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Ця робота присвячена дослідженню оптичних систем із змінними рефракційними 

параметрами рідкого середовища. Під рефракційними параметрами мається на увазі зміна 

показника заломлення променя в даному середовищі в залежності від часу або пройденої 

відстані.

У роботі була розглянута причина появи плям на фотографіях, знятих під час дощу 

чи снігу. Виявилося, що причина їх появи тісно пов'язана не тільки з

особливістю матриці фотоапарата, але і з ефектом повного внутрішнього відбиття.

Заломлення світла на межі двох середовищ дає парадоксальний, на перший погляд,

візуальний ефект, коли, лінійні предмети, що перетинають кордон розділу в більш 

щільному середовищі утворюють більший кут з нормаллю до межі розділу (тобто 

виглядають заломленими "вгору"); в той час, як відомо, що промінь, що входить в більш 

щільне середовище, поширюється в ній під меншим кутом до нормалі (тобто 

заломлюється вниз). В результаті на питання про те, як будуть виглядати предмети,

опущені у воду, люди часто дають невірну відповідь.

Існує два види відбиття - дзеркальне і дифузне. Т. я. краплина має рівну поверхню,

то дифузним відображенням у ній можна знехтувати. Тому ми будемо розглядати 

дзеркальне відображення.

До рефракційних параметрів, що залежать від часу, відносяться два основні типи 

параметрів: перший - зміна коефіцієнта заломлення внаслідок седиментації в колоїдних 

розчинах; другий - зміна форми ділянки рідини, через який проходить промінь. Ми 

будемо розглядати другий випадок, так як саме він є найбільш показовим для таких 

систем. Найбільш відомим прикладом є оптична система з досліду Тиндаля.

Повне внутрішнє відбиття можна спостерігати на кордоні повітряних бульбашок у

воді. Вони блищать тому, що падаюче на них сонячне світло повністю відбивається назад,

не проходячи всередину бульбашок. Це особливо помітно на тих повітряних бульбашках,

які завжди є на стеблах і листках підводних рослин і які на сонці здаються зробленими зі 

срібла, тобто з матеріалу, який дуже добре відбиває світло.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Сивухин Д. В. Загальний курс фізики. Том 4. Оптика. - М: «Наука», 1980. 

2. Елементарнийпідручникфізикипід ред. акад. Р. С. Ландсберга. Т. 3. - М: «Наука», 1964. 

3.  http://subject.com.ua/physics/zno/167.html

http://subject.com.ua/physics/zno/167.html

	ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗМІННИМИРЕФРАКЦІЙНИМИ ПАРАМЕТРАМИ РІДКОГО СЕРЕДОВИЩА

