
Атмосферадағы жарықтың  

сынуы нәтижесінде пайда 

болатын оптикалық 

құбылыстар

Лекция 7



Атмосферадағы жарықтың  сынуы нәтижесінде 

пайда болатын оптикалық құбылыстар

Атмосферадағы жарық сәуленің траекториясы ауа тығыздығы

биіктік бойынша өзгермелі болғандықтан қисықты болады.

Себебі тығыздықтары әр түрлі бір қабаттан екінші қабатқа

өткенде жарық сәулелері сынады. Геометриялық, оптикалық

заңдылығы бойынша жарық сәулелерінің траекториясы дөңес

жағымен тығыздығы аз қабатқа қарай бағытталады. Және

тығыздығы неғұрлым күрт өзгерсе, сәулелердің сынуы да

соғұрлым үлкен болады. Ауа тығыздығы температураға кері

пропорционал болғандықтан температураның вертикальді

градиенті үлкен болғанда жарық сәуленің сынуы да үлкен

болады. Сондықтан атмосфераның рефракциясы деп

атмосферадағы горизонтальді және вертикальді бағытта ауа

тығыздығы өзгеру әсерінен электромагниттік толқындардың

сынуын айтады.



Жарық сәуле траекториясының теңдеуі.

Атмосферадағы электромагниттік толқындардың таралу

жылдамдығы абсолютті сыну көрсеткішімен анықталады.

Және келесі теңдеумен есептелінеді
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n- абсолютті сыну көрсеткіші. C0- бос кеңістіктегі 

электромагнитті толқындардың жылдамдығы. 



Атмосфералық ауаның сыну көрсеткіші, шамамен 1 ге

тең. Сондықтан сыну көрсеткішін n емес, n-1

рефпакция индексі қарастырады.

P=1013гПа t=00C;

.

сәуле Λ, мкм n n-1

күлгін 0,40 1,0002983 2,983*10-4

Қызыл 0,70 1,0002910 2,910*10-4

Сары-жасыл 0,55 1,0002931 2,931*10-4
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Р-гПа, қысым; Т-температура, Кельвин бойынша;

𝜆-мкм. толқын ұзындығы

Сонымен неғұрлым толқын ұзындығы кіші болса, соғұрлым

рефракция индексі жоғары болады және сынуы да үлкен

болады.
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Мұндағы: n0, ρ0, Р0- белгілі бір алғашқы деңгейі.

Электромагнитті толқын ұзындықтары 0,20-20 мкм-ге дейін

оптикалық диапазонында осы 3 параметрлерге бағыныштылығы

келесі эмпирикалық теңдеумен сипатталады.

n-1 – рефракция индексі  үш факторға бағынышты болады. Толқын 

ұзындығында, температура және қысым
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Екі көрші қабаттардың шекарасында түсу бұрышы (i) сыну

бұрышы келесі қатынаспен байланысты (Снелль заңы)

1О2,2О3,3О4 т.б. ұшбұрыштарынан
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r1, r2, r3, r4 - О нүктесінен (Жер ортасы) 1,2,3 нүктелерге

дейін арақашықтары



Осы теңдеулерді көбейткенде

Атмосферадағы жарық сәуле траекториясынын

теңдеу
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Астрономиялық рефракция
А нүктесіндегі бақылаушы В нүктесін

анықтағанда егер В нүктесі

атмосферадан тыс жерде орналасса,

онда осы жағдайдан пайда болатын

рефракцияны атмосфера

рефракциясы деп атайды. Бірнеше

қабаттан тұратын атмосфераның

вертикалді кескіні көрсетілген әр

қабаттың ішінде ауа тығыздығы

тұрақты деп есептейміз, ал қабаттан-

қабатқа ауысқан кезде тығыздық

төмендейді. Аспан шырақтардан

келетін жарық сәулелері бір қабаттан

екінші қабатқа өткен кезде сынады

және бақылаушы көзіне түседі. Ауа

тығыздығы кенет өзгермей, үздіксіз

өзгеретіндіктен АВ қисығы сынық

сызық емес бір қалыпты қисық болып

келеді



bctgh57=

Көзден OS аспан шырақтарынан нақты жағдайда және OS/

көрінетін жағдайларға дейін бағытымен пайда болатын β

бұрышын астрономиялық рефракция бұрышы деп атаймыз.

Аспан шырақтарының көрінетін биіктіктері h>30ͦ β бұрышы 1"

дәлдігімен анықталады және келесідей:

β астрономиялық рефракция бұрышы (сек); Т-температура, К, Р-қысым, гПа

bctgh
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Т=283 К, Р=1013 гПа



Аспан шырақтардың теңіз үстінде β келесі теңдеумен анықталады. 

pt  ++= 0

h -0,10 0,00 0,10 0,30 0,70 1 2 3 5 10 20 30 50 80 90

β 36,8 34,4 32,3 30,9 28,7 24,4 18,2 14,3 9,8 5,3 2,6 1,7 0,8 0,2 0,0

β0-қалыпты жағдайдағы астрономиялық бұрыш.  



β-бұрышы аспан шырақтардың биіктігіне байланысты, оның максималды

мәндері аспан шырақтарының бату және шығу кезінде байқалады.

Астрономиялық рефракция әсерінен барлық аспан шырақтары аспан

әлемінде β бұрышына көтеріңкі болып көрінеді. Сондықтан аспан

шырақтардың нақты биіктігі h оның көрінетін биіктігінен hв β бұрышы кіші

болады

Көкжиекке жақындаған кезде рефракция бұрышы үлкееді.

Егерде бақылау белгілі бір биіктікте немесе жер бетінен жасалса онда

−= bhh

nhh b −−= 

Hn 766.1=



Астрономиялық рефракциямен байланысты оптикалық

құбылыстар.

1. Көк жиектегі күн дискісін немесе айдың сопайған жағдайы.

2. Күн ұзақтығының ұзаруы

3. Жасыл сәуле

4. Жұлдыздардың жылтырауы.

1. Күн немесе ай бату және шығу кезінде олардың төменгі жағы, көкжиекте

байқалған кезде рефракция әсерінен 35‘ көтеріледі. Ал жоғарғы жағы 32‘

биіктікте орналасқан жағдайда 28‘ қана көтеріледі. Сол себептен күн дискісі

7‘ айырмашылығы арқылы сопайған жағын көрсетеді.



2. Астрономиялық рефракция әсерінен барлық аспан

шырақтарының, әсіресе күн көкжиекте нақты шығу кезінен

бұрынырақ көрінеді. Және нақты бату кезінен де кешірек

көрінеді. Сол себептен күн ұзақтығы үлкейеді. Рефракция

әсерінен күн ұзақтығының үлкеюі географиялық ендікке

және жыл мезгіліне байланысты. Қоңыржай ендіктерде күн

тоқырауы кезінде 12 мин дейін өзгереді. Биік ендіктерде күн

бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін ұзарады. Полюстарда

полярлық күн поляризациялық түнге қарағанда 14 тәулікте

көбірек болады. Жаңа жер аймақтарында күн көкжиекте 10-

14 күн полярлық түн аяқталу кезінен анықталады. Бұл

құбылыстарды «Жаңа жердің эффектісі» деп атайды.



3. Күн көк жиектің астында батқан кезде көкжиектің

үстінде күннің тек кіші бөлігі қалғанда, әр түрлі

түстердің тез ауысуы байқалады. Қызыл түс сары-

қызыл түске сары түске және соңғы сәулесі, жасыл өте

сирек көк түсті болып көрінеді. Күн шығар кезде

тустерінің өзгеруі керісінше орналасады. Жасыл

сәуленің бақылау үшін ең қолайлы жағдайлары болып ,

атмосфера мөлдірлігі жоғары және көкжиектің батыс

жағы ашық кезі болып саналады. Жасыл сәуленің

ұзақтығы бір секундтан бірнеше секундқа дейін

байқалады. Жасыл сәуле түстердің әр түрлі рефракция

әсерінен пайда болады. Күлгін сәлелердің ең қатты

рефракциясы п.б және олар көкжиектен басқа түстерге

қарағанда ең көтеріңкі болып көрінеді. Сондықтан күн

батқан кезде көк жиектің астында бірінші қызыл

сәулесі, ал соңғысы болып күлгін сәулелер болады.

Атмосферада күлгін, көк, көгілдір түстердің үлкен

шашырауымен және осы сәулелерге көздің

сезімталдығы кіші болғандықтан соңғы сәулесі жасыл

өте сирек көгілдір болып көрінеді.





Атмосфера жұлдыздарының жарқырауы жарықтың рефракция және

дисперсиямен түсіндіріледі. Осы құбылыс жұлдыздардың өз орнын

ауыстыруы, өз жарықтығын өзгерту кейбір кездерде түстерін өзгертуінен

тұрады. Жұлдыздардың жарық беті көкжиекке жақындаған кезде үлкейеді.

Жұлдыздардың жарық етуін келесімен

түсіндіруге болады. Атмосфера

әрқашанда қозғалыста болады. Сонымен

қатар атмосферада тығыздығы әр түрлі

бөлек қабаттардан және ағындардан тұрады. Әр түрлі ауа тығыздығы ағыстар

қозғалады. Жинақтау және шашыраудың

линза ретінде әрекеттеседі. Сол себептен

бақылаудың көзіне параллель емес, жарық

сәулелері келеді. Рефракция әсерінен

жарық сәулелерінің траекториясы өзгереді.

Сондықтан жұлдыздар әр қашанда өз орнын

ауыстырып тұрады деп көреміз. Рефракция

мен бірге жарықтың дисперсиясы

байқалатындықтан көзге әр түрлі сәулелер түседі. Сонымен бірге белгілі бір

уақытта қызыл сәулелерінің немесе күлгін сәулелерінің жарықтануы үлкейеді.

Сондықтан жұлдыздар көк, жасыл, қызыл болып көрінеді.


