
Тамшылар мен кристалдарда 
жарық сәулелердің сынуы және 

шағылумен байланысты 
оптикалық құбылыстар

Кемпірқосақ



БҰЛТТАРДА ТҰМАНДАРДА ЖАУЫН-ШАШЫНДАРДА

КҮН,АЙ ЖҰЛДЫЗДАРДЫҢ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ ОПТИКАЛЫҚ 

ҚҰБЫЛЫСТАР

глориялар

Жалған Күн мен Ай

гало

кемпірқосақ

АСПАН ӘЛЕМІНДЕ КІШІ ЖӘНЕ ҮЛКЕН ТҮРЛІ ЖАРЫК ДОҒАЛАР 

венцы



 параметрі шашыраған бөлшектердің мөлшерінің (радиус r),

түсетін толқын ұзындығына λ.қатынасын сипаттайды

2π r

λ
 =

Аэрозольді шашырау кезінде шашырау индикатрисаның түрі және шашыраған жарықтын 

жарыктанудың орналасу максимумдары  байланысты

шашырау

молекулярлық

комплекстарда

Қоспа 

болшектерінде
аэрозольді

молекулярлық

d < 0,1мкм

Шашырау қарқындылығы бірлік колемінде шашырау бөлшектердің   

саныңа, мөлшеріне және пайда болу табиғатына бағынышты

270°

90°

270°

90°





Шашырау индикатрисасында 

дифракциялықмаксимумы пайда болады,

олардын бұрыштық мөлшері венцы

құбылысына сәйкес келеді

Бұлттартағы майда тамшылар немесе

Аспан әлемінде кемпірқосаққа сәйкес келетін 

дифракциялық максимумы пайда болады

кристалдар немесе тұман 
тамшылардың мөлшеріне жеткенде

БҰЛТТАР ЖӘНЕ ЖАУЫН-ШАШЫНДАРДЫҢ

БӨЛШЕКТЕРДІҢ ӨЛШЕМДЕРІ

10 мкм дейін үлкейгенде

Аспан әлемінде гало сәйкес келетін 

дифракциялық максимумы пайда болады

Шашырау жартықтың максимумы 180°
шашырау бұрышына, глория құбылысы 

сәйкес келеді

МҰЗ КРИСТАЛДАРДА

Өлшемі ≥ 10 – 20 мкм

 параметрден басқа оптикалық құбылыстардын пайда болуы олардын 
жарықтығы бұлттардың, тұмандардың және жауған жауын-
шашындардың оптикалық қалындағына бағынышты



Аспан әлемінде кемпірқосақ түрлі-түсті доға ретінде 

байқалады. Әдетте күнге қарама-қарсы жағында 

жаңбырдың фонында байқалады.

Кемпірқосақ құбылысы жаңбырлы 

тамшыларда күн сәулелердің сыну, шағылу 

мен түсіндіріледі

Кемпірқосақ



Негізгі кемпірқосактың бұрыштық радиусы 42°,

Қосымша кемпірқосактын 53°

Кемпірқосақта түстердін орналасу тәртібі

негізгі жоғарғы (сыртқы) шеті

қосымша Кері тәртіпте орналасады: жоғарғы (сыртқы) шеті –күлгін
төменгі (ішкі) шеті – қызыл

Негізгі және қосымша кемпірқосақтың арасында қаралау жолақ байқалады –

оны Александров жолағы деп атайды.

төменгі (ішкі) шеті

Қызыл

Сарықызыл
сары

жасыл

когілдір

көк

күлгін

Кейде 2 кемпірқосақ (қосымша)  байқалады. 



Қүн сәулесі S, тамшыға Анүктесіне түседі, оның ішіне кіргенді сынады, содан кейін ішкі 

беткейден В нүктесінде шағылады С нүктесінде шыққанды қайтадан сынады,

A

B

C

қызылкүлгін.

i

r

r
r

r

Dқызы
л Dкүлгін

Тамшылардың беткейі шар тәрезді соңдықтан сәулелердің түсу бұрышы әртүрлі 0 - 90°

өзгереді.

k-сәуленің ішкі шағылу саны 

i-тамшыға түсетін сәуле бұрышы

r- сыну бұрышы;

S

1

Сәуленің тұсу және сыну бұрышы былайша анықталады

sin i = n sin r
2

Тамшылардан шыққан соң бастапқы бағыттан 

сәуленің ауытқан бұрышы Dk былай анықталады:

n –ауаға қатысты тамшылардағы сәуленің сыну көрсеткіші

Осы теңдеуді дифференциалдап, келесі турде аламыз:

(3)

( ) ( ) ( ) rkikrkriDk 1222 +−+=−+−= 

rdrnidi coscos =



Күн сәулесі тамшыда сынып, құрамдас түстерге бөлінеді. 

Сондықтан тамшылардан әртүрлі түсті сәулелер тарады. 

Түсу бұрышын анықтау үшін 1 теңдеуді дифференциалдап, 

0-ге келтіреміз,

Осыдан:
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Көкжиек үстіндегі кемпірқосақтың биіктігін есептеу үшін:

Кемпірқосақ доғалының енін және түсінің орналасқанын анықтау 

үшін келесіні есепке алады:

011 180 hDh −−=

022 180 hDh −−=

Кемпірқосақ доғалының енін және түсінің орналасқанын 

анықтау үшін келесіні есепке алады:

1.Барлық түсті сәулелер сәуле ағынына кіреді, сондықтан 

тамшының ішінде олр әртүрлі бұрылады.

2.Күн нүктелі емес созылған болып табылады. Күннің 

бұрыштық өлшемі 32', сондықтан тамшыда әр түсінде Дк әртүрлі 

болады. Сол себептен кемпірқосақ әр түрлі болады. Бұрыштық 

радиусын былай анықтауға болады:

∆=Dқызыл-Dкүлгінi+32′ 

1-ші Кемпірқосақтың жарқырауы ең үлкен болады. Оның 

пайда болуына түсетін барлық энергияның 4% кетеді. Ал басқа 

кемпірқосақтың пайда болуының энергиясы аз болады. 

Сондықтан әдетте тек кемпірқосақ көрінеді.

1-ші кемпірқосақ үшін к=1 (к-реттік номері кемпірқосақтың)

D k= 137°30’  Dкүлгін=139° 20’

h кызыл=180 - 137°30’ =42°30’ 

h күлгін =180 - 139°30’ =40°40

Δ1 = 42°30’ - 40°40 +32’=2 °22’
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Екінші кемпірқосқтын пайда болуы.

E

Екінші кемпірқосақтын бұрылу бұрышы

 2 = 53°56' – 50°34' + 32' = 3°54'

Бұрылу бұрышы:

Қызыл сәулелерге

қосымша

Күлгін 

қосымша

Dкр = 230°34',

230°34' – 180° = 50°34':

Dф = 233°56',

233°56' – 180° = 53°56',



• Кемпірқосақтың ені тамшылардың мөлшеріне байланысты болады.

Егер де тамшылардың

• радиусы 0.5-1мм болса, кемпірқосақтың барлық түсі анық көрінеді
және қаныққан болады.

• Ең жарық түстері күлгін, жасыл тамшылардың радиусы шамамен
0.25мм болса, кемпірқосақтың қызыл сәулесі әлсіз болып көрінеді.

• Ал, тамшылардың радиусы 0.1-0.15мм болса, кемпірқосақтың қызыл
түсі байқалмайды, сары-қызылдан басталады, кемпірқосақ жақсы
көрінеді.

• Радиусы 0.04-0.05мм болғанда кемпірқосақтың ең кең жағы шеткі,
сары түсті болады.

• Ең жарық түсі-күлгін түсі.

• Ал радиусы 0.03-тен төмен болады, кемпірқосақтың сары түсі әлсіз
және өте кең болады. Радиусы 0.025мм болса, кемпірқосақ болып
көрінеді, түсі анық көрінбейді.



• Неге барлық кемпірқосақтарды көрмейміз? Оның
себебі, тамшының А нүктесіне түскен энергия
сәулесінің:

• 7%-шағылады;

• 88% - тамшы арқылы өтеді,

• 5 % - ішкі шағылу болып, келесі нүктеге барады.

• Яғни барлық ретті кемпірқосақтарға сәуле
энергиясының 5% ғана жұмсалады, ал оның 4%
жуығы бірінші ретті кемпірқосақ түзілуіне кетеді.
Қалған ретті кемпірқосақтарға аз энергия қалады,
1% ғана, сол себепті олар әлсіз болады.



Тұманды кемпірқосақ

• Табиғатта ақ кемпірқосақтар да
кездеседі. Олар әлсіз тұман
күнмен жарықтанған кезде,
радиусы 0,025 мм немесе одан
да аз болатын тамшыларда
пайда болады. Негізгі шеті
ашық сары жылтыр ақ доғадан
басқа, кейде көгілдір немесе
жасыл, кей жағдайда әлсіз
қызыл түске боялған қосымша
доғалар байқалады.

• Осындай ақ кемпірқосақты
қарапайым жарық көздерінен
де байқауға болады.



Айлы кемпірқосақтар

• Күн кемпірқосақтарына ұқсас
Ай кемпірқосақтары да пайда
болуы мүмкін. Олар
қалыптасуы үшін екі жағдай
орындалу қажет:

• 1) бұлтпен жабылмаған толық
ай;

• 2) нөсерлі жауын шашын:

• Күндізгі кемпірқосақтар түрлі
түсті болады, ал айлы
кемпірқосақтардың түсі анық
байқалмайды, әдетте ақ
кемпірқосаққа ұқсас болады.

• Сонымен қатар, оларда қызыл
түсті доғалар мүлде
байқалмайды, себебі түнде адам
көзінің қызыл түске деген
сезімталдығы жоғалады.


