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Жер рефракциясының әсерінен пайда болатын оптикалық 

құбылыстар

• Жер беті заттарынан тарайтын сәулелер де қисық сызықты

троекториямен тарайды. Жердің рефракция бұрышы α деп -

байқалатын объектінің көрінетін және нақты позициясындағы

бағыттар арасындағы бұрыш.

• α бұрышының мәні байқалатын затқа дейінгі қашықтыққа және жер

бетіндегі заттардан сәулелер таралатын жер бетіндегі атмосферадағы

температураның тік градиентіне байланысты.



• Жер рефракциясының α бұрышының мәні объект

қарастырылатын D қашықтығына байланысты.

Сонымен, биіктігі бар ауа тығыздығының орташа

таралуымен келесі байланыс бар:

D км 1 4 8 12 16 20

" 2 8 17 25 34 42

Осылайша, рефракция немесе заттың айқын асып

кетуі доғалық секундтарда оған дейінгі екі есе

қашықтыққа километрмен тең болады.



Геодезиялық көріну қашықтығы

НАН - Жер шарының радиусына

перпендикуляр А нүктесі арқылы

өтетін көлденең жазықтық. Ол

математикалық көкжиектің

жазықтығы деп аталады.

ВВ (D0) - жер бетіндегі дөңгелек

сызық-біздің геодезиялық (немесе

геометриялық) көкжиегіміз.

Орташа бойлы адам үшін көкжиек сызығы шамамен 5 км қашықтықта 

орналасқан. Айдағы сол адам үшін (рефракцияны қоспағанда) көкжиектің 

ауқымы тек 3,3 км болады, бірақ Сатурнда — 14,4 км.



Көкжиекті кеңейту және тарылту

• Жер бетіндегі заттардан жарық сәулелері қисық сызықты
траекториялар бойынша таралады. Жердің сыну бұрышының
мәні бақыланатын затқа дейінгі қашықтыққа және ауаның беткі
қабатының жылу стратификациясына байланысты.
Температураның тік градиентінің сипатына (және ауа
тығыздығына) байланысты атмосфераның беткі қабатында
көрінетін көкжиектің көтерілуі және кеңеюі немесе төмендеуі
және тарылуы мүмкін. Бұл әсердің салдары заттардың
геометриялық көріну қашықтығының ұлғаюы (кеңеюі кезінде)
немесе азаюы (тарылуы кезінде) болып табылады.

• Көкжиектің кеңеюі және тарылуы - бұл атмосфералық сыну
салдарынан көрінетін көкжиектің радиусының (диапазонының)
ұлғаюы немесе төмендеуі.

• Жер бетіндегі ауа температурасы, әсіресе оның төменгі
бөлігінде, әрдайым биіктіктен төмендемейді. Ол әр түрлі
жылдамдықта төмендеуі мүмкін, ол биіктікте өзгермеуі мүмкін
(изотермия) және биіктікте өсуі мүмкін (инверсия).
Температура градиентінің шамасы мен белгісіне байланысты
сыну көрінетін көкжиектің диапазонына әр түрлі әсер етуі
мүмкін.





• Атмосфераны горизонтальді бағытта біртекті болады 

деп есептесек, яғни ρ және T тек биіктік z бойынша 

өзгереді. z бойынша  дифферинциалдасақ: 

γ- вертикальді температуралық градиент, γА =3.42К/100 м
(ауаның тығыздығы биіктік бойынша өзгермейтін біртекті
атмосферадағы температураның вертикальді градиенті.



1. Біртекті атмосфера γ=3,42 К/100 м.

Мұндай жағдайлар ауаның беткі қабатында

бірнеше метр жерде, жаздың қатты

жылынуымен жасалуы мүмкін. Содан кейін

∂n / ∂z = 0, рефракция жоқ, өйткені биіктігі бар

ауа тығыздығы өзгермейді (біртекті атмосфера),

сәуле түзу және D=D0. Алайда, мұндай

жағдайларды жер үстінде бір уақытта, тіпті өте

үлкен жерлерде де байқауға болмайды.



2. Қалыпты оң рефракция.

Температураның градиенті γ оң таңбалы, бірақ γА

–дан кіші (γ<3,42 К/100 м). Мұндай жағдайларда

∆n/∆z<0 - сыну көрсеткіші биіктік бойынша

төмендейді, жарық сәулесінің траекториясы жер

бетіне дөнес жағымен қарайды. Горизонт

(геодезиялық деңгеймен салыстырғанда) d - ∆

бұрышқа көтерілген.

Орташа метеорологиялық жағдайларда

көкжиектің кеңеюі 6-7% құрайды, жарық

сәулесінің қисықтық радиусы жер радиусынан

шамамен 6 есе үлкен.



3. Теріс рефракция

γ>3,42 К/100 м, ∆n/∆z>0. Жарық сәулесінің траекториясы

дөңес жағымен жер бетіне қарайды. Мұндай рефракция

теріс рефракция деп аталады. Әдетте көру аймағында

орналасқан жер бетіндегі заттар геодезиялық көкжиектен

төмен. Температураның мұндай таралуы көбінесе дала мен

шөлдерде жазда күндізгі уақытта жер беті күн

радиациясымен қызып кеткенде байқалады. Күндізгі

ендіктерде жазда мұндай температура градиенттері

төменгі қабатта құмды жағажайдан, ашық топырақтан,

асфальттан бірнеше метр биіктікке дейін байқалады.

Мұндай жағдайларда төменгі сағымдар пайда болады.



4. Күшті рефракция (сверхрефракция)

Температураның қатты инверсиясы жағдайында сыну
көрсеткіші мен ауа тығыздығы биіктіктен тез төмендеуі мүмкін,
сондықтан сәуленің қисықтық радиусы жердің радиусына тең
болады. көрінетін көкжиек математикалық деңгейге көтеріліп,
Жер "түзетіліп", тегіс болды.
Жер бетіндегі температураның одан да күшті инверсиясы
жағдайында сәуленің қисықтығы жердің қисықтығынан аз
болады. Көрінетін көкжиек математикалықтан жоғары
көтеріледі. Бақылаушыға ол үлкен шұңқырдың түбінде тұрған
сияқты. Горизонттың артында геодезиялық көкжиектен алыс
орналасқан заттар көтеріліп, көрінетін болады (Канада
жағалауынан Смит бұғазы арқылы Гренландия жағалауы кейде
барлық ғимараттармен көрінеді. Гренландия жағалауына дейінгі
қашықтық шамамен 70 км құрайды, ал жағадағы
құрылыстардың биіктігін ескере отырып, геометриялық көріну
қашықтығы 20 км-ден аспайды.) Инверсиялық стратификация
кезінде жоғарғы сағымдардың пайда болуы үшін жағдайлар
жасалады.



Сағым
• Сағым - бұл объект пен оның бейнесі

көрінуі мүмкін болатын оптикалық

құбылыс. Кейде заттың өзі көрінбейді,

өйткені ол көкжиектің артында

орналасқан және оның бейнесі

үлкейтілген, жиі бұрмаланған және

ауаға көтерілген өте үлкен

қашықтықтан көруге болады.

Бейненің затқа қатысты қай жерде

орналасқанына байланысты сағымның

бірнеше түрі бар. Егер объектінің

бейнесі (яғни, сағым) заттың үстінде

болса, жоғарғы сағымдар. Төменгі

сағымдар - бейне заттың астында

орналасқан. Күрделі сағымдар - бір

уақытта әртүрлі типтегі сағымдар

байқалады. Мұндай сиқырлар фата

моргана деп аталады.



• Жоғарғы сағым жағдайында (инверсиялық стратификация

кезінде) бақылаушы заттың өзін (егер ол көкжиектен тыс

болмаса) және оның үстінде бір немесе бірнеше суретті көре

алады – түзу, төңкерілген, жиі бұрмаланған, үлкейтілген. Егер

объектінің шеткі (жоғарғы және төменгі) нүктелерінен түсетін

сәулелер қиылысса, сурет қайта аударылады. Мұндай

сағымдар көбінесе суық теңіздердің үстінде, суытылған жер

бетінің үстінде, полярлы аудандарда пайда болады.



• Жоғарғы сағымдар полярлық аймақтарда, әсіресе тұрақты төмен

температурасы бар үлкен, тегіс мұздарда жиі кездеседі. Мұндай жағдайлар

Гренландия мен Исландия аймағында пайда болуы мүмкін. Мүмкін, хиллингар

деп аталатын осы әсердің арқасында (исландиялық хиллингардан)

Исландияның алғашқы қоныстанушылары Гренландияның бар екендігі туралы

білді.

• Жоғарғы сағымдар жердің қисықтығына байланысты керемет әсер етуі мүмкін.

Егер сәулелердің қисықтығы жердің қисықтығымен бірдей болса, жарық

сәулелері ұзақ қашықтыққа жылжи алады, нәтижесінде бақылаушы

көкжиектен алыс заттарды көреді. Бұл 1596 жылы алғаш рет Солтүстік-Шығыс

өткелін іздеп Виллем Баренц басқарған Кеме Жаңа жердегі мұзда тұрып қалған

кезде байқалды және құжатталды. Экипаж полярлық түнді күтуге мәжбүр

болды. Бұл жағдайда полярлық түннен кейін күннің шығуы күтілгеннен екі

апта бұрын байқалды. Тек 20 ғасырда бұл құбылыс түсіндірілді және "Жаңа

Жердің әсері"деп аталды.

• Сол сияқты, іс жүзінде алыс орналасқан кемелер көкжиектен көрінбеуі керек,

көкжиекте, тіпті көкжиектің үстінде де пайда болуы мүмкін. Бұл кейбір

полярлық зерттеушілер суреттегендей, аспандағы кемелердің немесе

жағалаудағы қалалардың ұшуы туралы кейбір оқиғаларды түсіндіруі мүмкін.



Жаңа Жердің әсері
• Жаңа Жердің әсері — әр түрлі

температурадағы ауа
қабаттарында күн сәулесінің
сынуымен байланысты үш
арктикалық оптикалық
иллюзияның бірі (қалған екеуі –
хиллингар(сағым) және
хафгердингар(фата-моргана)).
Бұл Арктикада да, Антарктикада
да байқалады. Әсері мынада:
күннің шығуы оның нақты
(астрономиялық) көтерілуіне
дейін жүреді, яғни күн
астрономиялық есептеулерге
сүйене отырып, пайда болғанға
дейін көкжиекте пайда болады.
Метеорологиялық жағдайларға
байланысты күн сызық немесе
төртбұрыш сияқты көрінуі
мүмкін.



Мұндай фантомдардың жарқын мысалдарының бірі - "ұшатын
голландиялық". Теңіз мифтеріне сәйкес, елес кеменің капитаны

мәңгілікке теңіз кеңістігін кезіп, еш жерде жүрмей-ақ жүруге сотталған.
Теңізшілер мистикалық кемемен кездесуден ешқашан жақсы ештеңе
күткен жоқ-ол әрқашан бақытсыздық пен кеме апатын атап өтті.Ол туралы

барлық дерлік әңгімелер шамамен бірдей естілді — елес кеме оларға
тікелей жүзді, сигналдар мен айқайларға жауап бермеді, содан кейін

кенеттен Тұманда жоғалып кетті.

Шын мәнінде, кеме командасы осы уақытта олардан үлкен
қашықтықта болған кемелердің проекциясын көрді. Жер беті ауа

массаларын қыздырған кезде ұзақ көру сағымдар пайда болады, содан

кейін олар көтеріліп, салқындатылады. Егер суық ауа массалары

қабатының үстінде қандай да бір себептерге байланысты жылы болса

(мысалы, оңтүстіктен желдер осында әкелсе) және сонымен бірге өте
сирек қабат болса және олардың арасындағы температура айырмашылығы
өте үлкен болса, онда рефракция болады. Жер бетінде орналасқан
заттардан шағылысатын жарық сәулелері доғаны жасайды және кері қарай
кетеді, бірақ енді оның тікелей көзіне емес. Олар ондаған, кейде

жүздеген шақырым жерде кездеседі.

Алыс көру фантомы 



Лету́чий голла́ндец



Төменгі сағымдар
• Төменгі сағымдар төменгі қабаттағы өте үлкен температура градиенттерінде

пайда болады атмосфера, ауа тығыздығы биіктікке қарай артады. Су беті

заттың астына жайылып, ондағы барлық заттар көрінетін сияқты. Көрінетін

су беті төменгі сағымда күн сәулесіндегі жарқыраған су бетінің толық елесін

жасайтын аспан аймағының бейнесі бар. Төменгі әлемдегі стратификация

өте тұрақсыз, ауаның төменгі қабаты үнемі көтеріліп келе жатқан ыстық ауа

ағындарымен тесіліп, көздердегі сағымдар өзгереді. Антартидтегі біркелкі

қар жамылғысы, оның температурасы жазда іргелес ауа қабатының

температурасынан жоғары, сонымен қатар оның пайда болуына ықпал етеді





• Бүйірлік сағымдар бірдей ауа

тығыздығының беттері атмосферада

көлденең емес, көлбеу немесе тіпті

тігінен орналасқан кезде пайда

болады. Бұл жазда, таңертең, көлдің

немесе теңіздің беті әлі суық болған

кезде күн сәулесімен қыздырылған

жартасты жағалауға тұз шыққаннан

кейін болуы мүмкін. Бүйірлік

сағымдар жиі байқалады, мысалы,

Женева көлінде.

Бүйірлік сағымдар 



Күрделі сағым

Күрделі сағым немесе Фата Морганның күрделі түрі бір уақытта жоғарғы және

төменгі сағымдардың пайда болуы үшін жағдайлар болған кезде пайда болады, мысалы,

салыстырмалы түрде жылы теңізден белгілі бір биіктікте айтарлықтай температуралық инверсия

болса. Ауа тығыздығы алдымен жоғарылайды (ауа температурасы төмендейді), содан кейін тез

төмендейді (ауа температурасы көтеріледі). Ауа тығыздығының осындай бөлінуімен

атмосфераның жағдайы өте тұрақсыз және кенеттен өзгерістерге ұшырайды. Сондықтан

сағымдардың түрі біздің көз алдымызда өзгереді. Ең көп таралған жартастар мен үйлер бірнеше

бұрмаланулар мен көздердің ұлғаюына байланысты Морган ертегісінің керемет сарайларына

айналады. Фата моргана Италия, Сицилия жағалауларында байқалады. Бірақ ол жоғары

ендіктерде пайда болуы мүмкін.


