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P ísp vek se zabývá zp soby, kterými je možno získat polarizované sv tlo, v etn
jejich objasn ní na konkrétních p íkladech a experimentech, jež si mohou studenti 
sami provést. Poslední ást se zmi uje o tom, jak si doma p ipravit modrou oblohu 
v akváriu a duhu z „v štecké“ koule.

Optika v u ivu fyziky 

Oblast fyziky, která se zabývá sv tlem, je studenty za azována mezi nejoblíben jší
u ivo. Asi proto, že existuje celá ada pokus , které probírané jevy jednoduše demon-
strují, a navíc s adou jev  se studenti ve svém okolí b žn  setkávají. Jde jen o to na-
u it se tyto jevy vnímat a správn  pochopit. Zna ná ást  student  se mi sv ila, že 
teprve po hodinách fyziky si za ala více všímat optických jev  kolem sebe (nap . op-
tických jev  v atmosfé e, duhových obrazc  kolem lamp pouli ního osv tlení, inter-
feren ních jev  apod.). M že se proto také stát, že si všimnou ehosi, co jsem i já 
p ehlédl. O to zajímav jší je pak pro ob  strany takový jev spole n  podrobit d klad-
nému zkoumání.  
Mezi obzvlášt  zajímavé (i když ne vždy triviální) jevy, se kterými se studenti setká-
vají,  pat í polarizace sv tla a optické jevy v atmosfé e. N které z nich jsou na první 
pohled nenápadné, málo výrazné - o to více nás jejich existence p ekvapí. ada je 
navíc atraktivní svou barevností. Optické jevy v atmosfé e jsou v tšinou dob e pozo-
rovatelné a známé, a proto  studenti  sami kladou otázky po p í inách jejich vzniku 
a jsou tak k jejich studiu dob e motivováni. K ilustraci t chto jev  dnes již najdeme 
celou adu fotografií (p ípadn  aplet  a animací) na internetu. Pochopiteln  si je m -
žeme také po ídit sami svým fotoaparátem (do jejich sb ru je vhodné zapojit 
i studenty). Pom rn  jednoduchá a rychlá je manipulace se soupravami firmy Prague 
Precision, s.r.o. (Pod Útesy 8, Praha 5), které umož ují adu jev  demonstrovat 
s využitím zp tného projektoru nebo i frontáln  (souprava na interferenci sv tla).
Soupravy jsou navíc dopln ny pom rn  obsáhlými doprovodnými texty. Jejich cena 
se však pohybuje kolem osmi tisíc. Já sám je využívám v kombinaci s vlastnoru n
shromážd nými (resp. zpravidla nasbíranými) pom ckami (polariza ní filtry a disple-
je z kalkula ek, mobilních telefon , polariza ní brýle apod.) 

Polarizace sv tla

Protože sv tlo je p í né (elektromagnetické) vln ní, setkáváme se u n j s jevem pola-
rizace. P írodní zdroje vyza ují sv tlo, které kmitá v r zných sm rech kolmých na 
sm r ší ení, p i emž jeho kmitová rovina se neustále chaoticky m ní. To je  dáno me-
chanizmem vzniku sv tla v elektronových obalech. Protože studenti vyšších ro ník
SŠ tento mechanizmus v dob  zkoumání polarizace dob e znají, jsou schopni si vy-
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tvo it pom rn  vhodný a názorný model, který jim pom že k objasn ní ady jev .
Polarizátory, tedy „za ízení“, která jsou schopna vybrat jen jednu kmitovou rovinu, 
pracují zpravidla na základ  jednoho z následujících mechanizm :

Metody získávání polarizovaného sv tla

Polarizace selektivní absorpcí (dichroizmus) 

N které látky procházející sv tlo št pí na dv  složky, které kmitají v navzájem kol-
mých rovinách, p i emž jedna složka se v nich postupn  tlumí a druhá prochází tém
beze zm ny. Vystupující sv tlo je pak lineárn  polarizované. Tyto polarizátory se 
nazývají polariza ní filtry (polaroidy, dichroické polarizátory) a nej ast ji se používa-
jí p i analýze polarizace sv tla a demonstracích pr chodu sv tla dvojicí polarizátor .
Studenti je dob e znají p edevším z polariza ních brýlí. Zde je vhodné p ipomenout
využití t chto filtr  ve spojení s kapalnými krystaly. Zm nu propustnosti kapalných 
krystal  ú inkem elektrického pole m žeme pozorovat v propušt ném sv tle (data-
projektor) nebo sv tle odraženém (mobilní telefon, kalkula ka…).

Polarizace odrazem a pr chodem

V odraženém sv tle zpravidla kmitá vektor in-
tenzity elektrického pole rovnob žn  s odrazivou 
plochou (tj. kolmo k rovin  dopadu). Asi nep e-
kvapí, že ve sv tle procházejícím (lomený papr-
sek) tato složka naopak áste n  chybí. Odražené 
sv tlo je úpln  polarizované jen p i tzv.  Brewste-
rov  (neboli polariza ním) úhlu dopadu B. Do-
padá-li sv tlo ze vzduchu na rozhraní 
s prost edím o indexu lomu n platí ntg B

P i úhlu dopadu B svírá odražený 
a lomený paprsek úhel 90º, lomený 
paprsek však úpln  polarizovaný není, 
jeho polarizace se zv tší vícenásobným 
lomem. 

B

 Díváme-li se na odrazivou plochu (p í-
padn  obraz na této ploše vznikající 

odrazem) p es polariza ní filtr, zjiš ujeme,
že se intenzita odraženého sv tla m ní
v závislosti na orientaci (pooto ení) filtru 
i na sm ru pozorování. Víme-li, jaký kmito-
vý sm r filtr propouští, m žeme ur it sm r
polarizace  paprsku odraženého.
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Polarizace dvojlomem 

U n kterých (anizotropních) látek se dopadající sv tlo rozšt pí na dva paprsky, které 
jsou lineárn  polarizované v navzájem kolmých rovinách - na paprsek ádný ( ídí se 
Snellovým zákonem lomu) a paprsek mimo ádný. Oba paprsky se ší í obecn  r znou
rychlostí a r zným sm rem (samoz ejm  nedopadá-li sv tlo ve sm ru tzv. optické 
osy). Odd líme-li oba paprsky od sebe (zpravidla necháme pohltit paprsek ádný),
dostáváme polarizované sv tlo (pom rn  drahé krystalové polarizátory, nap . Nikol v
hranol). Podíváme-li se p es takovou látku, uvidíme dva obrazy. Pokud si dáme p ed
oko polariza ní filtr a otá íme-li jím, budou st ídav  obrazy mizet.

Um lý dvojlom 

Optická anizotropie látek se dá „vyprovokovat“ vn jšími vlivy – nap . magnetickým 
a elektrickým polem, mechanickým nap tím. N které (amorfní) látky se stanou dvoj-
lomnými, vzniknou-li v nich vnit ní nap tí nap . p i tuhnutí a chladnutí, vn jším na-
máháním. Vložíme-li takovou látku (nap . model z plexiskla) mezi dva polariza ní
filtry, pozorovaný obrazec poskytne informace o rozložení mechanického nap tí.
Nemusíme mít žádný složitý model, sta í oby ejné pr hledné pravítko. Vložíme-li  
pravítko mezi dva polariza ní filtry umíst né na zp tném projektoru, m žeme s celou 
t ídou pozorovat nádherné barevné obrazce. V míst , kde jsou barevné áry nejhustší, 
bylo pravítko vystaveno velkému mechanickému namáhání (v míst  vlis  apod.) 

Vznik barevných efekt

Dopadá-li na desti ku z dvojlomného materiálu polarizované sv tlo, obecn  se št pí
na dva paprsky, které se ší í r znou rychlostí (tj. látka má r zný index lomu: ne pro 
paprsek mimo ádný a no pro paprsek ádný). Mezi paprsky vzniká ur itý dráhový 
rozdíl, který je p ímo úm rný tlouš ce d desti ky a rozdílu obou index  lomu. Oba 
paprsky se po pr chodu skládají, p itom výsledek závisí na fázovém rozdílu 

/..2 0nnd e , kde  je vlnová délka dopadajícího sv tla. Bude-li fázový rozdíl 
mezi paprsky nap . 2 , složené sv tlo bude polarizováno ve stejné rovin  jako sv tlo
dopadající, v p ípad  fázového rozdílu  v rovin  kolmé k rovin  p vodního sv tla.
Díváme-li se tedy na desti ku p es další polariza ní filtr, sv tlo prochází, i nepro-
chází v závislosti na úhlu jeho pooto ení. V p ípad , že je fázový rozdíl jiný než jsou 
ob  výše uvedené extrémní situace, vznikne sv tlo kruhov  polarizované, které fil-
trem projde áste n .
Pokud experiment provádíme v bílém sv tle, je pozorovaný jev výslednicí r zných
propustností desti ky pro jednotlivé vlnové délky (barvy). Desti ka se pak chová jako 
filtr, který n které barevné pásy pohltí, jiné propustí. Závislost propustnosti na indexu 
lomu (který je ovlivn n mechanickým nap tím v látce) je z ejmá z pokusu 
s pravítkem (které je umíst no mezi polariza ními filtry). Závislost na tlouš ce des-
ti ky je p kn  vid t na pr hledné lepicí pásce, která je dvojlomná. Nalepováním  pá-
sek  p es sebe vznikne n kolik vrstev, které jsou pak r zn  barevné. Vzájemným 
otá ením obou filtr , m žeme ukázat i závislost na úhlu nato ení.
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P kné barevné (i když ne tak výrazné) efekty m žeme pozorovat na pr hledných 
um lohmotných materiálech za slune ného dne (nejspíše si studenti jevu všimnou na 
krabi ce od CD). Ve t íd  pak m žeme diskutovat, pro  pozorujeme tyto efekty bez 
p ítomnosti n jakého speciálního zdroje polarizovaného sv tla. P i tom je vhodné 
zopakovat, jak si polarizované sv tlo m žeme „p ipravit“. Jev je výrazn jší, když 
nap . výše zmín né CD pozorujeme polariza ním sklem, tím odfiltrujeme odražené 
polarizované paprsky. Výraznost barevných pás  závisí na orientaci filtru i na úhlu 
pod kterým tyto obrazce pozorujeme. 

Rozptyl sv tla, aneb pro  je obloha modrá 

asto kladenou otázkou student  je: „Pro  je obloha modrá?“ P í inou je naše atmo-
sféra. Kdyby tady nebyla, p ipadali bychom si ve dne jako na jevišti osv tleném slu-
ne ním reflektorem. Za to, že sv tlo slunce proniká do našich dom  a všech zákoutí 
(i tzv. za roh), m že rozptyl sv tla v atmosfé e. P i dopadu sv tla na n jaké malé t -
lísko se vyvolávají kmity elektron , které jako malé anténky vyza ují do okolí „dru-
hotné“ sv tlo tém  všemi sm ry. Existuje mnoho druh  rozptylu, které se liší podle 
velikostí rozptylujících ástic. Zde se jedná o tzv. Rayleigh v rozptyl. Je nazván pod-
le významného anglického fyzika, jenž formuloval zákon, podle kterého závisí inten-
zita rozptýleného sv tla nep ímo úm rn  na tvrté mocnin  jeho vlnové délky. Jde o 
rozptyl na chaotických fluktuacích hustoty v atmosfé e (to zase matematicky vysv tlil
Einstein).  Ze zákona je patrné, že sv tlo o velké vlnové délce ( ervené) se rozptyluje 
mén  než sv tlo o malé vlnové délce (modré). Ze slune ního kotou e je tak odfiltro-
váno modré a fialové sv tlo, které zabarví okolní oblohu. (Nebe není fialové ale mod-
ré proto, že fialového sv tla je ve slune ním zá ení mén  než modrého a navíc je naše 
oko na modrou barvu citliv jší.)
Naplníme-li akvárium vodou a p idáme-li n kolik kapek mléka, pozorujeme p i
osv tlení úzkým svazkem z intenzivního zdroje sv tla (nap . diaprojektoru), že je 
akvárium zabarveno domodra; p i elním pohledu je zdroj ervený.
Rozptýlené sv tlo je navíc také polarizované. To je možné ov it polariza ními brý-
lemi p ímo p i pohledu na oblohu – p i otá ení brýlí se m ní intenzita svitu n kterých
ástí oblohy. Hmyz tyto r zné stavy polarizace dokáže rozlišovat, proto z ejm  toho-

to jevu využívá k navigaci. 

Duha

Asi nejznám jším a zárove  nejobdivuhodn jším a pom rn  komplikovaným optic-
kým úkazem, kterým nás p íroda obda ila, je duha. Každý ji vid l, ale ne každý si 
uv domuje obrovskou ší i jev , které zahrnuje. Vysv tlit do všech podrobností její 
fyzikální podstatu je opravdu tvrdý o íšek. Uplat uje se zde disperze sv tla, jeho in-
terference i polarizace. Není bez zajímavosti se zabývat i historií jejího zkoumání. 
V souvislosti s tím bychom nem li pozapomenout na osobu významného eského
u ence Jana Marka Marci. A koli bývá prvenství p i objasn ní základních vlastností 
duhy tradi n  p ipisováno I. Newtonovi, již n kolik let p ed ním vydal o duze spis 
práv  Jan Marci. 
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Simulovat vznik duhy na jedné kapce je možné s využitím kulové ba ky s vodou, 
nebo se sklen nou „v šteckou“ koulí. Vhodným  zdrojem sv tla je nap . diaprojektor 
s jednou o kou a vloženou úzkou vodorovnou št rbinou. Duhu pak m žeme pozoro-
vat na stínítku nad spojnicí koule-projektor. Dopadá-li svazek paprsk  na spodní ást
koule, pozorujeme tzv. primární (hlavní) duhu, p i dopadu paprsk  na vrchní ást
vzniká mén  výrazná sekundární (vedlejší) duha, která leží vzhledem ke kouli níž. 
Zatímco oblouk hlavní duhy je výrazný a dob e pozorovatelný prakticky ze všech 
míst u ebny, vedlejší duha je slabá (vzniká p i dvou odrazech uvnit  naší improvizo-
vané kapky), a proto se studenti musí p esunout blíž.
Na naší jednokapkové duze m žeme pozorovat a vysv tlit tvar, po adí barev a r znou
intenzitu primárního i sekundárního oblouku. Na internetu je ada obrázk  a aplet
(viz nap . [4], [6] ), kterými je vhodné zkoumání duhy doplnit a názorn  ukázat, pro
je duha vid t pod ur itým úhlem (hlavní duha pod úhlem 42° a vedlejší pod úhlem 
53°), nebo jak se její vzhled m ní s velikostí kapek. Ve vyšších ro nících gymnázií 
(nap íklad na seminá i z fyziky nebo matematiky) je možné zjistit pr b h tzv. duhové 
funkce (maximum a minimum má práv  pro tyto úhly!) a lépe tak objasnit, pro  je 
obloha mezi ob ma oblouky tmavší než je tomu v jejich okolí. 
Protože paprsek prochází v kapce n kolika odrazy a lomy, dochází i k  jeho zna né 
polarizaci. Spo ítáme-li si jaké paprsky tvo í duhu, zjistíme, že dopadají na zadní st -
nu kapky pod úhlem, který je shodou okolností blízký úhlu Brewsterovu. Máme-li p i
vzniku duhy na obloze po ruce polariza ní filtr, polarizaci duhy si sami snadno ov -
íme.
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