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Úloha č.7 
 

Měření indexu lomu refraktometrem a mikroskopem 

 
1) Pomůcky: Univerzální refraktometr, mikroskop, měřené látky, mikrometr, voda, líh, 
monobromnaftalén  
 
2) Teorie: 
Absolutní index lomu n nějakého prostředí je definován vztahem 
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c
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(1) 
kde c je rychlost světla ve vakuu, v rychlost světla v daném prostředí. Dopadá-li paprsek na 
rozhraní dvou prostředí pod úhlem α láme se a v druhém prostředí pokračuje pod úhlem β viz 

obr. 1. Platí zde Snellův zákon 
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(2) 
kde n1, n2 jsou absolutní indexy lomu daných prostředí, n21 je 
relativní index lomu obou prostředí. 
Pro n2 > n1 se paprsek v druhém prostředí láme ke kolmici a 
opačně.  

Úhlu α = 90° odpovídá maximální úhel β, kterému říkáme mezní úhel. V prostředí s 
větším indexem lomu může světelný paprsek dosáhnout pouze tohoto mezního úhlu. Pro něj bude 
platit: 
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(3) 
Šíří-li se světlo do daného prostředí ze vzduchu, můžeme položit n1 = 1 a výraz (3) přejde na 
vztah 
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(4) 
 
Stačí změřit mezní úhel βm a podle jednoduchého vztahu (4) můžeme lehce určit index lomu 
daného prostředí. Na principu měření mezního úhlu se konstruují refraktometry, kterými lze index 
lomu měřit jednoduše, rychle a s malým množstvím látky.  

Univerzální refraktometr je konstruován na měření indexu lomu tuhých i kapalných látek. 
Skládá se ze dvou pravoúhlých trojbokých hranolů A,B, dalekohledu, stupnice, lupy, zrcadla a 
kompenzátoru. Hranol A je snímatelný a má přeponovou plochu matovou, aby světlo vstupovalo 
do zjišťované kapaliny všemi směry. Hranol B má přeponovou plochu vyleštěnou. Oba hranoly 
jsou z flintového skla s velkým indexem lomu a přiléhají na sebe přeponovými plochami. 
Hranol A je osvětlovací, hranol B měřicí. Měřená kapalina se kápne na hranol B, takže se při 
přiložení hranolu A vytvoří mezi oběma hranoly tenká vrstva. Průchod světelného paprsku touto 
vrstvou je na obr. 2. 
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Paprsek 3, který dopadá pod větším úhlem než mez-
ním se úplně odráží. Paprsek 1 dopadající pod mez-
ním úhlem βm a všechny ostatní paprsky 2 pod 
úhlem menším než  βm procházejí hranolem B a 
optickou soustavou refraktometru, v poli okuláru 
vytvářejí světlé místo. Paprsek 1 je okrajový a tvoří 
hranici mezi osvětlenou a neosvětlenou plochou. 
Okulár dalekohledu je opatřen nitkovým křížem. 
Otáčíme-li hranoly, můžeme nastavit rozhraní mezi 
světlou a tmavou plochou na střed kříže. Optická osa 
dalekohledu v tom případě splývá s paprsky, které se 
lámou pod mezním úhlem a na stupnici přístroje 
můžeme číst index lomu měřené látky.  

Chceme-li měřit index lomu tuhé látky, musí 
mít tato látka jednu plochu přesně rovinnou a 
vyleštěnou. Na tuto plochu kápneme malé množství 
monobrómnaftalénu (jeho index lomu je 1,658) a 
přiložíme na přeponovou plochu měřicího 
hranolu B. Měřená látka se udrží na měřicím hranolu 
přilnavostí.  

Vlivem disperze světla na hranolu by se u 
bílého denního světla vytvořilo barevné neostré 
rozhraní mezi světlou a tmavou plochou. Proto je 
refraktometr opatřen kompenzátorem, který se 
sestává ze dvou třídílných Amiciho hranolů, 

přímohledných pro sodíkové světlo. Otáčením hranolů můžeme zrušit disperzi a dosáhnout 
ostrého, bezbarvého rozhraní.  

Index lomu tuhé průhledné látky menší tloušťky lze též změřit pomocí mikroskopu, který 
má měřidlo změny svislého posunutí tubusu.  

Předpokládejme, že máme průhlednou látku 
(sklo) tloušťky d s planparalelními stěnami o indexu n, 
na níž je vyznačena úsečka AB. Paprsek 1 jdoucí z bodu 
A, dopadající kolmo na rozhraní látky a vzduchu v bodě 
K se šíří do vzduchu v nezměněném směru. Paprsek 2, 
dopadající na rozhraní v bodě O pod úhlem α se bude 
šířit do vzduchu pod úhlem β, pro nějž platí podle 
Snellova zákona  
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(5) 
 
 
 

kde n0 je absolutní index lomu vzduchu, pro nějž platí n0 = 1. Paprsky 1 a 2 jsou rozbíhavé, 
vytvoří se tedy uvnitř destičky neskutečný obraz A'B'. Budeme-li pozorovat úsečku AB v 
paraxiálních paprscích, bude platit: 
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Podle obr. 3 je 
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Použitím (5), (6) a (7) obdržíme 

nd

x

tg

tg 1==
β
α

 

a odtud 

x

d
n = . 

(8) 
 

Změřením vzdálenosti x, ve které se jeví 
neskutečný obraz úsečky AB ostrý a ze známé tloušťky 
d destičky, můžeme podle vztahu (8) určit index lomu 
destičky. Vzdálenost x můžeme určit mikroskopem.  

Na sklíčko si vyznačíme na obou stranách dvě 
značky, abychom mohli přesně zaostřit oba povrchy. 
Zaostříme nejprve na spodní značku 1 a odečteme 
polohu tubusu (obr. 4). Potom zaostříme na vrchní 
značku 2 a zjistíme o jakou hodnotu x bylo nutno posu-
nout tubus. Tuto hodnotu dosadíme do (8). 

 
3) Úkol: 
  a) Proveďte testování univerzálního refraktometru. Jestliže nebude správně nastaven, 
proveďte jeho opravu justážním šroubem v pravé části přístroje. 
  b) Na opraveném přístroji změřte index lomu předložených roztoků etanolu ve vodě, 
různých koncentrací.  

c) Zjistěte, jak závisí index lomu na procentu alkoholu ve vodním roztoku. Sestrojte graf 
závislosti indexu lomu na koncentraci.  

d) Určete procento alkoholu v roztoku neznámé koncentrace.  
e) Pomocí mikroskopu, který je vybaven bubínkovým měřidlem svislého posunutí tubusu, 

určete index lomu podložního a krycího sklíčka a několika předložených folií, za předpokladu že 
jsou planparalelní. Ověřte výsledek pomocí univerzálního refraktometru. 

  
4) Postup: 

a) Testování refraktometru provedeme pomocí destilované vody a testovacího hranolku. 
Refraktometr sklopíme do vodorovné polohy, sejmeme osvětlovací hranol A a na hranol B 
kápneme pomocí skleněné tyčinky několik kapek destilované vody. Přiložíme hranol A a 
refraktometr otočíme do polohy vhodné k pozorování. Otáčením šroubu po levé straně přístroje, 
kterým se pootáčí hranol, nastavíme rozhraní světlé a tmavé plochy do středu nitkového kříže. 
Pokud není rozhraní ostré, otáčíme šroubem kompenzátoru po pravé straně přístroje, až 
dosáhneme ostrého bezbarvého rozhraní. Index lomu destilované vody je 1,332988 při 20 °C pro 
sodíkovou čáru D (λ = 5892,980 Å = 5892,980.10-10 m) Pokud nebude refraktometr přesně 
nastaven, provedeme jeho opravu justážním šroubem. V případě, že nepůjde správná hodnota 
nastavit, je nutno počítat s opravou ∆n u všech dalších měření. (∆n = n – n0, kde n je naměřená 
hodnota indexu lomu destilované vody, n0 tabulková hodnota).  

Při testování přístroje pomocí testovacího hranolku kápneme na měřicí hranol kapku 
monobrómnaftalénu a přiložíme hranolek leštěnou plochou k hranolu B, bez použití hranolu A. 



Fyzikální praktikum IV. – Měření indexu lomu refraktometrem a mikroskopem - verze 01 

 

 - 4 - 

Index lomu testovacího hranolku při 20 °C a pro sodíkovou čáru D je n = 1,5165. Opravu 
přístroje provedeme stejným způsobem jako u destilované vody.  

b) Indexy lomu předložených roztoků etanolu 10, 20, 30, ... 90 % změříme stejným 
způsobem jako destilovanou vodu. Mezi hranoly je třeba mít dostatečné množství kapaliny, 
abychom dostali spojitý film. Stejným způsobem změříme index lomu roztoku neznámé 
koncentrace. Z výsledků měření sestrojíme graf závislosti indexu lomu na koncentraci n = f(c). 
Z grafu stanovíme koncentraci neznámého roztoku.  

c) Index lomu pevných látek stanovíme pomocí mikroskopu tak, že si vytvoříme fixem na 
obou stranách desky či folie ve stejném místě, nejlépe křížem dvě značky. Předmět položíme na 
stolek mikroskopu, zaostříme na dolní značku a odečteme polohu měřidla. Pak zaostříme na 
vrchní značku a znovu odečteme polohu měřidla. Jeden dílek měřidla je 0,002 mm, jedno otočení 
bubínku je 50 dílků. Je třeba přesně sledovat počet otočení bubínkem. Rozdíl obou poloh je x, 
jehož dosazením do (8) vypočítáme index lomu předložených vzorků. Hodnotu x změříme u 
každého vzorku alespoň 5x a vypočítáme chybu měření. Tloušťku vzorku d změříme 
mikrometrem, toto měření provedeme též 5x a vypočítáme jeho chybu. Z chyby veličiny a 
tloušťky vypočítáme i chybu indexu lomu.  Index lomu změřený mikroskopem porovnáme s 
hodnotami získanými refraktometrem. 
  
5) Závěr:  

Vyhodnotíme přesnost měření indexu lomu jak refraktometrem, tak i mikroskopem. 
Porovnáme přesnost obou měřících metod. 
 
 


