Krzywoliniowe rozchodzenie się światła – miraże*
Tadeusz M.Molenda, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
Miraże, zwane też fatamorganą, są zjawiskami bardzo powszechnymi, nie tylko na pustyniach, ale również w wielu innych miejscach. Wystarczy tylko słoneczny dzień i stosunkowo
słaby wiatr, by obserwować miraże na drogach, dachach samochodów, przy nagrzanych ścianach budynków. Fatamorganą, mirażem nazywamy zjawisko powstania pozornego obrazu
(również podwójnych a nawet wielokrotnych) odległego przedmiotu w wyniku ugięcia promieni światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze a co za tym idzie, gęstości. W powietrzu dla różnych gęstości prędkość światła jest inna, mamy różne współczynniki załamania.
Jak fascynujące i zaskakujące mogą to być zjawiska znamy z wielu relacji,. Oto niektóre
z nich.
„...Cud wielki ukazał się za Kijowem. Zjechali panowie i hetmani cud ten podziwiać: oto nagle
stały się widoczne wszystkie krańce świata. Zasiniał Liman w oddali, za Limanem widniało
Morze Czarne. Ludzie bywali rozpoznawali i Krym wznoszący się nad morzem, i błotnisty
Siwasz. Po lewicy można było dojrzeć Ziemię Halicką.
- A to co takiego? - pytali starych ludzi zebrani wskazując majaczące na tle nieba i raczej obłokom podobne siwe i białe szczyty.
- To Góry Karpackie - mówili starzy ludzie....”1
Czy to jest możliwe, czy tylko wytwór wyobraźni. Jednak jest wiele innych relacji, które
potwierdzają podobne zjawiska, jak następująca.
W 1818 roku dwaj angielscy żeglarze, bracia James i John Rossowie, donieśli o zauważonym przez
siebie nieznanym lądzie pokrytym górami, położonym w pobliżu Wyspy Baffina w północnej Kanadzie.
W ćwierć wieku później ten sam ląd został dostrzeżony przez admirała Matthew C. Perry'ego, który nadał
mu nazwę Ląd Crockera. W 1913 roku Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej zleciło Donaldowi B.
MacMilanowi poprowadzenie ekspedycji, mającej na celu odnalezienie nieznanego lądu. Poszukiwania
początkowo nie dawały żadnych rezultatów. Tam, gdzie rzekomo miał się znajdować tajemniczy ląd, były
tylko wody oceanu. MacMilan opłynął to miejsce i wreszcie, około 360 kilometrów na zachód, zobaczył
ląd z wielkim łańcuchem gór. Wysłał kilku ludzi w jego kierunku, ale w miarę jak zbliżali się oni do lądu,
ów uciekał od nich. Im szybciej się poruszali, tym szybciej ląd się oddalał, a gdy zatrzymali się, on także
przestał się poruszać. Pościg trwał cały dzień, a gdy słońce zaszło, łańcuch gór znikł razem z nim. Zdumieni ludzie popatrzyli na siebie i nagle zdali sobie sprawę, że natura po prostu sobie z nich zażartowała.
Ląd Crockera był mirażem.2

_______________________________________
* Podczas XIX Ogólnopolskiego Zjazdu PSNPP w Szczecinie autor przedstawił wykład pt. „O rozchodzeniu się światła”. Wykład miał charakter bardziej przeglądowy, od wybranych zjawisk z optyki
geometrycznej po wybrane zagadnienia z optyki falowej, ilustrowany licznymi doświadczeniami. Zostały zaprezentowane pewne mniej znane zjawiska dotyczące rozchodzenia się światła i efektów z tym związanych. W przedstawionym artykule autor skoncentrował się na krzywoliniowym rozchodzeniu się światła.
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Oglądane obrazy mogą być tak rzeczywiste, że wydaje się, że istnieją:
„Opierając się na świadectwie kilku osób, zasługujących na zaufanie - pisze K. Flammarion w książce Atmosfera - mogę poinformować o mirażu, który widziano w mieście Verviers (Belgia) w czerwcu
1815 roku. Pewnego razu mieszkańcy miasta ujrzeli rankiem na niebie wojsko, tak wyraźnie, że można
było rozróżnić mundury artylerzystów, działo, od którego odpadało właśnie złamane koło. Był to poranek
bitwy pod Waterloo!" Odległość między Waterloo i Verviers wynosi w linii prostej 105 km.” 3
Aby sobie wyobrazić, jak wielka może być iluzja wzrokowa mirażu, niech posłuży następujący
przykład. 11 marca 1917 roku w Mezopotamii wskutek mirażu przerwano bitwę między oddziałami tureckimi i angielskimi, gdyż przeciwnicy strzelali nie do siebie nawzajem, lecz do celów pozornych, czyli
do miraży.4
Jak te i inne opowieści wytłumaczyć. Postaram się o to przedstawiając pewne doświadczenia, które pozwalają je zrozumieć.
Refrakcja, miraż górny
Rozważając zjawisko miraży, musimy pamiętać, w jaki sposób promień się załamuje, że zawsze ugina
się w kierunku gęstszego powietrza. Ogólniej światło przechodząc z jednego ośrodka do drugiego załamuje się silniej na ośrodku optycznie gęstszym, tym który ma większy współczynnik załamania. Doświadczenie z takim zakrzywieniem wiązki światła przedstawia zdjęcie 1. Takie zjawisko łagodnego
zakrzywiania się promieni świetlnych w ośrodku optycznie niejednorodnym nazywa się czasem
refrakcją światła.
Na dno szklanego zbiornika została nalana woda a następnie na same dno, za pomocą lejka nalano
roztwór soli raz o mniejszym stężeniu a następnie roztwór nasycony. Po pewnym czasie uzyskujemy roztwór, którego stężenie od dna maleje (prawie równomiernie). Można też nasypać soli czy cukru i pozostawić na kilkadziesiąt godzin do jego rozpuszczenia. Ponieważ światło porusza się z większą prędkością
w czystej wodzie niż w roztworze, przechodzący przez naczynie promień światła (w tym przypadku laserowy) jest zakrzywiany w analogiczny sposób, jak promień światła przechodzący przez atmosferę. Na zdjęciu zakrzywienie to jest wyraźnie widoczne.

Zdj. 1. Bieg promienia świetlnego w ośrodku niejednorodnym. Promień światła z lasera ulega zakrzywieniu, przechodząc przez roztwór soli kuchennej o malejącym stężeniu patrząc od dołu. Na dole jest roztwór nasycony.
Współczynnik załamania w sposób ciągły maleje – od dołu do góry. Powoduje to, że promień świetlny w sposób
ciągły ulega załamaniu w kierunku rosnącego współczynnika załamania czyli stężenia tj. ku dołowi. Zakrzywienie
promienia zależy od szybkości zmiany współczynnika załamania w kierunku pionowym. Zdjęcie wykonano
w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ze stroną matematyczną opisu krzywoliniowego biegu promienia świetlnego w ośrodku niejednorodnym
można zapoznać się z rozwiązań zadań z Olimpiady Fizycznej (np. XXIV – Bieg promienia po paraboli), VII
Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej (Płytka o zmiennym współczynniku załamania). Zadania te zostały
umieszczone na stronie www Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Szczecinie: www.of.szc.pl.
3
4

za: Bułat W.: Zjawiska optyczne w przyrodzie. WSiP, Warszawa 1976.
za: Pieryszkin A.W., Czemakin W.P.: Fizyka. Zajęcia fakultatywne - kurs podstawowy. WSiP. Warszawa 1979
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Zjawisko, które obserwujemy w naszym doświadczeniu – zdjęcie 1, ma miejsce w atmosferze ziemskiej, gdyż jej gęstość maleje wraz ze wzrostem wysokości. Dlatego światło Słońca,
Księżyca, gwiazd wchodzące w atmosferę ziemską systematycznie załamuje się przy przejściu
z warstw rzadszych do gęstszych i w efekcie zakrzywia się kierunek rozchodzenia się światła w
atmosferze. Wskutek tego zakrzywienia promieni świetlnych widzimy ciała niebieskie nie tam,
gdzie one znajdują się w rzeczywistości, lecz wyżej. Dzięki temu zjawisku, zwanemu refrakcją
astronomiczną, długość dnia na równiku zwiększa się o ok. 5 minut, a w obszarach o pośredniej szerokości geograficznej – do 8 minut.
Jeśli przy określaniu położenia według gwiazd, szczególnie za kołem polarnym, nie będzie
się uwzględniać zakrzywienia promieni dochodzących od gwiazd, to można popełnić błąd
w granicach 8  9 km. Efekt jest największy w przypadku gwiazdy na horyzoncie i znika dla gwiazdy
w zenicie.
Skutki refrakcji atmosferycznej widać zwłaszcza w jednym, bardzo łatwym do zaobserwowania gołym okiem zjawisku. Kiedy Słońce jest nisko nad horyzontem, refrakcja podnosi
pozornie jego górny brzeg o ok. 28’, ale jeszcze bardziej podnosi jego dolną część – o ok. 34’.
W rezultacie Słońce wydaje się spłaszczone o ok. 6’ co stanowi około 20% średnicy Słońca.
Największe przesunięcie refrakcyjne jest mniej więcej równe kątowej średnicy Słońca. Kiedy
więc widzimy Słońce na horyzoncie, może się ono już znajdować pod nim. To tak jakby zobaczyć coś, co znajduje się za rogiem.
Zjawiska tego nie obserwuje się na Księżycu, gdyż tam nie ma atmosfery.
Powstający obraz jest na przedłużeniu linii prostej stycznej do krzywej promienia świetlnego, które wpada do oka obserwatora. Dla promienia na zdj. 1 mielibyśmy obraz znacznie
powyżej źródła światła, które znajduje się z lewej strony, jednak nieco poniżej powierzchni
wody. Jeżeli obserwator znajdzie się w miejscu, gdzie dochodzi światło odbite od palmy oznaczonej literą „B” na rys. 1, to na przedłużeniu promieni wpadających do jego oka, zobaczy
prosty obraz palmy – „B’ ” na tle nieba.

Rys. 1. Schemat zakrzywienia promieni świetlnych przy mirażu górnym. Szerokość kątowa obrazów jest mocno
zwiększona w celu poprawienia czytelności rysunku. Obraz palmy jest prosty.

Zjawisko przedstawione na rys. 1 powstaje jako skutek zakrzywienia się promieni słonecznych w dolnych warstwach powietrza, cechujących się większą gęstością (niższą temperaturą).
Obraz pozorny obiektu jest widoczny powyżej przedmiotu – mówimy wówczas o mirażu górnym.
Z tą grupą zjawisk mamy do czynienia wtedy, kiedy gorące powietrze przesuwa się nad
chłodniejszą powierzchnią np. jeziora, oceanu. Jego warstwa przylegająca do wody jest chłodzona i załamuje promienie w kierunku ziemi. Obserwowany przedmiot wydaje się wznosić
ponad swoje rzeczywiste położenie. Najprostszy przykład takiego górnego mirażu przedstawia
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rys. 1. Jeśli nie występują inne zjawiska, to taki miraż na ogół trudno jest zauważyć. Żeglarze
nazywali to zjawisko wynurzaniem. Jeśli warunki są sprzyjające, pozwala ono dojrzeć odległy
statek, geometrycznie już schowany pod linią horyzontu, a także obserwować Słońce po zachodzie. Ponieważ temperatura powietrza może się zmieniać z wysokością to powoduje inne, łatwiej zauważalne zjawiska niż górny miraż. Zdarza się, że obraz jest wydłużony lub skrócony
w kierunku pionowym co już wcześniej zostało zauważone przy refrakcji atmosferycznej. Takim odpowiednikiem tych zjawisk są wyszczuplone i pogrubione obrazy w wygiętym lustrze,
odbicia w gabinecie luster w wesołym miasteczku.
Miraże górne obserwuje się najczęściej w krajach północnych, w Arktyce, Antarktydzie.
Gdy wieją ciepłe wiatry od równika górne warstwy atmosfery ulegają nagrzaniu, a niskie –
ochładzają się od mas wód oceanu, lodu, śniegu. Zjawisko mirażu górnego odegrało rolę
w zbyt późnym zauważeniu góry lodowej przez załogę Titanica, co doprowadziło do zderzenia
z nią. Na to złożyło się kilka rzadko spotykanych przyczyn pogodowych: wysokie ciśnienie
powietrza (1035 hPa), w centrum wyżu był Titanic, bardzo duża przejrzystość powietrza połączona z bezchmurnym i bezksiężycowym niebem na którym widoczne było bardzo dużo
gwiazd oraz niska temperatura wody. Powodowało to zakrzywienie promieni świetlnych –
gwiazdy były „podniesione” i widoczne te zza widnokręgu, „zasłaniały” widok góry lodowej.
Miraże górne nazywane są też mirażami dalekiego zasięgu. O nie przede wszystkim chodzi
w poszukiwaniu Lądu Crockera czy „niesłychanym cudzie" opisanym przez Gogola.
Dla mirażu górnego możemy mieć też obraz odwrócony – jak na rys.25. Odwrócenie obrazu jest związane ze słabszym zakrzywieniem promieni znajdujących się wyżej nad powierzchnią.

Rys. 25. Schemat zakrzywienia promieni świetlnych przy mirażu górnym. Szerokość kątowa obrazów jest mocno
zwiększona w celu poprawienia czytelności rysunku. Obraz palmy jest odwrócony.

5

Rys. 2 i 3 wykorzystano z artykułu: M.Lisicki: Fatamorgana w miniaturze. Delta, nr 10, 2008, s. 12
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Miraż dolny
Dla wyjaśnienia tego zjawiska posłuży zdjęcie 2. Taki bieg promienia świetlnego możemy
otrzymać podgrzewając dolną powierzchnię płytki z pleksi grzałką elektryczną. W lewym górnym rogu chmurka wskazuje, skąd promienie przychodzą a z prawej strony, ze wpadają do oka
kierowcy. który możemy w ośrodku niejednorodnym optycznie jest wygięty jest do dołu. Podgrzana od dołu płytka z pleksi jest ośrodka i współczynnika załamania jest rosnąca – patrząc od
dołu.

Zdj. 2. Bieg promienia świetlnego w ośrodku niejednorodnym optycznie – wygięty do dołu. Współczynnik załamania jest rosnący – patrząc od dołu. Promień świetlny ulega załamaniu w sposób ciągły. Efekt taki został otrzymany przez podgrzanie dolnej powierzchni płytki z pleksi grzałką elektryczną. Z lewej strony obrazek chmurki
wskazuje, skąd promienie przychodzą a z prawej strony obrazek samochodzika symbolizuje, że wpadają do oka
kierowcy. Zdjęcie wykonano w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Podobnie jak na zdjęciu 1, powstający obraz jest na przedłużeniu linii prostej stycznej do
krzywej promienia świetlnego, które wpada do oka obserwatora. Dla promienia na zdj. 2 mielibyśmy obraz znacznie poniżej źródła światła. Dla zjawiska atmosferycznego decydującym
czynnikiem warunkującym taki bieg promieni, powstania mirażu dolnego, jest dostatecznie
silne nagrzanie dużej powierzchni podłoża (np. piasku na pustyni, asfaltowej szosy, ściany dużego budynku itp.). Promienie świetlne są wówczas zakrzywiane w górę, ku chłodniejszemu,
a więc gęstszemu powietrzu. Sytuacja taka ma na przykład miejsce na obszarach pustynnych,
gdzie pod wieczór piasek obniża swoją temperaturę, ogrzewając warstwę powietrza tuż nad
swoją powierzchnią, podczas gdy wyższa warstwa jest już chłodna. Zakrzywione promienie
docierają do oka obserwatora pozornie z innego kierunku co wywołuje powstanie obrazu
zwierciadlanego. Miraże dolne mogą być odwrócone lub proste.
Jeżeli obserwator znajdzie się w miejscu, gdzie dochodzi światło odbite od palmy na rys.
3, to na przedłużeniu promieni wpadających do jego oka, zobaczy odwrócony obraz palmy na
tle piasku.

Rys. 35. Schemat zakrzywienia promieni świetlnych przy mirażu dolnym. Szerokość kątowa obrazów jest mocno
zwiększona w celu poprawienia czytelności rysunku. Obraz palmy jest odwrócony.

Miraże dolne obserwuje się niekiedy w gorących krajach, szczególnie na rozgrzanych silnie piaskach pustyń, a także na stepach w strefie umiarkowanej, na rozległych i równych łąkach, na płaskim brzegu morskim pokrytym drobnym piaskiem, na szosach asfaltowych. Są to
obrazy pojedynczych przedmiotów lub proste obrazy na przykład jezior, oaz w pustyni, a nawet
całych miast jakby odbitych w jeziorze – wiele takich zdjęć można odnaleźć na stronach www
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w Internecie. Powstanie miraży dolnych tłumaczymy tym, że podczas prawie bezwietrznej pogody, kiedy powietrze jest niemal nieruchome, niższa warstwa powietrza w pobliżu gorącej
powierzchni ziemi jest silniej nagrzana niż warstwy znajdujące się wyżej. Wskutek tego gęstość najniższej warstwy powietrza jest mniejsza niż warstw górnych. Jeśli więc przedmiot jest
w znacznej odległości od obserwatora i znajduje się w strefie gorącej warstwy powietrza,
to odbite od niego światło słoneczne dochodzi do oka obserwatora wzdłuż linii zakrzywionej,
której wypukłość zwrócona jest ku dołowi. Przedstawionemu na rys. 3 obserwatorowi wydaje
się, że widzi on odwróconą palmę poniżej linii horyzontu na przedłużeniu promieni, wpadających do jego oczu. Jest to właśnie miraż dolny. Miraże takie widzą czasem pasażerowie jadący
samochodem w upalny i cichy dzień asfaltową prostą drogą. Wydaje się im, że droga jest jakby
polana wodą lub wręcz wchodzi do jeziora. Widzą także odwrócony obraz drzewa jakby
w zwierciadlanej powierzchni wody.
W mirażach powstających nad silnie nagrzanymi powierzchniami podczas bezwietrznej
pogody można także zaobserwować proste obrazy przedmiotów. W takich przypadkach miraże
wprowadzają obserwatorów w błąd tak sugestywnie, że wydaje się im, iż widzą oni realną rzeczywistość. W gorących piaskach pustyni utrudzeni wędrowcy, zobaczywszy miraż oazy lub
jeziora, chcą do nich dojść, głęboko się rozczarowują, gdy miraż ucieka i niknie.
Z tego względu miraże dolne nazywane są też pustynnymi czy jeziornymi.
Odpowiedzmy jeszcze na pytanie skąd bierze się woda? Woda – to efekt pozornych odbić
dalekiego krajobrazu lub nieba.
Bardzo charakterystyczny opis takich miraży przedstawił Gaspard Monge – francuski matematyk, który brał udział w kampanii egipskiej Napoleona w 1798 roku, podał też ich wyjaśnienie.
„Kiedy powierzchnia Ziemi silnie rozpalona Słońcem zaczyna dopiero stygnąć przed nastaniem zmierzchu znana nam okolica nie rozpościera się już do samego horyzontu jak za dnia,
a zdaje się być pogrążona w wodzie, jakby ogarnięta powodzią.
Wsie leżące dalej wydają się jak wyspy pośrodku rozległego jeziora. Pod każdą wsią widać
jej odwrócone odbicie, z tym że nie jest ono ostre, drobne szczegóły są bowiem niewidoczne,
jak przy odbiciu w wodzie kołysanej wiatrem. Jeśli zaczniemy zbliżać się do najbliższej wsi,
która wydaje się ogarnięta powodzią, brzeg rzekomej wody będzie się ciągle oddalał, a pasmo
wodne oddzielające nas od wsi stopniowo będzie się zwężać, aż zniknie zupełnie, a jezioro...
zaczynać się będzie teraz za tą wsią, odbijając w sobie wsie położone dalej".
Żeby zobaczyć miraż nie trzeba wcale jechać do Afryki. Można go zaobserwować również
u nas w upalny, spokojny dzień nad rozgrzaną powierzchnią szosy asfaltowej, najczęściej
wjeżdżając na wzniesienie, podobnie do zamieszczonego na zdjęciu 36. Wydaje się nam wtedy,
że droga przed nami pokryta jest cienką warstwą wody lub, że droga w oddali wchodzi do jeziora. Wrażenie to znika po zbliżeniu się do tego miejsca.

Zdj. 3.6 Zdjęcie mirażu dolnego nad jezdnią; Efekt najlepiej widoczny na wzniesieniach przy słonecznej bezwietrznej pogodzie.

6

Źródło: http://kasiarajca.w.interia.pl/fatamorgana%20good.jpg
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Miraże można także obserwować w gorące dni wzdłuż długiej ściany, co najmniej 10 m,
oświetlonej przez słońce. Jeśli umieści się jasny przedmiot na jednym jej końcu i popatrzy na
niego z przeciwległej strony (blisko ściany) można zaobserwować jego lustrzane odbicie.
Miraże skrajnie dalekiego widzenia
Zjawisko opisane przez Flammariona, gdzie mieszkańcy mogli rozróżnić bardzo dokładnie
artylerzystów bitwy pod Waterloo z odległości ok. 105 km jest znacznie trudniej wytłumaczyć.
Znane są wypadki, kiedy miraże widoczne były z odległości znacznie większych.
Przytoczę następujący zdumiewający wypadek. W nocy z 26 na 27 marca 1898 roku na
Oceanie Spokojnym załoga statku „Matador" z Bremy została wystraszona następującym widzeniem. Około północy zauważyła w odległości około dwóch mil (3,2 km) statek, który walczył z silnym sztormem. Było to tym dziwniejsze, że wokoło panowała cisza morska. Statek
przecinał kurs „Matadora" i był moment, gdy zdawało się, że zderzenie okrętów jest nieuniknione... Załoga „Matadora" widziała, jak po silnym uderzeniu fali w nieznany statek w kajucie
kapitańskiej zgasło światło, które było dotąd przez cały czas widoczne w dwóch iluminatorach.
Po pewnym czasie statek zniknął, unosząc ze sobą wiatr i fale.
Rzecz wyjaśniła się później. Okazało się mianowicie, że wszystko to działo się z innym
statkiem, który w czasie „widzenia" znajdował się w odległości 1700 km od „Matadora".
W jaki sposób światło przechodzące przez atmosferę przekazuje wyraźne obrazy przedmiotów na tak duże odległości? Dotąd brak dokładnej odpowiedzi na to pytanie.
Zrozumieniu tego zjawiska pomoże następujące doświadczenie przedstawione na zdjęciu
3.

Zdj. 3. Bieg promienia świetlnego w ośrodku niejednorodnym składającym się z trzech warstw cieczy o odpowiednio dobranych współczynnikach załamania – rys. 4. Promień światła z lasera ulega zakrzywieniu biegnąc w
warstwie środkowej, zagina się raz w dół a raz do góry. Zdjęcie wykonano w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Z opisem matematycznym biegu promienia świetlnego w ośrodku niejednorodnym po sinusoidzie można zapoznać się z rozwiązania zadania z XXVII Olimpiady Fizycznej. Zadanie zostało umieszczone na stronie www
Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Szczecinie: www.olimpiada.fizyka.szc.pl. Pewne

Do uzyskania biegu promienia świetlnego w kształcie sinusoidy potrzebne są trzy warstwy
cieczy, które umieszcza się nalewając je kolejno, na dno szklanego zbiornika dokładnie jedna
nad drugą zaczynając od cieczy o najmniejszej gęstości – roztwór woda-spirytus, następnie
roztwór gliceryna-spirytus a na końcu ciecz o największej gęstości - wodny roztwór siarczanu
żelaza.
Ciecze ulegają wzajemnej dyfuzji i po pewnym czasie, na granicy cieczy powstają dwie
warstwy dyfuzyjne – rys. 4. Dobór cieczy jest taki, że współczynnik załamania cieczy w warstwie środkowej jest największy. W górnej warstwie dyfuzyjnej współczynnik światła się
zmniejsza natomiast w dolnej się zwiększa w pionie od dołu do góry. Promień światła zagina
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się w stronę od mniejszych do większych wartości współczynnika załamania cieczy, następnie
trafiając na drugą warstwę dyfuzyjną zostaje ponownie ugięty przeciwnie niż poprzednio.
W wyniku otrzymujemy falującą krzywą podobną do sinusoidy.

Rys. 4. Bieg promienia świetlnego – czerwona falująca krzywa, w ośrodku niejednorodnym składającym się z
trzech warstw cieczy o odpowiednio dobranych gęstościach i współczynnikach załamania (n > n’, n > n”). Promień światła ulega zakrzywieniu w warstwie środkowej, odgina się raz w dół a raz do góry.

Zdj. 4. Bieg promienia świetlnego w ośrodku optycznie niejednorodnym w kształcie sinusoidy. Efekt taki został
otrzymany przez podgrzanie dolnej i górnej powierzchni płytki z pleksi grzałką elektryczną. Grzałki zostały
umieszczone wewnątrz aluminiowych profili, widocznych na zdjęciu. Z prawej strony pada promień światła laserowego, który ulega silniejszemu załamaniu w kierunku środkowej części pleksi, gdzie temperatura jest najniższa.
Zdjęcie wykonano w Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czy to zjawisko refrakcyjne powoduje powstanie niezwykłych miraży o których była już
mowa. Czy światło może zostać uwięzione w warstwie powietrza i pozostając w niej, przemierzać razem z nią duże odległości.
Rysunek 5 ilustruje zmianę temperatury zależnie od wysokości i załamywanie promieni
biegnących na różnych wysokościach w przypadku gdy mamy inwersję temperatury, tj. kiedy
temperatura powietrza tuż nad zimną powierzchnią jest mniejsza niż wyżej. Inwersja nie musi
rozpoczynać się nad samą powierzchnią. Na pewnej wysokości może wystąpić warstwa powietrza cieplejszego niż powietrze nad lub pod nią. W niejednorodnej atmosferze promienie ulegają zakrzywieniu w kierunku chłodniejszej warstwy powietrza. Dla rys. 5 linia 2 znajduje się na
wysokości odpowiadającej inwersji temperatury. Na wysokości odpowiadającej linii 1 i 3 między dwiema warstwami cieplejszymi leży warstwa chłodniejszego powietrza. Przypuśćmy,
że promień światła wchodzi do chłodniejszej warstwy pod niewielkim kątem. Kiedy wychodzi
ponad linię minimalnej temperatury – linia 2, jest zaginany z powrotem w dół do warstwy
chłodniejszej co obrazuje linia 3. Kiedy porusza się poniżej linii 2, jest zawracany do góry – co
obrazuje linia 1. W ten sposób może oscylować, poruszać się po krzywej podobnej jak na zdjęciu 3 i 4 i pokonywać duże odległości. Jeśli nie zmieni się rozkład temperatury, na przykład na
granicy między ziemią i oceanem, promień nie będzie mógł opuścić tej warstwy. Promienie o
różnych kątach wejścia do takiej warstwy mogą oscylować z różnymi okresami i amplitudami.
Występujące miraże zależą silnie od rozkładu temperatury i mogą być dość trudne do wyjaśnienia.
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Rys. 5. Zakrzywienie promieni świetlnych na różnych wysokościach w atmosferze z inwersją temperatury.
Krzywe 1, 3, 5 obrazują kierunek załamywania promienia świetlnego. Dla rozkładu temperatury w podgrzewanej
pleksi, jak na zdj. 4, mamy zakrzywienie promieni odpowiadające krzywej 1 przy dolnej powierzchni i krzywej 3
przy górnej powierzchni pleksi.

Miraże wielokrotne, fatamorgana
Zakrzywienie promieni związane z inwersją temperatury jest przyczyną niektórych najbardziej efektownych miraży. Przytoczę następującą historię7
W pewne parne sierpniowe popołudnie 1797 roku wielebny członek Royal Society w Londynie, zapalony naukowiec amator spoglądał na Morze Północne z Ramsgate w południowowschodniej Anglii i zauważył pewne niezwykłe zjawisko refrakcyjne. Obserwował statki przez
teleskop, wykonał rysunki i później przedstawił to wszystko na zebraniu Royal Society. Jeden
z jego szkiców przedstawia rysunek 6. Jest bardzo podobny do rysunku 7. Zgodnie z jego
z jednym z opisów tak właśnie wyglądał odległy statek. Górne części obrazu statków bliższych
obniżały się, a najczęściej w ogóle znikały.

Rys. 6. Jeden z rysunków zamieszczonych w pracy S. Vince: Observations on an Unusual Horizontal Refraction
of the Air, with Remarks on the Variations to Which the Lower Parts of the Atmosphere Are Sometimes Subject,
“Philosophical Transactions of the Royal Society of London” 89, 1799 s. 436.

Rys. 7 przedstawia kilka promieni idących od żaglowca do oka obserwatora w atmosferze o rozkładzie temperatury takim jak na rysunku 5. Docierając do oka obserwatora, promień 1 porusza się dokładnie poziomo. Promienie
oznaczone numerami 2, 3, 4 i 5 dochodzą do obserwatora pod coraz większymi kątami. Promienie w ich środkowej części między statkiem a obserwatorem odpowiadają promieniom z rysunku 5 z tymi samymi numerami. Po
prawej stronie rysunku numery wskazują części trójczłonowego mirażu, odpowiadające każdemu z tych pięciu
promieni. Rys. na podstawie Greenler R.: Tęcze, glorie i halo. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998. Podobne rys.
można znaleźć w Internecie, jednak należy być krytycznym, gdyż wiele z nich zawiera błędy.
7

Greenler R.: Tęcze, glorie i halo. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
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Specjalnym rodzajem mirażu, której nazwa mocno jest związana z magią i tajemnicą jest fatamorgana, po raz pierwszy zaobserwowana nad Cieśniną Mesyńską, pomiędzy Półwyspem Apenińskim a Sycylią. Przytoczę następującą legendę dotyczącą jej pochodzenia.
Morgana (bretońska wróżka morza) ze średniowiecznego cyklu rycerskich Opowieści
Okrągłego Stołu była, według celtyckich podań, przyrodnią siostrą króla Brytów, Artura (Artusa), której przypisywano zdolność wywoływania miraży. Włoscy poeci przedstawiali ją jako
mieszkankę kryształowego pałacu na dnie morza. Po włosku fata oznacza wróżkę. „Fata Morgana"
– już wieki temu mawiali Włosi o skomplikowanych mirażach pojawiających się czasami nad
Cieśniną Mesyńską modelujących urwiska i budynki na przeciwległym brzegu we wspaniałe
pałace, które strzelały w niebo lub tonęły w morzu. Nic dziwnego, że ta poetyczna nazwa objęła z czasem rozliczne miraże występujące w różnych miejscach.
Aby mogła wystąpić fatamorgana, warunki atmosferyczne muszą sprawiać, że nieduże
obiekty przekształcą się w pionowe smugi, stwarzając iluzję ścian i budowli zwieńczonych
iglicami. Te zjawiska powodowane są przez takie zmiany temperatury powietrza, że promienie
opuszczające przedmiot zostają w różny sposób zakrzywione w dół nim wpadną do oka obserwatora. Patrząc wzdłuż promieni przebiegających na różnych wysokościach nad horyzontem
obserwator widzi ten sam lub prawie ten sam punkt. Może to zmienić dość płaski horyzont w
niemal pionową ścianę.
Uwagi końcowe
Zjawiska optyczne często są zaskakujące swoją zagadkowością, ciekawą formą, dla wielu
są źródłem doznań artystycznych, fascynujących wrażeń, dla niektórych zagadek typu archiwum X, w nauce i technice intensywnych badań i zastosowań. W odniesieniu do miraży, niewykluczone, że odegrały też istotną rolę w odkryciu lądów.
Z legend krążących wśród mieszkańców okolic Morza Północnego, Bałtyku i północnego
Oceanu Atlantyckiego, miraże były stałym elementem opowieści, zwłaszcza ludzi morza, którzy dzięki nim wiedzieli, co znajduje się za horyzontem. Można przypuszczać, że pierwsi celtyccy odkrywcy Islandii mogli odważyć się na wyprawę w swoich kruchych, pokrytych skórą
łodziach skuszeni mirażem Wysp Owczych, odległych o 385 kilometrów od Islandii. Z podania
o odkryciu Grenlandii można wnioskować, że Eryk Rudy musiał mieć podstawy do poszukiwania lądu właśnie w tym kierunku. Po wygnaniu z Islandii, poszukując miejsca na osiedlenie,
skierował się bezpośrednio ku brzegom Grenlandii odległych o 300 kilometrów. W normalnych
warunkach atmosferycznych z jednego brzegu nie można zobaczyć drugiego, nawet z najwyższych szczytów, a z powodu częstych na oceanie wiatrów i prądów podróż na zachód była bardzo trudnym przedsięwzięciem. „Logiczną przesłanką usprawiedliwiającą działania Eryka mogły być informacje pochodzące z arktycznego mirażu". Być może, że też dotarcie Wikingów do
Ameryki było związane z tym zjawiskiem.
Warto też wspomnieć o migotaniu gwiazd, które spowodowane jest między innymi załamaniem światła przy zmieniającej się gęstości atmosfery, spowodowanej przypadkowymi niejednorodnościami.
Obrazy powstające w zwierciadłach, soczewkach służyły i służą zarówno do celów praktycznych, naukowych jak i w zabawkach, np. skonstruowanego przez fizyka Brewstera kalejdoskopu, który od prawie dwóch stuleci cieszy nie tylko dzieci. Wiele z takich przyrządów jest
gromadzonych w eksperymentatoriach – np. w Szczecinie na wystawie doświadczeń interaktywnych ”EUREKA” (http://eureka.univ.szczecin.pl).
Z opracowaniami doświadczeń szkolnych i literaturą do nich, z opisami eksperymentów,
instrukcjami do przyrządów i zestawów doświadczalnych można zapoznać się, z umieszczonymi przez autora tego artykułu, materiałami na stronach Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Szczecińskiego – www.dydaktyka.fizyka.szc.pl, również na stronie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki – www.demofiz.szc.pl. Dokumentacja zdjęciowa
z eksperymentów realizowanych podczas corocznych Spotkań Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki jest umieszczona na stronach organizatorów, których spis i linki są na
wymienionej stronie OKDF – www.demofiz.szc.pl.
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