δ )
2

2



+ 

sin 2δ +

q

sin( 2δ ) −

2



n2 − cos2 ( 2δ )

q

n2 sin( 2δ ) +



n2 − cos2 ( 2δ )

2

q

n2 sin( 2δ ) +

2



n2 − cos2 ( 2δ )

q



n2 − cos2 ( 2δ )

(2.26)

Tento vzorec neukazuje tvar rozptylové indikatrice příliš intuitivně, ale jeho graﬁcké znázornění už je názornější, viz nákres 2.4.

o
Obrázek 2.4: Rozptylová indikatrice světla odraženého na sférické kapce se středem
v bodě 0 [2]
Z tohoto nákresu je možné dobře popsat i obě krajní situace, které mohou
při dopadu na kapku nastat - úhel α je 0 nebo π2 , viz nákres 2.5.

a
a
b)

a)

Obrázek 2.5: Krajní případy dopadu paprsku na kapku: a) paprsek dopadá v ose
x, tzn. úhel dopadu je nulový b) úhel dopadu je roven 90ti stupňům
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V případě, kdy je úhel dopadu nulový, tedy když paprsek dopadá kolmo na rozhraní dvou prostředí ( v našem případě přímo v ose x) a odráží se zpět ve směru
dopadajících paprsků, je absorpce velice silná, takže se odrazí pouze několik jednotek procent. Dopadový úhel se totiž rovná π a koeﬁcienty odrazivosti pro oba
typy polarizace, tedy kolmou i rovnoběžnou, jak plyne z 2.24 a 2.25 po dosazení
daného úhlu, jsou rovny


n−1 2
,
(2.27)
r1 = r 2 =
n+1
proto je indikatrice v tomto směru značně zkrácená. ( Právě to ukazuje na malé
množství paprsků odrážejících se do tohoto směru.)
V přírodě je tato situace poměrně častá - takový efekt lze pozorovat například
při pohledu na vodní plochu při Slunci vysoko na obloze. Voda záření silně absorbuje, jenom velice slabě odráží, a proto vypadá tmavá a Slunce se v ní nezrcadlí.
V případě, kdy je úhel dopadu roven 90ti stupňům, jde pouze o tečný dotyk a odrazí se téměř všechno dopadající záření. Dopadový úhel je v tomto případě roven
nule a světlo se odrazí do opačného směru, než dopadající paprsky. Koeﬁcienty
odrazivosti se rovnají, ale zde jsou oba rovny jedné. Indikatrice je v tomto směru
výrazně protáhlá, což jenom opět odpovídá odvozené situaci. I toto lze v přírodě
pozorovat, dokonce opět na vodní hladině. Při rovné vodní hladině a Slunci nízko
nad obzorem, se ve vodní hladině ”zrcadlí” celý západ Slunce, protože voda silně
odráží a jenom málo absorbuje. [2]
Míra polarizace
Světlo ze Slunce, které vstupuje do zemské atmosféry, je běžné nepolarizované elektromagnetické záření, ovšem polarizuje se rozptylem ( molekulárním i na větších
částicích). Jako míru polarizace můžeme pomocí složek intenzity I1 a I2 deﬁnovat
novou bezrozměrnou veličinu, v [2] zadanou jako:
Ppol =

I1 − I2
I1 + I 2

(2.28)

Míra polarizace Ppol může nabývat hodnot mezi 0 a 1 a jak plyne z deﬁniční
rovnice, nulovou hodnotu udáváme v případě, že má světlo složky I1 i I2 stejné,
tedy je když nepolarizované.
Míru polarizace můžeme vyjádřit i pomocí koeﬁcientů odrazivosti - toto vyjádření získáme, pokud do rovnice 2.28 dosadíme výrazy pro intenzitu z rovnice
2.15:
a2
a2
I01 r̃1 4R
I01 r̃1 − I02 r̃2
r̃1 − r̃2
2 − I02 r̃2 4R2
=
=
,
(2.29)
Ppol =
a2
a2
I01 r̃1 + I02 r̃2
r̃1 + r̃2
I01 r̃1 4R2 + I02 r̃2 4R2
kde jsme v poslední rovnosti opět uvažovali obě složky, tj. I01 i I02 navzájem
rovné. Z výsledku potom plyne, že pro míru polarizace rovnu nule platí, že se
musí oba koeﬁcienty navzájem rovnat. Pro úplnou polarizaci zase vyplývá, že
jeden z koeﬁcientů r̃1 nebo r̃2 musí být nulový, aby byla míra polarizace rovna
jedné.

12

To je opět v souladu s pozorováním přírody, přímo tedy se situací odrazu
světla na vodní hladině. V obou krajních případech, viz nákres 2.5, bude odražené
světlo zcela nepolarizované, jak plyne z 2.29 po dosazení do 2.22 a 2.23 s uvážením
daných úhlů dopadu. Pokud jde o rozptyl v jiných úhlech, než jsou zmíněné dva
krajní případy, je už odražené světlo vždy alespoň částečně polarizované. A zcela
polarizované světlo, tedy světlo s mírou polarizace rovnou jedné, vzniká, jak bylo
řečeno, jen v případech, kdy se jedna z odrazivostí rovná nule. Například pro r̃2 = 0
podobně jako v [2] z 2.22 dostáváme:
n2 cos α =

q

n2 − sin2 α,

(2.30)

odkud když vyjádříme sin2 α pomocí goniometrických rovností jako:
sin2 α =

n2 (1 − n2 )
n2
,
=
1 − n4
(1 + n2 )

(2.31)

můžeme snadno vyjádřit tangens úhlu dopadu α, který následně využijeme ke stanovení podmínky pro tzv. Brewsterův úhel. Máme tedy výraz
tan α =

q
sin α
sin α
=
(n2 + 1) sin α,
=√
cos α
1 − sin2 α

do kterého když dosadíme vyjádření pro druhou mocninu sinu úhlu dopadu ze vztahu
2.31, dostáváme, že:
tan α = n,
(2.32)
tedy vidíme, že tangens úhlu dopadu je přímo roven relativnímu indexu lomu.
Právě takový úhel dopadu α nazýváme Brewsterovým úhlem a je to úhel, při kterém je světlo plně polarizováno. A protože jsme na počátku zvolili jako nulovou
složku r̃2 , bude to případ světla, jehož elektrický vektor kmitá v rovině kolmé
na rovinu dopadu.[2]
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2.3

Lom světla

Paprsek, který dorazí na rozhraní dvou prostředí s různými rychlostmi šíření
světla, se na tomto rozhraní jednak částečně odráží ( odraz světla je popsán
v předchozí kapitole), jednak částečně láme. Situace je dobře viditelná na ob′
rázku 2.6. Na tomto obrázku označují α a α úhly dopadu a odrazu a β úhel lomu
daného paprsku. Jak plyne z kapitoly o zákonu odrazu, úhel dopadu se rovná úhlu
′
odrazu,α = α , ovšem není už roven úhlu lomu β, protože v tomto případě nejde
o paprsek odražený, nýbrž lomený z prostředí 1 do prostředí 2.
Pokud budou obě zmíněná prostředí elektricky nevodivá a vzájemně oddělená
nepohyblivým rovinným rozhraním, můžeme každému přiřadit rychlost, kterou se
v něm pohybuje světelný paprsek, a to pro prostředí s označením 1 pomocí vztahu:
v1 = √

c
ǫr1 µr1

(2.33)

,

analogicky pro prostředí 2. Jak je patrné, je rychlost deﬁnována pomocí rychlosti
světla c, relativní permativity ǫr1 a relativní magnetické permeability µr1 . Tento
vztah vychází z Maxwellových rovnic, odvození viz např. [2], str. 100 - 102.
Pomocí těchto veličin můžeme postupem z [2] zavést další veličinu, tzv. relativní index lomu prostředí 2 vůči prostředí 1, a to jako:
√
ǫr2 µr2
v1
n12 =
=√
(2.34)
v2
ǫr1 µr1

a a´
1
2

C
B

A

D

b

Obrázek 2.6: Geometrický rozbor pro odvození indexu lomu [2]
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Pokud budeme chtít vyjádřit tento poměr pomocí geometrie obrázku 2.6, stačí
vyjádřit rychlost pomocí vztahu v = s/t. Uvažujeme tedy (stejně jako v [2]), že
dopadají na rozhraní v místech A a B dva rovnoběžné paprsky. Bod C označuje
průsečík roviny druhého paprsku a roviny k němu kolmé a obdobně bod D ukazuje
místo, kde se protíná rovina lomeného paprsku s na ní kolmou rovinou, která navíc
obsahuje bod dotyku s rozhraním. Potom úsečky AC a BD označují vlnoplochy
dopadajícího rovnovážného záření, které vytváří paprsky dopadající na rozhraní
ve chvíli, kdy se předchozí paprsek zrovna dostal do bodu B, kde se částečně láme
a odráží. Odsud už je vidět, že pokud paprsek urazí v prostředí 1 úsek CB, musí
lomený paprsek v prostředí 2 projít úsek AD. Tím pádem máme soustavu dvou
rovnic pro dvě neznámé:
(2.35)
(2.36)

AD = v2 t
CB = v1 t
Když odsud vypočtené v1 a v2 dosadíme do 2.34, dostaneme, že:
v1
CB
=
=
v2
AD

n12 =

CB
AB
AD
AB

,

(2.37)

což když vyjádříme pomocí goniometrických funkcí, jmenovitě sinů, dostáváme se
ke známému Snellově zákonu lomu:
n12 =

sin α
sin β

(2.38)

Při lomu paprsků může dojít ke dvěma odlišným situacím: v1 ≻ v2 , tedy paprsek se lomí z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího, a to potom
nastává tzv. lom ke kolmici, tedy α ≻ β, jak vyplývá z 2.38 a 2.37. Tento případ je ostatně zakreslen i na nákresu 2.6. Může nastat i situace opačná, tedy kdy
v1 ≺ v2 , a nastává lom od kolmice. Potom opět z 2.37 a 2.38 plyne, že při průchodu
paprsku z prostředí opticky hustšího do řidšího, bude α ≺ β.[3]
Pro každé prostředí navíc zavádíme absolutní index lomu, což je veličina, která
je zavedena jako relativní index lomu daného prostředí a vakua. Pro vakuum
uvažujeme relativní permitivitu i relativní magnetickou permeabilitu rovny jedné,
z čehož z 2.33 plyne jednak to, že rychlost šíření světla ve vakuu je opravdu c,
a jednak fakt, že můžeme absolutní index lomu deﬁnovat jako:
n=

c √
= ǫr µ r ,
v

(2.39)

kde jako v označujeme rychlost šíření světelných paprsků v prostředí s danými ǫr
a µr .[3]
Po srovnání se zavedeným relativním indexem lomu z 2.34 je dobře vidět souvislost mezi relativními a absolutními indexy lomu:
n=

v1
=
v2
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v1
c
v2
c

=

n2
n1

(2.40)

Jelikož se budeme zabývat lomem spojeným se vznikem duhy, budeme uvažovat
lom na dešťových kapkách v atmosféře. Při prvním přiblížení můžeme pro vzduch
položit relativní magnetickou permeabilitu rovnu jedné ( což je ostatně pro atmosféru dobře splněno), takže dosazením tohoto poznatku do 2.34 dostáváme obvyklý
tvar pro vyjádření absolutního indexu lomu vzduchu:
n=

√

(2.41)

ǫr

Tento absolutní index lomu vzduchu je nepřímo úměrný vlnové délce světla, ale závislost je to poměrně slabá a v oblasti viditelného záření, která je za+vznik duhy
podstatná - mění podle [2] n až na šestém místě za desetinnou čárkou, proto ji nadále nebudeme v úvahách zohledňovat a budeme index lomu vzduchu považovat
roven jedné. Při zachování tohoto předpokladu pro rozhraní voda-vzduch mimo
jiné dostáváme, že je relativní index lomu totožný s indexem lomu absolutním.
Co už ale zanedbat nelze, je fakt, že tato závislost indexu lomu na vlnové délce
se uplatňuje i v kapce, kde je tato závislost mnohem silnější. Index lomu dešťové
kapky se udává jako:
• n = 1,330 pro červené paprsky
• n = 1,334 pro zelené paprsky
• n = 1,337 pro modré paprsky
Je tedy vidět, že paprsky s kratšími vlnovými délkami se při vstupu do hustšího
prostředí lámou více, jak plyne ze 2.38 a to tedy vysvětluje i charakteristický sled
barev duhového oblouku.

Lom světla na kapce

a
d(2)

b

b

a
x

0

Obrázek 2.7: Dvojnásobný lom paprsku bez vnitřních odrazů na kapce [2]
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Pro vysvětlení tohoto jevu budeme uvažovat jenom lom světla na kapce, odraz
zatím zanedbáme. Tedy máme situaci, kdy paprsek dojde na vodní kapku, lomí
se dovnitř a na druhé straně se zase lomem dostává ven pod stejným úhlem,
pod jakým do kapky vstupoval. Stejně jako v [2] zavedeme rozptylový úhel δ (x) ,
kde číslo v závorce označuje počet lomů, které daný paprsek v kapce podstoupil,
tedy jeho násobnost. (Obecně budou veličiny s exponentem (2) značit veličiny
příslušející dvojitému lomu v kapce). Rozptylový úhel je úhel, který je sevřený
směrem paprsku vstupujícího a směrem paprsku vystupujícího. Proto můžeme
například δ (2) vyjádřit jako:
(2.42)
δ (2) = 2(α − β),

což je vidět z geometrie problému, který je podrobně rozkreslen na nákresu 2.8.

a
a-b

p-

2(a

-b

b

)

d

p-

2b

a-

b

b

a
Obrázek 2.8: Rozkreslené geometrické poměry v kapce
Pokud bude paprsek dopadat v ose x, která prochází středem kapky, je vidět
i z obrázku 2.7, že úhel dopadu α bude roven nule. Potom ale bude úhel lomu β
nulový,protože v tomto případe k lomu nedojde, a tedy z 2.42 dostáváme, že nulový
bude i rozptylový úhel δ (2) . Ovšem se vzdalováním dopadajícího paprsku od osy
x se δ (2) bude zvětšovat. To plyne i z 2.38, protože roste-li α, musí růst i β.
Ke stejnému závěru dojdeme i pomocí derivace 2.42 ([2]):
dδ (2)
dβ
= 2 1−
dα
dα
Pokud k vyjádření poměru

dβ
dα

!

(2.43)

použijeme Snellův zákon
sin α = n sin β,

(2.44)

dβ
1 cos α
=
,
(2.45)
dα
n cos β
kde druhá rovnost je diferenciální tvar Snellova zákona lomu, dostáváme, že:
1 cos α
dδ (2)
=2 1−
dα
n cos β
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!

(2.46)

Vždy platí, že jak úhel dopadu α, tak úhel lomu β leží v intervalu hodnot mezi
0 a π/2. Pro lom ke kolmici (protože se paprsek láme ze vzduchu do vody, tedy
do opticky hustšího prostředí) vychází, že:
(2.47)

| dα |≻ dβ,

a tedy z diferenciálního tvaru Snellova zákona máme, že cos α ≺ n cos β, což
po dosazení do 2.46 dává výsledek
dδ (2)
≻0
dα

(2.48)

Z toho tedy plyne, že pro rostoucí úhel α od nuly do π/2 bude δ (2) monotónně
růst až do limitní hodnoty příslušející případu tečného dotyku paprsku s kapkou,
tedy kdy α je rovna právě π/2. V této situaci nám 2.38 dává, že úhel lomu je
zadán vztahem:
(2.49)
lim (sin β)−1 = n
α→π/2

Abychom i pro lom mohli určit tvar rozptylové indikatrice, vymezíme si opět
dle [2] na kapce pásek dS0 symetrický kolem osy x a zkoumáme množství světla,
které dopadne na kapku za jednotkový čas, a které projde tímto páskem. Jde
o situaci podobnou jako pro odraz světla, která je popsána v minulé kapitole,
˜
ovšem bude se lišit o druhou mocninu koeﬁcientu propustnosti d:
dF (2) = dF0 d˜2

(2.50)

Koeﬁcient propustnosti je deﬁnován pomocí Fresnelových vzorců, v tomto případě
vztažený k rozhraní voda - vzduch. Protože dF0 jsme deﬁnovali v 2.10 jako
dF0 = I0 cos αdS0 a dS0 v 2.8 jako dS0 = 2πa sin α adα, dostáváme:
dF = 2πa2 I0 d˜2 sin α cos αdα,

(2.51)

tedy že světlo je rozptýleno do prostorového úhlu mezi δ (2) a δ (2) +dδ (2) , se středem
v ose x. Tento prostorový úhel, který označíme jako dω, můžeme vyjádřit jako:
dω = 2π sin δ (2) dδ (2)

(2.52)

Ve vzdálenosti R od středu kapky mu bude odpovídat plocha R2 dω - takže dostáváme, podobně jako v 2.15, že intenzitu můžeme vyjádřit ve tvaru:
I

(2)

a2
sin 2α
dF (2)
˜(2)
 (2) 
=
I
d
= 2
0
R dω
2R2
sin δ (2) dδ

(2.53)

dα

Když potom do poslední rovnosti dosadíme vyjádření pro poměr dδ (2) /dα z rovnosti 2.46, máme konečné vyjádření pro intenzitu:
I (2) =

a2
sin 2α
˜(2)


d
I
0
4R2
sin δ (2) 1 − 1 cos α
n cos β
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(2.54)

Pokud bychom stejně jako v [2] chtěli oddělené intenzity pro obě složky dopadajícího nepolarizovaného světla, dostáváme za předpokladu jejich stejných velikostí
vztahy:
a2 I0 ˜2
sin 2α
(2)

,
d1
I1 =
(2.55)
2
α
(2)
4R 2 sin δ
1 − n1 cos
cos β
(2)

I2 =

sin 2α
a2 I0 ˜2


d2
2
4R 2 sin δ (2) 1 − 1 cos α

(2.56)

n cos β

Z intenzit vyjádřených pro jednotlivé složky už můžeme pomocí odpovídajících
propustností d˜21 a d˜22 , které do 2.55 a 2.56 dosadíme z Fresnelových vzorců, popsat
intenzity pro obě složky:
(2)

I1 =

a 2 I0
sin 2α sin2 2α sin2 2β


,
8R2 sin δ (2) 1 − 1 cos α sin4 (α + β)

(2.57)

n cos β

(2)

I2 =

sin 2α sin2 2α sin2 2β
a 2 I0


8R2 sin δ (2) 1 − 1 cos α sin4 (α + β) cos4 (α − β)

(2.58)

n cos β

Kdybychom chtěli získat celkovou intenzitu, stačí pouze provést superpozici těchto
dvou řešení (podobně jako v případě odraženého světla). díky takto vyjádřené
intenzitě už je snadné určit indikatrici lomeného světla dle vztahu 2.20. Dostali
bychom se k tvaru znázorněnnému na nákresu 2.9.

0

Obrázek 2.9: Rozptylová indikatrice světla, které na kapce se středem O podstoupilo dvojnásobný lom bez vnitřních odrazů [2]
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2.4

Vnitřní odraz

Jak již bylo řečeno, odraz světla na kapkách vody se podílí na vzniku duhy, ovšem
zcela zásadní funkci mají odrazy vnitřní. Duha totiž vzniká při průchodu slunečních paprsků vrstvami vzduchu, které obsahují dostatek větších vodních kapek. Právě na těchto kapkách se paprsek jednak částečně odráží, jednak částečně
láme. A právě lomený paprsek se uvnitř kapky ještě znovu odráží a vychází z ní
pod stejným úhlem α, pod jakým do kapky vstupoval, což platí pro jakýkoli počet
odrazů.[2]

a
b
b
b

0

d

(3)

x

b

a
Obrázek 2.10: Situace v kapce při vnitřním odrazu [2]
Celá situace je nakreslena na obrázku 2.10, kde α je stále úhel dopadu a δ (k) je
rozptylový úhel vystupujícího paprsku, který postoupil k−2 odrazů. Jde o celkový
úhel stočení paprsku vůči jeho původnímu směru. U vícenásobného odrazu může
být rozptylový úhel dokonce větší, než π. Abychom s δ (k) zůstali v rozmezí úhlů 0
a π, musí pro k ≻ 2 platit, že pro lichý počet vnitřních odrazů od zjištěného δ (k)
odečteme největší možný n-násobek úhlu 2π, a pro sudý počet vnitřních odrazů
budeme δ (k) uvažovat jako doplňkovou hodnotu původní hodnoty do nejbližšího
celočíselného násobku úhlu 2π.
Intenzita světla
I pro vnitřní odraz deﬁnujeme příslušnou intenzitu I (k) , kde jde o intenzitu paprsku, který podstoupil k − 2 vnitřních odrazů. Tato intenzita je v [2] deﬁnována
pomocí vztahu:
dF0 r̃k−2 d˜2
,
(2.59)
I (k) =
R2 dω
kde r̃k−2 označuje odrazivost pro k − 2 odrazů, d˜2 propustnost pro 2 lomy, R
vzdálenost od středu kapky o poloměru a, dF0 množství dopadlého světla dané
rovností 2.10 a dω je prostorový úhel, který je rovnicí 2.12 v tomto případě zadán
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jako dω = 2π sin δ k | dδ k |. Když tato vyjádření dosadíme do deﬁničního vztahu
2.59, dostáváme se k tvaru:
I (k) =

I0 a2 sin 2αr̃k−2 d˜2
I0 a2 sin α cos αdαr̃k−2 d˜2
=
(k)
R2 sin δ (k) | dδ k |
2R2 sin δ k | dδdα |

(2.60)

Nyní ovšem, abychom získali vhodnější formu vzorce, vyjádříme rozptylový úhel
(k)
δ (k) a následně i poměr dδdα . Dle [2] tedy dostáváme:
δ (k) = (k − 2)π + 2[α − (k − 1)β],

(2.61)

odkud z derivování plyne:
dβ
dδ (k)
= 2 1 − (k − 1)
dα
dα
"

#

(2.62)

Pokud do tohoto tvaru dosadíme z diferenciálního vyjádření Snellova zákona lomu
2.45, dojdeme k rovnosti:
dδ (k)
(k − 1) cos α
,
=2 1−
dα
n cos β
#

"

(2.63)

kterou pokud následně dosadíme do vyjádření 2.60, můžeme intenzitu napsat
ve tvaru:
a2
sin 2α
(2.64)
I (k) =
I0 r̃k−2 d˜2
2
(k)
4R
sin δ 1 − (k−1) cos α
nr

cos β

Pokud tento tvar rozepíšeme pro obě složky světla, které jsou na sebe navzájem
kolmo polarizovány, dostáváme podobně jako pro lom či odraz:
(k)

I1 =

(k)

I2 =

sin 2α
a2 I0 k−2 ˜2
r̃
,
d
1
1
cos α
4R2 2
sin δ (k) 1 − (k−1)
nr cos β

(2.65)

sin 2α
a2 I0 k−2 ˜2
r̃2 d2
,
2
cos α
4R 2
sin δ (k) 1 − (k−1)
nr cos β

(2.66)

kde opět vycházíme z předpokladu stejných velikostí intenzit jednotlivých složek
světla.
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Protože žádná ze složek intenzity, ani intenzita celková, nemůže mít nekonečné
hodnoty, nesmí se jmenovatel zlomku v deﬁnici intenzity 2.64 a obdobně u jejích
složek 2.65 a 2.66, rovnat nule. Z toho dostáváme dvě podmínky:
h

1. 1 −

k−1 cos α
n cos β

2. sin δ (k) 6= 0

i

6= 0

kde první podmínka s použitím rovnosti 2.63 přechází na:
dδ (k)
6= 0
dα

(2.67)

Kdyby tato podmínka nebyla splněna, dostali bychom z tvaru 2.67 postupnými
úpravami a použitím Snellova zákona lomu 2.38 a goniometrické rovnosti B.6, že:
cos α =

n
cos β
k − 1s

sin2 α
n
1−
k−1
n2
n2
sin2 α
cos2 α =
1
−
(k − 1)2
n2
cos2 α
n2 − 1
+
,
=
(k − 1)2 (k − 1)2
=

(2.68)
(2.69)
(2.70)
(2.71)

Odsud už lze vyjádřit cos α, což bude vhodné pro vyjádření principu minimální
odchylky:
n2 − 1
k 2 − 2k
s
n2 − 1
cos α =
k 2 − 2k

cos2 α =

(2.72)
(2.73)

Princip minimální odchylky
Tento princip patří mezi základní vlastnosti geometrické optiky a říká, že ”v případech, kdy ve funkční závislosti úhlu stočení paprsku vůči jeho původnímu směru
na úhlu dopadu existuje lokální minimum, dochází ve směrech odpovídajících této
minimální odchylce ke koncentraci intenzity světla.”[4]
To můžeme použít pro popis principu vzniku duhy, avšak nelze jej aplikovat jenom na jednoduchý lom, protože u něj je závislost úhlu rozptylu δ na úhlu dopadu
α monotónní, tedy bez minima, ve kterém by se intenzita světla koncentrovala.
Ovšem už pro lom na sférických kapkách, který je spojen s vnitřními odrazy, princip minimální odchylky použít lze. Použitelný je třeba i pro lom na hranolu, to
ovšem pro vznik duhy není relevantní. . .
Hledané minimum ve funkční závislosti zjistíme pomocí derivací. Protože jde
v tomto případě o závislost úhlu rozptylu na úhlu dopadu, budeme derivovat δ
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právě podle α. Chceme najít minimum, tedy extrém, proto položíme tuto derivaci
rovnu nule:
dδ (k)
=0
(2.69)
dα
Jelikož má být daný extrém lokálním minimem, doplníme ještě tu podmínku,
že druhá derivace, znovu podle α, musí být větší než nula:
d2 δ (k)
>0
dα2

(2.70)

Jak jsme dostali z 2.68, je nesplnění první podmínky rovnocenné vztahu:
cos α =

s

n2 − 1
k 2 − 2k

I druhou derivaci vyjádříme pomocí rovnosti 2.58, tak, abychom ji získali ve tvaru
sinů a cosinů:
!′

k − 1 cos α
,
−2
n cos β
k − 1 sin α(cos2 α − n2 cos2 β)
,
= −2
n
n2 cos3 β

d2 δ
=
dα2

(2.71)
(2.72)

kde jsme opět využívali vztahu 2.40 a goniometrických rovností. Protože úhly α
a β náleží vždy intervalu h0; π/2i, budou úhly sin α i cos β větší, než nula; a protože
pracujeme s k > 2, bude i zlomek k−1
vždy kladný, stejně jako index lomu.
n
A protože jde o lom ke kolmici, musí být splněna rovnost cos α < n cos β, tudíž
i po umocnění platí, že cos2 α−n2 cos2 β < 0. Proto je tedy závorka v 2.72 záporná
a celkově máme, že je druhá derivace větší, než nula, tedy že jde o minimum, což
je ve shodě s teoretickým předpokladem 2.70. [2]

Duhová funkce
Jak bylo zmíněno dříve, je index lomu závislý na vlnové délce, a proto se pro jednotlivé složky bílého světla mírně liší - od 1,33 pro červené paprsky až po 1,337
pro paprsky ﬁalové. Díky znalostem indexů lomu můžeme určit ze známého úhlu
dopadu α úhel lomu i rozptylový úhel. Tento rozptylový úhel δ bude samozřejmě
jiný pro jednonásobný a pro dvojnásobný vnitřní odraz. Situace pro jednonásobný
odraz je rozkreslena na obrázku 2.10.
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Obrázek 2.10: Situace v kapce pro odvození duhové funkce [15]
Pokud stejně jako v [14] uvažujeme paprsek bílého světla vstupující do kapky
ve výšce h nad osou x, kde bereme kapku jako jednotkovou, abychom se dostali
k h v hodnotách mezi 0 a 1, pak ponecháme i nadále označení α pro úhel, pod kterým paprsek do kapky vstupuje a pod kterým kapku opět opouští, β pro úhel,
pod kterým se paprsek dvakrát láme, δ pro rozptylový úhel a zavedeme ještě úhel
γ pro doplňkový úhel k úhlu δ.
Tento doplňující úhel, který mezi sebou svírá vstupující a vystupující paprsek,
jenž podstoupil v kapce jeden vnitřní odraz, můžeme zavést jako:
γ = 360o − 2α − 2(180 − 2β) = 4β − 2α

(2.73)

Podobně můžeme vyjádřit sinus úhlu dopadu a následně i samotný úhel:
sin α = h,
α = arcsin h,

(2.74)
(2.75)

z čehož s použitím Snellova zákona získáváme vyjádření i pro β:
!

h
,
β = arcsin
n

(2.76)

takže můžeme dosadit do původního vztahu 2.73 pro úhel γ a dostáváme se k
hledané duhové funkci, která má pro jeden vnitřní odraz tvar
!

h
γ = 4 arcsin
− 2 arcsin h,
n

(2.77)

a jde o závislost ”vyjadřující velikost úhlu γ na vzdálenosti dopadajícího paprsku
h od osy kapky” [9].
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Pro situaci se dvěma vnitřními odrazy dostáváme dle [9] pro úhel γ II (II označuje, že paprsek podstoupil dva vnitřní odrazy) vztah:
γ II = π − 6β − 2α,

(2.78)

do kterého pokud dosadíme vyjádření 2.75 a 2.76 pro dané úhly, máme duhovou
funkci ve tvaru:
!
h
γ II = π − 6 arcsin
+ 2 arcsin h
(2.79)
n
Obě právě vyjádřené duhové funkce jsou vykresleny v grafu 2.11, na kterém
jsou dobře vidět extrémy jednotlivých funkcí. Vidíme, že duhová funkce pro jeden
vnitřní odraz, tedy pro případ, kdy následně vzniká primární duhový oblouk, má
své maximum v oblasti kolem 42◦ - přesněji 42,5◦ pro červenou složku a 40,6◦
pro složku ﬁalovou. Proto je na obloze nejvýš vidět právě červený pás. Duhová
funkce pro dva vnitřní odrazy, tedy pro případ vzniku sekundární duhy, má extrém
(v tomto případě minimum) v oblasti kolem 51◦ - tj. 50,1◦ pro červenou a 53,5◦
pro ﬁalovou složku. Proto je sled barev na obloze převrácený a také úhlová šířka
je v tomto případě větší, oproti primární duze skoro dvojnásobně. Z toho samého
grafu je možno vysvětlit i existenci tzv. Alexandrova pásu.

Obrázek 2.11: Duhová fukce pro jeden a dva vnitřní odrazy; spodní větev grafu náleží hlavní duze, horní větev náleží duze vedlejší, oblast vyznačená přerušovanými
čarami označuje tzv. Alexandrův pás
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Alexandrův pás
Alexandrův pás je tmavší pás mezi primárním a sekundárním duhovým obloukem,
který byl pozorován již ve starověkém Řecku. (V grafu je vyznačen jako oblast
mezi dvěma přerušovanými čarami.) Vzniká tak, že paprsky, které podstoupí jeden
vnitřní odraz, se podílí buď na vzniku hlavního oblouku duhy nebo osvětlují oblohu
uvnitř tohoto oblouku (v grafu 2.11 jde o část pod spodní křivkou) a paprsky,
které podstoupí dva vnitřní odrazy, buď formují vedlejší duhový oblouk nebo
osvětlují oblohu nad ním ( v grafu 2.11 jde o část nad horní křivkou). Takže část
oblohy mezi 42. a 51. stupněm, která nenáleží ani jedné z vyznačených křivek,
není osvětlena paprsky, které podstoupily jedno- nebo dvojnásobný vnitřní odraz,
tzn., že je méně osvětlována, a právě to je onen zmiňovaný Alexandrův pás. [15]
Obrázky Alexandrova pásu jsou uvedeny v Obrazové příloze - obrázky B.15
a B.16.

1 vnitřní odraz
V případě jednoho vnitřního odrazu uvažujeme opět jako v [2] paprsek vstupující
do kapky v rovnoběžném směru vůči ose x. Dále, protože půjde o jeden odraz, bude
”k” v exponentu δ (k) rovno 3, protože, jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly, číslo
označuje k−2 odrazů. (tj. 3−2 = 1) Pokud bude paprsek vstupovat přímo v ose x,
tedy bude-li úhel dopadu α nulový, bude vystupovat z kapky ve směru opačném,
než ve kterém přišel. To plyne ostatně i z rovnosti 2.1, protože odsud dostáváme,
že úhel rozptylu δ (3) je roven π. V případě, že budeme paprsek posouvat od osy
(k)
(ať už ve směru nahoru nebo dolů), klesá rozptylový úhel δ (3) k minimu δmin
a následně, při dalším posunování, zase roste, jak se blížíme ke konturám kapky.
Toto minimum získáme z obecné podmínky pro minimum. Máme jeden odraz,
tedy, jak bylo řečeno, je k = 3, a to když dosadíme do 2.68, dostáváme:
cos α =

s

n2 − 1
3

(2.80)

Máme tedy určen směr, ve kterém dochází ke koncentraci intenzity světla. Tato
situace může nastat na jakémkoli místě kapky, takže se dostáváme k prostorovému
problému, který lze popsat otáčením právě nastíněné situace kolem osy x. (Je to
možné díky kulové symetrii uvažované kapky a nepolarizovanému dopadajícímu
slunečnímu záření.) Vystupující paprsek tak opisuje kružnici a podle výšky Slunce
nad obzorem je část této kružnice viditelná nad obzorem. [2]
Díky tomu, že jednotlivé složky bílého světla nemají stejný index lomu (viz
kapitola Lom světla), liší se při stejném úhlu dopadu α úhly lomu β a v návaznosti
(3)
na to i úhly minimální odchylky δmin v závislosti na vlnových délkách. To je
princip, kterým vznikají jednotlivé oblouky s oddělenými barvami spektra.
Protože uvažujeme jeden vnitřní odraz, vzniká duha primární. Jak bylo vidět i na grafu 2.11, je posloupnost barev daná od ﬁalové vespod až po červenou
navrchu a seřazená dle jednotlivých vlnových délek.
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Podle rozměrů kapek, na kterých se paprsek odráží a láme, dostáváme různé
typy duh:
• jasná, úzká duha, viz obrázek B.1, která vzniká na kapkách s rozměry mezi
0, 5 a 1 mm
• nevýrazná, široká duha, s potlačenou červenou barvou viz. obrázek B.2,
s rozměrem kapek 0, 10 − 0, 15 mm
• duha s bílým pruhem, viz obrázek B.3, mající kapky kolem 0, 03 mm
• mlžná duha, jevící se jako bílý pruh, viz obrázek B.4, jež vzniká v případech,
kdy jsou kapky menší, než 0, 025 mm
Duha může vzniknout i v měsíčním světle, resp. je vytvořena světlem, které se
od něj odrazí. Není možné pozorovat ji tak často, jako duhu ve světle slunečním,
ačkoli obě vznikají naprosto totožným způsobem. Ovšem u Měsíce je situace mnohem komplikovanější - musí se naráz sejít více faktorů, aby duha mohla vzniknout.
Mezitímco ve dne zjednodušeně stačí, aby pršelo a Slunce nebylo příliš vysoko nad
obzorem, v noci musí být Měsíc dostatečně jasný, tedy velice blízko úplňku, ne
příliš vysoko nad obzorem, zato obloha musí být hodně tmavá, aby slabá duha vynikla. Navíc kvůli snížené vnímavosti barev tyčinek v lidském oku duhu ve světle
Měsíce vidíme jen jako šedavý oblouk. Obrázky měsíčních mlh je možné vidět
v příloze na obrázcích B.9 a B.10.
Protože šířku oblouku jsme v kapitole Princip minimální odchylky určili jako
2◦ a úhel minimální odchylky jako 138◦ , dostáváme, že nejvyšší bod duhového
oblouku se bude nacházet na obloze v úhlové výšce α∗, která je např. v [2] zavedena
jako:
(2.81)
α∗ = 42o − αS ,
kde αS je úhlová výška Slunce. Z toho jasně plyne, že není duhu ze země možné
pozorovat, pokud Slunce bude výš než 42◦ nad obzorem. Duhový oblouk totiž
s rostoucí výškou Slunce nad obzorem klesá (a naopak). Při Slunci vysoko nad
obzorem, v případě, kdy se blíží až k limitním 42◦ , je pozorovatelná už jen tzv.
nízká duha, která je uvedena např. na obrázcích B.5 a B.6.
V případě vhodného místa pozorování - viz. obrázek B.7, nebo při cestě letadlem, viz. obrázek B.8, je možné vidět skoro celý kruh duhy. Ovšem je velice těžké
jej vyfotit, z důvodu malé úhlové šířky běžných fotoaparátů.

2 vnitřní odrazy
V tomto případě bude k rovno 4, a jak plyne z 2.68, máme podmínku pro úhel
odrazu zadánu pomocí rovnosti:
cos α =

s
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n2 − 1
,
8

(2.82)

odkud je vidět, že se budou úhly odrazu pro jeden a dva odrazy značně lišit.
Ovšem protože máme sudý počet vnitřních odrazů, musíme brát úhly dle pravidel
uvedených na začátku kapitoly Vnitřní odraz.
(4)
To znamená, že např. rozptylový úhel δmin , který dostáváme jako 230◦ musíme
doplnit do 2π, takže dostáváme hodnotu 130◦ . Odsud porovnáním s výsledkem,
který jsme obdrželi pro hlavní duhu vidíme, že paprsek, který prošel dvojnásobným odrazem, vychází pod úhlem o 8◦ menším, než pod jakým vychází z kapky
paprsek po jednom vnitřním odrazu.
Duha, která takto vznikne, je o 8◦ nad duhou hlavní, a protože paprsky,
které jí tvoří, prošly dvěma vnitřními odrazy, je sekundární duha méně výrazná
a úhlově širší. Samozřejmě se změní i sled barev, takže na horním okraji pozorujeme ﬁalovou a na dolním okraji červenou barvu. To je ostatně opět dobře vidět
na grafu 2.11.
Oblouky sekundární duhy jsou dobře viditelné na obrázcích B.11 a B.12 v obrazové příloze.

Vícenásobné vnitřní odrazy
Při vícenásobných odrazech se dál snižuje intenzita vycházejících paprsků, proto
bývají duhy vyšších řádů poměrně málokdy pozorované. Navíc tyto duhy nevznikají na stejné straně oblohy jako duhy primární a sekundární, ale kolem Slunce.
(k)
Ze vztahu 2.68 můžeme opět určit úhel minimálního rozptylu δmin , například
pro terciální duhu (tedy duhu, která vznikne po trojnásobném vnitřním odrazu)
dostáváme, že je tento úhel roven 43◦ . Tedy v této úhlové vzdálenosti kolem slunečního disku by teoreticky měla být terciální duha pozorovatelná.
Ale jak už bylo řečeno, intenzita vícenásobných duh je velice slabá, navíc ji
”překrývá” sluneční záření. Pozorována už sice byla, ale jde o jev velice řídký, proto
neuvádíme ani fotograﬁi tohoto jevu, jenom nákres 2.12, na kterém je sluneční
záření odﬁltrované, takže je terciální duha (a i duha 4. řádu) dobře vidět.

Obrázek 2.12: Nákres terciální duhy; Les Cowley [10]
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2.5

Interference světla

Interference je projev vlnové podstaty světla, konkrétně superpozice vlnění.
Jde o jev, který spočívá ve skládání různých příspěvků koherentního vlnění
v jednom místě, při kterém se zesilují nebo potlačují určité složky dopadajícího
světla. Jako koherentní označujeme taková záření, jejichž vzájemná fáze ani fázový
posun se s časem nemění. U světla přicházejícího ze Slunce můžeme fázový posun
považovat za konstantní jenom na velice krátkých vzdálenostech, ale i přesto se
stačí interference projevit. Projeví se vznikem interferenčních obrazců - u monochromatického světla jde o soustavu světlých a tmavých proužků (ploch. . .),
u vícesložkového světla, např. světla bílého, vzniká duhový efekt. Interferenční
maxima vznikají v místech, kde se setkají vlny se stejnou fází, naopak minima
jsou v místech, kde jsou vlny s fází opačnou. To znamená, že např. intenzita
superpozice dvou a více vln se obecně nerovná jejich součtu, právě z důvodu interference.
Duha vzniká interferencí světla rozptýleného z velkého množství dešťových
kapek, na základě interference je možné objasnit vznik takzvaných podružných
oblouků. A právě protože vlnová podstata světla nebyla poměrně dlouho známa,
nemohla být ani duha (konkrétně právě ony zmíněné podružné oblouky) poměrně
dlouhou dobu přesně popsána a vysvětlena.

Podružné duhové oblouky
Podružné duhové oblouky jsou soustavou několika úhlově slabších, od sebe nepříliš vzdálených oblouků nalézajících se především u primárních duh. Jde o interferenční jev, proto byl jejich vznik zcela osvětlen až v roce 1804 Thomasem
Youngem po uvážení vlnových vlastností světla.
Nejčastěji jde o soustavu převážně nazelenalých oblouků, často se objevuje
ještě i růžová až ﬁalová barva. Jejich počet a rozestupy jsou velmi proměnlivé.
Jejich vzájemné vzdálenosti, počet, ale i barvy totiž závisí na rozměrech kapek,
což je veličina, která se v průběhu deště samozřejmě výrazně mění. Svou roli hraje
i tvar jednotlivých kapek. Čím pravidelnější bude tvar a rozměr kapek, tím více
podružných oblouků bude vidět - nebude docházet k ”záporné” interferenci, tedy
vzájemnému rušení jednotlivých vln. [15]
Obrázky podružných duhových oblouků jsou uvedeny v Obrazové příloze na fotograﬁích B.13 a B.14. I z nich lze vypozorovat, že nejčastěji jsou podružné oblouky
pozorovatelné u primárního duhového oblouku.
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Kapitola 3
Využití ve výuce fyziky
3.1
3.1.1

Příklady
Rozptyl světla

Proč je barva oblohy modrá? [13]
Řešení: Atmosféra je složena z molekul vzduchu, vodní páry a eventuálně nečistot. Procházející světlo se na těchto molekulách rozptyluje, a protože jde o molekulární rozptyl, silně závisí na vlnové délce procházejícího paprsku. Jde o nepřímou
závislost, tedy nejvíce bude rozptylována krátkovlnná modrá část spektra. Proto
je světlo přicházející z oblohy výrazně obohaceno o modré a ﬁalové složky a zdá
se tedy modré.1
Proč jsou mraky bílé? [2]
Řešení: Mraky jsou složeny z kapiček vody nebo z ledových částic, tedy složek
výrazně větších, než jsou molekuly, takže už nemůžeme uvažovat molekulární rozptyl. Zde nastává rozptyl, který už není tolik závislý na vlnových délkách, tedy
jsou rozptylovány všechny barvy stejnoměrně. A protože po složení všech složek
barevného spektra dostáváme světlo bílé, mají stejnou barvu i oblaka.
Proč je obloha při ”červáncích” červená? Co tento efekt podporuje? [3]
Řešení: K červenému zabarvení oblohy, tzv. červánkům, dochází při východu
nebo naopak západu Slunce v případě, že je atmosféra znečištěna aerosoly nebo
prachovými částicemi. Při průchodu znečištěnou atmosférou dochází na těchto
částicích k rozptylu. Nejvíce jsou rozptylovány paprsky krátkých vlnových délek.
Protože je Slunce nízko nad obzorem, musí urazit paprsek delší dráhu atmosférou,
než jak je tomu přes den. Paprsky s krátkou vlnovou délkou jsou tedy skoro úplně
rozptýleny a dopadající světlo je výrazně obohaceno o paprsky delších vlnových
1

To proto, že jednak je intenzita vyzařování ﬁalové části spektra menší, než u modré, jednak
na modrou je lidské oko citlivější.[2]
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délek, což je červená oblast spektra. Vznik červánků tedy podporuje nízká poloha
Slunce nad obzorem a znečištění atmosféry.
Jak by vypadala obloha, kdyby neexistoval rozptyl v atmosféře? [4]
Řešení: Kdyby procházející paprsky nebyly rozptylovány, byla by obloha stále
černá, jenom se zářícím slunečním kotoučem. Taková situace nastává např. na Měsíci, který nemá atmosféru.

3.1.2

Odraz světla

Určete mezní úhel pro úplný odraz světla ve vodě
Řešení: Mezním úhel nazýváme takový úhel dopadu, při kterém dochází k úplnému odrazu světla, tedy kdy je úhel lomu roven 90◦ a paprsek se vůbec neláme
do druhého prostředí. Ze Snellova zákona 2.33 pro něj dostáváme vztah
sin αm =

1
n

Jako index vody bereme 1,33, takže nyní stačí jenom dosadit a dostáváme, že:
sin αm = 0, 75188,
tedy, že mezní úhel je
αm = 48o 45′
Vypočtěte Brewsterův úhel a rozptylový úhel pro rozhraní voda-vzduch
Máte zadáno, že index lomu vody je 1,33 a index lomu vzduchu bereme roven
jedné.
Řešení: Relativní indexu lomu vypočteme jako poměr zadaných indexů lomu
jako:
1, 33
= 1, 33;
nr =
1
odsud už potom snadno z 2.27 dostáváme, že
αBr = 53o04′
a tedy pomocí 2.1:
δ = 73o 53′
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3.1.3

Lom světla

Červené světlo se šíří ve vodě rychlostí 2, 256 · 108 ms−1 , ﬁalové světlo
rychlostí 2, 232 · 108 ms−1 . Určete index lomu vody pro červené i ﬁalové
světlo, pokud rychlost světla ve vakuu bereme jako 2, 998 · 108 ms−1 [1]
Řešení: Index lomu je obecně zadán jako
c
n= ,
v
kde c je rychlost světla ve vakuu a v je rychlost šíření paprsků jednotlivých barev.
Dostáváme tedy:
2, 998 · 108
= 1, 329,
2, 256 · 108
2, 998 · 108
= 1, 343,
=
2, 232 · 108

nc =
nf

kde nc označuje index lomu pro červené světlo a nf index lomu pro světlo ﬁalové.
Světelný paprsek dopadá ze vzduchu do vody pod úhlem 42◦ 15’. Pod jakým úhlem se láme? [1]
Index lomu vody je 1, 33, index lomu vzduchu uvažujeme roven jedné.
Řešení: Ze Snellova zákona lomu (2.33) vyjádříme sin β, protože hledáme právě
úhel lomu. Po dosazení dostáváme, že:
1
sin 42o 15′,
1, 33
β = 30o 22′

sin β =

Vypočtěte úhel lomu a rozptylový úhel pro případ, kdy se světelný
paprsek přesně dotkne kontury dešťové kapky (její index lomu bereme
jako n = 1,33) [2]
Řešení: Při tečném dotyku kapky se úhel dopadu α limitně blíží π/2. Dále vyjdeme z rovnice
lim (sin β)−1 = n,
α→π/2

ze které vypočteme úhel lomu jako
β = 48o 45′
Tím pádem známe jak úhel dopadu, tak úhel lomu, a z rovnosti
δ = 2(α − β)
můžeme vypočítat i rozptylový úhel, který je 82o32′ .
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3.1.4

Vnitřní odraz

Vypočtěte úhel dopadu, lomu i rozptylový úhel za předpokladu splnění
principu minimální odchylky pro jeden vnitřní odraz [2]
Řešení: Aby byl splněn princip minimální odchylky, musíme najít extrém v závislosti rozptylového úhlu na úhlu dopadu. To znamená, že je nutné najít případy,
(k)
kdy je derivace dδdα nulová. Tato podmínka je ekvivalentní vyjádření 2.68. Protože
máme jeden odraz, je k ve vztahu rovno 3, takže dostáváme vztah
cos α =

s

n2 − 1
3

Odsud už lze vypočítat úhel dopadu α za předpokladu, že budeme uvažovat dešťové kapky jako částečky vody s indexem lomu n = 1, 33, což je ovšem dobře
splněno. Dostáváme tedy, že
αmin = 59o 30′
Úhel β dostaneme ze Snellova zákona lomu 2.33 jako
βmin = 40o20′
a díky tomu i úhel δ ze vzorce 2.56:
(3)

δmin = 138o
Vypočtěte úhel dopadu, lomu i rozptylový úhel, za předpokladu splnění
principu minimální odchylky pro dva vnitřní odrazy [2]
Řešení: Obdobným postupem jako v předchozím případě dostáváme, že pro splnění principu minimální odchylky máme vztah
cos α =

s

n2 − 1
,
8

odkud vychází opět při n = 1, 33, že
αmin = 72o ,
βmin = 45o40′
a

(4)

δmin = 230o
Ale jelikož jde o sudý počet vnitřních odrazů, musíme vzít rozptylový úhel jako
doplněk k 2π, takže se dostáváme k výsledku
(4)

δmin = 130o
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3.2

Demonstrace

Modravé zbarvení oblohy, které je běžné přes den, a které navečer ustupuje načervenalým soumrakovým jevům, je úzce spojeno s otázkou složení barev - jak je
možné, že totéž bílé světlo v případě duhy vytvoří celé barevné spektrum a v případě průchodu paprsků atmosférou si vybere jenom jednu barvu? Pomocí nenáročných pomůcek lze oba zmíněné případy demonstrovat, a to i se vznikem
soumrakových jevů.

3.2.1

Demonstrace rozptylu v atmosféře

Barva oblohy [13]
Při tomto pokusu ukážeme, jakým způsobem se díky bílému slunečnímu světlu
stává obloha modrou.
Budeme k němu potřebovat pouze skleněnou nádobu s vodou (kádinku, sklenici. . .), trochu mléka, míchátko a zdroj bílého světla. Do nádoby s vodou nalijeme
několik kapek mléka, které rozmícháme, takže získáme slabý homogenní roztok,
jehož drobné částečky mohou dobře simulovat molekuly v atmosféře.
Výsledné provedení je znázorněno na následujícím obrázku 3.1:

Obrázek 3.1: Provedení pokusu demonstrujícího vznik barvy oblohy
Když v zatemnělé místnosti posvítíme shora na nádobu s roztokem, bude mít
roztok při pohledu ze strany namodralou barvu (na obrázku 3.1 jde o levou část) -
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světlo nejkratších vlnových délek se bude nejvíce rozptylovat a právě toto rozptýlené světlo budeme pozorovat. Obdobně je tomu i v případě rozptylu v atmosféře.2
Když ovšem posvítíme za jinak nezměněných podmínek do sklenice ze strany
a budeme se na sklenici dívat v opačném směru, než v jakém do sklenice svítíme,
uvidíme vycházející načervenalé světlo (na obrázku 3.1 jde o pravou část). Je to
proto, že v tomto případě pozorujeme červené složky, které prochází roztokem bez
zásadnějšího rozptylu.3
Soumrakové jevy [3]
I v tomto případě použijeme mléko k demonstraci jevů, které probíhají v atmosféře. Pomůcky jsou obdobné, jako k minulému pokusu: mléko, voda, míchátko,
zdroj bílého světla a akvárium (musí být dostatečně dlouhé, aby se požadované
jevy stačily projevit).
Naplníme akvárium vodou nejméně do výšky 15 cm a rozmícháme v něm
mléko, abychom získali slabě zakalený roztok.
Posvítíme-li v zatemnělé místnosti do akvária, budou se dle předpokladů rozptylovat kratší vlnové délky a potom postupně i paprsky delších vlnových délek,
takže roztok bude mít s rostoucí vzdáleností od zdroje světla stále více načervenalou barvu. Až dojde k žlutočervené barvě, bude jeho intenzita natolik nízká,
že dále už nebude světlo pozorovatelné. Stejným principem vznikají i soumrakové
jevy, kde ale jsou rozptylujícími elementy nečistoty ve vzduchu, takže pokles intenzity není tak silný, jako v tomto případě a spektrum rozptýleného světla dojde
až k červené barvě.

2
Tento pokus je pouze simulace, nelze říct, že by se v atmosféře světlo rozptylovalo úplně
stejně, zde je modrá barva způsobena i vlastnostmi roztoku mléka, ale pro demonstraci principu
je tento experiment snad vhodný.
3
Eventuálně můžeme za sklenici umístit stínítko, na kterém budeme pozorovat červeně zabarvenou stopu.[3]

35

3.2.2

Chování světla po průchodu kapkou [11]

Při tomto experimentu lze dobře nasimulovat rozptyl původně bílého paprsku
světla na jednotlivé složky po jednom odrazu a dvou lomech na prostředí voda vzduch.
Budeme potřebovat plochou nádobu naplněnou vodou (aspoň 5 - 10 cm hlubokou), rovinné zrcadlo, stínítko (může to bý i stěna) a úzký svazek slunečního
světla.
Nádobu s vodou postavíme tak, že na ní dopadá úzký svazek slunečního světla
(např. vymezený clonou apod.). Nejprve necháme světlo dopadnout na zrcátko,
které bude umístěné nad vodní hladinou, takže získáme na stínítku opět jenom
bílou stopu, protože rovinné zrcátko odráží svazek rovnoběžných paprsků slunečního záření zase rovnoběžně a nevznikají žádné zajímavé efekty. Potom zrcátko
ponoříme pod hladinu, takže na stínítku dostaneme duhový pás, protože po dvojitém lomu a jednom odrazu dojde k rozkladu světla. Lom je totiž závislý na vlnové
délce světla a jednotlivé barevné složky mají od sebe různé indexy lomu. Získáme
tak pás, kde nahoře bude červená barva a dole barva ﬁalová, jak odpovídá daným
indexům lomu.
Tato soustava svými vlastnostmi připomíná jednotlivé dešťové kapky - jde
o rozhraní voda-vzduch, dojde ke dvěma lomům, zrcátko na dně zajišťuje ”vnitřní
odraz” v kapce, takže až na nekulový tvar lze toto chování považovat za velmi
podobné reálné situaci.

Obrázek 3.1: Průchod světla ”vodní kapkou”, [11]
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3.2.3

Demonstrace chodu paprsků vodní kapkou [3]

Při tomto pokusu lze nasimulovat jak jednonásobný, tak dvojnásobný vnitřní odraz světla ve vodní kapce.
Potřeba je kádinka, alobal, izolepa a nůžky, polohrubá mouka a laserové ukazovátko. Kádinku obalíme alobalem pro zvýšení odrazivosti na stěnách, necháme
jenom jednu 2-3 mm širokou štěrbinu, kudy bude do kádinek vstupovat laserový
paprsek. Kádinku naplníme vodou a rozmícháme v ní menší lžičku polohrubé
mouky, pro zvýšení kontrastu a viditelnosti dráhy průchodu paprsku.4
Takto upravená kádinka představuje vodní kapku. Laserový paprsek nahrazuje
sluneční záření. Pokud budeme laserem svítit do kádinky, bude se paprsek odrážet
na jejích stěnách. Podle úhlu natočení laseru můžeme docílit jak jednoho, tak dvou
vnitřních odrazů. Vícenásobné odrazy jsou sice teoreticky také možné, ale nebudou
patrné, protože při nich intenzita v důsledku průchodu vodou příliš poklesne na to,
aby byly viditelné.

3.2.4

Určování úhlu dopadu a lomu u hlavní a vedlejší
duhy [3]

Při tomto pokusu jednak vytvoříme hlavní i vedlejší duhu podobně jako při pokusu
”Demonstrace vzniku hlavní a vedlejší duhy”, ale navíc je možné změřit úhly lomu
a odrazu a odchylku paprsků δ pro jednotlivé barvy a porovnat je s teoretickými
hodnotami uvedenými v předchozích kapitolách.
Bude potřeba kádinka s vodou (o průměru kolem 7 cm), alespoň centimetr
silná polystyrenová deska o rozměrech 40x30 cm, dvě stínítka, zdroj světla (stačí
menší žárovka, např. 6,5 V), papír, pravítko, úhloměr, nůž, nůžky a barevné ﬁxy.
Z polystyrenu se vyřízne tvar dle nákresu 3.3 a v naznačeném místě se vykrojí
kruh tak, aby se do něj dala postavit kádinka. Na takto upravenou desku se potom
připevní papír (stačí přišpendlit, aby se pokus dal eventuálně opakovat).
Kádinka s vodou opět nahrazuje vodní kapku, proto je postavena pod úroveň
desky, protože její zakřivení při spodním okraji by výrazně ovlivnilo průchod světla
a už by nebylo možné demonstrovat vznik duhy. Světelný zdroj s clonou nahrazuje
paprsek slunečního záření. Světelný zdroj je nutné chvíli natáčet, než je světelné
spektrum viditelné. V zatemnělé místnosti jsou dobře vidět procházející paprsky
a barevnými ﬁxami je možné jejich chod zaznamenat na papír. Ještě lze na papír
určit i místo, kde s v kádince paprsky odrážejí.
Po sejmutí papíru z desky je možné vystřiženou díru podlepit novým listem
papíru, dokreslit chod paprsků a potom pomocí úhloměru určit jak úhel dopadu
α, tak úhel lomu β a i odchylku paprsků δ. (Pro názornou představu viz obrázek
3.4)
4

Při přimíchávání mouky je důležité, aby prosvěcování laserem probíhalo ve fázi, kdy se
promíchaná kapalina ještě otáčí, tedy kdy se mouka pohybuje po celém jejím objemu a nestačila
klesnout na dno. Protože právě na částečkách mouky bude procházející paprsek dobře viditelný.
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Obrázek 3.3: Schéma pro sestavení demonstračních pokusů 3.2.4. a 3.2.5.; [3]

Obrázek 3.4: Provedení pokusu 3.2.4. [3]
Tímto způsobem lze získat hodnoty pro hlavní duhu, pokud je zdroj umístěn
v poloze 1, stejně jako hodnoty pro duhu vedlejší, pokud je zdroj v poloze 2.

3.2.5

Demonstrace vzniku hlavní a vedlejší duhy [3]

Jde o pokus, při kterém si můžeme pomocí jednoduchých pomůcek názorně nasimulovat jak hlavní, tak vedlejší duhový oblouk.
Potřebujeme k němu pouze větší kulovou skleněnou baňku (může to být například kulové akvárium), silný zdroj bílého světla (vhodná je třeba oblouková
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lampa), clonu s proměnnou velikostí štěrbiny, a pak už jen bílou zeď nebo stínítko, na které bude vytvořená duha promítána.
Skleněná baňka v tomto případě simuluje vodní kapku - odrazy a lomy na rozhraních voda-sklo budeme zanedbávat. Pomocí štěrbiny ve cloně vymezíme úzký
svazek bílého světla, který pustíme na baňku dle schématu na obrázku 3.3. Velikost štěrbiny musíme přizpůsobit velikosti použité baňky. Místnost musí být
samozřejmě zatemněná, aby duha vynikla.
Pokud chceme získat hlavní oblouk, umístíme zdroj i stínítko do poloh 1.
Na stínítku potom dostaneme barevné spektrum, jehož vznik se hodně přibližuje
skutečné situaci v atmosféře, kde se paprsky odráží podobně jako zde v baňce,
ve vodních kapkách, tedy na rozhraní voda-vzduch. Pro demonstraci vzniku vedlejšího oblouku je nutné přemístit zdroj i stínítko do poloh 2. Takto vzniklá vedlejší
duha bude zase velice dobře korespondovat s atmosférickou duhou a stejně jako
v atmosféře bude oblouk méně intenzivní, protože paprsek, který se na jeho vzniku
podílí, podstoupí dva odrazy, což zmenší jeho intenzitu.
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3.2.6

Vytvoření duhy

Vytvořit ”duhu” můžeme pomocí nejrůznějších pomůcek na nejrůznějších místech.
Nejjednodušší jsou realizace, kdy je za světelný zdroj použito sluneční záření.
K jednomu z takových pokusů potřebujeme jenom zahradní hadici a slunečný
den - stačí si jenom stoupnout zády ke Slunci a ucpat prstem hadici tak, aby z
ní vytékající voda byla pod tlakem rozprašována. Na takto vzniklé vodní tříšti
můžeme vidět jak hlavní, tak vedlejší oblouk duhy ( ačkoli ten už není tak snadné
vytvořit). Na takto vzniklé duze jsou dobře vidět i podružné duhové oblouky,
protože kapky vodní tříště mají většinou podobnou velikost. Viz obrázek 3.4
Duha se vytváří i v přírodě na podobně vznikající tříšti, takže malé duhy
je možné pozorovat například u vodopádů, prudkých jezů, vodních fontán nebo
vodotrysků. A třeba také na velkých mořských vlnách za silnějšího větru:

Obrázek 3.4: Primární a sekundární duha na tříšti z vodní hadice; Michael Ellestad

Obrázek 3.5: Část oblouku vzniklého na hřebeni vlny; Mila Zinkova
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Závěr
V této práci byly shrnuty poznatky o duze s důrazem na její využití při výuce
fyziky.
Byl popsán historický vývoj poznávání tohoto jevu, kde se od původní mytologické
představy postupným věděckým zkoumáním došlo až k poměrně přesnému popisu,
který pochází ze 17. století od českého učence Jana Marka Marciho. Jeho představa
byla dále upřesňována a později byly pomocí vlnové optiky dovysvětleny všechny
nejasnosti týkající se vzniku i vzhledu duhových oblouků.
Na základě geometrické optiky, která je velice užitečným nástrojem pro popis velké
většiny dějů v atmosféře souvisejících se vznikem duhy, byl postupně popsán odraz a lom světla (samozřejmě s důrazem na odraz a lom na kapkách) a vnitřní
odraz v dešťových kapkách. Ve spojení s principem minimální odchylky a odvozením tzv. duhové funkce už bylo možné prostudovat vznik duh různých řádů.
To bylo doplněno ještě o rozptyl světla, aby bylo možné postihnout všechny jevy,
které mohou duhy ovlivnit. A aby byl popis úplný, byla uvedena ještě zmínka
o interferenci světla, protože vlnové vlastnosti světla se projevují i u vzniku duhy.
Uvedená teorie byla potom využita k praktickým ukázkám užití v praxi, přímo
tedy při výuce fyziky. Použitá geometrická optika byla uplatněna v příkladech
na lomy a odrazy světla, stejně jako v komplexnějších příkladech na vnitřní odraz,
které už přímo odkazují na vznik duhy. Rozptyl světla byl použit k vysvětlení
základních jevů, které jsou v atmosféře pozorovány a doplňují celkový obraz vzniku
duhy. Všechny tyto principy byly navíc ilustrovány na demonstracích, při kterých
je za pomoci nenáročných pomůcek názorně vidět, jak dochází k rozptylu světla
v atmosféře, jak světlo prochází kapkou, kde se v ní láme a odráží, jak lze určit
úhly dopadu a lomu a samozřejmě i jak lze duhu jako takovou vytvořit.
Dále byla přiložena obrazová příloha, která obsahuje fotograﬁe hlavních i vedlejších duhových oblouků, stejně jako Alexandrova pásu nebo podružných oblouků.
Doplňuje tak teorii vzniku duh různých řádů.
Je tedy dobře vidět, že duha je jev, který lze pro výuku fyziky dobře použít.
To proto, že na jednom zajímavém příkladu z přírody, který navíc všichni znají,
lze demonstrovat zákonitosti geometrické optiky, základy optiky vlnové, rozptyl
světla nebo princip minimální odchylky tak, že lze jednotlivé principy nejen poznat a propočítat, ale navíc i vidět a vlastními silami demonstrovat, což poslouží
k hlubšímu pochopení teoretických znalostí.
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Příloha A
Použité matematické vzorce
Protože základní popis principu duhy lze provést pomocí geometrické optiky, uvádíme zde přehled nejdůležitějších použitých součtových vzorců goniometrických
funkcí. Více lze najít např. v [6], str. 99 - 100.
sin(α + β) = sin α cos β + cos α sin β

(A.1)

sin(α − β) = sin α cos β − cos α sin β

(A.2)

cos(α + β) = cos α cos β − sin α sin β

(A.3)

cos(α − β) = cos α cos β + sin α sin β

(A.4)

sin 2α = 2 sin α cos α

(A.5)

Pro přepis rovnic je velice užitečný i vztah:
sin2 α + cos2 α = 1,
který je někdy nazýván goniometrickou Pythagorovou větou ([2])

I

(A.6)

Příloha C
Obrazová příloha
Primární duha

Obrázek C.1: Výrazná a tenká primární duha; Pavel Klásek

iii

Obrázek C.2: Široký pás primární duhy; Brian and Shawn Malone

Obrázek C.3: Bílý pruh v hlavní duze; Jeﬀ Master

iv

Obrázek C.4: Duha v mlze; Timo Leponiemi

Obrázek C.5: Duha jenom 3◦ nad zemí; Steve Crow

Obrázek C.6: Nízká duha nad mořem; Mila Zinkova
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Obrázek C.7: Téměř kruhová duha; www.penduca.com

Obrázek C.8: Kruhová duha focená z letadla; Jeﬀ Master
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Duha kolem Měsíce
Na následujících fotograﬁích je duha vytvořená Měsícem dobře vidět - nejspíš
jsou počítačem trochu zvýrazněné barvy nebo byl Měsíc opravdu velice výrazný.
Jako zajímavost si na obrázku C.9 můžete všimnout právě vycházejícího souhvězdí
Orionu v levém rohu, Venuše jako nejvýraznějšího objektu oblohy uvnitř hlavního
oblouku, Marsu nalevo od ní a ještě Saturnu nad Marsem, ovšem už nad hlavním
obloukem.

Obrázek C.9: Duha vzniklá průchodem měsíčního světla kapkami; Rob Ratkowski

Obrázek C.10: Měsíční duha nad oceánem; Thomas Theis
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Sekundární duha

Obrázek C.11: Sekundární duha; Václav Ehrlich

Obrázek C.12: Sekundární duha; Dan Bush
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Podružné duhové oblouky

Obrázek C.13: Podružné duhové oblouky; Michael Ellestad

Obrázek C.14: Detail podružných duhových oblouků; Tomáš Tržický, Jan Kondziolka
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Alexandrův pás

Obrázek C.15: Alexandův pás; Les Cowley

Obrázek C.16: Alexandrův pás; Monika Barešová
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Zajímavé duhy

Obrázek C.17: Tato poněkud neobvyklá situace vznikla odrazem obou duhových
oblouků od rovné vodní hladiny; Vincent Lowe

Obrázek C.18: Duha, která vznikla v atmosféře, v níž byly rozptýleny krátkovlnné
složky záření - proto vznikly nejen ”červánky”, ale i tato červená duha; Michael
Ellestad
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