
Refraktometria 
 

 

Rýchlosť šírenia elektromagnetického žiarenia vo vákuu je 

c=2,99792458108 m/s a patrí medzi významné fyzikálne konštanty. Ľudské oko je 

schopné vnímať elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami v rozmedzí od 360 nm 

(fialová zložka) po 750 nm (červená zložka). Elektromagnetické žiarenie v uvedenom 

rozsahu preto nazývame viditeľné svetlo.  

Ak svetlo prechádza nejakým priehľadným materiálom (optickým prostredím), 

jeho elektrická zložka interaguje s elektrónmi materiálu, rozkmitá ich a elektróny 

materiálu sa takto stávajú novými zdrojmi žiarenia. V dôsledku týchto interakcií sa 

rýchlosť svetla v hmotnom prostredí zmenší na hodnotu v < c. Schopnosť materiálu 

spomaliť šírenia svetla charakterizujeme pomocou indexu lomu n, ktorý je definovaný 

vzťahom 

 
v

c
n         (1) 

Index lomu je bezrozmerná veličina, charakteristická pre dané optické prostredie. 

Z definície vyplýva, že vo vákuu je n=1. Vo všetkých ostatných prostrediach je n > 1 

(napr. index lomu vody je 1.33). Rýchlosť svetla vo vzduchu je iba o málo menšia ako c. 

Index lomu vzduchu je 1,0003 a v bežnej praxi ho považujeme za rovný 1. Rôzna 

rýchlosť šírenia svetla v rôznych prostrediach spôsobuje vychýlenie smeru šírenia 

svetelného lúča na rozhraní dvoch prostredí s rôznymi indexmi lomu (obrázok 1). Tento 

jav sa nazýva lom svetla (refrakcia). Výnimkou je svetlo dopadajúce kolmo na rozhranie, 

jeho smer šírenia sa po prechode do nového prostredia nemení. 

Po dopade svetelného lúča na rozhranie pod uhlom  sa časť svetla odrazí pod 

rovnakým uhlom a časť sa láme do druhého prostredia pod uhlom . Odraz svetla sa 

označuje aj ako reflexia a lom svetla ako refrakcia. Uhol dopadu, odrazu a lomu 

uvažujeme vždy ako uhol medzi smerom šírenia svetelného lúča a kolmicou na povrch 

rozhrania (obrázok 1). Uhol dopadu a uhol odrazu sa vždy rovnajú.  

Uhol lomu súvisí s indexami lomu oboch prostredí podľa Snellovho zákona 

  sinnsinn 21        (2) 

kde n1 je index lomu prostredia 1 a n2 je index lomu prostredia 2.  



 

 

Obrázok 1: Lom svetla 

 

V tejto súvislosti sa zavádza aj pojem optická hustota. Prostredie A je opticky 

hustejšie ako prostredie B, ak index lomu prostredia A je väčší ako index lomu prostedia 

B. Zo Snellovho zákona vyplýva, že ak svetlo prechádza z opticky redšieho do opticky 

hustejšieho prostredia, láme sa "ku kolmici" ( < ), ako to možno vidieť na obrázku 1.  

Naopak, ak prechádza svetlo z opticky hustejšieho do opticky redšieho prostredia, 

láme sa "od kolmice" ( > ). V tomto prípade existuje taký uhol dopadu m (medzný 

uhol dopadu), ktorému podľa Snellovho zákona zodpovedá uhol lomu je 90 , svetelný 

lúč sa šíri po rozhraní (obrázok 2, e). Pre uhol dopadu väčší ako m svetlo neprechádza 

do druhého prostredia (obrázok 2, f, g). Tento jav sa nazýva úplný odraz (totálna 

reflexia). 

Vo vákuu sa šíri žiarenie rôznych vlnových dĺžok rovnakou rýchlosťou c. 

Rýchlosť šírenia žiarenia v hmotnom prostredí závisí od vlnovej dĺžky svetla. Preto aj 

index lomu závisí od vlnovej dĺžky. Svetlo rôznych farieb (rôznych vlnových dĺžok) sa 

preto pri rovnakom uhle dopadu láme pod rôznym uhlom lomu (disperzia). Vďaka tomu 

sa biele svetlo po prechode hranolom rozkladá na farebné zložky. Pre presnejšie meranie 

indexu lomu je preto vhodné pracovať s monochromatickým svetlom (žiarenie s jednou 

vlnovou dĺžkou). Najčastejšie sa používa sodíkové svetlo s vlnovou dĺžkou 589 nm.  



Hustota väčšiny látok sa s rastúcou teplotou zmenšuje. S tým je spojený aj pokles indexu 

lomu. Z uvedených dôvodov sa pri presných meraniach indexu lomu uvádza teplota aj 

vlnová dĺžka použitého svetla. Symbol 20

Dn  potom znamená index lomu určený pri 

t=20 C pri použití sodíkovej čiary D, teda pomocou nízkotlakovej sodíkovej výbojky. 

 

 

Obrázok 2: Úplný odraz svetla  

 

Meranie indexu lomu Abbého refraktometrom. 

Index lomu svetla sa stanovuje refraktometrami. Na praktickom cvičení ste 

používali dvojhranolový Abbého refraktometer, ktorý je schematicky zobrazený na 

obrázku 3. Skladá sa z dvoch optických hranolov, osvetľovacieho a meracieho. Tenká 

vrstva kvapalnej vzorky je umiestnená medzi nimi. Merací hranol je vyrobený zo skla s 

vysokým indexom lomu (n2 > 1,75). Refraktometer je potom možné použiť na meranie 

vzoriek s hodnotou n1 < 1.75. Svetlo vstupuje do refraktometra z ľavej strany 

osvetľovacieho hranola pod rôznymi uhlami. Spodný povrch osvetľovacieho hranola 

(AB') je zdrsnený, t. j. je tvorený veľkým množstvom malých plôšok, orientovaných 

rôznymi smermi. Môžeme si preto predstaviť, že každý bod tohoto povrchu sa stáva 

zdrojom svetla, ktoré sa šíri do všetkých smerov. Svetlo sa šíri v skúmanej kvapalnej 

vzorke a dopadá na merací hranol pod rôznymi uhlami. Z obrázku 3 vidíme, že najväčší 

možný uhol dopadu max má lúč, ktorý sa šíri z bodu A do bodu B. Podľa Snellovho 

zákona tomuto lúču zodpovedá aj najväčší uhol lomu max. Ostatné lúče vstupujú do 

meracieho hranola pod menším uhlom lomu, a preto prechádzajú naľavo od bodu C. 

Detektor, ktorý je umiestnený na spodnej strane meracieho hranola, bude registrovať 



naľavo od bodu C osvetlenú oblasť a napravo od bodu C tmavú oblasť. Pretože hodnota 

uhla max a index lomu meracieho hranola n2 sú konštantné (sú to parametre prístroja), 

pomocou polohy rozhrania (t. j. uhla max) vieme jednoznačne určiť index lomu 

skúmanej kvapaliny n1. Vzorky s rôznym indexom lomu n1 budú poskytovať rôzne uhly 

lomu max. To sa prejaví v zmene polohy rozhrania medzi osvetlenou a tmavou oblasťou. 

Z polohy rozhrania možno priamo na stupnici odčítať index lomu skúmanej kvapaliny.  

Ak v Abbého refraktometri používame biele svetlo, rozhranie je v dôsledku 

disperzie neostré a meranie je menej presné. Komerčné refraktometre sú vybavené 

kompenzujúcimi hranolmi, ktoré túto chybu minimalizujú. 

 

 

Obrázok 3: Schematické znázornenie Abbého refraktometra. 

 

Index lomu sa rutinne používa na charakterizáciu kvapalných vzoriek. Je to 

fyzikálna veličina, pomocou ktorej môžeme kvapalinu identifikovať, prípadne overiť jej 

čistotu. Často sa používa na stanovenie koncentrácie roztokov. 
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