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U hranolu je třeba si pamatovat jen jednu věc:

1. fialové světlo se ve skle lomí více než červené.

Dopadá-li na hranol bílé světlo, pak se jeho fialová složka lomí s větší úhlovou
odchylkou. Změř úhloměrem příslušný úhel.

Spektrograf je přístroj, kterým světlo rozkládáme na spektrum. Při pozorování
Slunce první čočkou vytvoříme jeho obraz v první ohniskové rovině. Úzkou
štěrbinou vybereme tu část Slunce, kterou chceme studovat. Rozbíhavý svazek
za štěrbinou změníme druhou čočkou na rovnoběžný; ten necháme dopadnout
na hranol. Za hranolem máme rovnoběžný svazek fialový a jiný rovnoběžný
červený. V rovnoběžném svazku ale nikdy obraz nevznikne, pročež máme třetí
čočku, která vytvoří sbíhavý svazek, potažmo ostré spektrum ve druhé
ohniskové rovině.
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U čočky je třeba si pamatovat dvě věci:

1. paprsek jdoucí středem čočky se nelomí,
2. paprsek rovnoběžný s osou se lomí do ohniska (a opačně).

Narýsuj tyto dva význačné paprsky do obrázku.

Dalekohled je soustava dvou čoček. Při pozorování planety sledujeme jednak
paprsky přicházející od středu kotouče. Planeta je velmi daleko, proto je svazek
paprsků rovnoběžný. Paprsek procházející středy obou čoček se vůbec nelomí.
Zajímavější je svazek paprsků přicházející od horního okraje planety, tj. šikmo,
pod úhlem α. Paprsek jdoucí středem první čočky se nelomí, to je jasné. Jak ale
pokračuje za druhou čočkou? Ve svazku je naštěstí jeden paprsek rovnoběžný
s osou. Ten využijeme, neboť za druhou čočkou musí procházet ohniskem!
Vidíme, že svazek vystupuje pod úhlem β > α. To je podstata zvětšení.
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Pozor, za dalekohledem zaostřeným na nekonečno nevzniká obraz! Na to je třeba třetí čočku (naše oko). Ve spektru jsou vidět i ostatní barvy v tomto pořadí: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová.
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