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Дәрістің жоспары

Жарықтың табиғаты жайындағы iлiмнiң дамуы

Көздің қасиеттері



Оптика - жарықтың қасиеттері мен физикалық табиғатын, оның әртүрлі
ортада таралуын және заттармен өзара әрекеттесуін зерттейтін физиканың
бөлімі. Оптика термині гректің «optike» - визуалды қабылдау туралы
ғылымынан шыққан, ал сөздің өзі гректің «optos» - көрінетін, көрінетін сөзінен
шыққан.

Атмосфералық оптика - бұл атмосферада жарықтың өтуінен туындайтын
оптикалық құбылыстарды зерттейтін, яғни ауадағы жарықтың шашырауы,
жұтылуы, сынуы және дифракциясы нәтижесінде пайда болатын оптикалық
құбылыстарды зерттейтін атмосфера физикасының бөлімі. Бұған таңның
атысы, кемпірқосақ, аспан түсінің өзгеруі сияқты түрлі-түсті құбылыстар ғана
емес, сонымен қатар онша байқалмайтын, бірақ практика үшін құбылыстардың
шашыраңқы болуы және атмосфераның көрінетін және көрінбейтін сәулеленуі,
аспан жарығының поляризациясы, объектілердің көрінуі және т.б.

Атмосфералық оптика зерттейтін құбылыстарға көкжиектің қызыл түске
боялуы, сағым, жұлдыздардың жылтырауы, кемпірқосақ, гало, глория, ымырт,
таң сәрі т. б. жатады.

Атмосфераның төменгі және жоғарғы қабаттарындағы (озон қабаты және
одан жоғары) оптикалық құбылыстар әр түрлі. Жоғарғы қабаттарда күн
радиациясының әсерінен негізінен фотохимиялық реакциялар жүреді. Осы
процесте пайда болған қозған бөлшектер жинақталған энергияны
жарықтандырады (полярлық шұғыласы, түнгі аспанның жарқырауы және т.б.).



Атмосфералық оптика - адамның көзіне көрінетін құбылыстарды

зерттейді, яғни толқын ұзындығы 0,38-0,78 мкм болатын өте тар

спектрлік терезеге сәйкес келетін физикалық процестермен байланысты.

Барлық оптикалық құбылыстар жарықтың атмосферада шашырауымен

және жұтылуымен, оның сынуымен және дифракциясымен түсіндіріледі.

Көздің жарықтық қасиеттері.

Электромагниттік сәулелену толқындарының үлкен диапазонын алады.

Күн энергиясының толқын ұзындығы 0,01-100 мкм диапазон

аралығында шоғырланады. Бірақ адамның көзі тек осы диапазон

аралығында тек жіңішке диапазон қабылдайды (0,39-0,76). Қалған

сәулеленуді адам көзі қабылдамайды, яғни адам көзіне олар сезімтал

емес, сондықтан біз оны көре алмаймыз. Ал қабылдайтын жіңішке

диапазонда әртүрлі толқын ұзындығында адам көзінің сезімталдығы

әртүрлі болады. Адам көзіне ең сезімтал сары – жасыл (λ ~ 0,555мкм)

сәуле. Сонымен қатар, көз өте жіңішке және өте үлкен жарықтарды

қабылдайды. Қабылдау айырмашылығы (максимумы мен минимумының

айырмашылығы) 10 есеге жетеді.



Күндіз бен түннің әртүрлі толқын ұзындығындағы сәулеленуге көздің

салыстырмалы сезімталдығы (сәулешашу көріну) суретте көрсетілген.

Түнгі және күндізгі қисықтардың пішіні сәйкес келетіні байқалады, бірақ

түнгі уақыт 0,05 мкм-ге солға қарай λ толқын ұзындықтары қысқарақ

аймаққа ығысады. Бұл аз жарықтығы жағдайында ымырт және түнде адам

көзіне жақсы көруге мүмкіндік береді.

Көрінудің қисықсызығы. көк – түнде көз көруі; қызыл – күндізгі көруі



Барлық сәулелерді қабылдау үшін көздің ішкі қабығы екі жарықтық
сезімтал аппаратан тұрады:

1. Күндізгі көру аппараты (хроматикалық көру)– көздің ішкі тор
қабығының ортасында 7 млн. колбачкалардан тұрады. Олар күндізгі
үлкен жарықтарға және спектр түстеріне сезімтал.

2. Түнгі көру аппараты – 130 млн. таяқшалардан тұрады, ол көздің ішкі
тор қабатының перифериясында орналасқан және ол түнгі жарықтарға
сезімтал, бірақ спектр түстерін қабылдай алмайды.

Күндізгі көру аппаратының колбочкалары белгілі бір толқын
ұзындықтарына сәйкес түстерді қабылдайды, оны хроматикалық көру
деп атайды.

Күндізгі көру аппараты 7-8 түстерге сезімтал, сонымен қатар 350-400
түстердің түршелеріне сезімтал болып келеді

Түнгі көру аппаратының таяқшалары - көруге сезімтал емес және ол
ахроматикалық көру деп аталады. Түнгі аппарат тек жарықтарды
ажыратады. Егер зат үлкен жарықтармен сипатталса тек ақ түсті,
орташа болса сұр түсті, ал кіші болса қара болып көрінеді.



Түрлі түстердің толқын үзындықтары, мкм

Түсі λ ор Λ диапазоны

күлгін 0,430 0,390-0,455

көк 0,470 0,455-0,485

көгілдір 0,495 0,485-0,505

жасыл 0,530 0,505-0,550

Сары-жасыл 0,560 0,550-0,575

сары 0,580 0,575-0,585

Қызғылт-сары 

қызыл

0,600

0,640

0,585-0,620

0,620-0,760



Адам көзімен қабылдайтын атмосферадағы оптикалық
құбылыстар жердегі заттар мен жер бетінен шағылған сәулелер
мен атмосферадан өтетін күн сәулелері арқылы пайда болады.

Атмосфера – бұлыңғыр, біртекті емес орта. Күн сәулелері
атмосферадан өткенде тығыздығы әртүрлі ауа қабатындағы
турбуленттілік пайда болады және құйындар мен ағындарды
кездестіреді. Олар күн сәулелерін сындырады.

Жоғары атмосферада 70-80 м – 200-300 км күннің әсерінен
бірқатар фотохимиялық процестер жүреді. Олар аспанның
аздаған люминесценциясына әкеледі. Оны атмосфераның
жарқырауы деп атайды.

Осы қабаттарда және одан да жоғары қабаттарда – 100 км
дейін күн корпускулаларының кіруіне байланысты газдардың
жарқырауынан келеді, оны поляр шұғыласы деп атайды.
Бұлттардағы су тамшыларында және мұз кристалдарында,
жаңбырларда күн сәулесінің сынуы және дифракция пайда
болады.



Барлық оптикалық құбылыстарды пайда болу себебіне байланысты
4 топқа бөлуге болады:

1. Атмосферадағы жарық шашуымен байланысты құбылыстар. Олар –
жарықтың дәрежесі, аспан түрі мен түсі, ымырт және т.б.

2. Атмосферадағы жарық сәулелерінің сынуымен байланысты
құбылыстар. Олар – сағымдар, жұлдыздардың жарықтануы және т.б.

3. Бұлт тамшыларынан және кристалдарынан күн сәулелерінің
сынуы мен шағылуына байланысты құбылыстар – кемпірқосақ, гало
және т.б.

4. Бұлттарда және тұмандарда жарық дефракциясымен байланысты
құбылыстар. Олар – глория, венцы, т.б. құбылыстар.



Атмосферадағы ерекше оптикалық 
құбылыстар:

• "Броккен елесі"

• Кемпірқосақ

• Глория

• Кемпірқосақты 
бұлттар

• Паргелий

• Поляр шұғыласы

• Конденсациялық 
(инверсиялық) іздер

• Поляризация

• Ымыртты сәулелер

• Сағым

• Жарық бағандары

• Жасыл сәуле



«Жалынды кемпірқосақ".



" Броккен елесі "

•



Кемпірқосақ



Ымыртты сәулелер



Жасыл сәуле



"Паргелий"



Гало 22º



Глория



Поляр шұғыласы



Жарық бағандары



Сағым


