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Úloha č. 2 
 

Disperzní k řivka hranolového spektroskopu. Stanovení vlnové dél ky 
spektrálních čar hranolovým a m řížkovým spektroskopem. 
 
1) Pomůcky: Bunsenův spektroskop s hranolem, improvizovaný goniometr s mřížkou, 
Rhumkorffův induktor, zdroj elektrického proudu, sada Geisslerových výbojek, zdroj světla.  
 
2) Teorie:  

Rychlost světla šířícího se určitým prostředím závisí na vlnové délce. Čím je vlnová délka 
větší, tím rychleji se světlo prostředím šíří. Dopadá-li 
monochromatický světelný paprsek na rozhraní dvou 
prostředí, nastává lom podle Snellova zákona:  
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(1) 
kde α je úhel dopadu, β úhel lomu, v1 ,v2 jsou rychlosti 
šíření světla v 1. a 2. prostředí, n1, n2 jsou indexy lomu 
příslušející daným prostředím (viz obr. 1). Bude-li na 

rozhraní dopadat pod stejným úhlem α světlo složené ze dvou vlnových délek λA a λB přičemž 
např. λA > λB bude úhel lomu β pro každou z nich jiný.          
Protože pro λA > λB je vA > vB, proto bude βA>βB. Světlo s 
vlnovou délkou λB se bude podle (1) lámat více, něž 
světlo s vlnovou délku λA (viz obr. 2). Protože platí pro 
indexy lomu podle (1) opačné závislosti než pro 
rychlosti, bude index lomu nA pro světlo s větší vlnovou 
délkou λA menší, než index lomu nB pro světlo s menší 
vlnovou délkou λB. Proto se při šikmém dopadu bílého 

světla ze vzduchu do opticky hustšího prostředí odchyluje nejméně barva červená, postupně se 
odchyluje oranžová, zelená, modrá a nejvíce fialová. 
Tento jev se nazývá rozklad (disperze) světla.  

Při průchodu světla optickým hranolem nastává 
rozklad světla na jednotlivé spektrální barvy, vzniká 
spektrum. Jeho vzhled závisí na povaze světelného 
zdroje a povaze prostředí, kterým se šíří. Nemá-li 
prostředí vliv, vzniká spektrum emisní, pokud prostředí 
světlo pohlcuje, vzniká spektrum absorbční. Emisní 
spektrum může být spojité, pásové nebo čárové, 
absorbční spektrum pásové nebo čárové.  
Spektra vyzařujících látek můžeme pozorovat 
jednoduchým Bunsenovým spektroskopem. Jeho 
jednoduché schéma je na obr. 3. Skládá se v podstatě z 
hranolu H, dalekohledu D, kolimátoru K a pomocného 
kolimátoru K'. Světlo ze zdroje Z prochází úzkou 
štěrbinou Š kolimátoru K, dopadá na hranol H, 
rozkládá se a dopadá do dalekohledu D, kde v zorném 

poli vidíme spektrum zdroje. Spektroskop má ještě další kolimátor K' opatřený stupnicí S, která 
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se při osvětlení pomocným zdrojem Z' odráží od vnější stěny hranolu a promítá se do zorného 
pole okuláru společně se spektrem.  

Abychom mohli spektroskopem zjišťovat vlnové délky neznámých spektrálních čar, je 
třeba graduovat stupnici S, tj. přiřadit ke každému dílku stupnice jednu hodnotu vlnové délky. To 

vykonáme tak, že pozorujeme spektra známých 
prvků, u nichž známe vlnové délky spektrálních čar. 
Jednotlivým čarám určíme polohu na stupnici a z 
tabulek zjistíme vlnové délky. Grafická závislost 
vlnové délky λ spektrálních čar na jejich poloze na 
stupnici d je tzv. disperzní křivka, viz obr. 4.   

Veličina d představuje dílky stupnice. Ze 
získané disperzní křivky pak můžeme naopak ode-
čítáním dílků určit vlnové délky, příslušející čarám 
neznámého spektra a z tabulky nalézt prvky, které se 
nacházejí v pozorovaném zdroji světla.  

Vlnovou délku spektrálních čar lze určit i pomocí optické mřížky. Optickou mřížkou 
nazýváme soustavu rovnoběžných štěrbin, oddělených neprůhlednými pruhy. Je to planparalelní 
skleněná destička, která má řadu rovnoběžných vrypů stejně širokých a stejně od sebe 
vzdálených. Vrypy jsou matné a proto nepropouštějí světlo, zatímco neporušená místa povrchu 
skla mezi vrypy světlo propouštějí a chovají se tedy jako štěrbiny. Vzdálenost středů dvou 
sousedních štěrbin d je konstantní a nazývá se mřížková konstanta (viz. obr. 5).  

Protože je vzdálenost vrypů srovnatelná s vlnovou délkou světla, nastává na mřížce ohyb 
a světlo se po průchodu mřížkou podle Huygensova principu šíří z každé štěrbiny všemi směry. 

Přitom dochází k interferenci mezi paprsky, šířícími se 
od jednotlivých štěrbin. Předpokládejme, že na mřížku 
dopadá kolmo monochromatický svazek rovnoběžných 
paprsků. Pro paprsky, vystupující ze všech štěrbin 
mřížky pod úhlem φ je mezi dvěma sousedními paprsky 
dráhový rozdíl  

ϕδ sin⋅= d , 
(2) 

kde d je mřížková konstanta (viz obr. 5).  
Ve směru pro který je dráhový rozdíl δ roven 

celistvému násobku k vlnové délky λ, vznikne zesílení 
(maximum). Pro tento směr φ platí:  

λϕ ⋅= kd Ksin  
(3) 

kde k = 0, 1, 2, 3, ….. je příslušný řád maxima. Maxima jednotlivých řádů se vytvoří po obou 
stranách maxima nultého řádu, viz obr. 6. Z rovníce (3) plyne 
pro vlnovou délku  

k

d kϕλ sin⋅=  

(4) 
Známe-li mřížkovou konstantu d , můžeme změřením úhlu φk, 
příslušejícímu k-tému řádu maxima vypočítat podle (4) 
vlnovou délku.  

Opačně, známe-li vlnovou délku λ a určíme úhel φk 
příslušející k-tému maximu, můžeme ze (4) vypočítat 
mřížkovou konstantu d :  
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(5) 
Nebude-li dopadající světlo monochromatické, vytvoří se u každého řádu k > 0 celé 

spektrum, neboť různým vlnovým délkám λi budou příslušet podle (3) různé úhly φki. Měření 
provádíme na mřížkovém spektroskopu, opatřeném úhloměrnou stupnicí k odečítání úhlu φk 
(goniometrem). Tento přístroj se skládá z kolimátoru se štěrbinou, mřížky a dalekohledu. 
 
3) Úkol:  

a) Určete disperzní křivku hranolu Bunsenovým spektrometrem. K sestrojeni křivky použijte 
spektra heliové výbojky.  

b) Určete vlnové délky spektrálních čar ostatních Geisslerových výbojek, které máte k 
dispozici. K určení vlnové délky použijte sestrojené disperzní křivky.  

c) Na improvizovaném goniometru určete mřížkovou konstantu předložené mřížky podle 
všech viditelných čar heliového spektra 1. a 2. řádu.  

d) Určete vlnové délky nejintenzivnějších čar ve spektru ostatních výbojek.  
 
4) Postup:  
  a) Nejprve zaostříme dalekohled na nekonečno. Pootočíme jím tak, abychom viděli okolní 
předměty a zaostříme dalekohled na vzdálený předmět, např. protější budovu apod. Potom 
nastavíme štěrbinu kolimátoru tak, abychom ji v dalekohledu viděli ostrou. Tím je zajištěno, že 
štěrbina kolimátoru leží v ohniskové vzdálenosti kolimátoru, z něhož vystupuje svazek 
rovnoběžných paprsků. Štěrbinu nastavíme proti heliové výbojce kterou napájíme z induktoru 
přes odpor. Osvětlíme pomocným zdrojem stupnici kolimátoru K’, zaostříme a nastavíme tak, aby 
se promítala do spektra. Odečteme dílky příslušející spektrálním čarám a zapíšeme do tabulky.  
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Vlnové délky příslušných čar zjistíme z tabulek (MFCHT, Lehotský, str. 291, Horák). Z 

naměřených hodnot sestrojíme graf ( )df=λ  představující disperzní křivku.  
  b) Stejným způsobem jako a) určíme dílky stupnice, příslušející výrazným spektrálním čarám 
ostatních výbojek. Výsledek zaznamenáme do tabulky zvlášť pro každou výbojku, vlnové délky 
odečteme z disperzní křivky a porovnáme s tabulkovými hodnotami.  
  c) Zaostření dalekohledu a kolimátoru u mřížkového spektroskopu (goniometru) provedeme 
stejným způsobem jako u hranolového. Čáry spektra, napravo od nulové polohy nastavíme do 
středu zorného pole dalekohledu a odečteme příslušné úhly αi1 na stupnici. Potom nastavíme 
stejným způsobem spektrální čáry nalevo od nulové polohy a odečteme úhel αi2. Podle obr. 6 
bude platit  

iii ϕαα ⋅=− 221 , 

 takže 

2
21 ii

i
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(6) 
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Pozor: Úhly αi2  odečítané na levé části goniometru jsou záporné! Z tabulek zjistíme příslušnou 
vlnovou délku λi a dosazením φi a λi do (5) vypočítáme mřížkovou konstantu d. Tuto vypočítáme 
pro všechny měřitelné čáry spektra prvního i druhého řádu. Výsledná hodnota d bude 
aritmetickým průměrem jednotlivých hodnot. Vypočítejte i chybu měření.  
  d) Pomocí znalosti mřížkové konstanty d určíme ze vztahu (4) vlnové délky výrazných 
spektrálních čar ostatních výbojek. Každé měřené čáře určíme podle (6) úhel φi stejným 
způsobem jako v c). Měříme stejné spektrální čáry, které byly měřeny hranolovým 
spektrometrem.  
 
5) Závěr:  

Posuďte přesnost obou způsobů měření, vyhodnoťte obě metody vzájemným porovnáním 
výsledků a porovnáním s tabulkovými hodnotami.  


