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Кирисиў 
I бап. Қысқаша тарийхый кирисиў 

1. Оптиканың тийкарғы нызамлары 
 

Бир қатар тарийхый дереклер бойынша (бул тарийхый мағлыўматларды 
ҳақыйқатлыққа толық сәйкес келеди деп тастыйықлай алмаймыз) жақтылық 
теорияларының ең бириншиси – көриў нурларының теориясы бизиң эрамыздан бурынғы 
400-жылдың әтирапында грек философы Платон тәрепинен усынылды деп есапланады. 
Көриў нурларының теориясы көзден нурлар шығады ҳәм олар предметлер менен 
ушырасып, оларды жақтыландырады ҳәм қоршап турған дүньяның көриниўин 
тәмийинлейди деп болжады. Платонның усындай көз-қарасын әййемги дәўирлердеги көп 
санлы алымлар қоллап-қуўатлады ҳәм олардың ишинде бизиң эрамызға шекемги III 
әсирде жасаған Евклид көриў нурлары теориясынан келип шыққан ҳалда жақтылықтың 
туўры сызық бойынша тарқалыўы ҳаққындағы тәлиматтың тийкарын салды ҳәм 
шағылысыў нызамын ашты.  

Оптикалық изертлеўлер жүргизиўдиң ең дәслепки дәўирлеринде-ақ оптикалық 
қубылыслардың төмендегидей тийкарғы төрт нызамы ашылған еди: 

Жақтылықтың туўры сызықлы тарқалыў нызамы. 
Жақтылық дәстелериниң бир биринен ғәрезсизлик нызамы. 
Айналық беттен жақтылықтың шағылысыў нызамы. 
Еки мөлдир орталықтың шегарасындағы жақтылықтың сыныў нызамы. 
Бул нызамларды буннан кейинги изертлеўлер олардың биринши рет қарағанда 

көрингенине салыстырғанда әдеўир терең мәниске ийе екенлигин көрсетти. Екиншиден, 
бул нызамлардың қолланылыўының шекленген ҳәм олардың тек жуўық нызамлары 
екенлиги белгили болды. Тийкарғы оптикалық нызамлардың қолланылыў шеклериниң 
табылыўы жақтылықтың тәбиятын изертлеўдеги жүдә әҳмийетли прогрессти билдиреди. 

Бул нызамлардың мәниси төмендегилерге алып келинеди. 
Жақтылықтың туўры сызық бойынша тарқалыў нызамы. Бир текли орталықта 

жақтылық туўры сызық бойынша тарқалады. Бул нызам бизиң эрамыздан шама менен 300 
жыл бурын жасаған Евклидке тийисли деп есапланатуғын оптика бойынша шығармада 
ушырасады. Бирақ, жақтылықтың туўры сызық бойынша тарқалыў нызамының оннан 
әдеўир бурын да белгили болған деп есаплаўға тийкарлар бар. 

Бул нызамның тәжирийбедеги дәлили ретинде жақтылықтың ноқатлық дәреклерин 
пайдаланғанда анық саялардың ямаса киши тесикти пайдаланғанда затлардың 
сүўретлериниң пайда болыўын көрсетиў мүмкин. Ноқатлық дәрек (яғный өлшемлери 
предметке шекемги қашықлыққа салыстырғанда жүдә киши болған дерек) пенен 
жақтыландырғанда предметтиң контуры менен оның саясы арасындағы қатнас туўры 
сызықлардың жәрдеминдеги геометриялық проекциялаўға сәйкес келеди (1.1-сүўрет). Тап 
сол сыяқлы, 1.2-сүўрет киши тесиктиң жәрдеминде сүўреттиң алыныўына сәйкес келеди. 
Бул жағдайда сүўреттиң формасы менен өлшемлери проекциялаўдың туўры сызықлы 
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нурлардың жәрдеминде алынатуғынлығын көрсетеди. 

 

 
1.1-сүўрет. Жақтылықтың туўры сызықлы тарқалыўы: ноқатлық дерек пенен 

жақтыландырғанда саяның пайда болыўы. 
 

 
2.1-сүўрет. Жақтылықтың туўры сызық бойынша тарқалыўы: киши тесиктиң 

жәрдеминде сүўреттиң алыныўы. 
 
Туўры сызық бойынша тарқалыўды тәжирийбеде исенимли түрде тастыйықланған деп 

айтыўға болады. Бул нызам терең мәниске ийе, себеби туўры сызық түсинигиниң өзи, 
шамасы, оптикалық бақлаўлардан келип шыққан болса керек. Туўры сызық түсиниги еки 
ноқат арасындағы ең қысқа қашықлыққа сәйкес келеди. Ал бундай сызық бир текли 
орталықтағы жақтылық тарқалатуғын сызық болып табылады. Усы жағдайдан әййемги 
заманлардан баслап көриниў бағыты бойынша ҳәр қыйлы буйымлардың туўры сызықтың 
бойында жайласқанын анықлаў усылы келип шыққан. 

Бул қубылысты тереңирек изертлеўлер жүдә киши болған тесиклерге келгенде 
жақтылықтың туўры сызық бойынша тарқалыўы нызамының бузылатуғынлығын 
көрсетеди. Мысалы, 1.2-сүўретте көрсетилген тәжирийбеде тесиктиң өлшеми 0,5 мм 
болған жағдайда биз анық сүўретти аламыз, ал тесиктиң өлшеми 0,02-0,03 мм болған 
жағдайда алынған сүўреттиң анықлығы жүдә төменлейди. Тесиктиң сызықлы өлшеми 0,5-
1 мкм болған жағдайда сүўрет пүткиллей алынбайды ҳәм экран дерлик бир текли 
жақтыландырған болады. Жақтылықтың туўры сызықлы тарқалыў нызамының  бузылыўы 
дифракция ҳаққындағы тәлиматты үйренгенде қаралады. 

Жақтылық дәстелериниң бир биринен ғәрезсизлиги нызамы. Жақтылық дәстесин 
бөлип, бир неше жақтылық дәстесин пайда етиў мүмкин. Бундай тәжирийбени ислеў ушын 
диафрагмалардан пайдаланған мақул. Усындай жоллар менен айырып алынған жақтылық 
дәстелериниң тәсири бир биринен ғәрезсиз болып шығады, яғный бир дәсте тәрепинен 
пайда етилетуғын эффект басқа дәстелердиң тәсиринен ямаса олардың бар ямаса жоқ 
екенлигинен пүткиллей ғәрезсиз. Мысалы, Егер фотоаппараттың объективине кең 
ландшафттан жақтылық келип түсетуғын болса, онда диафрагманың жәрдеминде 
объективтиң бир қанша бөлимлерине келип түсетуғын жақтылықтың ирккен болсақ та, 
пайда болған сүўреттиң өзгериске ушырамағанлығын айқын түрде аңғарыўға болады. Бул 
нызамның тереңирек мәниси жақтылықтың интерференциясы қубылысларында 
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анықланады. 

 
1.3-сүўрет. Шағылысыў нызамын түсиндириўге арналған схема. 

 
Жақтылықтың шағылысыў нызамы. Түсиўши дәсте, шағылыстырыўшы бетке 

түсирилген нормаль ҳәм шағылысқан нур бир тегисликте жатады (1.2-сүўрет). Соның менен 
бирге нурлар менен нормаль арасындағы мүйешлер бир бирине тең: шағылысыў мүйеши 
түсиў мүйешине тең. Бун нызам да Евклидтиң шығармасында еске алынған. Бул нызамның 
ашылыўы әййемги заманларда полировкаланған металл бетлердиң (айналардың) 
пайдаланылыўы менен байланыслы. 

Жақтылықтың сыныў нызамы. Түсиўши нур, сынған нур, еки орталық арасындағы 
шегараға түсирилген нормаль бир тегисликте жатады. Түсиў мүйеши 𝑖 менен сыныў 
мүйеши 𝑟 былайынша байланысқан: 

sin 𝑖

sin 𝑟
= 𝑛. 

Бул аңлатпада 𝑛 арқалы түсиў ҳәм шағылысыў мүйешлеринен ғәрезсиз болған турақлы 
белгиленген. Бул шаманы сыныў көрсеткиши деп атайды ҳәм оның мәниси шегарасы 
арқалы жақтылық өтетуғын еки орталықтың қәсийетлеринен ҳәм нурлардың реңинен 
ғәрезли. 

Жақтылықтың сыныў қубылысы Аристотелге белгили еди (бизиң эрамыздан 350 жыл 
бурын). Атақлы астроном Клавдий Птолемей (бизиң эрамыздың шама менен 100-170 
жыллары жасаған) санлы түрдеги жақтылықтың сыныў нызамын ашыўға тырысты. Ол түсиў 
ҳәм сыныў мүйешлериниң мәнислерин дәл өлшей алды. Птолемей аспан 
жақтыртқышларының орнын анықлағанда жақтылықтың атмосферадағы сыныўының 
тәсирин (атмосфералық рефракция) есапқа алды ҳәм ҳәтте рефракциялардың кестелерин 
дүзди. Бирақ Птолемей үлкен емес мүйешлердеги өлшеўлерди жүргизди ҳәм сонлықтан 
ол сыныў мүйешиниң мәниси түсиў мүйешиниң мәнисине пропорционал деген дурыс емес 
жуўмаққа келди. Әдеўир кейинирек (шама менен 1000-жыллары) араб оптиги Альгазен 
(Альхайтам) түсиў мүйеши менен сыныў мүйешиниң қатнасының турақлы болып 
қалмайтуғынлығын тапты, бирақ сыныў нызамының дурыс аңлатпасын ала алмады. Сыныў 
нызамы ушын дурыс формулировканы биринши рет голландиялы математик, физик ҳәм 
астроном Виллеброрд Снелл (1591-1626) берди. Ол баспасөзде жәрияланбай қалған 
шығармасында түсиў мүйешиниң косекансы менен сыныў мүйешиниң косекансының 
турақлы екенлигин көрсетти. Буннан кейин француз Рене Декарт  өзиниң 1637-жылы 
жарық көрген "Диоптрика" шығармасында сыныў нызамының ҳәзирги ўақытлардағы 
формулировкасын берди. Декарт бул нызамды 1630-жылы тапты. Оған Снеллдиң 
изертлеўлериниң белгили ямаса белгисиз болғанлығы анық емес. 

Шағылысыў және сыныў нызамлары да белгили болған шәртлер жүзеге келген 
жағдайларда орынланады. Егер шағылыстырыўшы беттиң майданы ямаса еки орталықты 
ажыратып туратуғын беттиң майданы жүдә киши болған жағдайларда бул еки нызамның 
орынланбайтуғынлығына көз жеткериў мүмкин. Бул ҳаққында дифракция қубылысы 
бойынша лекцияларда гәп етиледи. 

Жоқарыда талланған тийкарғы нызамлар тек ғана дифракциялық қубылысларда ғана 
емес, ал жақтылық дәстелериниң интенсивликлери жеткиликли болған жағдайларда 
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жүзеге келетуғын сызықлы емес қубылысларда да бақланады. Бирақ, әдеттеги оптикалық 
әсбапларда бақланатуғын қубылыслардың кең областында жоқарыда келтирилген 
нызамлар қатаң түрде орынланады. Сонлықтан оптиканың әмелий жақтан жүдә әҳмийетли 
болған оптикалық әсбап-үскенелер ҳаққындағы бөлиминде бул нызамларды толық 
қолланыўға болады деп есаплаў керек. Жақтылық ҳаққындағы тәлиматтың 
раўажланыўының биринши дәўири тийкарынан жоқарыда келтирилген төрт нызамды 
изертлеўге бағышланды. Нәтийжеде геометриялық оптиканың тийкарлары қаланды. 

 
2. Оптикалық теориялардың раўажланыўының ең баслы дәўирлери 

 
Жоқарыда оптиканың тийкарғы нызамларының жүдә ертеде ашылғаны атап өтилди. 

Бирақ буннан кейинги дәўирлерде бул нызамларға болған көз-қараслар көп санлы 
өзгерислерге ушырады. 

Жақтылықтың тийкарғы қәсийети болған туўры сызық бойынша тарқалыўы XVII 
әсирдиң ақырында Ньютонда механиканың нызамларына (инерция нызамына) сәйкес 
туўры сызық траектория бойынша қозғалатуғын жақтылық бөлекшелери ҳаққындағы көз-
қарасты пайда етти. Механикадағы Ньютонның оғада уллы жетискенликлери оның 
оптикалық қубылысларға болған көз-қарасларына түпкиликли түрде тәсирин тийгизди.  
Жақтылықтың шағылысыўы серпимли шардың тегисликке соқлығысыўына сәйкес қабыл 
етилди. Бундай соқлығысыўда ∠𝑖 = ∠𝑖′ шәрти орынланады. Жақтылықтың сыныўын 
Ньютон (Декарт сыяқлы) жақтылық бөлекшелериниң сындырыўшы орталық тәрепинен 
тартыўы, соның нәтийжесинде бир орталықтан екинши орталыққа өткенде жақтылық 
бөлекшелериниң тезлиги өзгериўиниң нәтийжеси деп түсиндирди. 

Бөлекшениң биринши орталықтағы қозғалыс тезлигин 𝑣1, ал оның қураўшыларын 𝑣1𝑥 
ҳәм 𝑣1𝑧 арқалы белгилейик (1.4-сүўрет). Бундай жағдайда биринши орталықтан екинши 
орталыққа өтиўши бөлекшениң тезлиги жақтылық бөлекшелери менен орталықтың 
бөлекшелери арасындағы тартылыс күшлериниң тәсиринде өзгереди. Бул тартысыўлар еки 
орталықтың арасындағы шегараға перпендикуляр бағытланған ҳәм сонлықтан  тезликтиң 
нормаль қураўшысын өзгертеди (𝑣1𝑧 ≠ 𝑣2𝑧), ал тезликтиң тангенсиаллық қураўшысы 
өзгериссиз қалады (𝑣1𝑥 = 𝑣2𝑥). Егер екинши орталық оптикалық жақтан тығызырақ болса, 
онда 𝑣2𝑧 > 𝑣1𝑧 ҳәм усыған сәйкес 𝑣2 > 𝑣1. 𝑣1𝑥 = 𝑣1 sin 𝑖, 𝑣2𝑥 = 𝑣2 sin 𝑟 болғанлықтан 𝑣1𝑥 =
𝑣2𝑥 теңлигинен  

sin 𝑖

sin 𝑟
=
𝑣2
𝑣1
= 𝑛 

қатнасының турақлы болатуғынлығын, яғный түсиў мүйешиниң мәнисинен ғәрезсиз 
екенлигине көз жеткеремиз. Себеби 𝑣1 ҳәм 𝑣2 тезликлери жақтылықтың тарқалыў 
бағытынан ғәрезсиз (изотроп орталықлар), бирақ оның реңинен ғәрезли. 

Жоқарыда кетлирилген теория сыныў көрсеткишине белгили бир физикалық мәнисти 
береди: 𝑛 екинши ҳәм биринши орталықлардағы жақтылық бөлекшелериниң 
тезликлериниң қатнасы болып табылады. Соның менен бирге оптикалық жақтан 
тығызырақ орталықлардағы жақтылықтың тезлиги оптикалық жақтан кемирек тығызлыққа 
ийе болған орталықлардағы жақтылықтың тезлигинен киши болады.  

Ньютон жасаған дәўирде ҳәр қыйлы орталықлардағы жақтылықтың тезлигин анықлаў 
бойынша туўрыдан-туўры өлшеўлер жүргизилген жоқ. Сонлықтан алынған нәтийжениң 
дурыслығын тиккелей тексерип көриўдиң мумкиншилиги болған жоқ. Кейинирек, бундай 
өлшеўлер орынланды (Фуко, 1850-жыл) ҳәм жақтылықтың тығыз орталықлардағы 
тезлигиниң (мысалы, суў ямаса шийше) ҳаўадағы тезлигинен кем екенлиги анықланды. 
Нәтийжеде жақтылық ҳаўадан суўға өткендеги сыныў көрсеткиш 1,33 ке тең, яғный бирден 
үлкен. Нәтийжеде сыныў көрсеткишине Ньютон тәрепинен берилген түсиник дурыс емес 
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болып шықты. Бирақ, затлардағы жақтылықтың тарқалыўын тереңирек таллаў бул 
мәселениң әпиўайы мәселе емес екенлигин көрсетти. 

Ньютон жасаған дәўирде даниялы астроном Рёмер (Олаф Кристенсен Рёмер, 1644-
1710) тәрепинен 1676-жылы Юпитердиң жолдасларының тутылыўы қубылысы тийкарында 
планеталар арасындағы кеңисликтеги жақтылықтың тезлигин анықлаў бойынша өлшеўлер 
өткерилди. Сол ўақытлары Жердиң орбитасы менен Юпитердиң орбитасының 
диаметрлериниң дәл шамасы белгисиз еди. Усындай қәтеликлер менен өткерилген 
өлшеўлер шама менен 230 000 км/с нәтийжесин берди. Жақтылықтың тезлигиниң усындай 
үлкен мәниси Ньютонның заманласларында оның жақтылық ҳаққындағы көз-
қарасларының дурыс емес екенлиги ҳаққында пикирлерди пайда етти. Себеби усындай 
үлкен тезлик пенен қозғалатуғын бөлекшелерди көз алдыға келтириў дым қыйын еди. 

Бирақ, биз ҳәзирги ўақытлары бундай көз-қарастың орынлы емес екенлигин атап 
өтиўимиз керек. Себеби, көп санлы корпускулалардың (β-нурларының, космос 
нурларының қурамына киретуғын бөлекшелердиң, ҳәзирги заман тезлеткишлеринде 
тезлетилген ҳәр қыйлы зарядланған бөлекшелердиң) тезликлери жақтылықтың тезлигине 
жүдә жақын. 

Тап сол сыяқлы кейинирек математик ҳәм механик Леонард Эйлер (1707-1783) 
тәрепинен усынылған идея да бизиң ушын исенимли емес идея болып шықты. Эйлердиң 
идеясы бойынша Егер Қуяш үзликсиз түрде барлық тәреплерге бөлекшелерди оғада үлкен 
тезликлер менен шығаратуғын болса, онда ол тез арада, бир неше әсирлердиң ишинде 
үлкен өзгериске ушырап, киширейип қалған болар еди. Ҳәзирги ўақытлардағы масса менен 
энергия арасындағы байланыс нурланыў процессиниң барысында Қуяштың массасының 
үзликсиз түрде киширейтетуғынлығын мойынлаўға мәжбүрлейди. Ньютонның 
жақтылықтың тәбияты жөниндеги бир қатар көз-қараслары бизиң күнлеримиздеги ҳәм 
пүткиллей басқа эксперименталлық базада алынған ҳәзирги ўақытлардағы көз-қарасларға 
қайшы келмейди. 

Ньютонның заманласы Христиан Гюйгенс (1629-1695) өзиниң "Жақтылық ҳаққындағы 
трактат" мийнетинде жақтылықтың басқа теориясын усынды. Ол акустикалық ҳәм 
оптикалық қубылыслар арасындағы уқсаслықтан келип шығып, жақтылық қозыўларын 
айрықша болған орталық – материаллық денелердиң ишин де, олар арасындағы 
кеңисликти де толтырып туратуғын эфирдеги тарқалатуғын серпимли импульслер деп 
қараўды усынды. Жақтылықтың оғада үлкен болған тарқалыў тезлигин эфирдиң 
серпимлиги ҳәм тығызлығы менен байланыслы ҳәм эфирдиң бөлекшелериниң тез орын 
алмастырыўының нәтийжеси емес деп есаплады. Суўдың бетиндеги толқынның 
тарқалыўын бақлаўлардан суў бөлекшелериниң жоқарыға ҳәм төменге қарай 
салыстырмалы әстелик пенен қозғалысы суўдың бети бойынша тез қозғалатуғын 
толқынларды пайда ететуғынлығы келип шығады. 

Гюйгенс жақтылық толқынлары ҳаққында айтқан ҳәм кейинирек жақтылық 
толқынлары ҳаққында дурыс тәжирийбелик мағлыўматларды алған болса да, бизлер 
ҳәзирги ўақытлардағы жақтылық толқыны ушын беретуғын мәниске сәйкес келетуғын 
мәнисти бермеди. Ол жақтылықты сфералық бетлер бойынша тарқалады деп есаплады 
ҳәм оған қосымша мынадай гәпти қосты: "Мен тасты таслағанда пайда болатуғын суў 
бетиндеги толқынларға уқсаслығына байланыслы бул бетлерди толқынлар деп атайман". 
Ол жақтылық қубылысларындағы орын алатуғын дәўирликти болжамады ҳәм "… бул 
толқынларды биринен кейин екиншиси бирдей қашықлықларда қозғалады" деп 
есапламаў керек деп көрсетти. Усы жағдайға байланыслы ол ҳеш қашан толқын узынлығы 
түсинигин пайдаланбады ҳәм қандай киши болған тесик арқалы өтетуғын болса да 
жақтылық туўры сызықлы қозғалады, себеби киши болса да тесик эфирлик материяның 
жүдә киши болған оғада көп санлы бөлекшелерин өткериў ушын жеткиликли дәрежеде 
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үлкен деп есаплады. Ол Гримальди (оның шығармасы қайтыс болғаннан кейин 1665-жылы 
жарық көрген) ҳәм Гук тәрепинен 1672-1678 жыллары атап өтилген дифракция 
қубылысына ҳеш қандай итибар бермеди. Тап сол сыяқлы, ол өзиниң трактатында Ньютон 
сақыйналарына да итибар бермеген. Ньютонның өзи  бул сақыйналардың пайда болыўын 
жақтылықтың дәўирлигиниң дәлили деп қарады. 

Келтирилген мағлыўматлар қабыл етилди. Гюйгенстиң Ньютонның корпускулалық 
теориясына қарама-қарсы қойылатуғын жақтылықтың толқынлық теориясын дөретиўши 
болып табылады деген кең тарқалған пикирдиң дурыслығына гүмән пайда етеди. Гюйгенс-
Ньютонлар дәўиринде толқынлық теория тек схемалық түрде белгиленген еди. Усының 
менен бирге сондай көз-қараслардың ең әҳмийетли элементи болған жақтылық 
қубылысының дәўирли екенлиги Ньютон тәрепинен оның аты менен аталатуғын Ньютон 
сақыйналары деп аталатуғын сақыйналарды пайда етиў бойынша өткерилген 
тәжирийбелерде айқын түрде мойынланды. Ҳәзирги ўақытлары бундай сақыйналар 
тийкарында ҳәр қыйлы реңли жақтылық нурларының толқын узынлығын өлшеў қыйын 
процедуралардың қатарына кирмейди. 

Гюйгенс принциплериниң ишиндеги оның исми менен аталатуғын улыўмалық принцип 
үлкен әҳмийетке ийе. Бул принцип жақтылық импульслериниң тарқалыў бағытын анықлаў 
ушын қолланылатуғын усыл сыпатында усынылған. Бул принциптиң жәрдеминде Гюйгенс 
тек ғана жақтылықтың шағылысыў ҳәм сыныў нызамларын ғана түсиндирип қоймай, 1670-
жылы Бартолинус тәрепинен 1670-жылы ашылған исланд шпатындағы қос нур сындырыў 
қубылысын да түсиндире алды. 

Гюйгенс принципиниң мазмунын былайынша айтыў мүмкин: 
Жақтылық қозыўы жетип келетуғын ҳәр бир ноқат өз гезегинде буннан кейинги 

екинши толқынлардың дереги болып табылады; бул екинши толқынларды базы бир 
ўақыт моментинде айланып өтетуғын бет усы моменттеги ҳақыйқый тарқалатуғын 
толқынның фронтына сәйкес келеди. 

Усындай ең дәслепки формасында Гюйгенс принципи тек ғана толқын фронтының 
тарқалыў бағыты ҳаққында ғана айтады. Ал сол фронт болса екинши толқынларды 
сыртынан айланып өтетуғын геометриялық бетке теңлестириледи. Шын мәнисинде гәп 
толқынның тарқалыўы ҳаққында емес, ал усындай беттиң тарқалыўы ҳаққында жүреди 
ҳәм Гюйгенстиң ислеген жуўмақлары тек ғана жақтылықтың тарқалыў бағытына ғана 
тийисли. Усындай түрде Гюйгенс принципи өзиниң мәниси бойынша геометриялық 
оптиканың принципи болып табылады ҳәм, сонлықтан, оны толқын узынлығы толқын 
фронтының өлшемлерине салыстырғанда шексиз киши болатуғын геометриялық оптика 
пайдаланылатуғын жағдайда ғана пайдаланыў мүмкин. Усындай шараятларда Гюйгенс 
принципи геометриялық оптиканың тийкарғы нызамларын (шағылысыў ҳәм сыныў 
нызамларын) келтирип шығарыўға мүмкиншилик береди. Мысал ретинде еки орталықтың 
шегарасындағы толқынның сыныўын қараймыз. Биринши орталықтағы толқынның 
тезлигин 𝑣1, ал екинши орталықтағы тезликти 𝑣2 арқалы белгилейик. 

Мейли 𝑖 (1.5-сүўрет) толқын фронтына түсирилген CO ҳәм сындырыўшы орталықтың 
бетине түсирилген перпендикуляр OD арасындағы мүйеш болсын. 𝑡 =  0 ўақыт 
моментинде толқын фронтының C ноқаты сындырыўшы орталыққа жетти ҳәм О ноқатына 
сәйкес келди деп есаплайық; бундай жағдайда толқын фронтының A' ноқаты екинши 
орталыққа (B ноқатына) жетип келемен дегенше өткен τ ўақыты ишинде О ноқатынан 
екинши толқын базы бир 𝑂𝑓 қашықлығына шекем тарқалады. Орайлары 𝑂1, 𝑂2, … болған 
екинши толқынлар сол ўақыт моментинде екинши орталықта 𝑓1, 𝑓2, … элементар 
толқынларын береди. Гюйгенс принципи бойынша толқын фронтының ҳақыйқый орны сол 
фронтлардың барлығына улыўмалық урынба бағытында түринде түсирилген 𝐵𝑓1𝑓2… 
тегислиги болып табылады. Бул жағдайда  
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𝑂𝐵 =
𝑂𝑓

sin 𝑟
=
𝐴′𝐵

sin 𝑖
 

теңликлериниң орынланатуғынлығын келтирип шығарыў аңсат. Бул аңлатпаларға 𝐴′𝐵 =
𝑣1𝜏 ҳәм 𝑂𝑓 = 𝑣2𝜏 мәнислерин қойып 

𝑣1𝜏 sin 𝑟 = 𝑣2𝜏 sin 𝑖 
ямаса 

sin 𝑖

sin 𝑟
=
𝑣1
𝑣2
= 𝑛 

аңлатпаларын аламыз. 
Биз Гюйгенс теориясының сыныў нызамын түсиндиретуғынлығын көремиз. Соның 

менен бирге шама менен бир жүз елиў жыл өткеннен кейин өткерилген Фуконың 
тәжирийбелериниң нәтийжелерине аңсат алып келинеди екен. 

Гюйгенс принципиниң көз-қарасы бойынша толқынлардың шағылысыў нызамы да 
аңсат түсиндириледи. 

 
1.5-сүўрет. Гюйгенс бойынша сынған нурды қурыў. 

 
Демек, Гюйгенс принципи қурыўдың геометриялық усылына алып келинеди екен. Бул 

принципте толқын узынлығы түсиниги қолланылмайды. Усының нәтийжесинде жақтылық 
толқынын шеклейтуғын тесиктиң өлшеми киши болғандағы қубылыслар, сес 
толқынларының туўры сызықлы тарқалмайтуғынлығы түсиниксиз болып қалады. 
Сонлықтан, Гюйгенс принципин өзиниң ең дәслепки түринде тек геометриялық оптика 
областында ғана пайдаланыўға болады. 

XVIII әсирде жақтылықтың корпускулалық теориясы илимде ҳүкимдарлық етти. Бирақ 
жақтылықтың корпускулалық ҳәм толқынлық теориялары арасындағы гүрес тоқтамады. 
Корпускулалық теорияға Л.Эйлер (1746-жылы жарық көрген "Жақтылықтың ҳәм 
реңлердиң жаңа теориясы" мийнетинде) ҳәм М.В.Ломоносов (1756-жылы жарық көрген 
"Жақтылықтың пайда болыўы ҳаққындағы сөз ҳәм реңлер ҳаққындағы жаңа теория" 
мийнетинде) қарсы шықты ҳәм олар жақтылықтың эфирдиң толқын тәризли тербелислери 
ҳаққындағы көз-қарасты раўажландырды. 

XIX әсирдиң басында толқынлық оптиканың раўажланған системасы пайда бола 
баслады. Бул системаның пайда болыўында англиялы Томас Юнг пенен франциялы 
Огюстен Жан Френелдиң жумыслары баслы орынды ийеледи. 1815-жылы Френель Юнгтың 
интерференция принципин қосыў жолы менен Гюйгенс принципин анықлады. Юнг өзи 
ашқан интерференция принципиниң тийкарында 1801-жылы шағылысқан 
жақтылықлардағы жуқа пластинкаларда ҳәр қыйлы реңлердиң пайда болыўын 
қанаатландырарлы дәрежеде түсиндире алды. Гюйгенс-Френель принципи тек 
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жақтылықтың туўры сызықлы тарқалыўын ғана қанаатландырарлы дәрежеде түсиндирген 
жоқ, ал жақтылықтың тосқынлықлардың жанынан өткендеги интенсивликтиң тарқалыўы 
ҳаққындағы мәселени де қанаатландырарлы дәрежеде түсиндире алды (яғный дифракция 
қубылысын қарады). 

Буннан кейин жақтылықтың поляризациясы менен поляризацияланған нурлардың 
интерференциясы қубылысларын үйрениў (Френель менен Араго) Юнг пенен Френель 
тәрепинен жақтылық толқынларының көлденеңлиги (яғный бундай толқынлардағы 
тербелислердиң бағыты толқынлардың тарқалыў бағытына перпендикуляр) ҳаққындағы 
болжаўы тийкарында түсиндирилген жақтылық толқынларының өзгешеликлерин 
анықлаўға мүмкиншилик берди.  

Бирақ, көлденең серпимли толқынлар тек ғана қатты денелерде ғана болады. 
Сонлықтан эфирге серпимли қатты денениң қәсийетлерин бериўге туўры келди. Көлденең 
серпимли толқынлардың тарқалыў тезлиги 

𝑐 = √
𝑁

𝜌
. 

(2.1) 

Бул аңлатпада 𝑁 арқалы жылжыў модули, ал ρ арқалы тығызлық белгиленген. 
Астрономиялық бақлаўлар эфирдиң аспан денелериниң қозғалысына қарсылық 
жасамайтуғынлығын көрсетеди. Сонлықтан ρ ның мәниси жүдә киши болыўы, соның 
менен бирге 𝑐 ушын керек болған мәнислерди алыў ушын 𝑁 ге жүдә үлкен мәнисти бериў 
керек. Ҳәр қыйлы орталықлардағы жақтылықтың ҳәр қыйлы тезликлерге ийе 
болатуғынлығын түсиндириў ушын эфирдиң ҳәр қыйлы орталықлардағы қәсийетлери ҳәр 
қыйлы болады деп есаплаў, ал затлардың анизотропиясын түсиндириў ушын қурамалырақ 
болған болжаўларды киргизиў керек болады. 

Ең ақырында, Френель менен Арагоның тәжирийбелеринде анықланған жақтылық 
толқынларындағы бойлық толқынлардың жоқ екенлигине байланыслы эфирди және де 
айрықша қәсийетлер менен тәмийинлеў зәрүрлиги пайда болды. Серпимли қатты эфирдиң 
усындай барлық өзгешеликлерин бир бири менен сәйкеслендириў жақтылықтың 
серпимли теориясындағы үлкен қыйыншылықлардың бар екенлигин көрсетеди. Бундай 
теорияның оптиканың басқа физикалық қубылыслар менен ҳеш қандай байланысының 
жоқ екенлигинен дерек берди ҳәм затты тәрийиплейтуғын оптикалық константаларды 
оның басқа параметрлери менен байланыстырыўға мүмкиншилик бермеди. 

Усындай жағдайдың орын алыўына қарамастан Майкл Фарадейге оптикалық 
қубылыслардың қандай да бир изоляцияланған процесслер емес, ал, мысалы, оптикалық 
ҳәм магнитлик қубылыслар арасында байланыстың бар екенлигин көрсетиўдиң сәти түсти. 
1946-жылы Фарадей тәрепинен магнит майданындағы поляризация тегислигиниң 
айланыўы қубылысы ашылды. Соның менен бир қатарда және бир зор эффект ашылды: тоқ 
күшиниң электромагнитлик бирлигиниң электростатикалық бирлигине қатнасы 3·108 м/с, 
яғный жақтылықтың тезлигине тең болып шықты (Вебер ҳәм Кольрауш, 1856-жыл). Ең 
ақырында Дж.Максвеллдиң теориялық изертлеўлери электромагнит майданның 
өзгерисиниң локализацияланып қалмайтуғынлығын, ал вакуумде тоқтың 
электромагнитлик ҳәм электростатикалық бирликлериниң қатнасына тең болған 
жақтылықтың тезлигиндей тезлик пенен тарқалатуғынлығын көрсетти. Бул мәселениң 
жуўмағы 1888-жылы өткерилген Герцтиң тәжирийбелеринде табылды (электромагнит 
толқынларының бар екенлигиниң эксперименттеги ашылыўы). 1865-жылы Дж.Максвелл 
өзиниң теориялық изертлеўлериниң тийкарында жақтылықтың электромагнитлик 
қубылыс екенлиги ҳаққындағы жуўмаққа келди. 

Максвелл бойынша 
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𝑐

𝑣
= √휀𝜇. (2.2) 

Бул аңлатпада 𝑐 арқалы вакуумдеги жақтылықтың тезлиги, ал 𝑣 арқалы жақтылықтың 
диэлектриклик сиңиргишлиги 휀 ға ҳәм магнитлик сиңиргишлиги 𝜇 ға тең орталықтағы 

тезлиги белгиленген. 
𝑐

𝑣
= 𝑛 болғанлықтан (сыныў көрсеткиши) 

𝑛 = √휀𝜇. (2.3) 

Бул қатнас заттың оптикалық, электрлик ҳәм магнитлик қәсийетлери арасындағы 
байланысты береди. 

Бирақ, (2.3)-аңлатпадан сыныў көрсеткиши 𝑛 ниң жақтылықтың толқын узынлығы λ ден 
ғәрезли екенлиги көринип турған жоқ. Тәжирийбеде болса жақтылықтың дисперсиясының 
бар екенлиги, яғный сыныў көрсеткишиниң толқын узынлығының өзгериўи менен 
өзгеретуғынлығы көринеди: 𝑛 = 𝑓(𝜆) (биз 1871-жылы Коши ҳәм Зелльмейер тәрепинен 
дисперсияның серпимли эфир рамкаларында белгили бир болжаўларды пайдаланыў 
жолы менен түсиндирилгенлигин атап өтемиз). Заттың электромагнитлик 
характеристикаларын бериўде тек макроскопиялық параметрлер менен  (ε, μ) 
шекленетуғын Максвелл теориясы бул фактти түсиндире алмады. Сонлықтан заттың 
структурасы ҳаққындағы терең билимлердиң тийкарында затлар менен жақтылықтың өз-
ара тәсирлесиў процессин қараў зәрүрлиги пайда болды. Бул мәселе 1896-жылы 
электронлық теорияны дөреткен Лоренц тәрепинен шешилди. Атомлардың қурамына 
киретуғын және онда белгили бир дәўирге ийе тербелис жасайтуғын электронлар 
ҳаққындағы көз-қарас жақтылықтың жутылыў ҳәм шығарылыў қубылысларын 
түсиндириўге де, затлардағы жақтылықтың тарқалыўының өзгешеликлерин түсиндириўге 
де мүмкиншилик берди. Усының менен бир қатарда жақтылықтың дисперсиясы да 
түсиникли болды, өйткени электронлық теорияның шеклеринде заттың диэлектриклик 
сиңиргишлиги ε ның мәниси электромагнитлик майданның жийилигинен ғәрезли болып 
шықты (яғный толқын узынлығы λ ден ғәрезли болып шықты) 

Жақтылықтың толқынлық теориясының раўажланыўы менен параллель эфир түсиниги 
де эволюцияға ушырады Гюйгенстиң көз-қарасларында эфир түсиниги пүткиллей анық 
емес. Ломоносов эфирдиң мүмкин болған қозғалысларының ҳәр қыйлы типлерин қарап, 
оны анықлаўға ҳәм тереңлетиўге тырысты. Ол жақтылықты эфирдиң "дирилдеген" 
қозғалысы (тербелиси) менен байланыстырды. Ломоносовтың электрлик қубылысларды 
эфир менен байланыстырыўға болады деп есаплағанын атап өтиў жүдә қызықлы. 1756-
жылы жазыла баслаған, бирақ жазылып питкерилмеген "Электр теориясы" китабында ол 
былай жазды: "Бул қубылыслар (электрлик қубылыслар) ҳаўасы жоқ кеңисликте, ал 
жақтылық пенен от (жалын) бослықта орын алатуғын және эфирден ғәрезли болғанлықтан 
бул электрлик материяның эфир менен теппе-тең екенлиги ҳақыйқатлыққа туўры келеди". 
Буннан кейин ол даўам етеди – "Бул жағдайға анықлық киргизиў ушын эфирдиң тәбиятын 
үйрениў керек; Егер ол электрлик қубылысларды түсиндириў ушын толық жарамлы болса, 
онда олардың эфирдиң қозғалысының салдарынан жүзеге келетуғынлығының жеткиликли 
дәрежедеги итималлығы бар болады. Ең ақырында ҳеш қандай басқа материя табылмаған 
жағдайда, онда электрдиң ең итимал себеби қозғалыстағы эфир болып табылады". "Электр 
теориясында" көзде тутылған тәжирийбелердиң биринде "Электрленген суўда ямаса 
электрленген шийшеде нур басқаша сына ма?" деген сораўға жуўап бериў көзде тутылған. 
Бул тек ғана XIX әсирдиң ақырында орынланған тийкарғы электрооптикалық 
тәжирийбелердиң бири еди. 

XVIII әсирде толқынлық көз-қараслар Эйлердиң жумысларында бираз раўажланды. 
Эйлер бойынша сестиң ҳаўаның тербелиси сыяқлы жақтылық эфирдиң тербелислери 
болып табылады. Ҳәр қыйлы реңлерге ҳәр қыйлы жийиликтеги тербелислер сәйкес 
келеди. Жақтылықтың тезлигин сестиң тезлиги менен салыстырыў Эйлерге эфир жөнинде 
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"эфир әдеттеги ҳаўаға салыстырғанда әдеўир нәзик ҳәм серпимли субстанция" деп 
тастыйықлаўға мүмкиншилик берди. Ломоносов сыяқлы Эйлер де барлық электрлик 
қубылыслардың дереги жақтылықты алып жүриўши эфир деп есаплады. Эйлер бойынша 
электр эфирдиң тең салмақлықтан бузылыўы болып табылады: эфирдиң тығызлығы 
үлкенирек болған денелер оң зарядланған, ал терис белгиге ийе электр эфирдиң 
тығызлығының кемейиўи менен байланыслы. Эйлер өзиниң теориясын магнитлик 
қубылысларға тарқатпады. Себеби магнетизмниң электрлик тәбияты еле белгисиз еди. Бул 
көз-қараслардың барлығы Эйлер тәрепинен оның Петербургта ислеген 1760-1761 
жыллары жазылған ҳәм сол жерде 1768-1772 жыллары жарық көрген көпшиликке белгили 
болған "Немис баспа сөзине жоллаған хатларында" раўажландырылған.   

Френель-Юнгтың эфири (XIX әсирдиң басы) Ломоносов-Эйлердиң эфиринен оптикалық 
қубылысларды түсиндириў бойынша өзгешеликке ийе. Бир қанша ўақыт өткеннен кейин 
Фарадей электрлик ҳәм магнитлик тәсирлесиўди түсиндириў ушын гипотезалық 
материаллық орталықты киргизди. Бул орталықтың ҳалы (серпимли кериў) 
тәжирийбелерде бақланатуғын зарядлар арасындағы және тоқлар арасындағы 
тәсирлесиўлерди түсиндириўи керек еди. Жақтылықтың электромагнит тәбияты 
ҳаққындағы идеялары жақтылықты алып жүриўши эфир менен электромагнит эфирди 
бириктириўге мүмкиншилик берди ҳәм оны барлық электромагнит қубылыслардың алып 
жүриўшисине айландырды. Электромагнит майданның пайда болыўы, тап сол сыяқлы 
оның тарқалыўы  ноқаттан ноқатқа белгили бир тезлик пенен тарқалатуғын эфирдиң 
ҳалының өзгериси түринде қабыл етилди. 

Қозғалыўшы орталықлар электродинамикасының буннан кейинги раўажланыўы 
тийкарынан электронлық теорияны дөреткен Хендрик Антон Лорентцтың аты менен 
байланыслы. Өзиниң изертлеўлери тийкарында ол эфирди барлық денелердиң ишине де 
сиңетуғын қозғалмайтуғын орталық деген пикирге келди. Нәтийжеде эфирдиң физикалық 
қәсийетлери ҳақыйқатлыққа пүткиллей жақын келмей баслады. Лорентцтиң көз-қарасы 
бойынша эфир шексиз қозғалмайтуғын орталық болып табылады. Оның тек бир 
характеристикасы бар. Ол да болса эфирдеги электромагнит уйытқыўлардың, соның 
ишинде жақтылықтың белгили бир тарқалыў тезлигиниң бар болыўы болып табылады (с = 
2,99792488 м/с). 

 
1911-жылы болып өткен I Сольве конгрессиниң қатнасыўшылары. Лорентц шеп тәрептен 

төртинши болып отыр. 
 

Бирақ, қозғалмайтуғын орталық болған эфир ҳаққындағы көз-қарас оны есаплаў 
системасы түринде қабыл етиўге, соның нәтийжесинде абсолют қозғалысты айырып 
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алыўға мүмкиншилик берди. Ал тәжирийбелер (мысалы, Майкельсонның 1878-жылдан 
баслап өткерилген тәжирийбелеринде) абсолют қозғалыстың жоқ екенлигин көрсетти. 
Сонлықтан эфир ҳаққындағы көз-қарасларды сақлап қалыўдың мүмкиншилиги жоғалды. 
Лорентцтың электродинамикасының орнына келген релятивистлик электродинамика 
электромагнит процесслерди алып жүриўши материаллық алып жүриўши эфир 
түсинигинен пүткиллей бас тартты. Жақтылықтың (электромагнит майданының) ҳәм заттың 
материяның ҳәр қыйлы болған еки формасы екенлиги жақтылық квантының электрон-
позитрон жубына айланыўында ҳәм оған кери болған позитрон менен электронның 
биригиўиниң салдарынан жақтылықтың пайда болыўында айқын көринеди. 

Қозғалмайтуғын эфир көз-қарасына сүйенген Лорентцтиң электронлық теориясы алып 
келген қыйыншылықлар менен бир қатарда бул көз-қараслардың басқа да 
қыйыншылықлары белгили болды. Бул қыйыншылықлар жақтылық пенен затлардың өз-
ара тәсирлесиўи менен байланыслы болған қубылыслардың бир қатар өзгешеликлерин 
түсиндириўде айқын көринди. Мысалы, қызған қара денениң нурланыўындағы 
энергияның толқын узынлығы бойынша тарқалыўы мәселеси қанаатландырарлық 
дәрежеде шешилген жоқ. Топланған қыйыншылықлар Планкты 1900-жылы квантлар 
теориясын дөретиўге мәжбүрледи. Бул теория заттың молекулалық қурылысы ҳаққындағы 
тәлиматтан келип шығатуғын үзликлилик (дискретлик) идеясын электромагнит 
процесслерге, солардың ишинде жақтылықтың шығарылыў процессине алып келди. 
Квантлар теориясы қызған денелердиң жақтылықты шығарыў мәселесиндеги 
қыйыншылықларды сапластырды ҳәм жақтылықтың затлар менен тәсирлесиў 
машқаласын жаңадан қойды. Квантлық интерпретациялаўсыз бул машқаланың шешиўдиң 
мүмкиншилиги табылмады. Бир қатар оптикалық қубылыслар, солардың ишинде 
фотоэлектрлик эффект ҳәм жақтылықтың шашыраў процесслери, жақтылықтың 
корпускулалық өзгешеликлерин биринши планға шығарды.  Атомлардың, 
молекулалардың, атом ядроларының қурылысы ҳаққындағы ҳәзирги заман тәлиматының 
тийкарына айланған квантлар теориясының раўажланыў процесси ҳәзирги ўақытларда да 
даўам етип атыр. 

Биз қысқаша түрде айтып өткен баслы оптикалық теориялардың раўажланыў барысы 
биринши рет қарағанда жақтылықтың тәбияты жөниндеги бир бирин бийкарлайтуғын еки 
көз-қарас - толқынлық ҳәм корпускулалық көз-қараслар арасындағы гүрестиң оптиканың 
тарийхында қандай орынды ийелегенлигин көрсетеди. 

Биринши дәўирде (Ньютон-Гюйгенс, XIX әсирдиң басына шекем) бир бирине қарама-
қарсы болған бул көз-қараслар бир бирин бийкарлаў характерине ийе ҳәм илимий 
прогресс жақтылықтың тәбиятын анық түсиниўге мүмкиншилик беретуғын раўажланған 
теорияны, оған сәйкес эксперименталлық базаны дөретиўге бағдарланған болды. Екинши 
дәўир (Френель-Юнгтен 1905-жылы жақтылық квантлары ҳаққындағы көз-қараслардың 
пайда болыўына шекем) корпускулалық көз-қараслар үстинен толық жеңиске еристи деп 
есапланған толқынлық көз-қараслардың ҳәр тәреплеме раўажланыў дәўири болып 
есапланады. 

Буннан кейинги дәўир дәллиги жоқары болған эксперименталлық усыллардың 
прогессине байланыслы болған жаңа жүдә нәзик болған эксперименталлық фактлердиң 
топланыўынан турады. Усының менен бир ўақытта квантлар теориясының дөретилиўи 
менен байланыслы болған терең теориялық көз-қараслардың раўажланыўы жүзеге келди. 
Бул дәўирде қәлиплескен толқынлық көз-қарас пенен бир қатарда корпускулалық көз-
қараслар ғана раўажланып қойған жоқ, ал сол еки көз-қарастың арасындағы синтезди 
әмелге асырыўға қаратылған табыслы тырысыўлар да пайда болды. 

1960-жылы басланды деп есаплаў мүмкин болған оптиканың раўажланыўының 
ҳәзирги дәўири пүткиллей жаңа, өзине тән белгилерге ийе. Жақтылықтың фундаменталлық 
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қәсийетлери — толқынлық, квантлық, оның электромагнитлик тәбияты сол ўақытларға 
шекем ашылмаған көп санлы қубылысларда бақланды және терең түрде тастыйықланды 
ҳәм әмелде кең түрде қолланыла баслады. Соның менен бирге олар оптикалық 
қубылыслардың барлық жыйнағын түсиниўдиң тийкары болып хызмет етиўин даўам етти. 
Бул қубылыслардың шеклери кеңейди. Өткен әсирдиң 60-жылларының басында 
жақтылығы жоқары дәрежедеги монохроматлыққа ҳәм бағытқа ийе болған жақтылықтың 
дереклери – оптикалық квантлық генераторлар ямаса лазерлер дөретилди. Лазер нурының 
тарқалыўы менен затлар менен тәсирлесиўи көп жағдайларда  әдеттеги (лазерлик емес) 
жақтылықтың тарқалыўы ҳәм затлар менен тәсирлесиўинен әдеўир басқаша болып шықты. 
Сонлықтан айқын қубылыслардың бурын белгисиз болған өзгешеликлерге ийе екенлиги 
анықланды. Бул айтылғанлар жақтылықтың шағылысыўына, сыныўына, дифракциясына, 
шашыраўына, жутылыўына ҳәм басқа да оптикалық қубылысларға тийисли. 
 
 
 

II бап 
ТОЛҚЫНЛАР 

§ 3. Толқынның пайда болыўы. Толқын теңлемеси 
 
Толқынлық процесслер қубылыслардың жүдә кең классын қурайды. Толқынның пайда 

болыўы системаның айырым бөлимлериниң арасындағы байланыслардың бар 
болыўының салдарынан пайда болады. Усының салдарынан изоляцияланған процесс 
түсинигиниң өзи, әлбетте, узақ абстракция болып табылады. Кеңисликтиң қандай да бир 
бөлиминдеги болып өтетуғын процесстиң изоляцияланған процесс болыўы салыстырмалы 
сийрек ушырасады. Әдетте ол системаның қоңсылас ноқатларына энергияның базы бир 
муғдарын берип сәйкес өзгерислерге алып келеди. Тәсир бул ноқатлардан қоңсылас 
ноқатларға бериледи ҳәм толқынды пайда етип ноқаттан ноқатқа тарқалады. Жоқарыда 
келтирилген тәсирлерди жүзеге келтиретуғын байланыслардың тәбиятына байланыслы 
биз анаў ямаса мына тәбиятқа ийе толқынға ийе боламыз. Қәлеген қатты, суйық ямаса газ 
тәризли денениң элементлери арасындағы тәсир ететуғын серпимли күшлер денелердеги 
серпимли (акустикалық) толқынлардың пайда болыўына алып келеди. Суўдың горизонт 
бетиниң бузылыўы суўдың қоңсылас участкалары арасындағы салмақ күши менен 
суйықлықтың бөлекшелериниң жылысқақлығының нәтийжесинде байланыстың бар 
болыўының себебинен бетлик толқынлардың дерегине айланады. Суйықлықтың бетиниң 
киши ғана деформациясы бетлик қатламдағы қубылысларды пайда ететуғын молекулалық 
күшлердиң бар болыўының салдарынан капиллярлық толқынлардың пайда болыўының 
басламасына айланады. Электромагнетизм және электромагнитлик индукция 
нызамларында орын алатуғын электромагнитлик байланысларға сәйкес кеңисликтиң 
қәлеген бөлиминде пайда болған электромагнитлик аўысыў кеңисликтиң  қоңсылас 
бөлимлеринде бирдей бузылыўлардың дерегине айланады, олар оннан да кейинги 
орынларға бериледи: электромагнит толқын пайда болады, оның (Максвелл бойынша) 
жақтылықтың тезлигиндей тезлик пенен тарқалыўы керек. 

Толқынды пайда ететуғын физикалық процесслердиң шексиз көп түриниң бар 
болыўына қарамастан толқынның пайда болыўы бир улыўмалық тип бойынша әмелге 
асады. Қандай да бир ноқатта белгили ўақыт моментинде орын алған аўысыў базы бир 
ўақыттан кейин дәслепки ноқаттан базы бир қашықлықта турған орында пайда болады, 
яғный белгили бир тезлик пенен алып бериледи. Әпиўайылық ушын қандай да бир 𝑥 
бағытында тарқалатуғын аўысыўды (уйытқыўды) қараймыз. Биз аўысыў 𝑠 ти координата 𝑥 
пенен ўақыт 𝑡 ның функциясы сыпатында көрсете аламыз: 𝑠 = 𝑓(𝑥, 𝑡). 𝑥 бағытында 
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тарқалатуғын уйытқыўдиң аргументине 𝑥 пенен 𝑡 шамалары (𝑣𝑡 − 𝑥) ямаса (𝑡 −
𝑥

𝑣
) 

түринде киретуғын функция менен тәрийипленетуғынлығын аңсат көриўге болады. 
Ҳақыйқатында да, аргументтиң усындай қурылысы функцияның 𝑥 ноқатындағы ҳәм 𝑡 ўақыт 
моментиндеги шамасының Егер , тек  

𝑣𝑡 − 𝑥 = 𝑣(𝑡 + 𝑑𝑡) − (𝑥 + 𝑑𝑥) (3.1) 

Демек, уйытқыў 𝑑𝑡 ўақыты ишинде 𝑑𝑥 аралығына 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 тезлиги менен тарқалады. (3.1)-

қатнастан  
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣, яғный тезликтиң 𝑣 ға тең екенлиги келип шығады. 

Солай етип, 𝑣𝑡 − 𝑥 аргументиниң қәлеген функциясы x бағытындағы сол x тың үлкейиў 
тәрепине қарай турақлы v тезлиги менен тарқалатуғын уйытқыўдың тарқалыўын 
аңғартады. Тап усы сыяқлы,  𝑣𝑡 + 𝑥 аргументиниң қәлеген функциясы қарама-қарсы 
тәрепке қарай  v тезлиги менен тарқалатуғын импульсти тәрийиплейди. Қәлеген t моменти 
ушын 𝑓 функциясының түри оны пайда ететуғын шәртлерден ғәрезли болады. 

Толқынлық қозғалысты тәрийиплейтуғын дифференциаллық теңлемениң, яғный 
шешими аргументи 𝑣𝑡 + 𝑥 ямаса 𝑣𝑡 − 𝑥 болған функция болған теңлемениң 

𝜕2𝑠

𝜕𝑡2
= 𝑣2

𝜕2𝑠

𝜕𝑥2
 

(3.2) 

түрине ийе болатуғынлығын көрсетиў қыйын емес. Ҳақыйқатында да,  
𝑠 = 𝑓1(𝑣𝑡 + 𝑥) − 𝑓2(𝑣𝑡 − 𝑥) (3.3) 

түриндеги 𝑓1 менен 𝑓2 лер ықтыярлы функциялар болған 𝑠 функциясының (3.2)-теңлемениң 
шешими екенлигин орынларына қойыў арқалы көрсетиў мүмкин. Бул теңлеме екинши 
тәртипли дифференциаллық теңлеме болғанлықтан табылған еки ықтыярлы функцияға 
ийе шешим оның улыўмалық шешими болып табылады. Бул шешим 𝑣 тезлиги менен бир 
бирине қарай тарқалатуғын еки толқынды береди. Дифференциаллық теңлеме бойынша 
𝑓1 менен 𝑓2 функциясының арнаўлы түри ҳаққында айтыўдың ҳеш ўақытта мүмкин емес 
екенлиги өз-өзинен түсиникли. Сонлықтан (3.2) типиндеги дифференциаллық теңлеме 
толқынның 𝑥 бағытында тарқалыўының мүмкин болған барлық процессин тәрийиплейди. 
Мысал ретинде электр ҳәм магнетизм курсында үйренилетуғын электромагнит толқынның 
пайда болыўы менен тарқалыўын қараймыз. 

Орталықтағы қандай да бир орында өзгермели электр майданының пайда болыўының 
қоршаған орталықта өзгермели магнит майданын пайда ететуғыны белгили 
(электромагнетизм). Өзгермели магнит майданы болса қоршаған кеңисликтеги өзгермели 
аўысыў тоқларының пайда болыўына сәйкес келетуғын өзгермели электр майданын пайда 
етеди (электромагнитлик индукция). Аўысыў тоқлары болса өткизгиштеги әдеттеги 
өткизгишлик тоқларының өзиниң әтирапында магнит майданын пайда еткениндей магнит 
майданын пайда етеди. Усының салдарынан кеңисликтиң жаңа областлары электромагнит 
майданларының тәсир етиў областларына айланады: бир орында пайда болған электр 
тербелислери локализацияланған болып қалмайды, ал электромагнит толқынлары 
түринде кеңисликтиң жаңа участкаларына тарқалады. 

Бул процессти болдыратуғын электромагнетизм ҳәм электромагнит индукция 
қубылыслары электр (𝑬) ҳәм магнит (𝑯) майданларының өзгерислери арасындағы 
байланысты анықлайтуғын Максвелл теңлемелеринде өзиниң қысқаша математикалық 
аңлатпасын табады. Тәжирийбеде алынған мағлыўматларға сәйкес Максвеллдиң 
таллаўлары электрлик ҳәм магнитлик векторлардың бағытларының өз-ара перпендикуляр, 
ал олардың электромагнит толқынның тарқалыў бағытына перпендикуляр екенлигин 
көрсетеди. Тегис толқын ушын ең әпиўайы жағдайда (бундай жағдайда 𝑬 векторының 
бағыты 𝑧 көшерине, ал магнит майданы 𝑯 тың бағыты 𝑦 бағытына сәйкес келеди) Максвелл 
теңлемелери мынадай түрге ийе: 
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𝜇

𝑐

𝑑𝐻

𝑑𝑡
= −

𝑑𝐸

𝑑𝑡
, 

(3.4) 

휀

𝑐

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= −

𝑑𝐻

𝑑𝑡
. 

(3.5) 

Бул аңлатпаларда μ менен ε орталықтың магнитлик ҳәм диэлектриклик 
сиңиргишликлери, ал 𝑐 болса шамасы жақтылықтың вакуумдеги тезлиги болған 3·108 м/с 
шамасына тең тоқ күшиниң электромагнитлик ҳәм электростатикалық бирликлериниң 
қатнасы болып табылады. 

Биз келтирген теңлемелерден қандай да бир орында пайда болған электромагнит 
майданының кеңисликте 𝑣 = 𝑐/√𝜇휀 тезлиги менен тарқалыўының зәрүр екенлиги келип 
шығады. Ҳақыйқатында да (3.4)-теңлемени x бойынша, ал (3.5)-теңлемени t бойынша 
диффренциаллап ҳәм олардан 𝐻 ты жоғалтып 

𝜕2𝐸

𝜕𝑡2
=
𝑐2

휀𝜇

𝜕2𝐸

𝜕𝑥2
 

(3.6) 

 теңлемесин, яғный 𝐸 электр майданының кеңисликте x көшериниң бағытында 𝑣 = 𝑐/√𝜇휀 
тезлиги менен тарқалатуғынлығын көрсететуғын дифференциаллық теңлемени аламыз. 
Демек, бул теңлемениң шешими 𝐸 = 𝑓(𝑥 − 𝑣𝑡) түриндеги функция болып табылады (𝑓 
арқалы ықтыярлы функция белгиленген). 

Тап усындай жуўмақты магнит майданы 𝐻 ушын да шығара аламыз. 
𝐸 менен 𝐻 арасындағы байланысты аңсат табыўға болады. Мысалы, 𝐸 = 𝑓(𝑥 − 𝑣𝑡) деп 

болжап, теңлемеден 
𝜇

𝑐

𝑑𝐻

𝑑𝑡
= −𝑓′(𝑥 − 𝑣𝑡) =

1

𝑣

𝜕𝐸

𝜕𝑡
=
√𝜇휀

𝑐

𝜕𝐸

𝜕𝑡
 

ямаса 

√𝜇
𝑑𝐻

𝑑𝑡
= √휀

𝑑𝐸

𝑑𝑡
 

ямаса 

√𝜇𝐻 = √휀𝐸 + const. (3.7) 

Барлық электродинамикалық (демек, оптикалық) процесслерде турақлы майдан ҳеш 
қандай ролди орынламайтуғын болғанлықтан, улыўмалыққа шек қоймай соңғы 
аңлатпадағы турақлы шаманы нолге тең деп есаплаў мүмкин. Сонлықтан 

√𝜇𝐻 = √휀𝐸 (3.8) 

қатнасына ийе боламыз.  
(3.8)-қатнас 𝐸 менен 𝐻 шамаларының сызықлы байланысқан екенлигин, олардың 

екеўиниң де максимумлар менен минимумлар арқалы бир ўақытта өтетуғынлығын 
көрсетип тур. Демек, электромагнит толқыны ушын (серпимли толқынлар сыяқлы) толқын 
тәризли улыўмалық  𝑣 = 𝑐/√𝜇휀 тезлиги менен тарқалатуғын бир бири менен байланысқан 
еки вектордың жыйнағына ийе боламыз. 𝑬, 𝑯 ҳәм 𝒗 векторларының өз-ара жайласыўлары 
2.1-сүўретте келтирилген оң винтлик жайласыўға сәйкес келеди. 

 

 
2.1-сүўрет. 

Электромагнитлик орталықтағы 𝑬, 𝑯 ҳәм 𝒗 
векторларының бир бирине 

салыстырғандағы жайласыўлары.  
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§ 4. Монохромат тербелислер ҳәм толқынлар. Фурье жайыўы ҳаққында түсиник 
 
Демек, v тезлиги менен x көшериниң бағытында тарқалатуғын толқынды  

                        𝑠 = 𝑓 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) (4.1) 

аңлатпасының жәрдеминде тәрийиплейди екенбиз. x тың мәнисин белгилеп алып 𝑓 
функциясының түриниң уйытқыўды тәрийиплейтуғын s шамасының, мысалы, электр ямаса 
магнит майданының кернеўлигиниң, ўақытқа байланыслы қалайынша өзгеретуғынлығын  
көрсететуғынлығын табамыз. Жоқарыда атап өтилгениндей, 𝑓 функциясының түриниң 
ықтыярлы болады. Биз ҳәзир 𝑓 функциясының синусоидалық (косинусоидалық) 
болыўының айрықша әҳмийетке ийе болатуғынлығын көремиз. Бундай жағдайда 

𝑠 = 𝑎 sin [
2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
)] 

(4.2) 

түриндеги аңлатпаға ийе боламыз. Бул аңлатпадағы  𝑎 – амплитуда,   𝑇 – толқынның 

дәўири. Синусоидалық функцияның аргументи  болған 
2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
) шамасы фаза атамасына 

ийе. 𝑠 тиң шамасы, әлбетте, ўақытты есаплаўдың басын сайлап алыў t дан және координата 
x тан ғәрезли болады. Сонлықтан бирдей амплитудаға ҳәм дәўирге ийе бир неше 
толқынлар ушын берилген x ноқатындағы және t ўақыт моментиндеги s тиң мәниси ҳәр 
қыйлы болыўы мүмкин. Бул жағдайда есапқа алыў ушын синусоидалық толқын ушын 
аңлатпаны  

𝑠 = 𝑎 sin [
2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
) + 𝜑] 

(4.3) 

түринде жазған қолайлы. Бул аңлатпада φ шамасы басланғыш фаза атамасына ийе. Егер 
барлық толқынлардың басланғыш фазалары бирдей болса, онда биз бир толқынға ийе 
боламыз ҳәм сонлықтан φ = 0 деп есаплаймыз ҳәм синусоидалық толқын ушын (4.2)-
аңлатпаны сақлап қаламыз. 

(4.2)-функцияның түри оның дәўири T ға тең ўақыт бойынша дәўирли екенлигин 
көрсетеди. Соның менен бирге ол 𝑥 аргументи бойынша дәўирли. Егер 𝑥 қа 𝜆 = 𝑣𝑇 өсимин 
берсек, онда функцияның мәниси өзгериссиз қалады. Ҳақыйқатында да 

𝑠 = 𝑎 sin [
2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥 + 𝜆

𝑣
)] =𝑎 sin [

2𝜋

𝑇
(
𝑡

𝑇
−
𝑥

𝑣𝑇
− 1)] = 𝑎 sin [

2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
)] , 

демек, 𝑥 бойынша 𝜆 = 𝑣𝑇 шамасына тең қашықлық берилген ўақыт моментинде бирдей 
фазада тербелетуғын еки ноқатты айырып турады. 𝜆 = 𝑣𝑇 шамасы толқын узынлығы деп 
аталады. 

(4.2)-аңлатпаны былайынша да жазыў мүмкин: 

= 𝑎 sin [2𝜋 (
𝑡

𝑇
−
𝑥

𝜆
)] . 

(4.4) 

2𝜋

𝑇
= 𝜔 – дөңлегек жийилик, 

2𝜋

𝜆
= 𝑘 – толқынлық сан белгилеўлерин киргиземиз. 

Бундай жағдайда (4.4)-аңлатпа мынадай түрге енеди: 
𝑠 = 𝑎 sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥). (4.5) 

Егер дөңгелек жийилик ω ның орнына бир секундтағы тербелислер саны болған 𝜈 =
1

𝑇
=

𝜔

2𝜋
 шамасын киргизсек, онда мынадай аңлатпаны аламыз: 

𝑠 = 𝑎 sin(2𝜋𝜈𝑡 − 𝑘𝑥). (4.6) 
Ақырында тригонометриялық функциялардың орнына экспоненциаллық 

функцияларды киргизиўдиң мүмкин екенлигин еске түсиремиз. Бул тербелислер менен 
толқынларға байланыслы болған көп мәселелердиң математикалық трактовкасын әдеўир 
әпиўайыластырады ҳәм оның тийкарында Эйлер формуласы турады 

exp(𝑖𝜓) = cos𝜓 + 𝑖 sin𝜓 . 
Бул аңлатпаның ҳақыйқый бөлими 𝑅𝑒(exp(𝑖𝜓)) бөлими менен жормал бөлими 
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𝐼𝑚(exp(𝑖𝜓)) сәйкес cos𝜓 ҳәм sin𝜓 тригонометриялық функциялар болып табылады. 
Математикалық операциялардың көпшилигин тригонометриялық функцияларға 
салыстырғанда көрсеткишли функциялар менен орынлаған аңсатырақ болғанлықтан 
есаплаўларды рационал түрде былайынша өткерген жақсы: косинус ямаса синустың 
орнына көрсеткишли функцияны киргизип, усы функцияның жәрдеминде зәрүрли болған 
математикалық операцияларды орынлап болғаннан кейин Егер мақсетке муўапық болса 
көрсеткишли функцияның ҳақыйқый ямаса жормал бөлегин алып тригонометриялық 
функцияларға қайтып келинеди. 

Егер 𝜓 = 𝜔𝑡 болса, онда 𝑎 exp(𝑖𝜔𝑡) амплитудасы 𝑎 ға ҳәм дөңгелек жийилиги ω ға 
(дәўири 𝑇 = 2𝜋/𝜔 болған) гармоникалық тербелисти тәрийиплейди. Егер тербелислердиң 
басланғыш фазасы δ ға тең болса, онда тербелис ушын аңлатпа 𝑎 exp[𝑖(𝜔𝑡 + 𝛿)] =
𝑎 exp(𝑖𝛿) · exp(𝑖𝜔𝑡) түринде жазылады. 𝑎 exp(𝑖𝛿) = 𝐶 белгилеўин киргизип биз 
комплексли амплитуданы аламыз. Бул аңлатпаға әдеттеги 𝑎 амплитуда да, 
тербелислердиң дәслепки фазаcы δ да киреди. Усындай жоллар менен мынадай аңлатпаға 
ийе боламыз: 

𝐶 = 𝑎 exp(𝑖𝛿) = 𝑎 exp 𝛿 + 𝑖𝑎 sin 𝛿. 
Тербелистиң амплитудасын, дәлиреги оның квадраты 𝑎2 ты табыў ушын комплексли 

амплитуданы оған түйинлес болған 𝐶∗ шамасына көбейтиў керек:  
𝑎2 = 𝐶𝐶∗ = 𝑎 exp(𝑖𝛿) · 𝑎 exp(−𝑖𝛿). 

 Көрсеткишли функцияны пайдаланып, биз (4.5)-аңлатпаны 
𝑠 = 𝑎 exp[𝑖(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥] =𝑎 exp(−𝑖𝑘𝑥) · exp(𝑖𝜔𝑡), (4.7) 

ал (4.6)-аңлатпаны болса 
𝑠 = 𝑎 exp[𝑖(2𝜋𝜈𝑡 − 𝑘𝑥] =𝑎 exp(−𝑖𝑘𝑥) · exp(𝑖 · 2𝜋𝜈𝑡) (4.8) 

түринде жазыў мүмкин. 
(4.2)-(4.8) аңлатпалардың бири менен аңлатылған толқынды монохромат толқын деп 

атаймыз. 
Киргизилген терминологияға сәйкес монохромат толқынның тарқалыў тезлигиниң 

монохромат тербелистиң фазасының ноқаттан ноқатқа өтиў тезлигин түсинемиз. 

Ҳақыйқатында да, фазаның тарқалыў тезлиги фазаның турақлы болыўы, яғный  2𝜋 (
𝑡

𝑇
−

𝑥

𝜆
) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 шәрти бойынша анықланады. Бул қатнасты дифференциаллап фазаның 

тарқалыў тезлигиниң 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑣 аңлатпасының жәрдеминде анықланатуғынлығына көз 

жеткеремиз. Сонлықтан 𝑣 шамасы монохромат толқынның фазалық тезлиги деп аталады. 
Монохромат толқын ушын басқа аңлатпадан пайдаланып фазалық тезлик ушын басқа 
аңлатпаны алыў мүмкин. Мысалы, (4.5)-қатнастан фазалық тезликти анықлаў ушын шәртти 

табамыз: 𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, яғный 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝜔

𝑘
. Бул шама жоқарыда алынған шамаға сәйкес 

келеди. 
Ҳақыйқатында да 

𝜔

𝑘
=
𝜆

𝑇
=
𝑇𝑣

𝑇
= 𝑣. 

Тәжирийбелер, көринип турғанындай, тек вакуум ушын ғана жақтылық 
толқынларының фазалық тезлигиниң қәлеген дәўир ушын бирдей болатуғынлығын 
көрсетеди1. Басқа орталықлардың барлығында да монохромат толқынның фазалық 
тезлигиниң оның толқын узынлығынан ғәрезли [яғный 𝑣 = Φ(𝜆)]. Бундай орталықларды 
дисперсиялайтуғын орталықлар деп атаў қабыл етилген. Бул жағдай қурамалы түрге ийе 
импульстиң тарқалыўында үлкен әҳмийетке ийе. Бундай импульс ықтыярлы түрге ийе 𝑓(𝑥) 

                                                      
1 XXVII бапты қараңыз. 
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функциясының жәрдеминде аңлатылады. Барлық оптикалық ҳәм акустикалық 
машқалаларда 𝑓(𝑥) ўақыттың дәўирли функциясы болып табылады. Бирақ жийирик оның 
дәўирли функция болмаўы да мүмкин. 

Ықтыярлы түрдеги импульстиң тарқалыўының улыўмалық мәселелери қәлеген 
функцияны базы бир анық функциялардың (улыўма айтқанда ағзаларының саны шексиз 
үлкен болған) суммасы  деп қарағанда жүдә әпиўайыласады. Физикалық жақтан бул 
жағдай ықтыярлы импульсти белгили бир түрге ийе шексиз көп санлы импульслердиң 
қосындысынан турады дегенди билдиреди. Қабыллаўшы дүзилислердиң басым 
көпшилиги суперпозиция принципине бағынады. Бул принцип бойынша бир ўақыттағы бир 
неше тәсирдиң нәтийжеси өз алдына алынған барлық тәсирлердиң нәтийжелериниң 
қосындысынан турады. Суперпозиция принципин мына жағдайда қолланыў мүмкин: 
қабыл етиўши системаның қәсийетлери оның қабыл етилиўши қоздырыўдың тәсиринде 
турғанлығынан ямаса турмағанлығынан ғәрезсиз болыўы керек. Ал бундай ғәрезсизлик 
тәсир жүдә күшли болмаған жағдайларда орын алады2. Суперпозиция принципин 
қолланыў мүмкин болған жағдайларда ықтырлы түрге ийе болған импульсти оның 
қураўшыларының суммасына алмастырыў мүмкин ҳәм ҳәр бир қосылыўшының тәсирин өз 
алдына қараў мүмкин. Бул қосылыўшыларды рационал түрде сайлап алыў, яғный 
қурамалы импульсти қатарға жайыўдың усылын рационал түрде сайлап алыў мәселени 
шешиўди жүдә әпиўайыластырады. Усындай рационаллық жайыў монохромат 
толқынларға жайыў, яғный ықтыярлы функцияны Фурье тәрепинен киргизилген 
косинуслар менен синуслардың жыйнағы түринде көрсетиў болып табылады. Фурье 
теоремасына сәйкес, қәлеген функцияны қәлеген дәлликте сайлап алынған 
амплитудаларға, дәўирлерге ҳәм басланғыш фазаларға ийе синусоидалық ҳәм 
косинусоидалық функциялардың қосындысы түринде көрсетиў мүмкин. Бундай жағдайда, 
Егер дәслепки функция дәўирли болса (дәўири 𝑇 ға тең), онда ол дәўирлери бөлшек сан 

еселенген 𝑇 ға, яғный 𝑇,
1

2
𝑇,

1

3
𝑇,

1

4
𝑇,… шамаларына тең синуслар менен косинуслардың 

қосындысынан турады (Фурье қатары түринде көрсетиў). Егер функция дәўирли болмаса, 
онда қатарда тек бөлшек сан еселенген емес, ал мүмкин болған барлық дәўирлер бар қатар 
алынады (Фурье интегралы түринде көрсетиў). Әмелде, әдетте, Егер Фурье қатарының бир 
неше ағзасы менен шекленгенде жүдә жақсы жақынласыўға ийе болыў мүмкин. 

Фурье бойынша қатарға жайыўды пайдаланып биз импульсти монохромат 
толқынлардың жыйнағы түринде көрсетиў мүмкиншилигине ийе боламыз. 

Егер орталық дисперсияға ийе болмаса, яғный барлық монохромат толқынлар бирдей 
фазалық тезлик пенен тарқалатуғын болса, онда орталықтың қәлеген ноқатындағы 
тербелислердиң жыйнағы дәслепки формаға ийе импульсти береди. Бундай орталықта 
импульс пүтин түрде формасын өзгертпей тарқалады ҳәм бул жағдайда фазалық тезлик 
импульстиң де тезлиги болады. Егер дисперсиялайтуғын орталық болса, онда айырым 
синусоидалық тербелислер қандай да бир 𝑥1 ноқатына 𝑡1 ўақыт моментинде ҳәр қыйлы 
фазада жетип келеди ҳәм олар қосылып формасы өзгерген импульсти береди. 
Дисперсиялық орталықта импульс тарқалғанда оның формасы өзгереди 
(деформацияланады) ҳәм сонлықтан оның тарқалыў тезлиги түсиниги әдеўир 
қурамаласады. Бул мәселеге биз XX бапта қайтып келемиз. 

Демек, дисперсиялаўшы орталықларда (олардың ишине вакуумнен басқа барлық 
орталықлар киреди) тек шексиз синусоидалық (монохромат) толқын ғана майысыўсыз 
және белгили бир тезлик пенен тарқалады. Оптика ушын басқа мүмкин болған қатарларға 

                                                      
2 Жүдә үлкен болған кернеўликке ийе болған жақтылықтың затларда тарқалыўында жүзеге 

келетуғын қубылыслар төменде тәрийипленген (XL, XLI баплар). 
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жайыўға салыстырғанда  Фурье қатарына жайыўдың оғада уллы әҳмийети усы жағдай 
менен байланыслы. Монохромат толқынның тек дәўири 𝑇 ғана турақлы болып қалмай, 
оның амплитудасы 𝑎 ның да, дәслепки фазасы φ диң де ўақыт 𝑡 дан ғәрезсиз екенлигин 
атап өтиў керек. (4.2)-(4.6) аңлатпалардың бири мене тәрийипленетуғын толқын өзгермели 
𝑎 ға ийе болғанда монохромат толқын болып табылмайды. Импульслер тарқалғанда пайда 
болатуғын, амплитудасы ўақыттың өтиўи менен өзгеретуғын 2.2-, 2.3-, 2.4-сүўретлерде 
келтирилген толқынлар монохромат емес толқынларға мысал бола алады. 2.2-2.4 
сүўретлерге сәйкес келетуғын қәлеген толқын 𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 шәрти орынланатуғын 𝑠 =
𝑎 sin (𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) формуласына жуўап бермейди ҳәм оларды Фурье усылының жәрдеминде 
шексиз даўам ететуғын синусоидалар ҳәм косинусоидалардың қосындысы түринде 
көрсетиў мүмкин. Басқа сөзлер менен айтқанда сол сүўретлерде көрсетилген толқынлар 
ҳәр қыйлы дәўирлерге ийе болған көп санлы  монохромат толқынлардың қосындысы 
болып табылады. 

Айрықша қызығыўды биринши мысалда көриўге болады (2.2-сүўрет). Бул сүўретте 
амплитуда дәслеп нолге тең, буннан кейин 𝑡1 ўақыт моментинде амплитуда 𝑎1 ге тең болып 
сол 𝑡1 ден 𝑡2 ге шекем турақлы болып қалады ҳәм буннан кейин амплитуда және нолге тең 
болады. 

Қәлеген ҳақыйқый толқынның амплитудасын қаншама дәрежеде турақлы усласа да, ең 
жақсы жағдайда усы мысалға сәйкес келетуғынлығы түсиникли. Себеби, қәлеген ҳақыйқый 
толқын шексиз көп ўақыт даўам етпейди, ал белгили бир ўақыт моментинде басланады ҳәм 
белгили ўақыт моментинде тоқтайды. Демек, бундай толқын монохромат толқын болып 
табылмайды. Себеби оның амплитудасы ўақыттың функциясы болып табылады. 

 

 
2.2-сүўрет. Монохромат емес толқынға 
мысал: синусоиданың кесиндиси ямаса 

толқынлық цуг. 

2.3-сүўрет. Монохромат емес толқынға 
мысал: сөниўши синусоида. 

𝑡2 − 𝑡1 интервалы дәўир 𝑇 ға салыстырғанда қаншама узын болса, онда дәректиң  ислеў 
барысында усындай дәўирге ийе көп толқын шығады ҳәм сонлықтан оны монохромат деп 
есаплаўға болады. Улыўма алғанда, ўақыттың өтиўи менен амплитуда қаншама әстелик 
пенен өзгерсе, онда толқын көбирек монохроматлық болады. 

Өзгермели амплитудаға ийе синусоидалық толқынның бир неше монохромат 
толқынлардың жыйнағынан туратуғынлығын көрсететуғын мынадай мысалды қараймыз. 

2.4-сүўрет.  
Монохромат емес толқынға мысал: 

дәўирлери жақын болған еки 
синусоиданың қосындысы (биение).  

 
Мейли, 

𝑠 = 𝑎 cos(2𝜋𝑛𝑡 − 𝑘𝑥)   (4.9) 
қатнасының жәрдеминде тәрийипленетуғын толқын берилген болсын. Бул қатнаста 𝑎 
арқалы  

𝑎 = 𝐴 [1 + cos(2𝜋𝑚𝑡)] 
нызамы бойынша өзгеретуғын амплитуда белгиленген. Бул толқынның амплитудасы бир 
секунд даўамында 𝑚 рет 2𝐴 шамасына шекем жетеди ҳәм келтирилген нызам бойынша 
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барлық аралықлық мәнислерге ийе болып, сонша рет нолге айланады. 𝐴 болса базы бир 
турақлы шама. Бундай жағдайда 

𝑠 = 𝐴 [1 + cos(2𝜋𝑚𝑡)] cos(2𝜋𝑛𝑡 − 𝑘𝑥)
= 𝐴 cos(2𝜋𝑛𝑡 − 𝑘𝑥) + 𝐴 cos(2𝜋𝑚𝑡) cos(2𝜋𝑛𝑡 − 𝑘𝑥) = 

= 𝐴 cos(2𝜋𝑛𝑡 − 𝑘𝑥) +
1

2
𝐴 cos[2𝜋(𝑛 + 𝑚)𝑡 − 𝑘𝑥] +

1

2
 𝐴 cos[2𝜋(𝑛 − 𝑚)𝑡 − 𝑘𝑥] 

Демек, бизиң толқынымыз амплитудалары 𝐴,
1

2
𝐴 ҳәм 

1

2
𝐴, ал жийиликлери 𝑛, 𝑛 + 𝑚 ҳәм 

𝑛 −𝑚 болған үш қатаң монохромат толқынлардың жыйнағынан турады екен. Бул үш 
монохромат толқынлардың қосындысы (4.9)-аңлатпаның жәрдеминде тәрийипленетуғын 
берилген монохромат емес толқынды тәрийиплейди екен. 

Толқын ушын жазылған аңлатпаларды көрсеткишли функциялар менен алмастырып, 
есаплаўларды әпиўайыластырыўға болады. Ҳақыйқатында да 

𝑠 = 𝑎 exp[𝑖(2𝜋𝑛𝑡 − 𝑘𝑥)] = 

𝐴 [1 +
1

2
exp(𝑖 · 2𝜋𝑚𝑡) +

1

2
exp(−𝑖 · 2𝜋𝑚𝑡)] exp[𝑖(2𝜋𝑛𝑡 − 𝑘𝑥)] = 

= 𝐴 exp[𝑖(2𝜋𝑛𝑡 − 𝑘𝑥)] +
1

2
𝐴 exp{𝑖[2𝜋(𝑛 + 𝑚)𝑡 − 𝑘𝑥]} + 

+
1

2
𝐴 exp{𝑖[2𝜋(𝑛 − 𝑚)𝑡 − 𝑘𝑥]} 

толқыны жийиликлери 𝑛, 𝑛 + 𝑚 ҳәм 𝑛 −𝑚 болған үш монохромат толқынлардың жыйнағы 
болып табылады. 

Биз жоқарыда келтирилген мысалды мәселени математикалық жақтан таллаўдың 
әпиўайы екенлигин көрсетиў ушын қарап өттик. Ал амплитуданың ўақытқа байланыслы 
(дәўирли ямаса дәўирли емес) өзгериў нызамы басқа, әдеўир қурамалы болған жағдайда 
қубылыстың физикалық мәниси тап сондай болып қала береди. Ал берилген монохромат 
емес толқынды пайда ететуғын айырым монохромат толқынды табыўды математикалық 
жақтан таллаў әдеўир қурамалы болады ҳәм улыўма айтқанда Фурье теоремасын  
пайдаланыўды талап етеди. 

Жоқарыда талланған мысал толқынның амплитудасының ўақыт бойынша өзгериўиниң 
толқынның монохроматлығын бузатуғынлығын ҳәм жаңа жийиликлердиң пайда 
болатуғынын айқын түрде көрсетеди. 

Амплитуданың ўақыттың өтиўи менен өзгериўи интенсивликтиң вариациясын 
аңғартады ҳәм модуляция деп аталады. Толқынның тек ғана амплитудасын ғана емес, ал 
фазасын да модуллестириў мүмкин. Соның менен бирге модуляция монохроматлықтың 
бузылыўын аңғартады. 

Жоқарыда келтирилген мысалда амплитуданың модуляциясы әпиўайы синусоидалық 
нызам бойынша жүзеге келди. Әдетте, ҳақыйқый қубылысларда модуляция қурамалы 
түрде, улыўма айтқанда тәртипсиз түрде қәлиплеседи (хаотикалық модуляция). Мысалы, 
жақтылықтың қәлеген дерегинде усы деректи пайда ететуғын айырым атомлардың 
нурланыўы амплитуда бойынша да, фазасы бойынша да тәртипсиз түрде өзгереди ҳәм 
сонлықтан хаотикалық модуляцияға ушырайды3. 

Жоқарыда сайлап алынған мысалдағы нызам бойынша жүзеге келетуғын модуляцияда 
жийилиги 𝑛 ге тең болған толқынның жийиликлери 𝑛, 𝑛 + 𝑚 ҳәм 𝑛 −𝑚 болған және сәйкес 
амплитудалары бар үш монохроматик толқынға айланғанын аңғартады. Толқынның 
интенсивлигине усындай тәсир, яғный толқынның модуляциясы, көп санлы оптикалық 
қубылысларда үлкен орынды ийелейди. Жоқарыда тәрийипленгендей оптикалық 

                                                      
3 Модуляция қубылысын терең түрде таллаў Г.С.Гореликтиң "Тербелислер ҳәм толқынлар" 

китабында келтирилген (Москва, Физматгиз, 1959. 572 бет.). 
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тәжирийбелердеги тәсирди тиккелей бақлаўдың қыйын екенлигин атап өтиў керек. Себеби 
оптикалық толқынлардың жийиликлери жүдә үлкен (𝑛~1014). Сонлықтан 𝑛 +𝑚, 𝑛 − 𝑚 
жийиликлериниң 𝑛 жийилигинен сезилерликтей өзгерисин алыў ушын бир секунд ишинде 
оғада көп сан рет өзгеретуғын интенсивликтиң оғада тез өзгериўи талап етиледи. 

Бундай жийи модуляцияны жүзеге келтириў техникалық жақтан жүдә қыйын. 
Нәтийжеде оптикада бундай қубылысты бақлаў жүдә қыйын. Бирақ, усындай жағдайларға 
қарамастан жасалма тәжирийбелерде де, бир қатар тәбийий қубылысларда да олар жүзеге 
келтириледи (бул ҳаққында, мысалы, XXIX бапты қараңыз). 

Жоқарыда көрсетилген қубылысты үлкен жийиликке ийе болмаған акустикалық 
қубылысларда аңсат бақлаўға болады. Егер жийилиги 100 Гц ке тең камертон алынса, 
жоқарыда келтирилген нызам бойынша жийиликлери 98, 100 ҳәм 102 Гц болған үш 
толқынға эквивалент болған қурамалы толқынды алыў ушын сестиң күшин бир секундтың 
ишинде еки рет өзгертиў жеткиликли. Бул жағдайдың дурыс екенлигин әпиўайы 
тәжирийбеде аңсат тексерип көриўге болады. Жийиликлери 100 ҳәм 98 болған еки 
камертонды бир бирине қарама-қарсы етип қоямыз (2.5-сүўрет). Олардың бирдей емес 
ҳәм бир камертон тәрепинен шығарылған толқынлар екинши камертонда резонанс пайда 
етпейди. Бирақ, Егер биринши камертонды сес шығарыўға мәжбүрлеп камертонлардың 
резонанслық қутыларының арасына қойылған сести иркетуғын М дийўалды бир секундтың 
ишинде еки рет алып ҳәм орнына қойсақ, яғный оның шығарған сестин бир секундта еки 
рет модуляцияға ушыратсақ, онда модуляцияланған толқын жийиликлери шама менен 
100, 98 ҳәм 102 Гц болған үш толқынның жыйнағына сәйкес келеди. Бундай жағдайда 
екинши камертон сол толқынлардың бирине жуўап береди. Бундай тәжирийбени өткериў 
ҳеш қандай қыйыншылық пайда етпейди. 

 

 
2.5-сүўрет. Камертон шығарған сести 

модуляциялаў. 

Өзгермели тоқты тап усындай етип модуляциялаў бойынша тәжирийбени жийиликти 
тилли жийилик өлшегиштиң (частотомердиң) жәрдеминде өлшегенде аңсат әмелге 
асырыў мүмкин. Турақлы амплитудаға ийе синусоидалық тоқ усы тоқтың жийилигине 
сәйкес келетуғын (әдетте 𝜔 = 50 Гц) жийилик өлшегишке тәсир еткенде әсбаптың тили 
вибрацияға ушырайды. Егер тоқтың шамасы бир секундта Ω рет үзилиске түсирилсе, ямаса 
жақсырағы Ω жийилиги менен синусоидалық нызам бойынша модуляцияланса, онда 
бундай тоқ тек ω жийилигине сәйкес келетуғын тилди ғана емес, ал (𝜔 + 𝛺) ҳәм (𝜔 − 𝛺) 
жийиликлерине сәйкес келетуғын тиллерди де вибрацияға ушыратады. 

Бизиң монохромат толқын түсинигин тегис толқынның мысалында киргизгенимизди 
атап өтиўимиз керек. Бундай толқынның амплитудасы 𝑎 координатадан ғәрезли емес. 
Бирақ бундай шеклеў үлкен әҳмийетке ийе емес, ал, Егер 𝑎 ның мәниси ўақыттан ғәрезсиз 
болса [яғный 𝑎 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) болған жағдайда] толқын 𝑎 ның қәлеген мәнисинде 
монохромат бола береди.  Мысалы, биз 6-параграфта амплитудасы нурланыў ноқатынан 
алыслаған сайын кемейетуғын монохромат сфералық толқын менен ис алып барамыз. 

 
§ 5. Электромагнит толқын алып жүретуғын энергия 

 
3-параграфта еске алынып өтилген электромагнит толқын вакуумде 𝑐 тезлиги менен, ал 

орталықларда 𝑣 = 𝑐/√휀𝜇 (휀 арқалы заттың диэлектриклик сиңиргишлиги, ал μ арқалы 
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магнитлик сиңиргишлиги белгиленген) тезлиги менен тарқалатуғын электромагнитлик 
аўысыў болып табылады. Усындай электромагнитлик аўысыў менен тығызлығы электр 

майданы арқалы 
8𝜋
𝐸2 түринде аңлатылатуғын (яғный көлемниң бир бирлигиндеги 

энергия), ал магнит майданы арқалы 
𝜇

8𝜋
𝐻2 түринде аңлатылатуғын энергия байланыслы. 

Монохромат толқыны менен ис алып барғанда 𝐸 = 𝐸0 sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) ҳәм 𝐻 = 𝐻0 sin(𝜔𝑡 −
𝑘𝑥) ҳәм сонлықтан толқынның энергиясы оның амплитудасының квадратына 
пропорционал. 

 Энергия менен амплитуда арасындағы бул қатнас қәлеген толқын ушын, мысалы 
механикада қаралатуғын серпимли толқынлар ушын да (дара жағдайда акустикада 
қаралатуғын толқынлар ушын да) өзиниң әҳмийетин сақлайды. 

Серпимли толқынлар тарқалған жағдайдағыдай, электромагнит толқыны тарқалғанда 
энергияның алып жүрилиўи (ағысы) орын алады. Серпимли толқындағы энергияның ағысы 
мәселеси биринши рет Н.А.Умов4 тәрепинен (1874-жылы) қаралды ҳәм ол қәлеген 
орталықтағы энергияның ағысы ҳаққындағы теореманы дәлилледи. Серпимли толқындағы 
энергияның ағысының шамасын серпимли деформацияның потенциал энергиясы ҳәм сол 
серпимли орталықтағы бөлекшелердиң қозғалысының кинетикалық энергиясы арқалы 
есаплаў мүмкин. Энергия ағысының тығызлығы арнаўлы вектордың жәрдеминде 
аңлатылады (Умов векторы). Тап соған сәйкес пикирлеў электромагнит толқынлары ушын 
да жемисли нәтийжелерди береди. Мәлим дәрежеге шекем электр майданының 
энергиясын серпимли деформацияның энергиясына, ал магнит майданының энергиясын 
дефорамцияланған денениң бөлимлериниң қозғалысының кинетикалық энергиясына 
сәйкеслендириў мүмкин. Серпимли деформациядағыдай, электромагнит толқынның 
энергиясының бир ноқаттан екинши ноқатқа берилиўи электр ҳәм магнит майданларының 
кернеўлиги толқынларының бирдей фазада болатуғынлығы менен байланыслы. Бундай 
толқынды жуўырыўшы толқын деп атайды. Жуўырыўшы серпимли ямаса электромагнит 
толқындағы энергияның қозғалысын энергия ағысы векторы деп аталатуғын ҳәм шамасы 
1 с даўамында 1 м2 майдан арқалы ағып өтетуғын энергияның шамасына тең S векторының 
жәрдеминде сәўлелендирген қолайлы. Электромагнит толқынлар ушын усындай вектор 
1884-жылы Пойнтинг тәрепинен киргизилди. Оны Умов-Пойнтинг векторы деп атаў 
ақылға муўапық келеди. 

3-параграфта қарап өтилген тегис электромагнит майданның x көшери бағытында 
тарқалыўына сәйкес келетуғын әпиўайы жағдайдағы бул вектор ушын жазылатуғын 
аңлатпаны табыў қыйын емес. (3.4)-аңлатпаны 𝐻 қа ҳәм (3.5)-аңлатпаны 𝐸 ге көбейтип ҳәм 
алынған аңлатпаларды бир бирине қосып 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= −

𝑐

4𝜋

𝜕(𝐸𝐻)

𝜕𝑥
 

түриндеги теңлемени аламыз. Бул теңлемеде 𝑢 =
1

8𝜋
(휀𝐸2 + 𝜇𝐻2) энергияның тығызлығы 

болып табылады. Элементар көлемге киретуғын ҳәм сол көлемнен шығатуғын энергияның 
ағысы 𝑺 ти қарап энергияның тығызлығының ўақыт бойынша өзгериўи ушын 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑺

𝜕𝑥
 

аңлатпасына ийе боламыз. Буннан электромагнит толқын ушын Умов-Пойнтинг 
векторының сан шамасын беретуғын 

𝑆 =
𝑐

4𝜋
(𝐸𝐻) (5.1) 

                                                      
4 Н.А.Умов. Денелердеги энергияның қозғалысының теңлемеси. Одесса. 1874. Таңлаўлы 

шығармалары. М. Гостахиздат. 1950. 151-200 бетлер. 
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аңлатпасына ийе боламыз5. Ал Умов-Пойнтинг векторының бағыты электр ҳәм магнит 
майданының кернеўлиликлери векторлары арқалы өтетуғын тегисликке перпендикуляр, 
яғный векторлық формада улыўма түрде былайынша жазылады: 

𝑺 =
𝑐

4𝜋
[𝑬𝑯]. (5.2) 

Өзиниң бағыты бойынша Умов-Пойнтинг векторы толқынның энергиясының алып 
жүрилиў бағытын анықлайды ҳәм көпшилик жағдайларда жақтылық нурының бағыты 
сыпатында қабыл етиледи. Бирақ, нур түсиниги геометриялық оптиканың түсиниги 
екенлигин умытпаў керек ҳәм Умов-Пойнтинг векторы киргизилген толқынлық көз-
қарасларда толық сәйкес болған образға ийе емес. 

(3.8)-аңлатпаға сәйкес 𝑥 тың бағытында тарқалатуғын монохромат электромагнит 
толқыны  

𝐸 =
𝑎

√휀
sin [

2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
)]  ҳәм 𝐻 =

𝑎

√𝜇
sin [

2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
)] 

(5.3) 

болып табылады. (5.3) толқыны 𝑬 ҳәм 𝑯 векторлары бир ўақытта максимумға ҳәм 
минимумға ийе, яғный бирдей фазаға ийе болатуғындай ҳәм энергиясы x көшери 
бағытында ағатуғындай болып сәўлеленеди (𝒗 векторы) (2.6-сүўрет). 

 
 

2.6-сүўрет.  
Жуўырыўшы толқында 𝑬 ҳәм 𝑯 

векторлары бирдей фазада өзгереди. 

 
Қысқа түрде баянланған Максвелл теориясынан диэлектриктеги электромагнит 

уйытқыўдың 𝑣 = 𝑐/√휀𝜇 тезлик пенен тарқалыўы керек. Вакуум ушын 휀 = 𝜇 = 1, яғный 
ондағы электромагнит толқынның тарқалыў тезлиги с = 3·108 м/с шамасына тең, басқа 
сөзбенен айтқанда ол жақтылықтың тезлигиндей тезлик пенен тарқалады. Бул тийкарғы 
жуўмақ Максвелде жақтылық электромагнит толқын деген ойды пайда етти. Жоқарыда 
жазылған Максвелдиң 𝑣 = 𝑐/√휀𝜇 қатнасы қәлеген диэлектрик ушын жақтылықтың 

(электромагнит уйытқыўдың) фазалық тезлигин де анықлаўға мүмкиншилик береди. 
𝑐

𝑣
= 𝑛 

теңлиги орын алатуғын болғанлықтан (𝑛 арқалы орталықтың сыныў көрсеткиши 
белгиленген), Максвелл бойынша 𝑛 = √휀𝜇, яғный орталықтың сыныў көрсеткиши 
орталықты тәрийиплейтуғын басқа константалар менен, атап айтқанда орталықтың 
диэлектриклик сиңиргишлиги ε менен байланыслы болып шықты (денелердиң көпшилиги 
ушын магнитлик сиңиргишликниң мәниси 1 ге жақын, усының менен бирге жақтылық 
сыяқлы үлкен жийиликке ийе болған процесслер ушын, изертлеўлердиң көрсетиўи 
бойынша, биз қәлеген орталық ушын магнит сиңиргишликтиң мәнисин 1 ге тең деп есаплай 

                                                      
5 Келтирилген жуўмақты дисперсияға ушырататуғын орталықлар, ферромагнетиклер ҳәм 

сегнетоэлектриклер (ферроэлектриклер) ушын қолланыўға болмайды. Бирақ Умов-Пойнтинг 
векторы ушын ақырғы (5.2)-аңлатпа бул жағдайда да дурыс ҳәм электромагнит энергияның 
тығызлығы ушын жазылған аңлатпаның өзгертилиўи керек. 

Умов-Пойнтинг теоремасының туйық бет арқалы өтетуғын энергияның тығызлығы ушын дурыс 
нәтийжени беретуғынын аңғарыў керек. Сонлықтан, 𝑆𝑛𝑑𝜎 көбеймесин ўақыт бирлигинде 𝑑𝜎 бети 
арқалы өтетуғын энергияның муғдары деп тастыйықлаўға болмайды. Бундай түсиниў 𝑑𝜎 
өлшемлери өзгермели майдан толқынының узынлығынан үлкен болған жағдайда мәниске ийе 
болады. 
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аламыз). 

Бирақ, буннан кейинги изертлеўлер сыныў көрсеткишиниң жийиликтен ғәрезли 
екенлигин (дисперсия) көрсетти ҳәм, демек, Максвелл теориясын жетилистириў зәрүрлиги 
келип шығады: турақлы электр майданы менен өткерилген тәжирийбелерде анықланған 
диэлектриклик сиңиргишликтиң мәнисин (статикалық диэлектриклик сиңиргишлик) 
пайдаланыўға болмайды, ал  тез өзгеретуғын электр майданына тәсир етип турған 
орталықты тәрийиплейтуғын диэлектриклик сиңиргишликти есапқа алыў керек 
(динамикалық сиңиргишлик ҳаққында төменде гәп етиледи). 

Ҳәзирги ўақытлары биз оптикалық ҳәм электромагнит қубылыслар арасындағы тығыз 
байланыстың бар екенлигин дәлиллейтуғын кең түрдеги  мағлыўматларға ийемиз 
(электрооптика ҳәм магнитооптика). Сонлықтан, жақтылықтың электромагнитлик 
теориясы теориялық жақтан да, эксперименталлық жақтан да қатаң түрде тийкарланған. 

 
 

§ 6. Толқынлардың классификациясы.  
Толқынлардың поляризациясы ҳаққында түсиник 

 
Монохромат толқынды қарағанда биз барлық ўақытта бирдей фазада тербелетуғын 

ноқатлардың геометриялық орнын таба аламыз. Ноқатлардың усы жыйнағы толқын 
фронты деп аталатуғын бетти береди. Дара жағдайда улыўмалық фаза бети, яғный толқын 
фронты барлық ноқатлары деректен базы бир t ўақыт моментинде шыққан уйытқыўға 
ушырайтуғын бет болып табылады. Бул соңғы анықламаны деректен ҳәр қыйлы фазаларда 
шыққан монохромат толқынлардың жыйнағы бар болған жағдайда (мысалы, көп санлы 
бир биринен ғәрезсиз атомлардың жыйнағы) ямаса дерек монохромат емес толқынларды 
(импульс) шығарғанда қолланған қолайлы. 

Егер уйытқыўдың дереги жүдә киши болса (ноқат) ҳәм барлық бағытларда уйытқыўдың 
тарқалыў тезлиги бирдей болса (изотроп орталық), онда толқынлар орайы деректе 
жайласқан сфералық беттиң түрине ийе болады. Бундай жағдайда толқынды сфералық 
толқын деп атаймыз. Бундай монохромат сфералық толқынның теңлемеси 

𝑠 =
𝑎0
𝑟
sin [𝜔 (𝑡 −

𝑟

𝑣
)] =

𝑎0
𝑟
sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑟) (6.1) 

түрине ийе болады. Бул аңлатпада 𝑎0 – деректен бир бирлик 𝑟 қашықлығындағы 
амплитуда. Бул аңлатпа сфералық толқынның амплитудасының дерекке шекемги 
қашықлықтың шамасына пропорционал кемейетуғынлығын көрсетеди. Демек толқынның 
амплитудасының квадратына пропорционал болған толқынның интенсивлиги дерекке 
шекемги қашықлықтың квадратына пропорционал түринде кемейеди. Себеби толқын 
тәрепинен алып жүрилетуғын энергия кем-кемнен өсиўши бет бойынша тарқалады. 

Қатаң түрде айтқанда, сфералық толқын ноқатлық өлшемге ийе болған дерекке сәйкес 
келеди. Бундай көз-қараста сфералық толқын абстракция болып табылады. Бирақ, шекли 
өлшемлерге ийе дерек болған жағдайда да жеткиликли дәрежедеги үлкен 𝑟 
қашықлықларда толқын фронты жеткиликли жақынласыўда сфералық бет болып 
табылады. 

Әмелий оптикадағы көп санлы мәселелерде дерекке шекемги қашықлық 𝑟 диң шамасы 
деректиң сызықлы өлшемлеринен он ямаса оннан да көп есе үлкен болған жағдайларда 
фронтты сфералық деп есаплаўға болады. Бул жағдайда интенсивликтиң қашықлықтың 
квадратына байланыслы кемейиўи жеткиликли дәрежеде дәл орынланады (7-параграфқа 
қараңыз). 

Толқын фронты фронтқа түсирилген нормалдың бағытында жылысады. Сфералық 
толқынларда бул нормаллар деректен өткерилген радиус-векторларға сәйкес келеди. Усы 
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радиус-векторлардың бағытында деректен нурлар деп аталатуғын уйытқыўлар алып 
бериледи. Солай етип, сфералық толқынның фронтының тарқалыўы нурлардың бағытында 
сәйкес келеди. Изотроп орталықларда толқын фронты менен нурлардың тарқалыў бағыты 
бирдей, ал анизотроп орталықларда болса толқын фронтының тарқалыў  бағыты менен 
нурдың тарқалыў бағыты ҳәр қыйлы болады. (144-параграфты қараңыз6). 

Егер r жеткиликли дәрежеде үлкен болса, яғный дерек бақлаў областынан жүдә үлкен 
қашықлықта жайласқан болса, онда толқын фронты жүдә үлкен болған сфералық беттиң 
бир бөлими болып табылады. Оны жеткиликли жақынласыў менен тегис деп қараў 
мүмкин. Фронты тегис болған толқынды тегис толқын деп атайды. Егер фронт 
тегислигине YZ көшерлери параллель етип алынған болса, онда бундай тегис монохромат 
толқынның теңлемеси 

𝑠 = 𝑎 sin [𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝑣
)] (6.2) 

түрине ийе болады. Ҳақыйқатында да (6.2) ден бирдей фазалар бети 𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 шәрти 
бойынша анықланады, яғный ZY тегислигине параллель болған тегисликтиң барлық 
ноқатлары бирдей фазада турады. 

Тегис толқынның фронты өз-өзине параллель орын алмастырады. Сонлықтан тегис 
толқынның айырып алынған участкаларының жоллары бир бирине параллель: тегис 
толқын нурлардың параллель дәстесин береди. 

Усы жағдайға байланыслы толқынның интенсивлиги, яғный 1 с ишинде 1 м2 бет арқалы 
өтетуғын энергия 𝑥 координатасының барлық мәнислери ушын өзгериссиз қалады ҳәм, 
демек, толқынның амплитудасы 𝑎 ның шамасы 𝑥 тан ғәрезсиз. Тегис толқынның 
идеализация екенлигин атап өтиў де зәрүрли. Ҳақыйқатында да деректиң тегис толқынды 
нурландырыўы ушын оның шексиз алыста жайласқан болыўы керек. Қәлеген ҳақыйқый 
дерек 1 с ишинде шекли муғдардағы энергияны нурландыратуғын болғанлықтан, шексиз 
алыстағы деректен шыққан толқынның шекленген участкасына шексиз киши энергия 
сәйкес келеди. 

Тегис толқынды (параллель дәстени) пайда етиўдиң басқа да усыллары бар. Оның 
ушын, мысалы, деректи қандай да бир оптикалық системаның  (коллиматор) фокусына 
орналастырыў керек. Бирақ, бундай жағдайда белгили бир шекли муғдардағы энергияны 
жеткерип бериўши тегис толқынды қатаң түрде пайда етиў мүмкин емес. Коллиматорлық 
дүзилистиң қатаң түрдеги параллель дәстени бериўи ушын деректиң системаның 
фокусында дәл турыўы, яғный деректиң математикалық мәнисте ноқатлық болыўы керек. 
Шекли муғдардағы энергияны нурландыратуғын ҳақыйқый дереклер өлшемлерге ийе ҳәм 
оларды оптикалық системаның фокусында дәл жайластырыў мүмкин емес. Соның менен 
бирге, ҳеш бир қәтеликлерге ийе емес болған оптикалық системаны дөретиўдиң өзи де 
мүмкин емес. Мысалы, жоқ етилиўи принципиаллық жақтан мүмкин емес дифракцияның 
болыўы қатаң түрдеги параллель нурларды пайда етиўдиң мүмкиншилигин бийкарлайды. 
Нәтийжеде, коллиматорлық дүзилистиң жәрдеминде алынған дәсте қатаң түрде 

                                                      
6 Тарқалыў бағыты ҳаққында гәп болғанда биз толқын фронтының тарқалыў бағытын, яғный 

турақлы фаза бетине перпендикуляр болған бағытты түсинемиз. Бул бағыт әдетте энергияның 
тарқалыў бағытына сәйкес келеди (нурдың ямаса Умов-Пойнтинг векторының бағыты). Сонлықтан, 
көп жағдайларда бул бағытлар арасындағы айырма есапқа алынбайды. Бирақ, бир қатар 
жағдайларда (мысалы, кристаллооптикада, толық ишки шағылысыўда) бул еки бағыт бир бирине 
сәйкес келмейди. 𝑬 ҳәм 𝑯 векторлары барлық ўақытта Умов-Пойнтинг векторына перпендикуляр 
болғанлықтан, жоқарыда келтирилген жағдайларда кернеўлиликтиң кеминде бир векторы  
тарқалыў бағытына перпендикуляр емес, сонлықтан бул жағдайда электромагнит толқын қатаң 
түрде көлденең толқын болып табылмайды. Изертлеўлер бул жуўмақтың  𝑬 векторына тийисли 
екенлигин көрсетеди. 
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параллель болмайды, ҳәм, сонлықтан, толқын тегис толқыннан айырмаға ийе болады. 
Демек, қатаң тегис толқын ҳақыйқый мәниске ийе болмайды. Жулдызлар тәрепинен 
жиберилген жақтылық толқынларын дерлик тегис деп есаплаўға болады; көринетуғын 
мүйешлик диаметри шама менен 0,50 болған Қуяш тегис толқыннан сезилерликтей 
айырмаға ийе толқынды нурландырады; бул толқынның бир бөлимин  Қуяшқа шекемги 
қашықлыққа салыстырғанда қанша болса да киши диафрагма менен бөлип алыў жолы 
менен шетки нурлары арасындағы мүйеш шама менен 30' болған дәстени айырып ала 
аламыз (дифракция итибарға алынбайды). Егер дерек сыпатында диаметри 0,1 мм ден 
киши болған киши жақтыландырылған тесик хызмет ететуғын болса, онда жақсы 
коллиматорлық дүзилис параллелликтен минуттың оннан биринен үлкен емес болған 
нурлардан ибарат дәстени бере алады. Әлбетте, бундай коллиматорлық дүзилис дым аз 
жақтылық береди. 

Толқынлық қозғалыстың улыўмалық нызамлары бойлық толқынларға да, көлденең 
толқынларға да бирдей қатнасқа ийе. Сонлықтан, жүдә көп санлы қубылыслар еки 
толқында да бақланады. Бирақ бир қатнаста көлденең толқынлар әҳмийетли өзгешеликке 
ийе. Бойлық тербелислер тарқалыў сызығына қарата симметриялы, яғный қәлеген қабыл 
етиўши әсбапты толқынның тарқалыў бағыты дөгерегинде айландырғанда тәсир 
өзгермейди. Көлденең толқынларда болса толқынлардың әсбапқа тәсири ҳәр қыйлы ҳәм 
көлденең тербелислердиң тарқалыў сызығы арқалы өтетуғын қайсы тегисликте жүзеге 
келетуғынлығынан ғәрезли. 2.7-сүўретте сызылмадан бақлаўшыға қарай келетуғын 
көлденең толқындағы мүмкин болған базы бир бағытлар көрсетилген. 

 
 

2.7-сүўрет. 
Тәбийий көлденең толқындағы 

тербелислердиң бағытлары. 

 
Көлденең толқынлардың келтирилген өзгешелиги поляризация атамасына ийе. Егер 

көлденең тербелислердиң бағыты бир тегисликте сақланатуғын болса, онда толқынды 
тегисликте ямаса сызықлы  поляризацияланған деп атайды. Көлденең толқынның 
поляризациясының қурамалырақ типлериниң орын алыўы да мүмкин. Бундай 
жағдайларда вектордың тербелиси толқынның тарқалыў бағытына перпендикуляр болған 
тегисликте қалып, қурамалы характерге ийе болған өзгерислерге ушыраўы мүмкин 
(вектордың ушын эллипсти ямаса шеңберди сызады – эллипслик ямаса дөңгелек 
поляризация). 

 
III бап 

Фотометрлик түсиниклер ҳәм бирликлер 
 

§ 7. Тийкарғы түсиниклер 
 
Жақтылықтың көзге ямаса басқа қандай да бир қабыл етиўши аппаратқа тәсири ең 

биринши болып бул регистрациялаўшы аппаратқа жақтылық  толқыны тәрепинен алып 
жүрилетуғын энергияны бериўден турады. Сонлықтан, оптикалық қубылыслардың 
нызамларын қараўдан бурын биз жақтылықты өлшеў – фотометрия ҳаққында көз-
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қарасларға ийе болыўымыз керек. Фотометрия жақтылық тәрепинен алып келинген 
энергияны ямаса оның менен байланыслы болған анаў ямаса мынаў энергетикалық 
характеристиканы өлшеўге алып келинеди. Ең дәслеп, өлшеў практикасында бар болған 
шамаларға анықламалар бериў зәрүрли. Оларды сайлап алыў усы шамалардың бирин 
тиккелей өлшейтуғын қабыллаўшы аппаратлардың өзгешеликлери ҳәм усы шамаларды 
өлшеў ушын эталонларды пайда етиў менен байланыслы. Ҳәр қыйлы областларда 
теориялық нызамларды ҳәм әмелий жуўмақларды келтирип шығарғанда (нурланыў 
теориясы, жақтылық техникасы, оптотехника, физиологиялық оптика ҳ.т.б.) киргизилген 
шамалардың бирин ямаса басқасын пайдаланыў жийи түрде қолайлы болады. 

Бул жағдай менен биз қараўға өтейин деп атырған фотометриялық түсиниклердиң көп 
түрлилиги байланыслы. 

а. Нур энергиясының ағысы  Φ . Базы бир қашықлықтағы тарқалыўшы толқынның 
бетин сфералық деп есаплаўға болатуғын киши өлшемлерге ийе болған жақтылықтың 
дерегин көз алдымызға елеслетейик. Бундай деректи әдетте ноқатлық дерек деп атайды. 

Биз алған 𝐿 деректен шыққан нур энергиясының жолына қандай да бир σ майданын 
жайластырамыз ҳәм усы майдан арқалы τ ўақыты ишинде ағып өткен энергия Q ды 
өлшеймиз (3.1-сүўрет). Усындай мақсетте σ майданын түсиўши барлық энергияны 
жутатуғын (күйе) ҳәм температураның өзгериси бойынша жутылған энергияның шамасын 
өлшеў мүмкин. σ майданы арқалы τ ўақыты ишинде өткен нур энергиясының шамасын, 
яғный σ бети арқалы өтетуғын қуўатты көрсететуғын 

𝑄

𝜏
= 𝑑𝛷 

(7.1) 

қатнасын  нур энергиясының σ бети арқалы ағысы деп атайды. 

 
3.1-сүўрет. "Нур энергиясының ағысы"  түсинигин анықлаў ушын арналған сызылма. 
 
Бир текли орталықты нур энергиясы туўры сызықлы тарқалатуғын болғанлықтан, 𝐿 

ноқатынан σ майданына барып тирелетуғын нурлардың жыйнағын өткерип, биз ағыстың σ 
арқалы ағып өтетуғын бөлимин шеклейтуғын конусты аламыз. Егер орталықтың ишинде 
энергияны жутыў болмайтуғын болса, онда бул конустың қәлеген кесими арқалы бирдей 
ағыс өтеди. Конусты орайы 𝐿 де ҳәм радиусы бирге тең болған сфералық бет пенен кесиў 
конустың денелик мүйеши 𝑑𝛺 дың шамасын береди. Егер σ бетине түсирилген нормаль 𝒏  
конустың көшери менен 𝑖 мүйешин жасаса ҳәм 𝐿 ден майданға шекемги қашықлық 𝑅 
болса, онда 

𝑑𝛺 =
𝜎 cos 𝑖

𝑅2
 

(7.2) 

аңлатпасына ийе боламыз. Демек ағыстың биз бөлип алған бөлеги 𝑑𝛺 денелик мүйешине 
туўры келеди екен. Усының менен бирге σ майданының сызықлы өлшемлери 𝑅 ге 
салыстырғанда киши деп болжаймыз. Сонлықтан, 𝑑𝛺 киши шама ҳәм оның ишиндеги 
ағысты бир текли деп есаплаўға болады. 𝐿 ден барлық бағытларда шығатуғын ағыс   
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𝛷 = ∫𝑑𝛷 
 

интегралының жәрдеминде анықланады. 
Ағыс бизиң әсбапларымызға сиңетуғын энергияның муғдарын анықлаў ушын зәрүрли 

болған тийкарғы түсиник болып табылады. Көп санлы оптикалық дүзилислерди 
есаплағанда ағысты билиў айрықша зәрүрли. Фотоэлемент сыяқлы қабыллағыш ағысты 
тиккелей сезеди (95-параграфты қараңыз). 

б. Жақтылықтың  күши  𝐽. Денелик мүйештиң бир бирлигине сәйкес келетуғын 
ағыстың шамасын жақтылықтың күши деп атайды. Егер биз қабыл еткен деректен 
барлық бағытлар бойынша Φ ағысы тарқатылатуғын болса, онда 

𝐽 =
𝛷

4𝜋
 

(7.3) 

шамасы барлық бағытлар ушын бирдей болған жақтылықтың күши болып табылады. 

Егер бир текли емес ағыс болса, онда 
𝛷

4𝜋
 шамасы жақтылықтың орташа күши болып 

табылады ҳәм жақтылықтың орташа сфералық күши деп аталады. Қандай да бир 
бағыттағы жақтылықтың ҳақыйқый күшин анықлаў ушын усы бағыт бойынша жеткиликли 
дәрежеде киши болған 𝑑𝛺 элементар денелик мүйешин айырып алып, усы денелик 
мүйешке тийисли болған 𝑑𝛷 жақтылық ағысын өлшеў керек. 

 

 
 

3.2-сүўрет. 
Поляр координаталардағы денелик мүйеш 
ушын аңлатпаны келтирип шығарыў ушын 

арналған сызылма. 

Берилген бағытта тарқалатуғын жақтылықтың күши 

𝐽 =
𝑑𝐽

𝑑𝛺
 

(7.4) 

аңлатпасының жәрдеминде есапланады.  
Сайлап алынған бағытты координаталардың базы бир поляр системасында кеңлик θ 

ҳәм узынлық φ координаталары менен аңлатып (3.2-сүўрет) усы бағыттағы жақтылықтың 
күшин 𝐽𝜃,𝜑 арқалы аңлатыўға болады. Бул шама θ менен φ диң функциясы болып 

табылады. 3.2-сүўреттен 
𝑑𝛺 = sin 𝜃  𝑑𝜃 𝑑𝜑 

теңлигиниң орынланатуғынлығы көринип тур ҳәм демек, 
𝑑𝛷 = 𝐽𝜃,𝜑 sin 𝜃  𝑑𝜃 𝑑𝜑 

ҳәм толық ағыс ушын 

𝛷 = ∫ 𝑑𝜑

2𝜋

0

∫ 𝐽𝜃,𝜑 sin 𝜃  𝑑𝜃 𝑑𝜑

𝜋

0

 

(7.5) 

аңлатпаларын аламыз. 
Егер 𝐽 шамасы φ менен θ мүйешлеринен ғәрезсиз болса (тең өлшеўли ағыс), онда 

улыўмалық қатнастан (7.3)-қатнасқа сәйкес 
𝛷 = 4𝜋𝐽 (7.6) 
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формуласы алынады. 

Толық жақтылық ағысының шамасы нурланыўшы деректи тәрийиплейди ҳәм оның 
мәнисин қандай да бир оптикалық системалардың жәрдеминде үлкейтиўге болмайды. Бул 
оптикалық системалардың тәсири тек ғана жақтылық ағысының қайтадан тарқатылыўына 
алып келинеди (мысалы, базы бир сайлап алынған бағыт бойынша үлкен концентрацияның 
жиберилиўи). Усындай усыллардың жәрдеминде басқа бағыттағы интенсивликти 
киширейтиўдың есабынан берилген бағыттағы жақтылықтың интенсивлигин үлкейтиўге 
болады. Мысал ретинде жақтылығының орташа сфералық күши бир неше жүз кандела 
болған жақтылық дерегинен шыққан жақтылықтың күшин сигнал аппаратларының ямаса 
прожекторлардың жәрдеминде прожектордың көшеринде миллион кандела жақтылық 
күшин пайда етилетуғынлығын көрсетиў мүмкин (134-шынығыўды қараңыз). 

Тийкарғы жақтылық техникасы эталоны жақтылық күшиниң эталоны болып табылады 
(9-параграфты қараңыз). 

в. Жақтыландырылғанлық 𝐸. Жақтыландырылғанлық 𝐸 беттиң бир бирлигине 
туўры келетуғын ағыстың шамасы болып табылады. σ майданының 
жақтыландырылғанлығы (3.1-сүўреттегидей белгилеўлер қолланылған) 

𝐸 =
𝑑𝛷

𝜎
=
𝐽𝑑𝛺

𝜎
=
𝐽 cos 𝑖

𝑅2
 

(7.7) 

аңлатпасының жәрдеминде анықланады. Соңғы еки теңликте (7.4) бойынша жақтылықтың 
күши киргизилген ҳәм (7.2) есапқа алынған. 

Алынған аңлатпа ноқатлық дерек7 тәрепинен пайда етилген 
жақтыландырылғанлықтың деректен бетке шекемги қашықлықтың квадратына кери 
пропорционал ҳәм жақтыландырылатуғын бетке түсирилген нормал менен жақтылық 
ағысының бағыты (ишинде ағыс тарқалатуғын жиңишке конустың көшери) арасындағы 
мүйештиң косинусына туўры пропорционал екенлигин көрсетеди. Бул ноқатлық дерек 
тәрепинен пайда етилген жақтыландырылғанлықтың тийкарғы нызамы (кери квадратлар 
нызамы). 

Үлкен өлшемлерге ийе болған дереклер ушын биз дереклер бетин элементар 
участкаларға бөлиўимиз мүмкин (R ге салыстырғанда жеткиликли дәрежеде киши болған) 
ҳәм кери квадратлар нызамы бойынша олардың ҳәр бири пайда еткен 
жақтыландырылғанлықларды анықлап және деректиң барлық бети бойынша интеграллап, 
соның менен бирге жақтылықтың күшиниң бағыттан ғәрезлигин есапқа алып мәселени 
шешиўимиз мүмкин. Бундай жағдайда жақтыландырылғанлықтың 𝑅 ден ғәрезлиги 
қурамалы түрге ийе болады. Бирақ, жеткиликли дәрежедеги үлкен қашықлықларда 
(деректиң өлшемине салыстырғанда) кери квадратлар нызамын пайдаланыўға (яғный, 
деректи ноқатлық деп есаплаўға) болады. Егер деректиң өлшеми дерекке шекемги 
қашықлықтың 1/10 үлесинен үлкен болған жағдайларда бул әпиўайыластырылған есаплаў 
ис жүзинде жақсы нәтийжелерди береди. Мысалы, жақтылықтың дереги сыпатында 
диаметри 50 см болған тең өлшеўли жақтыландырылған диск хызмет ететуғын болса, онда 
дисктиң орайына түсирилген нормалдың бойында жатқан ноқатта 50 см қашықлық ушын 
әпиўайластырылған формула бойынша есаплағандағы жиберилетуғын қәтелик шама 
менен 25 процентти, 2 м қашықлық ушын 1,5 процентти, ал 5 м қашықлық ушын барлығы 
болып 0,25 процентти қурайды. 

Линзалар менен айналардың жәрдеминде жақтылық ағысын өзгертип, биз оның 
беттиң белгили участкасында концентрацияланыў мүмкиншилигине ийе боламыз (соның 
менен бирге басқа участкалардағы жақтыландырылғанлықты киширейтемиз). Мысалы, 

                                                      
7 Яғный, сызықлы өлшемлери жақтыландырылған бетке шекемги қашықлықтан киши ҳәм оннан шыққан 

ағыс барлық бағытлар бойынша тең өлшемли болған дерек. 
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өжирелерди, жумыс исленетуғын столларды, көшелерди ҳ.т.б. жақтыландырыў ушын 
арналған дереклер мүмкин болған барлық арматуралар (светильниклер) менен 
тәмийинленеди. 

Бизлер көпшилик жағдайларда өзинен жақтылық шығармайтуғын предметлерди 
көретуғынлығымызға байланыслы, жақтыландырылғанлық түсиниги үлкен әҳмийетке ийе 
болады. Жақтылық техникасының көпшилик машқалалары қолайлы 
жақтыландырылғанлықты пайда етиўге алып келинеди. "Жақтыландырылғанлық 
нормаларында" жумыс исленетуғын өжирелердеги рационал болған 
жақтыландырылғанлыққа қойылатуғын талаплар бериледи. 

г. Деректиң жарықлығы (яркость источника ) 𝐵. Жоқарыда көргенимиздей, көп 
санлы жақтылық техникасының есаплаўлары ушын базы бир дереклерди ноқатлық, яғный 
олардың өлшемлерин жақтылық тәсир ететуғын қашықлықларға салыстырғанда есапқа 
алмаўға болады екен. Бирақ, бул дереклердиң көпшилиги дым үлкен болғанлықтан, биз 
олардың формасын көз бенен бақлап айыра аламыз. Басқа сөз бенен айтқанда, деректиң 
бетиниң өлшемлери үлкен болғанда оның формасын  көздиң ямаса басқа да 
инструменттиң қәбилетликлери шеклеринде  ноқаттан айыра аламыз. Дереклердиң басым 
көпшилиги болған усындай дереклер ушын бетлик жарықлық (ямаса тек жарықлық) 
түсинигиниң анықламасы айқын мәниске ийе. Бундай түсиникти айыра алыў 
қәбилетлигиниң шеклеринен тыстағы дереклер (мәселен, жулдызлар) ушын пайдаланыўға 
болмайды. Бетлик жарықлық 𝐵 жақтылық шығаратуғын беттиң усы бетке түсирилген 
нормаль менен 𝑖 мүйешин қурайтуғын берилген бағыт бойынша нурланыўды 
тәрийиплейтуғын шама болып табылады. 

 

3.3-сүўрет. 
Созылған деректиң жарықлығы түсинигин 
анықлаў ушын пайдаланылатуғын схема. 

Бетттиң элементи σ ға барып тирелетуғын ҳәм 𝑑𝛺 денелик мүйешин пайда ететуғын 
ағысты айырып аламыз. Дәстениң көшери σ бетине түсирилген нормаль 𝒏 менен 𝑖 
мүйешин жасайды (3.3-сүўрет). Көшердиң бағытындағы элементтиң көринетуғын бети 
𝑎 cos 𝑖 ге тең. Мейли, сол беттиң  𝑑𝛺 денелик мүйеши бойынша жиберетуғын ағысы 𝑑𝛷 ке 
тең болсын. Жиберилетуғын ағыстың шамасы нурландырғыштың көринетуғын бети  𝑎 cos 𝑖 
ге ҳәм 𝑑𝛺 денелик мүйешке туўры пропорционал. Пропорционаллық коэффициент 
нурланатуғын беттиң қәсийетлеринен ғәрезли ҳәм нормалға салыстырғандағы 𝑖 
мүйешлериниң ҳәр қыйлы мәнислеринде ҳәр қыйлы болыўы мүмкин. Бул коэффициентти 
𝐵𝑖 арқалы белгилеп 

𝑑𝛷 = 𝐵𝑖𝜎 cos 𝑖  𝑑𝛺 
ямаса 

𝐵𝑖 =
𝑑𝛷

𝜎 cos 𝑖  𝑑𝛺
 

(7.8) 

екенлигине көз жеткеремиз. 
𝐵𝑖 коэффициенти бағыты i мүйеши менен анықланатуғын деректиң жарықлығы деп 

аталады. Демек, берилген бағыттағы жарықлық деп көринетуғын беттиң бир бирлиги 
тәрепинде усы бағытта бир бирлик денелик мүйештиң ишинде жиберилетуғын ағысқа 
айтады екенбиз. 

Жарықлық 𝐵𝑖 бағыттан ғәрезли болған шама. Бирақ айырым дереклерде оның шамасы 
бағыттан ғәрезли болмаўы да мүмкин. Бундай дереклерди Ламберт нызамына 
бағынатуғын дереклер деп атайды. Егер қатаң түрде айтатуғын болсақ, бетиниң ҳәр бир 
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участкасы жақтылықты барлық тәреплерге теңдей шашырататуғын бундай дерек 
сыпатында абсолют қара денени, гүңгирт бетти ямаса булт тәризли орталықты көрсетиў 
мүмкин. Егер Ламберт нызамына бағынатуғын болса, онда бундай орталықларды идеал 
түрде шашырататуғын орталықлар деп атаўға болады. 

Жақтыландырылған магний окиси менен қапланған бет ямаса ишинде 
жақтыландырылған жақсы сүт айнадан исленген қалпақ ламбертлик дереклерге ең жақын 
болған дереклерге мысал бола алады. Бирақ, Бургер Қуяштың жарықлығының дисктиң 
орайынан шетке қарай жылжығанда бираз киширейетуғынлығын, 3/4 радиусқа тең 
қашықлықтағы жарықлықтың орайға салыстырғандағы 80 процентин қурайтуғынлығын 
ашқан болса да Қуяштың бети Ламберт нызамына жүдә жақын нызам бойынша нурланады 
деп есаплаўға болады. 

Жақтылық шығарып турған тегис S дискти ҳәм жақтылық шығарып турған S' ярым 
сфераны қараймыз. Бетлердиң екеўи де Ламберт нызамына бағынады ҳәм бирдей B 
жарықлығына ийе деп болжаймыз. Бундай жағдайда диск пенен сфераның сәйкес 
участкалары тәрепинен қәлеген бағытта жиберилетуғын жақтылық ағыслары бирдей 
болады. Өйткени, олардың көринетуғын бетлери бирдей, ал жарықлығы қойылған шәрт 
бойынша бағыттан ғәрезли емес. Егер Ламберт нызамына бағынатуғын болса, онда 
жақтылық шығаратуғын диск жақтылық шығаратуғын ярым сферадан айырмаға ийе 
болмайды. Мысалы, Қуяш жүдә муқыятлы түрде өткерилмеген бақлаўларда тең өлшеўли 
жарықлыққа ийе диск болып көринеди. Бул Қуяштың Ламберт нызамына жақсы 
бағынатуғын дерек екенлигин дәлиллейди. 

 
3.4-сүўрет.  

Ламберт нызамына бағынатуғын тегис 
диск пенен ярым сфераның 

жарықлықлары бирдей болып көринеди. 

 
Жарықлықты билиў өзлери жақтылық шығаратуғын предметлерди, солардың ишинде 

жақтылық дереклерин изертлеўлерде жүдә үлкен әҳмийетке ийе. Бизиң көзимиз деректиң 
жарықлығын тиккелей сезеди (10-параграфты қараңыз). Жарықлық түсиниги нурланыў 
теориясында да пайдаланылады (XXXVI бапты қараңыз). 

д. Жарқынлық 𝑆. Жарықлық түсиниги менен интеграллық шама болған, яғный бир 
бирлик бет тәрепинен барлық бағытларда (2π денелик мүйешиниң ишинде) сыртқа 
тарқатылатуғын қосынды ағыс болған 𝑆 жарқынлық түсиниги тығыз байланысқан. Демек, 
Егер , жақтылық шығарып турған σ беттен шығарылған толық ағыс 𝛷 болса, онда 
жарқынлық 

𝑆 =
𝛷

𝜎
. 

(7.9) 

Жарқынлық пенен жарықлық бир бири менен әпиўайы қатнас бойынша байланысқан. 
𝑑𝛺 денелик муйешиниң ишиндеги 𝑖 бағытындағы ағыс  

𝑑𝛷 = 𝐵𝑖𝜎 cos 𝑖  𝑑𝛺 = 𝐵𝑖𝜎 cos 𝑖 sin 𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝜑 
аңлатпасының жәрдеминде анықланады. Буннан 

𝑑𝛷 = sin 𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝜑 
теңлигине ийе боламыз. Бул аңлатпада φ арқалы азимуталлық мүйеш белгиленген. σ 
бетинен шыққан ағысты алыў ушын бул аңлатпаны ярым сфераның ишиндеги бағытты 
анықлайтуғын 𝑖 менен φ диң барлық мәнислери бойынша, яғный 𝑖 диң 0 ден π/2 ге, ал φ 
диң 0 ден 2π ге шекемги мәнислеринде интеграллаў керек. Нәтийжеде, толық ағыс ушын 
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(𝐵𝑖 диң шамасы φ ден ғәрезсиз деп болжаймыз) 

𝛷 = ∫𝑑𝛷 = 𝜎∫ 𝑑𝜑

2𝜋

0

∫ 𝐵𝑖 cos 𝑖 sin 𝑖 𝑑𝑖

𝜋/2

0

= 2𝜋𝜎 ∫ 𝐵𝑖 cos 𝑖 sin 𝑖 𝑑𝑖

𝜋/2

0

аңлатпасына ийе боламыз. Усының менен бирге сол ағысты жарқынлық 𝑆 арқалы да 
аңлатыў мүмкин: 

𝛷 = 𝜎𝑆. 
Демек, жарқынлық пенен жарықлық арасындағы байланыс 

𝑆 = 2𝜋 ∫ 𝐵𝑖 cos 𝑖 sin 𝑖 𝑑𝑖

𝜋/2

0

 

 
(7.10) 

аңлатпасының жәрдеминде аңлатылады екен. 
Ламберт нызамына бағынатуғын дереклер ушын 𝐵𝑖 = 𝐵, яғный 𝑖 мүйешинен ғәрезли 

емес. Бул жағдайда 

𝑆 = 2𝜋𝐵 ∫ cos 𝑖 sin 𝑖 𝑑𝑖

𝜋/2

0

= 𝜋𝐵. 

Көп санлы есаплаўлар ушын жарқынлық жүдә қолайлы шама болып табылады. Бул 
түсиник пенен биз нурланыў теориясында ушырасамыз. 

𝛷 = 𝜎𝑆 қатнасы 𝑆 жарқынлықтың өлшем бирлигиниң жақтыландырылғанлық 𝐸 ниң  
өлшем бирлигиндей екенлигин көрсетеди ҳәм беттиң бир бирлигине тийисли болған 
ағысты береди. Жарқынлық беттиң  жарық шығарыўын, яғный беттиң бир бирлигинен 
кететуғын ағысты сыпатлайды.  Жақтыландырыў болса беттиң жақтыландырылғанлығын, 
яғный беттиң бир бирлигине сәйкес келетуғын ағысты тәрийиплейди. 

е. Жақтылық ағысының интенсивлиги  𝑅. Жақтылық майданының 
характеристикасы ушын жақтылық ағысының интенсивлиги түсинигин де киргизиў 
мүмкин. Интенсивлик ҳаққында гәп еткенде көринетуғын кесимниң бир бирлигинен 
ағыстың бағыты менен усы кесимге түсирилген нормал арасындағы мүйеш i диң шамасы 
бойынша анықланатуғын бағыттағы бир бирлик денелик мүйештиң ишиндеги жақтылық 
ағысының шамасын түсинеди: 

𝑅 =
𝑑𝛷

𝜎 cos 𝑖  𝑑𝛺
. 

(7.12) 

Демек, жарықлық жақтылық шығаратуғын бет ушын қандай орынды ийелейтуғын 
болса, жақтылық ағысының интенсивлиги жақтылық майданы ушын тап сондай орынды 
ийелейди. Сонлықтан интенсивликти жақтылық ағысының жарықлығы деп те атайды.  

Жоқарыда айтылғанлардан жақтылық тәрепинен алып жүрилетуғын энергия менен 
байланыслы болған көп санлы түсиниклер ақыр-аяғында жақтылықтың туўры сызықлы 
тарқалыўы менен байланыслы. Усы жағдайға байланыслы жақтылық энергиясы ҳәр қыйлы 
бағытлар бойынша және ҳәр қыйлы ноқатларда жайласқан беттиң элементлери арқалы 
ҳәр қыйлы болып жеткерилип бериле алады Жарықлық (ямаса интенсивлик) жақтылық 
майданының ең дифференциалланған характеристикасы болып хызмет етеди. Ол 
кеңисликтиң берилген ноқатындағы берилген бағытта тарқалатуғын қуўатты анықлайды. 
Жақтылық күши де барлық тәреплерге, бирақ өлшемлерге ийе деректиң барлық бетинен 
тарқалатуғын қуўатты тәрийиплейди. Жақтыландырылғанлық ҳәм жарқынлық 
кеңисликтиң қандай да бир ноқаты қасында барлық бағытларға тарқалатуғын қуўатты 
характерлейди. Ең ақырында, ең интеграл характеристика болып ағыс хызмет етеди. Ағыс 
берилген бет арқалы барлық бағытларда алып берилетуғын қуўат болып табылады. 
Келтирилген ойлар келтирилип шығарылған шамалар менен жарықлық арасындағы 
қатнаслардың жәрдеминде көргизбели түрде иллюстрацияланады: 
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𝐽 = ∫𝐵𝑖 cos 𝑖 𝑑𝜎,  𝐸 = ∫𝐵𝑖 cos 𝑖 𝑑𝛺,  𝛷 = ∫𝐵𝑖 cos 𝑖 𝑑𝜎𝑑𝛺. 

Регистрациялайтуғын аппаратураның нени өлшейтуғынлығына ҳәм дүзилиси бойынша 
өлшеўлер нәтийжелери анаў ямаса мына фотометрлик шама арқалы аңлатылады. 

Мысаллар келтиремиз. Жулдызларды бақлағанда көзлер бақлаўшы бағытында 
жулдыздың барлық бети тәрепинен нурландырылған жақтылықты сезеди, демек, бул 
жағдайда жулдыздың жақтылығының күши ҳаққында гәп етиў қолайлы. Фотографиялық 
әсбапларда фотопластинканың берилген ноқатына түсип қараўытыў пайда еткен 
жақтылықтың қандай бағыттан келгенлиги әҳмийетке ийе емес, яғный пленка энергияның 
мүйешлер бойынша интегралланыўын әмелге асырады. Сонлықтан бундай жағдайда 
жақтыландырылғанлық регистрацияланады. Нурланыўдың фотоэлектрлик ямаса 
жыллылық қабыллағышларының жәрдеминде әдетте қабыллағыштың барлық бетине 
барлық тәреплерден келип түскен толық ағыс өлшенеди. 

Келтирилген фотометрлик шамалардың өлшем бирликлериниң бирликлер системасын 
сайлап алыўдан ғәрезли екенлиги тәбийий. СИ системасында ағыс ваттларда, 
жақтыландырылғанлық пенен жарқынлық Вт/м2 ларда, жақтылық күши Вт/ср ларда, ал 
жарықлық пенен интенсивлик ВТ/(м2ср) ларда өлшенеди. Бирақ оптикалық 
экспериментлерде сызықлы өлшемлери метрлер болған бет арқалы өтетуғын ағысты 
есаплаў зәрүрлигиниң кем пайда болатуғынлығын атап өтемиз. Әдетте, өлшемлери 
сантиметрлер (линзалар, айналар ҳәм әсбаплардың басқа да элементлери) ямаса 
миллиметрлер (сүўрет) болған бетлер ҳаққында гәп етиледи. Сонлықтан, қуўаттың м2 қа 
қатнасын пайдаланыў қолайсыз ҳәм, сонлықтан, илимий әдебиятта Вт/см2 = 104 Вт/м2 ҳәм 
Вт/мм2 = 106 Вт/м2 бирликлери жийи қолланылады. 

 
§ 8. Энергетикалық шамалардан жақтылық шамаларына өтиў 

 
Биз усы ўақытқа шекем ағыстың шамасы ҳәм оның менен байланыслы болған 

шамаларды анықлаў ушын әдеттеги энергия менен қуўаттың бирликлеринен, мысалы, 
джоуллерди ҳәм ваттлерды пайдаландық. Усындай түрдеги энергетикалық өлшеўлерди 
жақтылықты универсаллық қабыллағыш ретинде, мысалы, жумыс ислеўи жутылған 
жақтылық энергиясын жыллылық энергиясына айландырыўға тийкарланған термоэлемент 
пайдаланғанда орынланады. Бирақ, бизлер қабыллағыш ретинде реакциясы тек ғана 
жақтылық тәрепинен алып жүрилетуғын энергия менен ғана байланыслы емес, ал оның 
спектраллық қурамынан да ғәрезли болған арнаўлы аппаратлардан пайдаланамыз. Жүдә 
көп тарқалған усындай селективлик қабыллағыш фотопластинка, фотоэлемент ҳәм, 
айрықша, адамның көзи болып табылады. Бундай қабыллағышлар жақтылықты 
күнделикли қабыллаўда ҳәм көп санлы оптикалық әсбаплардағы жақтылықты қабыллағыш 
сыпатында оғада үлкен әҳмийетке ийе. Усы жағдайға байланыслы көп санлы жақтылықты 
өлшеўлерде электромагнит тербелислердиң көп түриниң ишинде толқын узынлықлары 
бойынша кишкене участканы сайлап алыўға мәжбүрлейтуғын көздиң өзгешеликлерин 
дыққатқа алыў зәрүрли. "Жақтылық" термини ҳаққында айтқанда көпшилик жағдайларда 
шама менен 400 бенен 800 нм диң арасындағы тар интервалды түсинеди. Усындай көз-
қараста тек ғана энергияны қабыл етиў емес, ал оны жақтылық түринде қабыл етиў 
үлкен қызығыў пайда етеди. Сонлықтан энергетикалық шамалардан жақтылықты 
қабыллаўды тәрийиплейтуғын шамаларға өтиў керек болады ҳәм адамның көзи ушын 
қолайластырылған арнаўлы бирликлер системасын киргизиў мақсетке муўапық болады. 

Адамның көзиниң ҳәр қыйлы узынлықтағы жақтылыққа сезгирлигин көриниў 
иймеклиги менен тәрийиплеў мүмкин. Бул иймекликтиң абсциссасы сыпатында толқын 
узынлығы λ, ал ординатасы сыпатында көздиң салыстырмалы сезгирлиги  𝑣𝜆 – бирдей 
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көриниў сезимин беретуғын монохромат нурланыўдың қуўатына кери пропоционал болған 
шама қойылған. Субъективлигине қарамастан, бундай баҳалаўдың ҳәр бир өлшеўдеги 
қайталаныўы жеткиликли дәрежеде жоқары ҳәм көп санлы өлшеўлер 𝑣𝜆 көриниў 
иймеклигиниң бир бақлаўдан екинши бақлаўға өткенде күшли өзгермейтуғынлығын 
көрсетеди. Тек аз санлы адамларда ғана көзлер нормадан сезилерликтей айырмаға ийе. 

 

 
 

3.5-сүўрет. 
Көриниў иймеклиги. 

Көп санлы өлшеўлердиң тийкарында орташа саў көзди тәрийиплейтуғын көриниў 
иймеклиги табылған. Көриниў иймеклиги λ = 555 нм де максимумға ийе ҳәм бул шаманы 
шәртли түрде бирге тең деп алады. Халық аралық жақтыландырыўшы комиссия тәрепинен 
тастыйықланған иймеклик 3.5-сүўретте келтирилген. Бул иймекликтиң сан мәнислери 3.1-
кестеде берилген. Бул кестеден, мысалы, бирдей көриў сезимин пайда етиў ушын   λ = 760 
нм толқын узынлығы ушын λ = 550 нм толқын узынлығына салыстырғанда шама менен 20 
000 есе үлкен қуўаттың керек болатуғынлығын көриўге болады. 

3.1-кесте. 
Көриниўдиң мәнислери 

λ, нм 𝑣𝜆 λ, нм 𝑣𝜆 λ, нм 𝑣𝜆 

400 0,0004 520 0,710 640 0,175 

410 0,0012 530 0,862 650 0,107 
420 0,0040 540 0,954 660 0,061 
430 0,0116 550 0,995 670 0,032 
440 0,023 560 0,995 680 0,017 
450 0,038 570 0,952 690 0,0082 
460 0,060 580 0,870 700 0,0041 
470 0,091 590 0,757 710 0,0021 
480 0,139 600 0,631 720 0,00105 
490 0,208 610 0,503 730 0,00052 
500 0,323 620 0,381 740 0,00025 
510 0,503 630 0,265 750 

760 
0,00012 
0,00006 

 
§ 9. Жақтылық өлшеўлери ушын бирликлер 

 
Жақтылықты қабыллағыш сыпатында көзди қабыл етип Халық аралық 

жақтыландырыўшы комиссия көриў сезими бойынша баҳаланатуғын нур энергиясының 
жақтылықлық ағысын анықлады.  

Демек, орташа көз түсинигиниң киргизилгенлигине қарамастан, баҳалаўдың 
ҳәрекеттеги усылы психофизиологиялық түсиниклер менен базы бир байланысын 
сақлайды. Себеби өлшеў ушын көриў сезими пайдаланылады. Орташа көзди эквивалент 
қабыллағыш, мысалы сәйкес кериў иймеклигине ийе фотоэлемент пенен алмастырыў 
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пайда болған фототоқтың күши бойынша бул өлшеўлерди объектив түрде өткериўге 
мүмкиншилик берген болар еди. 

Белгили жақтылық ағысын ҳәм басқа да жақтылық техникасы шамаларын жүзеге 
келтириў ушын шәртли жақтылық эталоны хызмет етеди. 1948-жыл 1-январь күни Халық 
аралық келисим бойынша таза платинаның қатыў температурасында (2046,6 К) 
қолланылатуғын абсолют қара дене түриндеги жаңа қайтадан тикленетуғын эталон 
киргизилген. Эталон платинаның тазалығын сақлаў менен белгили бир схема бойынша 
пайда етилиўи керек. СССР да бундай эталон Пүткил Союзлық метрология институтының 
фотометрлик лабораториясында жүзеге келтирилген. 

Жақтылық эталоны болып табылатуғын нурландырғыштың дүзилиси менен 
өлшемлери 3.6-сүўретте көрсетилген. Платинаны қыздырыў менен балқытыў жоқары 
жийиликли тоқлардың жәрдеминде әмелге асырылады. Жақтылықты дийўалларын 
қыздырылған платина менен тутастырыўдың салдарынан узынлығы бойынша бирдей 
температура услап турылатуғын 2 найы шығарады8). 

 
 

3.6-сүўрет. 
СССР дың мәмлекетлик жақтылық 

эталоны. 
1 -платина, 

2 - торийдиң балқытылған окисинен 
соғылған най, 

3 - торийдиң балқытылған окисинен 
соғылған ыдыс, 

4 - майдаланған торий окиси, 
5 - кварцтан соғылған ыдыс.  

 

 
Жақтылықтың күшиниң бирлиги – кандела (кд) көрсетилген жақтылық эталонының 

1/60 см2 нан нормал бағытта нурландырылатуғын жақтылықтың күшине тең. 
Жаңа эталон киргизилемен дегенше жақтылық күшиниң тийкарғы бирлиги сыпатында 

арнаўлы конструкцияға ийе лампа тәрепинен шығарылатуғын және 1,005 кд ға тең халық 
аралық шам хызмет етти9. 

Жақтылық ағысының бирлиги болып люмен (лм) хызмет етеди. 1 лм жақтылық күши 
1 кд болған жақтылық дереги тәрепинен 1 стерадиан (ср) денелик мүйешиниң ишинде 
жиберилетуғын жақтылық ағыс болып табылады. Егер дерек қәлеген бағыт бойынша 1 кд 
жақтылық күшине ийе болса, онда ол 4π лм = 12,5 лм толық жақтылық ағысын шығарады. 
Жаңа жақтылық эталоны норма бағытта 1 см2 майданнан 60 лм/ср шамасына тең ағысты 

                                                      
8 Усы эталон 1963-жылы 1-январдан баслап киргизилген халық аралық бирликлер 

системасындағы (СИ) жақтылық бирликлериниң тийкарына қойылған. 
9 Лабораториялық өлшеўлерде ҳәр қыйлы ўақытлары пайдаланылатуғын таза амлацитет 

жанатуғын ҳәм белгили конструкцияға ийе шам лампа жақтылық күшиниң эталоны бола алмайды. 
Бул Гафнер шамы деп аталатуғын шам ушын жақтылық күши шама менен 0,90 кд ға тең. Гафнер 
шамының энергиясының толқын узынлығы бойынша тарқалыўы жақсы үйренилген. Сонлықтан ол 
лабораториялық мақсетлер ушын характеристикалары жақсы белгили болған салыстырмалы 
жеңил жүзеге келтирилетуғын жақтылық дереги сыпатында үлкен қызығыў пайда етеди. 
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нурландырады. 

Жақтыландырылғанлықтың бирлиги люкс (лк) 1 люмен ағыс 1 м2 майданға тең 
өлшеўли түскендеги жақтыландырыўдың шамасына тең: 

1 лк = 1 лм/1 м2. 
Демек, 1 лк орайында барлық тәреплерге күши 1 кд ға тең жақтылық нурландыратуғын 

дерек жайласқан бетиниң майданы 1 м2 қа тең шардың жақтыландырылыўына тең. 
Жарқынлық жақтыландырылғанлық сыяқлы лм/м лерде аңлатылады. Бирақ бул 

жағдайда шама алынған ағысқа емес, ал шығарылған ағысқа тийисли. 
Жарықлықтың бирлиги болып ҳәр квадрат метрден майданға перпендикуляр бағытта 

1 кд жақтылық күшин беретуғын майданның жарықлығы хызмет етеди. Сонлықтан 
жарықлықтың бирлиги "бир квадрат метрге сәйкес келетуғын кандела" болып табылады. 

Кд/м2 пенен бир қатарда илимий әдебятта төменде келтирилип өтилген бир қатар 
шамалар пайдаланылады: 

Атамасы Белгилениўи кд/м2 лардағы мәниси 

нит нт 1 

стильб сб 104 
апостильб асб 1/π 
ламберт лб 104/π 

Көринип турғанындай, нит бирлиги кд/м2 ушын басқа атама болып табылады. Стильб 
ҳәр бир квадрат сантиметринен 1 кд жақтылық күшин беретуғын майданның жарықлығына 
жуўап береди. Апостильб пенен ламберт шамаларының физикалық мәниси белгили бир 
жақтыландырыў пайда етилген идеал шашыратқыштың жарықлығы менен байланыслы. 

Идеал шашыратқыш деп келип түскен ағысты толығы менен ҳәр қыйлы тәреплерге тең 
өлшеўли шашырататуғын бетке айтады. Сонлықтан оның жарықлығы бағыттан ғәрезли 
емес (Ламберт нызамы орынланады). Жақтыландырылғанлығы 1 люкске жеткерилген 
идеал шашыратқыш өзине түскен барлық ағысты ҳәр бир квадрат метринен барлық 
тәреплерге шашыратады (яғный ҳәр квадрат метрден 1 люмен). Демек, 𝑆 = 𝜋𝐵 
қатнасының (7-параграфты қараңыз) тийкарында ол 1/π = 0,318 кд/м2 
жақтыландырылғанлыққа ийе. Бул бетинде 1 люкс жақтыландырылғанлық пайда етилген 
идеал шашыраткыштың жарықлығы болып табылады. 

Ламберт, әлбетте, бетинде 104 = 1 лм/см2 жақтыландырылғанлық пайда етилген идеал 
шышарытқыштың жарықлығы болып табылады. 

Жақтылық шығарып турған ҳәр қыйлы денелердиң жарықлығы бир биринен күшли 
айрылады. 3.2-кесте бул ҳәр қыйлылық бойынша мағлыўматларды береди. 

 
3.2-кесте. 

Жақтылық шығарып турған ҳәр қыйлы денелердиң жарықлығы 

Дерек Жарықлық, 
кд/м2 

Айсыз түн. шама менен 1·10-4 

Неон лампа. 1·103 

Атмосфера арқалы көринетуғын толық ай. 2,5·103 

Әдеттеги стеарин шамның жалыны. 5·103 

Күндизги ашық аспан. 1,5·104 

Газ жанатуғын лампа. 5·104 

Қыздырыў лампасының металл спиралы.  (1,5-2)·106 

Әдеттеги көмир доғаның кратери. 1,5·108 

Қуяш. 1,5·109 



36 
 

Аса жоқары басымға ийе капиллярлық сынап доға. 4·108 

Аса жоқары басымға ийе шар тәризли сынап лампа (СВДШ). 1,2·109 

Импульсли стробоскоплық лампа (ИСШ). 1·1011 

Интенсивлик жарықлық сыяқлы кд/м2 ларда аңлатылады. 
Люменлерде аңлатылатуғын белгили жақтылық ағысын беретуғын эталонға ийе болып, 

бул ағысты ваттларда анықлап жақтылық ҳәм энергетикалық бирликлер арасындағы 
байланысты анықлаў мүмкин. Бирақ, көздиң ҳәр қыйлы толқын узынлықларына жүдә ҳәр 
қыйлы болған сезгирлигине байланыслы, салыстырыўдың нәтийжесине қолланылған 
эталонның экономлығы ҳаққында гәп етиўдиң мүмкин болатуғынлығын, ал көздиң 
энергетикалық сезгирлиги ҳаққында ҳеш бир нәрсе айтыўдың мүмкин емес екенлигин 
нәзерде тутыў керек.  Сонлықтан, 1 люмен ағысқа сәйкес келиўши жақтылық сезимин 
пайда етиў ушын зәрүрли болған ваттлардағы қуўатты анықлайтуғын өтиўши 
көбейтиўшини пайдаланыў ҳәм өлшеўлерди көздиң максимумына тийисли болған толқын 
узынлықларының тар интервалы ушын өлшеўлер өткериў  қабыл етилген (көздиң 
сезгирлигиниң максимусы 555 нм ге сәйкес келеди). Бул А факторы жақтылықтың 
механикалық эквиваленти деп аталады. Жаңа өлшеўлер бойынша оның сан мәниси 

А = 0,00160 Вт/лм. 
шамасына тең. Бул шаманы өлшеўдиң қыйын екенлигине ҳәм көп санлы бақлаўлардың 
нәтийжелерин орташалаў зәрүрлигине байланыслы А ны анықлаўдың дәллиги 2-3 
проценттен аспайды. 

Қолайлылық ушын барлық жақтылық ҳәм энергетикалық бирликлерди 3.3-кестеде 
салыстырамыз. 

3.3-кесте. 
Жақтылық ҳәм энергетикалық бирликлер 

Шамалар 
Белги-
лениўи 

Жақтылық 
бирлиги 

Символ Энергетикалық бирлик 

Жақтылық ағысы Φ люмен лм ватт 

Жақтылық күши J кандела кд ватт/стерадиан 
Жарықлық В кандела/м2 кд/м2 ватт / (стерадиан·м2) 
Жарқынлық S люмен/м2 лм/м2 ватт/м2 
Жақтыландырылғанлық Е люкс лк ватт/м2 

 
Сәйкес өлшеўлер ушын бирликлер сыпатында орнатылған фотометриялық түсиниклер 

менен шамалардың жыйнағы жақтылықтың бизиң әсбапларымыз бенен ускенелеримизде 
тәсирин тәрийиплеўге мүмкиншилик береди. 

 
§ 10. Жақтылық өлшеўлери (фотометрия) 

 
Фотометрлик өлшеўлерди объектив (көздиң қатнасы талап етилмейтуғын 

әсбаплардың, мысалы фотоэлементлердиң жәрдеминде өткерилетуғын өлшеўлер) ҳәм 
көздиң көрсетиўлерине тийкарланған субъективлик ямаса визуаллық  өлшеўлерге бөледи. 

Соңғы жыллары объективлик (фотоэлектрлик) фотометрлер жүдә раўажланбақта ҳәм 
олар өлшеўлердиң визуаллық усылларына тийкарланған әсбапларды кем-кемнен қысып 
шығармақта. Олардың барлығының фотоэлектлик тоқтың жутылған жақтылықтың ағысына 
туўры пропорционаллығына тийкарланғанлығын көрсетип өтемиз. Сонлықтан 
фотоэлемент пенен байланыстырылған электрөлшеўши әсбаптың шкаласын анаў ямаса 
мынаў фотометрлик бирликлерде, мысалы люкслерде тиккелей градиуировкалаў мүмкин. 

Визуаллық өлшеўлер тиккелей көздиң жәрдеминде өткериледи. Бундай жағдайда 
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мына жағдайды нәзерде тутыў керек: көзлер бир бири менен тийисип турған қандай да 
бир бетлердиң жақтыландырылғанлығының теңлигин жүдә жақсы, бирақ бир беттиң 
жақтыландырылғанлығының екинши беттиң жақтыландырылғанлығынан қанша есе үлкен 
екенлигин жүдә жаман анықлайды. Сонлықтан, еки деректи салыстырыў ушын 
пайдаланылатуғын барлық әсбапларда (фотометр деп аталатуғын әсбапларда) көздиң 
орны бир бири менен салыстырылатуғын дереклер тәрепинен жақтыландырылатуғын бир 
бири менен тийисип турған майданлардың теңлигин табыўға алып келинеди. 
Жақтыландырылғанлықтан теңлигине жетиў ушын күшлирек дерек шағаратуғын 
жақтылықтың ҳәлсиреўин әмелге асырыў ушын ҳәр қыйлы усыллар пайдаланылады. Бул 
мәселеде ең әпиўайы усыл дерек пенен фотометрдиң арасындағы қашықлықты өзгертиў 
ҳәм 

𝐽1
𝐽2
=
𝑟1
2

𝑟2
2 

(10.1) 

аңлатпасын пайдаланыў болып табылады. 

  
3.7-сүўрет. Фотометрлик ҳәлсиреткиш: 

жутыўшы сына. 
3.8-сүўрет. Фотометрлик ҳәлсиреткиш: 

тесикке ийе айланыўшы диск. 
 

Қашықлықлардың қатнасын кең шеклерди вариациялаўдың (өзгертиўдиң) жоқлығы 
ағысты ҳәлсиретиўдиң баска да усылларын пайдаланыўға мәжүрлейди. Бундай 
усыллардың қатарына өзгермели қалыңлыққа ийе (сына тәризли) фильтрдеги (3.7-сүўрет) 
ямаса қутыларының менен сымларының майданларының қатнаслары үлкен ямаса киши 
болған тордағы жутылыў (3.8-сүўрет), дәстеге үлкен ямаса киши секториаллық тесиклери 
бар айланыўшы дөңгелекти киргизиў (3.8-сүўрет) және  поляризациялық призмалар 
системасының жәрдеминде жақтылықты ҳәлсиретиў киреди (3.9-сүўрет). 
 

 

 

 
3.9-сүўрет. Фотометрлик ҳәлсиреткиш: еки 

поляризациялық призмадан туратуғын 
3.10-сүўрет. Әпиўайы фотометрдиң 

схемасы. 
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система. Өткен жақтылықтың жарықлығы 
горизонт бағытындағы көшердиң 

дөгерегиндеги бурыў мүйешинен ғәрезли. 
 

Бул қураллардың барлығын пайдаланыў қандай да бир сақлықты талап етеди. Кери 
квадратлар нызамы тек ноқатлық дереклер ушын дурыс (7-параграфқа қараңыз); 
фильтрлер ҳәр қыйлы толқын узынлықларына ийе жақтылықты бирдей дәрежеде жутыўы 
керек (нейтраль фильтрлер); торлардың сая түсирмеўи керек ҳәм сонлықтан оларды 
қасында жайластырылған линзалар менен биргеликте қолланған жақсы. Ақырында, 
айланыўшы секторлар шын мәнисинде ағысты емес, ал оның тәсир етиў ўақытын 
өзгертеди. Сонлықтан ўақыт бойынша орташа ағысты киширейтиў ағыстың киширейиўине 
эквивалент болған жағдайда ғана пайдаланылады. Психофизиологиялық изертлеўлердиң 
көрсетиўи бойынша бул жағдай үзилиске түсириўдиң жийилиги жектикиликли болғнда 
ғана орынланады (Тальбот нызамы). 

Анаў ямаса мынаў усылдың жәрдеминде салыстырылатуғын ҳәр қыйлы дереклерден 
шыққан жақтыландырыўды теңлестирип биз дереклердиң жақтылықларының күшлерин 
салыстыра аламыз 

𝐽1
𝐽2
= 𝑘. 

Егер дереклердиң бириниң күши белгили болса (эталон дерек), онда тап усындай 
усыллардың жәрдеминде екинши деректиң берилген бағыттағы күшин өлшеўге болады. 
Ҳәр қыйлы бағытлар бойынша деректиң күшин өлшеп орташа ағысты, жақтыландырыўды 
ҳ.т.б. есаплаў мүмкин. Егер еки майдан да бирдей реңге ийе болса, онда көздиң 
жәрдеминде жақтыландырылғанлықтың теңлигин жеткиликли дәрежеде дәл анықлаў 
мүмкин. Егер реңлер бирдей болмаса, онда салыстырыў тек қыйын процедураға айланып 
ғана қоймайды, ал мәниске ийе болмай қалады. Ҳәр қыйлы реңдеги дереклерди 
салыстырыў ушын (гетерохромлық фотометрия) өлшеўлердиң тийкары етип алынатуғын 
ҳәр қыйлы психофизиологиялық бақлаўлар тийкарында  (мысалы, ҳәр қыйлы 
интенсивликке ҳәм ҳәр қыйлы реңге ийе үзликли жақтыландырыўда жыпылықлаўлардың 
жоғалыўы) жақтыландырыўлардың бир бирине теңлиги анықланады. 

Қосынды жақтылық ағысын, демек, деректиң орташа сфералық жақтылық күшин (шар 
тәризли фотометр ямаса интегратор), беттиң жақтыландырылғанлығын (люксметр), 
деректиң жарықлығын ҳ.т.б. тиккелей анықлаўға мүмкиншилик беретуғын фотометрлер  
бар. 

Қәлеген фотометрде бир бөлими тек бир дерек тәрепинен, ал екинши бөлими басқа 
дерек тәрепинен жақтыландырылатуғын базы бир майдан көриледи. Бундай жағдайда 
фотометрдиң салыстырылатуғын майданының еки бөлиминиң де сәйкес дереклер 
тәрепинен бирдей мүйеш пенен жақтыландырылатуғынлығына итибар бериў керек; 
бақлаўшының көзи де еки майданды бирдей мүйешлерде көриўи шәрт. 3-10-сүўретте бул 
принциптиң фотометрдиң ең әпиўайы моделлериниң биринде қалайынша жүзеге 
келтирилетуғынлығы көрсетилген. 

Бул фотометрдиң қурылысы жүдә әпиўайы: бақлаўшының көзи A қараңғылатылған 
найдың ишине орналастырылған ҳәм 𝐿1 және 𝐿2 дереклери менен жақтыландырылған 
MPN ақ үш мүйешли призмаға қарайды. Дереклерден призмаға шекемги қашықлықларды 
өзгертиў арқалы MP ҳәм PN бетлериниң жақтыландырылғанлығын теңлестириўге болады. 
𝐿1 және 𝐿2 қашықлықларын өлшеўдиң аңсат болыўы ушын әсбапларды оптикалық 
орынлыққа жайластырады. 

Люммер-Бродхун фотометриниң дүзилиси бир қанша жетилистирилген. Фотометрдиң 
ең әҳмийетли бөлими қурамлы бөлими болып ҳәм басқа да көп санлы фотометрлик 
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аппаратларға киретуғын Люммер кубы болып табылады. Дюммер кубы (3.11-сүўрет) еки 
туўры мүйешли призмадан турады. Олардың бириниң гипотенузаға сәйкес келиўши қаптал 
бети тек орайда ғана тегис етип қалдырылған, ал шетлери қыйыстырылған. Призмалар 
пуқталық пенен полировкаланған ҳәм бир бирине тығыз етип қысылған. Сонлықтан бир 
бирине тийип турған орын бир кесик түрине ийе ҳәм сонлықтан мөлдир денедей қәсийетке 
ийе (оптикалық контакт). 

 

 

 
3.11-сүўрет. Люммердиң фотометрлик 

кубы. 
3.12-сүўрет. Люммер-Бродхун 

фотометриниң схемасы. 
 
Люммер кубы пайдаланылған фотометрдиң схемасы 3.12-сүўретте келтирилген. Бул 

сүўреттеги 𝐿1 менен 𝐿2 бир бири менен салыстырылатуғын еки дерек болып табылады; S 
— еки тәрепи де бирдей болған ақ реңге ийе ҳәм жақтылықты диффузиялық түрде 
шашырататуғын экран; 𝑆1 менен 𝑆2 лер еки жәрдемши айналар; 𝑃1𝑃2 – Люммер кубы; А — 
бақлаўшының көзи ҳәм V — кубтың бөлиў тегислигин көриўге мүмкиншилик беретуғын 
лупа. Бақлаўда биз 𝐿1 дерегинен шыққан нурлар менен жақтыландырылған кубтың орайын 
көремиз, ал майданның сыртқы бөлимин 𝑃1𝑃2 қапталында толық ишки шағылысыўға 
ушыраған 𝐿2 дерегиниң жәрдеминде жақтыландырылады. Егер S экранының еки тәрептен 
жақтыландырылғанлығы бирдей болса, онда майдан арасындағы шегара жоғалады. 
Сәйкес 𝐿1𝑆 ҳәм 𝐿2𝑆 қашықлықларын анықлап биз дереклердиң жақтылық күшлериниң 
қатнасын табамыз. 

Жақтыландырыў техникасында берилген тегисликтеги ямаса ҳәр қыйлы жумыслар 
орынланатуғын жумыс ислейтуғын бөлмениң берилген бөлиминдеги (оқыў, сызыў, тоқыў, 
тигиў ҳ.т.б.) жақтыландырылғанлықтың шамасының қандай болыўы керек мәселеси 
жүдә әҳмийетли. 

Жоқарыда айтылып өтилгениндей, жақтыландырылғанлық люкслердиң саны менен 
өлшенеди. Мийнетти қорғаў инспекциясы тәрепинен жумыс ислейтуғын өжиредеги 
жақтыландырыў люкслериниң саны белгиленеди. Жумыслардың барлығы ушын жумыс 
ислеў бетиниң (столдың) жақтыландырылғанлығы 10 лк тен киши болмаўы керек. 
Шашыраған күндизги жақтылықтағы сыяқлы тигиў ушын қолайлы болған 
жақтыландырылғанлық 60 лк ти қурайды. Егер китаптың бетиниң жақтыландырылғанлығы 
шама менен 1 лк болғанда қыйыншылық пенен оқыў мүмкин. Ашық аспандағы толық ай 
онлағын-жигирмалаған люксти пайда етеди. Бундай жақтыландырылғанлық лётчик ушын 
нышанаға алып бомбаны таслаў ушын жеткиликли; демек, жақтылықтан максировка ушын 
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бундай жақтыландырылғанлық болмайды. Люкстиң жүзден бириндей 
жақтыландырылғанлық (мысалы жаңа туўылған ай) түнде базы бир жумысларды 
орынлаўға мүмкиншилик береди (мысалы жер жумыслар). Люкстиң мыңнан бир үлесине 
(жулдызлы аспан) тең жақтынадырылғанлықта жақтылық маскировкасын ислеў мүмкин. 
Люкстиң он мыңнын бир үлесинде түнде бағытты табыў қыйын болады. 

Жақтыландырылганлықты тиккелей анықлаў ушын табыслы түрде пайдаланылатуғын 
фотометрлердиң арнаўлы моделлери бар (люскметрлер). Соңғы ўақытлары люксметрлер 
сыпатында табыслы түрде пайдаланылып киятырған шкаласы сәйкес түрде 
градуировкаланған фотоэлементлер бар. 

Тек ғана ноқатлық дерек қәлеген бағытта бирдей болған жақтылық күшин береди. 
Сонлықтан, оны тәрийиплеў ушын оптикалық орынлықта тек бир өлшеўди өткериў 
жеткиликли. Ал, турмыста пайдаланылып жүрген жақтылық дереклеринен шыққан 
жақтылықтың күшиниң шамасы ҳәр қыйлы бағытта ҳәр қыйлы. Бундай дереклерден 
шыққан жақтылықтың тарқалыўының толық характеристикасы ушын өлшеўлерди ҳәр 
қыйлы азимутларда өткериў керек болады. Поляр координаталарында дүзилген усындай 
диаграммалар жүдә айқын мағлыўматларды береди (3.13-сүўрет). Егер , жақтылық дереги 
сәйкес арматураға бекитилген болса (светильник), онда диаграммалар жүдә 
асимметриялы (яғный симметриялы емес) түрге ийе болыўы мүмкин (мысалы, автомобиль 
фаралары ушын). 

 

 
3.13-сүўрет. Арматураға бекитилген 

қыздырыў лампасының жақтылық күшиниң 
поляр диаграммасы. (санлар берилген 
бағыттағын жақтылық күшиниң шәртли 

бирликлердеги шамасына тең).  

3.14-сүўрет.  
Фотометрлик шар (кесе-кесимниң схема 

түрдеги көриниси). 

Көп жағдайларда жақтылықтың орташа сфералық күшин билген жеткиликли (яғный 
дерек тәрепинен жиберилген толық ағысты билген жеткиликли, ал оның ҳәр қыйлы 
бағытлар бойынша тарқалыўын емес). Бундай өлшеўлерди интеграллық фотометрлер 
деп аталатуғын әсбаплардың жәрдеминде орынлаў мүмкин. Усындай фотометрлердиң 
бири сыпатында болып Ульбрехтиң шар фотометрин көрсетиў мүмкин. Изертленетуғын 
дерек қуўыс шардың ишинде илдирилип қойылады (3.14-сүўрет). Оның ишки бети  ақ 
гүнгирт бояў менен қапланған. Шардың бетиндеги S ақ гүңгирт экран О тесигин деректен 
туўры шыққан нурлардың тәсиринен қорғайды. Егер жақтылықтың шардың ишки К 
бетинен шағылысыўы Ламберт нызамы бойынша жүзеге келетуғын болса, онда О 
тесигиниң жақтыландырылғанлығы 𝐸 лампаның толық жақтылық ағысы 𝛷 ке 
пропорционал: 

𝐸 = 𝑐𝛷. (10.2) 
Бул аңлатпада 𝑐 арқалы шардың өлшемлеринен ҳәм оның реңинен ғәрезли болған 

пропорционаллық көбейтиўши белгиленген. Бул көбейтиўшиниң мәниси экспериментте 
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сынап көрилетуғын лампаны нармаль лампа менен алмастырыў арқалы анықланады. О 
тесиги сүт реңли шийше менен жабылған. 

𝐸 ни өлшеў ушын бул пластинканың жақтыландырылғанлығын оптикалық 
орынлықтағы әдеттеги ямаса басқа түрли фотометр менен өлшейди. Әдетте диаметри 1 м 
ден кем болмаған Ульбрехт шарлары пайдаланылады. Оннан да үлкен шарлар да жийи 
қолланылады. 

Ең киши жарықлықты өлшеў ушын жарамлы болған визуаллық усылдың өзине тән бир 
түри академик С.И.Вавилов тәрепинен ислеп шығылған "сөндириў усылы" деп аталатуғын 
усыл болып табылады. С.И.Вавилов Франсуа Мариди (1700-жыл) бул усылдың тийкарын 
салыўшы деп есаплады. Бирақ, С.И.Вавилов тәрепинен өткерилген муқыятлы 
изертлеўлерден кейин ғана бул усылдың жүдә киши болған интенсивликлерди баҳалаўдың 
әҳмийетли усылы характерине ийе болғанлығын атап өтиў керек. Бул усыл дем алған 
көздиң минималлық жарықлықты сезиў қәбилетлиги менен байланыслы. Бул минималлық 
жарықлықтың мәниси ҳәр бир бақлаўшы ушын орнықлы шама болып шықты. Сөндириў 
усылының мәниси бақланатуғын жарықлықтың шамасын сол минималлық сезиўдиң 
мәнисине шекем қандай да бир усылдың жәрдеминде ҳәлсиретиўден ибарат. 
Ҳәлсиретиўдиң неше емес киширейгенлигин билип, бақлаўшы дәслепки жарықлықты 
анықлай алады. Усындай жоллар менен жарықлықтың шамасының кд/м2 шамасының 
оннан мыңнан бир бөлиминдей бөлимин баҳалаўдың мүмкиншилиги туўылады. Басқа 
усыллардың ҳеш қайсысы да бундай сезгирликке ийе емес. 
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ЖАҚТЫЛЫҚТЫҢ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯСЫ 
IV бап. 

КОГЕРЕНТЛИК 
§ 11. Кирисиў 

 
1-параграфта еслетилип өтилген жақтылық дәстелериниң бир биринен ғәрезсизлиги 

нызамы жақтылық дәстелери ушырасқанда олардың тәсирлеспейтуғынлығын аңғартады. 
Бул жағдай Гюйгенс тәрепинен өзиниң "Трактатында" айқын түрде тәрийипленди: "Ҳәр 
қыйлы тәреплерден ҳәм, ҳәтте, қарама-қарсы тәреплерден келгенде оның нурларының 
бири екиншисине өзиниң тәсирин тийгизбеўи, олардың бир бирине ҳеш қандай иркиниш 
жасамаўы жақтылықтың ең әжайып қәсийетлериниң бири болып табылады. Усының 
салдарынан бир неше бақлаўшы бир ўақытта бир тесик арқалы ҳәр қыйлы предметлерди 
көре алады ...". Гюйгенстиң өзи бул жуўмақты толқынлық көз-қараслар тийкарында 
түсиниў қыйын емес деп қосады. Жуўмақ суперпозиция принципиниң салдары болып 
табылады (4-параграфқа қараңыз). Бул принцип бойынша биз жақтылық толқынының 
жақтылық векторы басқа жақтылық толқынының векторы менен ҳеш қандай майысыўсыз 
әпиўайы түрде қосылады. Бирақ, бундай жағдайда екинши сораў туўылады. Суперпозиция 
принципи бойынша айырым толқынлардың векторларын қосқанда амплитудасы 
қосылыўшы толқынлардың амплитудаларының қосындысына тең болған толқынның 
алыныўы мүмкин. Ал, толқынның интенсивлиги амплитуданың квадратына пропорционал 
болғанлықтан, қосынды толқынның интенсивлиги қосылыўшы толқынлардың 
интенсивликлериниң қосындысына тең болмайды. Өйткени бир неше шамалардың 
қосындысының квадраты олардың квадратларының қосындысына тең емес. Әдеттеги 
тәжирийбе еки ямаса бир неше жақтылық дәстелери пайда еткен жақтыландырыўлардың 
ҳәр бир дәсте пайда еткен жақтыландырыўлардың әпиўайы қосындысына тең 
болатуғынлығын көрсетеди. Демек, бир қарағанда, әдеттеги эксперименталлық фактлар 
толқынлық көз-қарасларға қарама-қарсы келеди деп жуўмақ шығарыўға болады. 

 
§ 12. Когерентлик ҳаққында түсиник. Тербелислердиң интерференциясы 

 
Бул фундаменталлық машқалағы айқынлық киргизиў ушын тербелислер менен 

толқынлардың қосылыўы менен байланыслы болған мағлыўматларды еске түсиремиз. 
Бирдей дәўирге ийе болған  

𝑠1 = 𝑎1 sin(𝜔𝑡 + 𝜑1) , 𝑠2 = 𝑎2 sin(𝜔𝑡 + 𝜑2) (12.1) 
еки гармоникалық тербелисти қосықанда дәўири тап сондай болған 

𝑠 = 𝑠1 + 𝑠2 = 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝜃) (12.2) 
гармоникалық тербелис алынады. Алынған тербелистиң амплитудасы А менен фазасы θ 
төмендегидей қатнаслардан анықланады: 

𝐴2 = 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 2𝑎1𝑎2 cos(𝜑1 − 𝜑2), (12.3) 

𝑡𝑔𝜃 =
𝑎1 sin𝜑1 + 𝑎2 sin𝜑2
𝑎1 c𝑜𝑠 𝜑1 + 𝑎2 c𝑜𝑠 𝜑2

  
(12.4) 

(12.3)-аңлатпа қосынды тербелистиң амплитудасының квадратының қосылыўшы 
тербелислериниң амплитудаларының квадратларының қосындысына тең емес екенлигин 
көрсетеди, яғный қосынды тербелистиң энергиясы қосылыўшы тербелислердиң 
энергияларының қосындысына тең емес. Қосыўдың нәтийжеси қосылыўшы 
тербелислердиң фазалар айырмасы болған (𝜑1 − 𝜑2) шамасынан ғәрезли ҳәм 𝐴2 =
(𝑎1 − 𝑎1)

2 шамасынан (бул 𝜑1 − 𝜑2 = 𝜋 болған жағдайда)  𝐴2 = (𝑎1 + 𝑎1)
2 шамасына 

шекемги (бул 𝜑1 − 𝜑2 = 0 болған жағдайда) қәлеген мәнислерге ийе болады. 
Бирақ, биз ҳеш қашан (12.1) аңлатпаның жәрдеминде тәрийипленетуғын 
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гармоникалық, яғный шексиз узақ ўақыт даўамында өзгермейтуғын амплитудаға ийе 
тербелислер менен ис алып бармаймыз. Әдетте ўақыттың өтиўи менен тербелислер 
үзиледи ҳәм басқа, турақлы емес өзгеретуғын фазаға ийе болған тербелислер жүзеге 
келеди. Бундай тербелислер қатаң түрдеги гармоникалық тербелислер бола алмайды. 
Бундай жағдайда қосынды интенсивлик те (𝐼~𝐴2) ўақыттың өтиўи менен өзгереди10. 

Бул интенсивликти бақлап биз өзгеретуғын мәнислерди алған болар едик; бирақ, 
бундай жағдайда интенсивликтиң өзгерисин бақлаў ушын 𝐼 диң өзгерисин тез белгилеп 
алыўға қәбилетли болған әсбап керек болады. Бундай әсбап болмаған жағдайда биз I диң 
барлық өзгерислерин қадағалай алмаймыз ҳәм интенсивлик 𝐼 диң 𝐼 ̅ арқалы 
белгиленетуғын орташа мәнисин ғана регистрациялаймыз. Тап сол сыяқлы адамның 
көзлери өзгермели тоқ шынжырындағы қыздырыў лампасының жарықлығының өзгерисин 
бақлай алмайды ҳәм базы бир орташа жарықлықты бақлайды. 

𝜑1 − 𝜑2 = 𝜓 белгилеўин киргизип ψ фазасының турақлы емес өзгерис ўақыты ψ ға 
салыстырғанда үлкен болған τ ўақыты ишиндеги қосынды тербелислердиң 
амплитудасының квадратының орташа мәнисин есаплаймыз: 

𝐼~̅�̅�2 =
1

𝜏
∫𝑎1

2 + 𝑎2
2 + 2𝑎1𝑎2 cos(𝜑1 − 𝜑2) 𝑑𝜏

𝜏

0

= 

= 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 2𝑎1𝑎2
1

𝜏
∫cos𝜓𝑑𝜏

𝜏

0

. 

 
(12.5) 

Егер ψ шамасы бақлыў ўақыты τ дың ишинде өзгермесе, онда  

1

𝜏
∫ cos𝜓 𝑑𝜏

𝜏

0

= cos𝜓 

теңлигине ийе боламыз ҳәм усыған сәйкес  

�̅�2 = 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 2𝑎1𝑎2 cos𝜓 , яғный 𝐼 ̅ ≠ 𝐼1 + 𝐼2. 
Тербелислер тосыннан үзилсе ҳәм қайтадан тикленсе фазалар айырмасы пүткиллей 
тәртипсиз өзгереди ҳәм τ ўақыты ишинде нолден 2π ге шекемги мәнислер арасында 

тәртипсиз түрде өзгериске ушырайды. Сонлықтан 
1

𝜏
∫ cos𝜓 𝑑𝜏
𝜏

0
 нолге умтылады ҳәм биз 

�̅�2 = 𝑎1
2 + 𝑎2

2, яғный 𝐼 ̅ = 𝐼1 + 𝐼2 
теңликлерине ийе боламыз.  

Демек, бирдей дәўирге ийе тербелислерди қосқанда пайда болған еки жағдайды 
айыра алыў керек. 

1. Тербелислердиң фазалар айырмасы бақлаў өткериў ушын жеткиликли болған τ 
ўақыты ишинде өзгериссиз сақланады. Қосынды тербелистиң орташа энергиясы дәслепки 
тербелислердиң орташа энергияларының қосындысына тең емес ҳәм фазалар 
айырмасына байланыслы қосынды тербелистиң орташа энергиясы дәслепки 
тербелислердиң орташа энергияларының қосындысынан кем ямаса үлкен болыўы 
мүмкин. Бундай жағдайда тербелислер когерент тербелислер деп аталады. Ҳәр бир 
тербелистиң интенсивликлериниң қосылыўы орын алмайтуғын тербелислерди қосыў 
тербелислердиң интерференциясы деп аталады. 

                                                      
10 Бул жерде баянланатуғын интерференциялық қубылыслардың өзгешеликлери қәлеген 

фотометрлик шамаға тийисли (ағысқа, жарықлыққа, жақтыландырылғанлыққа). Сонлықтан атап 
айтқанда қандай фотометрлик шама ҳаққында айтылып атырғанлығын конкретлестириў айрықша 
мәниске ийе емес ҳәм "интенсивлик" термини майданның кернеўлилигиниң амплитудасының 
квадратына пропорционал болған қәлеген энергиялық шама ушын қолланылады. 
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2. Бақлаўдың барысында тербелислердиң фазалар айырмасы тәртипсиз түрде 
өзгереди. Қосынды тербелистиң орташа энергиясы дәслепки тербелислердиң 
энергияларының қосындысына тең. Бундай жағдайдағы тербелислерди когерент емес 
тербелислер деп атайды. Оларды қосқанда барлық ўақытта интенвисликлердиң 
қосылыўы бақланады, яғный интерференция бақланбайды. 

Жоқарыда айтылғандай, бирдей жийиликтеги қатаң түрдеги гармоникалық 
тербелислер барлық ўақытта да бир бири менен когерентли. Себеби олар үзилиске 
ушырамай даўам етеди ҳәм сонлықтан олардың фазалар айырмасы узақ ўақытлар 
даўамында өзгериссиз қалады. Сонлықтан бундай гармоникалық тербелислерди қосқанда 
барлық ўақытта да интерференция көринеди. 

Демек, бирдей жийиликке ийе болған еки гармоникалық тербелистиң қосылыўының 
нәтийжеси олардың арасындағы фазалар айырмасынан ғәрезли. Бирдей жийиликке ҳәм 
ықтыярлы фазаларға ийе болған көп санлы N дана тербелислерди қосыўдың нәтийжеси, 
әлбетте, фазалардың тарқалыўы нызамынан ғәрезли болады. Әпиўайылық ушын барлық 
тербелислер бирдей 𝑎 амплитудаға ийе деп болжап қосынды интенсивликтиң 𝑁2𝑎2 
шамасы менен нолдиң арасында болатуғынлығын табамыз. Рэлейдиң көрсеткениндей11, 
фазалардың өзгерислери тосыннан болатуғын тарқалыўда және фазалардың көп санлы 
өзгерислери болып өтетуғын ўақыттың ишинде усындай тербелислердиң қосындысының 
орташа энергиясы 𝑁𝑎2 шамасына тең болады (яғный, бул улыўмалық жағдайда 
интенсивликлердиң қосылыўы орын алады).  

Бул жуўмақтың жақтылықтың ҳақыйқый дереклери ушын тиккелей қатнасы бар. 
Деректи болып табылатуғын ҳәр қыйлы шығарыўшы орайлардың (атомлардың)  
тербелислериниң қосындысы жақтыландырылғанлықты пайда етеди. Оның берилген 
ўақыттығы ҳәм берилген ноқаттағы шамасы айырым орайлардың тербелислериниң 
фазаларының қатнасынан ғәрезли. Бирақ, бизиң көзлеримиз қабыл етиў ушын жеткиликли 
ўақыт интервалындағы ҳәм майданның деткиликли дәрежеде жақтыландырылғанлығына 
сәйкес келетуғын  орташа жақтыландырылғанлықты ғана  қабыл етеди. Бул жағдай 
фазалық қатнаслардың толық орташаланыўына алып келеди. Нәтийжеде қабыл 
етилетуғын жақтыландырылганлық бизиң дерегимиздиң ҳәр бир жақтылық шығаратуғын 
орайлары тәрепинен пайда етилетуғын жақтыландырылғанлықлардың әпиўайы 
қосындысы  болып табылады. Сонлықтан бизиң бирдей болған еки шам биреўине 
қарағанда еки есе үлкен жақтыландырылғанлықты пайда етеди деп айтыўға ҳуқықымыз 
бар.  

 
§ 13. Толқынлардың интерференциясы 

 
Алдыңғы параграфта берилген анықлама бойынша биз толқынлардың қосылыўында 

интенсивликтиң қосылыўы орын алмайтуғын жағдайда толқынлардың интерференциясы 
ҳаққында гәп етемиз. Бирдей жийиликлерге ийе болған толқынлардың 
интерференциясының шәрти олардың когерентлиги, яғный бақлаў ушын жеткиликли 
болған ўақыт ишиндеги фазалардың айырмасының өзгериссиз қалыўы болып табылады. 
Дара жағдайда монохромат толқынлар, яғный когерент тербелислер пайда ететуғын 
толқынлар когерентли болып табылады ҳәм интерференцияға ушырай алады (әлбетте, 
Егер олар бирдей дәўирге ийе болса). Когерент толқынлардың интерференцияланыў 
қәбилетлиги усы толқынлар жетип келетуғын қәлеген ноқатта интерференцияланатуғын 

                                                      
11 Дж. В. Стрэтт (Рэлей). Волновая теория света.- М.: Гостехиздат, 1940, § 4. Рэлейдиң 

таллаўларының баянламасын мына китапта табыў мүмкин: Г. С. Горелик. Колебания и волны.- М.: 
Физматгиз, 1959, гл. X, § 2. 
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когерент тербелислердиң орын алатуғынлығын аңғартады. Әпиўайылық ушын биз еки 
толқын да сызықлы поляризацияға ийе деп болжаймыз. Интерференцияның нәтийжеси 
бақлаў орнындағы интерференцияланыўшы толқынлардың фазалар айырмасы бойынша 
анықланады. Ал бул фазалар айырмасы болса толқынлардың дәслепки фазалар айырмасы 
бойынша анықланады. Ал фазалар айырмасы болса бақлаў ноқатынан толқынлардың ҳәр 
қайсысының дерегине шекемги қашықлықлардың айырмасынан ғәрезли.   

Мейли еки когерент толқын 𝑆1 ҳәм 𝑆2 дереклеринен шығатуғын болсын (4.1-сүўрет). 
Бул толқынлардағы тербелислер сызылма тегислигине перпендикуляр ҳәм 𝑀 ноқатында 
бақланатуғын болсын. Есаплаўлардың әпиўайы түрге ийе болыўы ушын еки толқын бирдей 
амплитудаға ийе деп болжап биринши ҳәм екинши толқынлар тәрепинен 𝑀 ноқатында 
пайда етилген тербелислердиң  

𝑠1 = 𝑎 cos [2𝜋 (
𝑡

𝑇
−
𝑑1
𝜆
)], 

𝑠2 = 𝑎 cos [2𝜋 (
𝑡

𝑇
−
𝑑2
𝜆
) − 𝜑] 

шамаларына тең екенлигин табамыз. Бул теңликлерде 𝑑1 = 𝑆1𝑀 ҳәм 𝑑2 = 𝑆2𝑀, λ – толқын 
узынлығы, φ – басланғыш фазалар айырмасы. 

𝑀 ноқатында қосылып тербелислер 

𝑠 = 𝑠1 + 𝑠2 = 2𝑎 cos (𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

+
𝜑

2
) cos [(𝜋

𝑡

𝑇
−
𝑑2 + 𝑑1
2𝜆

) −
𝜑

2
] 

(13.1) 

тербелисин береди. 

Демек, 𝑀 ноқатындағы тербелистиң амплитудасы  2𝑎 cos (𝜋
𝑑2−𝑑1

𝜆
+
𝜑

2
) шамасына ҳәм   

4𝑎2 cos2 [(𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

) +
𝜑

2
] 

шамасына пропорционал болған интенсивликке ийе болады. 
Когерентли толқынлар ушын φ турақлы шама ҳәм сонлықтан ҳәр қыйлы ноқатлардағы 

интенсивликтиң айырмасы 𝑑1 менен 𝑑2 қашықлықлардың айырмасынан ғәрезли болады. 
Қашықлықлардың усындай айырмасының болыўының салдарынан еки толқынның 
жүрислер айырмасы ҳаққында гәп етиў қабыл етилген. Усы толқынлар тәрепинен  олардың 
ушырасыў ноқатында пайда етилген тербелислер сол еки толқынның басланғыш фазалары 
бирдей болған жағдайда да фазалар айырмасына ийе болады. Жүрислер айырмасының 
бар болыўының нәтийжесинде пайда болатуғын фазалар айырмасы  

𝜓 = 𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

 

шамасына тең болады.  
Жүрислер айырмасын толқын узынлығы арқалы аңлатамыз: ∆= 𝑑2 − 𝑑1 = 𝑚𝜆. Бул 

аңлатпада 𝑚 арқалы қәлеген сан белгиленген (пүтин ямаса бөлшек). Сәйкес фазалар 
айырмасы 𝜓 = 2𝜋𝑚 ге тең. Егер дәслепки фазалар бирдей болса (𝜑 = 0)? онда бирдей 
амплитудаға ийе болған еки интерференцияланыўшы толқынлардың интенсивлиги 

𝐼~𝐴2 = 4𝑎2 cos2 (𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

) = 4𝑎2 cos2𝑚𝜋 
(13.2) 

түриндеги аңлатпаның жәрдеминде есапланады. 𝑚 ниң пүтин мәнисине 2𝜋𝑚 шамасына 
тең болған фазалар айырмасы ҳәм 4𝑎2 шамасына пропорционал болған интенсивлик 
сәйкес келеди. Егер 𝑚 ниң ярым пүтин мәниси орын алатуғын болса, онда қосылатуғын 
тербелислердиң фазалары қарама-қарсы бағытланған ҳәм интенсивлик нолге тең. Улыўма 
жағдайда 𝑚 бөлшек сан. Амплитудалар бир бирине тең болмаған жағдайда интенсивлик 

𝐼~𝐴2 = 𝑎1
2 + 𝑎2

2 + 2𝑎1𝑎2 cos(2𝜋𝑚) = (𝑎1 − 𝑎2)
2 + 4𝑎1𝑎2 cos

2(𝜋𝑚) (13.3) 
формуласының жәрдеминде анықланады. 𝑚 ниң мәниси пүтин сан болғанда 𝐴2 =
(𝑎1 + 𝑎2)

2 максимумлары, ал ярым пүтин болғанда 𝐴2 = (𝑎1 − 𝑎2)
2 минимумлары пайда 
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болады. 

 
4.1-сүўрет. Еки когерент деректен келетуғын толқынлардың фазалар айырмасын есаплаў 

ушын арналған схема. 
 
Демек, бирдей амплитудалар (ҳәм интенсивликлер) менен тәрийипленетуғын 

ноқатлардың кеңисликтеги орны 
𝑑2−𝑑1

𝜆
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 шәртин қанаатландырады екен, яғный 

фокуслары 𝑆1 ҳәм 𝑆2 ноқатларында жайласқан көшери 𝑆1𝑆2 болған айланыў 
гиперболоидының бети болып табылады екен (4.1-сүўретте усындай гиперобоидлердиң 
бириниң сызылма тегислиги менен кесими штрихланған сызық пенен көрсетилген). Дара 
жағдайда, сызылмада OO' сызығының жәрдеминде көрсетилген ортадағы тегислик 
максималлық интенсивлик тегислигине сәйкес келеди. 

Интенсивликтиң жоқарыда тәрийипленген тарқалыўы дәслепки фазалар айырмасы 
нолге тең болған еки когерент толқынның интерференциялық сүўрети болып табылады. 
Егер дәслепки фазалар айырмасы нолге тең болмаса, онда қараңғы ҳәм жақтылы жолақлар 
φ ден ғәрезли болған жаңа аралықлық орынларға ийе болады. Ҳақыйқатында, мысалы, 
бул жағдайда интерференциялық сүўреттеги максимум шәрти 

𝑑2 − 𝑑1
𝜆

+
𝜑

2𝜋
= 𝑚 

түрине ийе болады. Демек, φ диң нолден өзгешелиги 
𝑑2−𝑑1

𝜆
 қатнасының пүтин санға тең 

болмаўына эквивалент екен (φ = 0 шәрти орынланғанда пүтин санға тең болатуғын еди). 
Когерентли емес толқынлар болған жағдайда φ диң ҳәр бир мәнисине өзиниң 

интерференциялық сүўрети сәйкес келеди ҳәм бул сүўрет ўақыттың өтиўи менен басқа 
интерференциялық сүўрет пенен алмасады. Егер олардың алмасыўы жеткиликли 
дәрежеде тез болатуғын болса, онда биз бундай бир заматлық интерференциялық 
сүўретлерди бақлаў мүмкиншилигине ийе бола алмаймыз ҳәм интенсивликтиң 
монотонлық тарқалыўына сәйкес келетуғын базы бир орташа ҳалды қабыл етемиз.  

Жоқарыда қарап өтилген амплитудалары тең ҳәм тең емес толқынлардың мысалында 
биз амплитудалар арасындағы қатнастың интерференциялық сүўреттиң сапасына күшли 
тәсир ететуғынлығы көринди. Биринши жағдайда интерференциялық сүўреттеги 
жақтыландырылғанлықтың максимумы областлары жақтыландырылғанлығы нолге тең 
областлар менен гезеклеседи. Екинши жағдайда болса интерференциялық сүўрет бир 
текли жақтыландырылған фонның үстине түседи. Оның жақтыландырылғанлығы (𝑎1 −
𝑎2)

2 шамасына пропорционал [(13.3) пенен салыстырыңыз]. 
Интерференциялық майдандағы жақтылы ҳәм қараңғы жолақлардың гезеклесип 

тарқалыўын бақлаўдың мүмкиншилиги бул фонның жақтыландырылғанлығынан әдеўир 
байланыслы. Сонлықтан интерференциялық сүўреттиң көриниўин ямаса констрастлығын 
баҳалаў ушын Майкельсон интерференциялық майданның базы бир ноқаты ушын 

𝑉 =
𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
𝐸𝑚𝑎𝑥 + 𝐸𝑚𝑖𝑛

 
 

қатнасының жәрдеминде анықланатуғын 𝑉 көриниў параметрин киргизди. Бул қатнаста 
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𝐸𝑚𝑎𝑥 ҳәм 𝐸𝑚𝑖𝑛 арқалы майданның сайлап алынған ноқаты жанындағы интерференциялық 
жолақлардың максималлық ҳәм минималлық жақтыландырылғанлықлары белгиленген. 𝑉 
параметри 1 ден 0 ге шекем өзгере алады. Оның биринши мәниси ең контрастлы 
интерференциялық сүўретке, ал екиншиси оның толық жоғалыўына сәйкес келеди.  

Адамның көзиниң интерференциялық сүўреттеги жақтылы ҳәм қараңғы жолақларды 
исеним менен айыра алыўы ушын 𝑉 ның шамасы 0,1 ден киши болмаўы ямаса 𝐸𝑚𝑖𝑛 ≈
0,82𝐸𝑚𝑎𝑥 теңлигиниң орынланыўы керек. 

Биз қарап өткен элементар мысалда 𝑉 параметриниң мәниси тек 
ин6терференцияланыўшы толқынлардың амплитудалары арасындағы қатнастың 
жәрдеминде анықланады: 

𝑉 =
2𝑎1𝑎2

𝑎1
2 + 𝑎2

2 =
2𝑎2/𝑎1

1 + (𝑎2/𝑎1)2
. 

(13.3) 

Бирақ, 𝑉 ның мәниси интерференцияланатуғын толқынлардың поляризациясының 
ҳалларының айырмасынан да, интерференцияланыўшы жақтылық дәстелериниң 
қурамында когерентли емес жақтылықтың бар болыўынан да ҳ.т.б. ғәрезли. 
Интерференцияланыўшы толқынлардың поляризация ҳалының интерференциялық 
сүўреттиң көриниў параметриниң мәнислерине тәсири 18-параграфта толығырақ 
талланады. 

Қурамына когерентли емес жақтылық киретуғын жақтылық дәстелериниң 
интерференциясы жийи ушырасады. Бундай жақтылық дәстелери қосылатуғын орында 
өзиниң анықламасы бойынша жақтылық тербелислериниң когерентли емес бөлимлери 
тең өлшеўли жақтыландырылған фонды пайда етеди ҳәм бул интерференциялық 
сүўреттиң көриниўиниң (контрастлығының) төменлеўине алып келеди. 

Қурамына когерент жақтылықтың γ үлеси киретуғын бирдей қосынды интенсивликке 
ийе болған усындай еки дәстениң интерференциясын қараймыз. Бундай жағдайда ҳәр бир 
жақтылық дәстесиниң интенсивлигин 𝐼1 = 𝛾𝐼1 + (1 − 𝛾)𝐼1 түринде жазыў мүмкин. Бул 
теңликте биринши қосылыўшы бул дәстелердиң қурамына киретуғын когерент 
жақтылықтың интенсивлигин аңғартады, ал екиншиси когерентли емес жақтылықтың 
интенсивлиги. Интерференциялық сүўреттиң жақтыландырылғанлығының өзгермели 
қураўшысын тербелислердиң тек когерентли бөлими пайда етеди ҳәм, сонлықтан, (13.3)-
аңлатпаның орнына 

𝐼~2𝐼1[1 + 𝛾 cos(2𝜋𝑚)] = 2𝐼1[1 − 𝛾 + 2𝛾 cos
2 𝜋𝑚] (13.5) 

аңлатпасын аламыз.  Ертеректе айтылған жағдайға сәйкес, жақтылықтың когерентли 
емес бөлими (1 − 𝛾) ҳәр қыйлы амплитудаларға ийе толық когерентли дәстелердегидей 
тең өлшеўли жақтыландырылған фонды пайда етеди [(13.3) пенен салыстырыңыз]. (13.5)-
аңлатпаға сәйкес интерференциялық сүўреттиң көриниўи 

𝑉 =
𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
𝐸𝑚𝑎𝑥 + 𝐸𝑚𝑖𝑛

= 𝛾 
(13.6) 

түрине енеди. Солай етип, интерференциялық сүўреттиң көриниў параметри 
интерференцияланыўшы жақтылық дәстелеринде қатнасатуғын когерентли жақтылықтың 
үлесине тиккелей тең екен. Демек, бундай жағдайларда сүўреттиң көриниўин өлшеў бул 
жақтылық дәстелериниң когерентли қураўшыларының үлесин анықлаўға мүмкиншилик 
береди екен. Улыўмалырық жағдайда жартылай когерентли жақтылық мәселеси арнаўлы 
түрде 22-параграфта қаралады. 

 
§ 14. Оптикада когерентли толқынлардың жүзеге келиўи 

 
Тәжирийбелер бир биринен ғәрезсиз болған еки жақтылық дереги, мысалы еки шам 

ямаса ҳәтте жақтылық шығарып турған бир денениң еки участкасы кеңисликтиң бир 
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областына жақты жиберсе, онда бизлердиң интерференцияны бақламайтуғынлығымызды 

ҳәм интенсивликлердиң қосылатуғынлығын көрсетеди. Алдыңғы параграфларда 
баянланған материаллар  тийкарында биз, әлбетте, усындай тәжирийбениң нәтийжелери 
жақтылық ҳаққындағы көз-қарасларды бийкарлайды деп айта алмаймыз. Орнықлы 
(бақланатуғын) интерференциялық сүўреттиң болмаўы тек ғана бизиң дереклеримиздиң 
когерент толқынларды жибермейтуғынлығын ғана аңғарта алады. Демек, бул дереклер 
тәрепинен жиберилетуғын толқынлардың монохромат емес (12-параграфты қараңыз). 
Монохроматлық мәнисте ең жақсы дереклерден (сийрек газлердиң жарық шығарыўы) 
туратуғын бир биринен ғәрезсиз болған дереклерден бизиң интерференцияны ала 
алмайтуғынлығымыз ҳеш бир деректиң монохромат жақтылықты 
шығармайтуғынлығының дәлили болып табылады. Бул айтылғанлардың барлығы да 
жақтылықтың лазерлик емес дереклерине тийисли. 

Бирақ, лазер нурының жоқары монохроматлығы еки ҳәр қыйлы болған лазердиң 
жақтылық дәстелериниң интерференциясын бақлаўдың мүмкиншилигин тәмийинлейди. 
4.2-сүўретте ҳәр қыйлы болған еки лазер пайда еткен лазерлик нурлардың 
интерференциялық сүўретиниң микрофотограммасы көрсетилген; онда жақтылықтың 
интенсивлигиниң максимумлары менен минимумларының дәўирли түрдеги тарқалыўы 
анық көринип тур. 

 
4.2-сүўрет. Еки лазерден шыққан еки жақтылық дәстесинен алынған интерференциялық 

сүўрет. 
 
Ҳақыйқый лазерлик емес нурланыўдың, соған сәйкес бир биринен ғәрезсиз болған 

жақтылықтың еки дерегиниң монохромат емеслигиниң физикалық себебин түсиниў қыйын 
емес. Ҳақыйқатында да, жақтылықтың шығарылыўы атомлық процесслердиң салдары 
болып табылады ҳәм жақтылықтың бир биринен ғәрезсиз еки дерегинде биз бир бири 
менен байланыспаған атомлардың нурланыўы менен ис алып барамыз. Усындай 
атомлардың ҳәр биринде нурланыў процессиниң нурланыўдың нәтийжесинде энергияны 
жоғалтыўдың ямаса қоршап турған атомлардың тәсиринде үзилиўиниң салдарынан жүдә 
қысқа ўақыт даўам етеди. Ҳәтте қоршаған атомлардың кесент бериўи минимумға алып 
келинген жүдә қолайлы жағдайларда да (күшли сийреклетилген газлердиң жақтылық 
шыгарыўы) "дурыс" нурланыўдың ўақыт бойынша узақлығы секундтың жүз миллионнан 
биринен аспайды. Жақтылық шығарғаннан кейин атом қайтадан, бирақ жаңа басланғыш 
фазаға ийе болған жақтылықты шағара алады. Сонлықтан бир биринен ғәрезсиз болған еки 
атомның нурлары арасындағы фазалар айырмасы қәлеген жаңа шығарыў актинде, яғный 
жүдә киши ўақыт аралығында өзгериске ушырайды: бундай дереклер когерентли емес 
толқынларды нурландырады ҳәм олар тәрепинен пайда етилген бир заматлық 
интерференциялық сүўретлер тез ҳәм тәртипсиз түрде алмасады. Сонлықтан бизлер тек 
орташа сүўретти, яғный жақтыландырылғанлықтың тең өлшеўли тарқалыўын ғана бақлай 
аламыз. 

Демек, еки когерент толқынды алыў ушын бир биринен ғәрезсиз болған еки дерек 
жарамсыз болып табылады. Бирақ, Френель (1816-жылы) толқынлардың еки системасын 
алыў ушын тек бир атомның (ямаса бир бири менен тығыз жайласқан группаның) 
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нурланыўын пайдаланып мақсетке жетиўге болатуғынлығын көрсетти12. Олар, әлбетте, 
пайда болыўының улыўмалығына байланыслы когерент болады. Буның ушын шығарылған 
нурланыўды еки ағысқа бөлиў (шағылыстырыў ямаса сындырыў жолы менен) ҳәм ҳәр 
қыйлы болған 𝑑1 ҳәм 𝑑2 жолларды өткеннен кейин оларды ушырастырыўға мәжбүрлеў 
зәрүр. Усындай жоллар менен биз бир деректен (атомнан), бирақ ҳәр қыйлы ўақытларда 
бир бирине салыстырғанда жүдә киши кешигиў менен шыққан ҳәм сонлықтан когерентлик 
орын алатуғын толқынларды ушырастырыўға мәжбүрлеймиз (толқынлардың еки топары 
да атомның бир шығарыў актине тийисли). 

 

 
 
 
 

4.3-сүўрет. 
Франелдиң биайнасы. 

 
Френель әмелде бул усылды деректен шыққан жақтылықты бир биринен 1800 қа 

жақын мүйешке бурылған еки айнада шағылыстырыў жолы менен жүзеге келтирди 
(Френелдиң биайналары). Нурлардың жолы 4.13-сүўретте келтирилген. S тен шыққан 
нурлар туўры АА экранына шекем жетпейди, себеби оны КК экраны иркип қалады. S 
дерегиниң ҳәр бир атомынан АА экранға ҳәр қыйлы узынлыққа ийе болған еки жол 
бойынша жүрип өткен ҳәм сонлықтан бир бирине салыстырғанда кешигетуғын толқынлар 
келип жетеди. S тен шығатуғын және I ҳәм II айналарда шағылысатуғын нурлар 𝑆 дерегиниң 

                                                      
12 Егер жақтылық шығаратуғын еки атом бир бирине жүдә жақын жайласқан болса (қашықлық 

жақтылықтың толқын узынлығынан киши болса), онда олар бир биринен ғәрезсиз болмайды: атомлардың 
биреўиниң нурланыўы екиншисине тәсир етеди ҳәм сонлықтан олардың нурланыўы белгили дәрежеде 
когерент болады. Бирақ бундай жағдайда атомлар өзлериниң ийелеген орынлары бойынша бир бирине 
сәйкес келеди. 
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I ҳәм II айналардағы жормал сүўретлери болған 𝑆1 ҳәм 𝑆2 дереклеринен шығатуғындай 
когерент толқынлардың еки системасы болып табылады. Бул толқынлар АА экранының ҳәр 
қыйлы ноқатларына 𝑆1 ҳәм 𝑆2 дереклеринен экранның сәйкес ноқатына шекемги 
қашықлықлар бойынша анықланатуғын ҳәр қыйлы фазалар айырмасына ийе болып келеди  
Сонлықтан, 4.3-сүўретте көрсетилгендей, экранның ҳәр қыйлы ноқатларында 
жақтыландырылғанлықтың шамасы ҳәр қыйлы болады.  

 
§ 15. Интерференциялық схемалардың тийкарғы характеристикалары 

 
Тек ғана жокарыда тәрийипленген тәжирийбеде ғана емес, ал басқа да көп санлы 

интерференциялық схемаларда бирден бир нурландырыўшы орайдың еки сүўретин пайда 
ететуғын дүзилислердиң жәрдеминде когерент толқынлардың еки дерегин алыўға алып 
келинеди. Биз ең әҳмийетли болған тәреплери айқын көринетуғын бир схеманы толығырақ 
қараймыз. 

Бийе билинзасы деген атама менен белгили схемада когерент толқынларды алыў 
диаметри бойынша кесилген линазаның жәрдеминде алынады. Линзаның еки ярымы бир 
биринен аз шамаға ажыратылған. Соның нәтийжесинде жақтылық шығаратуғын S 
ноқатының 𝑆1 ҳәм 𝑆2 ҳақыйқый сүўретлери алынады. Ярым линзалар арасындағы кесилген 
орын K экраны менен жабылады13 (4.4-сүўрет). 

Интерференция 𝑆1 ҳәм 𝑆2 дереклеринен шыққан жақтылық ағыслары бир бириниң 
үстине түсетуғын областта бақланады. Интерференциялық майданның М ноқаты 
интерференцияға ушырайтуғын еки нурдың жүрислер айырмасынан ғәрезли болған 
жақтыландырылыўға ийе болады. Бул схемада интерференцияланыўды жақтылық 
ағысларының Ω денелик мүйештиң мәниси бойынша берилетуғынлығы айқын түрде 
көринип тур. Оның шамасы дәстелердиң бетлесетуғын бөлими менен анықланатуғын 
нурлар арасындағы 2𝜑 = ∠𝑄1𝑆1𝑅1 = ∠𝑄2𝑆2𝑅2 мүйешинен ғәрезли. Бул 2φ мүйешин биз 
бетлесетуғын нурлардың апертурасы деп атаймыз. Усы 2φ мүйешиниң максималлық 
мәниси 𝑆1𝑄1 ∥ 𝑆2𝑄2 ҳәм 𝑆1𝑅1 ∥ 𝑆2𝑅2 шәртине сәйкес келеди. Усының менен бирге 
экранның шексизликте жайласқан болыўы керек. Әдетте 2φ мүйеши бираз киши болады. 
Себеби экран 𝑆1𝑆1 қашықлығына салыстырғанда үлкен ҳәм шекли болған D қашықлығында 
жайласқан Апертураның шамасы 2φ интерференция майданының мүйешлик өлшемлерин 
анықлайды. Ал бул майданның орташа жақтыландырылғанлығы 𝑆1, 𝑆2 дереклериниң 
жақтылығынан ҳәм мүйешлик өлшемлеринен ғәрезли. Интерференция майданы арқалы 
өтиўши толық ағыс бул майданның бетиниң өлшемине, яғный 2φ ге пропорционал. 
Интерференцияның салдарынан интерференциялық майданда 
жақтыландырылғанлықтың қайтадан тарқалыўы орын алады ҳәм усыған сәйкес 
интерференциялық жолақлар пайда болады. 

S тен интерферометрдиң ҳәр бир тармағынан M ге қарай жүриўши нурлар арасындағы 
мүйеш 2ω М ноқатында интерференциялық эффектти анықлайтуғын нурлардың ашылыў 
мүйеши болып табылады. Бул мүйештиң мәниси интенференциялық майданның қәлеген 
басқа ноқаты ушын да тап сондай мәниске ийе. Бул мүйешти биз интерференцияның 
апертурасы деп атаймыз. Интерференция майданында оған нурлардың жақынласыў 
мүйеши 2w сәйкес келеди. Оның мәниси 2ω мүйеши менен сүўретлерди дүзиў қағыйдасы 

                                                      
13 Бийе билинзасын 𝑆1 менен 𝑆2 лер 𝑆 дерегиниң жормал сүўретлери болып табылатуғындай 

етип пайдаланыўға болады. Жормал дереклерден шыққан дәстелердиң бир бириниң үстине түсиўи 
ушын линзаның орайынан бир бөлекти кесип алыў ҳәм қалған еки бөлегин бир бирине 
жақынластырыў керек. 
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бойынша байланысқан. Экранға шекемги қашықлық өзгериссиз қалатуғын жағдайларда 2ω 
мүйешиниң шамасы үлкен болған жағдайларда 2w мүйешиниң мәниси де үлкен болады. 

Интерференция апертурасының шамасы 2ω деректиң руқсат етилген өлшемлери 
менен тығыз байланыслы. Теория менен тәжирийбе (§ 17 ге қараңыз) интерференцияның 
апертурасының үлкейиўи менен айқын түрдеги интерференциялық сүўрет алынатуғын 
деректиң кеңлигиниң өлшемлери де киширейетуғнылығын көрсетеди. 
Жақтыландырылғанлық деректиң кеңлигине пропорционал болғанлықтан 
интерференцияның апертурасының үлкейиўи интерференциялық сүўреттиң 
жақтыландырылғанлыгының кеңейиўине алып келеди. Усының менен бирге 
интерференциялық майданның өлшемлери менен байланыслы болған 
интерференцияланыўшы жақтылық ағысларының үлкенлиги § 7 ге сәйкес Φ = 𝐵𝜎Ω 
аңлатпасының жәрдеминде есапланады (дерек өзиниң бетине нормал бағытта 
нурландырады деп есаплаймыз). Деректиң берилген 𝐵 жарықлығында ағыстың шамасы 
𝜎Ω көбеймесинен ғәрезли, соның менен бирге жоқарыда айтылып өтилгениндей, σ үлкен 
болған сайын интерференцияның апертурасы киши болады, ал бир бириниң үстине 
түсетуғын дәстелердиң апертурасы үлкен болса Ω шамасы да үлкен болады. Берилген 
интерференциялық сүўрет үлкен өлшемлерге және жақсы жақтыландырылғанлыққа ийе 
болыўы ҳаққындағы мәселени таллағанда бир ўақытта қосылыўшы нурлардың үлкен 
апертурасын (2φ) ҳәм интерференцияның киши апертурасын (2w) тәмийинлеўдың 
мүмкиншилигин есапқа алыў керек. 

Бийе интерферометриниң тийкарғы белгилери қәлеген интерференциялық схемада 
қайталанады. Оны улыўма түрде 4.5-сүўреттегидей етип сүўретлеўге болады. 

𝑆1 ҳәм 𝑆2 сүўретте көрсетилмеген интерферометрдиң оптикалық схемасының 
жәрдеминде алынған нурландырыўшы 𝑆 орайының сүўретлери. Бул ноқатлар 𝑆 орайының 
жормал сүўрети де, ҳақыйқый сүўрети де бола алады. Дара жағдайда 𝑆 сол ноқатлардың 
бирине сәйкес келиўи де мүмкин (Ллойд схемасы, төмендеги 4.8-сүўретте келтирилген). 
Интерференцияның апертурасы 2ω ҳәм оның менен байланысқан 2w мүйеши жақтылық 
дерегиниң руқсат етилген өлшемин анықлайды. Оның кеңлиги 2𝑏 арқалы белгиленген (4.5-
сүўретке қараңыз). Қәлеген интерферометрдеги интерференциялық сүўретти есаплағанда 
𝑆1 менен 𝑆2 дереклериниң бир бирине салыстырғандағы жайласыўын ҳәм олардың 𝐸𝐸 
экранына салыстырғандағы орнын билиў жеткиликли. Егер 𝐸𝐸 экраны 𝑆1𝑆2 сызығына 
перпендикуляр жайластырылған болса, онда § 13 те көринип турғанындай, 
интерференциялық жолақлар концентрлик шеңберлер болып табылады (𝑆1 ҳәм 𝑆2 
фокусларына ийе айланыў гиперболоидлардың көшерге перпендикуляр болған тегислик 
пенен кесилисиў тегислиги). EE экранын 𝑆1𝑆2 сызығына параллель етип жайластырғанда 
жолақлар гиперболалар түрине ийе. Олар ноқатлық дерек болған жағдайда (сфералық 
толқын) 𝑂𝑀 ≫ 𝑆1𝑆2 шәртине сәйкес параллель туўрылардан азмаз ғана айырмаға ийе 
болады. Әдетте дерек сыпатында системаның симметрия тегислигине параллель болған 
жақтыландырылған саңлақ қолланылады (Бийе билинзасының кесимине, Френель 
биайнасының қабырғасына ҳәм т.б.). Усындай сызықлы деректе (цилиндр тәризли 
толқынлар) оның ҳәр қыйлы ноқатларынан алынған интерференциялық сүўретлер бир 
бирине салыстырғанда сызылма тегислигине перпендикуляр бағытта жылысқан болады. 
Нәтийжеде 𝐸𝐸 саңлаққа параллель болған интерференциялық сүўретлер алынады. 
Сонлықтан, максимумлар менен минимумлардың тарқалыўы ҳаққындағы мәселени 
шешкенде сызылма тегислиги менен шеклениўге болады. Бул соңғы жағдайды есаплаймыз 
(4.5-сүўрет). 
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4.5-сүўрет. Улыўмалық интерференциялық схема: ∠𝑃𝑆𝑃 = 2𝜔 – интерференцияның 
апертурасы; ∠𝑆1𝑀𝑆2 = 2𝑤 – 𝑆𝑃 нурларының жақынласыў мүйеши; 𝑆1𝑆2 = 2𝑙;𝑀𝑁 =
ℎ;𝑂𝑀 = 𝐷. 𝑁 ноқаты ушын жүрислер айырмасы ∆= 𝑑2 − 𝑑1 = 2ℎ · 2𝑙/(𝑑1 + 𝑑2). 

 
Мейли, 𝑆1𝑆2 = 2𝑙, 𝑆1𝑆2 ден экранға шекемги қашықлық 𝑂𝑀 = 𝐷, ал, 𝑆1 ҳәм 𝑆2 ден 

экранның қәлеген 𝑁 ноқатына шекемги қашықлық сәйкес 𝑑1, 𝑑2 болсын. Егер 𝑆1 менен 𝑆2 
синфазалы болса, онда орайлық максимум ортадағы сызықтағы 𝑀 ноқатында жайласқан 
болады (𝑆1𝑀− 𝑆2𝑀 = 0). 

4.5-сүўреттен экранның 𝑀 нен ℎ қашықлығында жайласқан қәлеген 𝑁 ноқатындағы 
жүрислер айырмасы 𝛥 = 𝑑2 − 𝑑1 ны анықлаў қыйын емес: 

𝑑2
2 = 𝐷2 + (ℎ + 𝑙)2, 𝑑1

2 = 𝐷2 + (ℎ − 𝑙)2, 
𝑑2
2 − 𝑑1

2 = (𝑑2 + 𝑑1)(𝑑2 − 𝑑1) = 2ℎ · 2𝑙 
ямаса 

∆≡ 𝑑2 − 𝑑1 =
2ℎ · 2𝑙

𝑑2 + 𝑑1
. 

Жүрислер айырмасы ∆ барлық ўақытта да бир неше толқын узынлығына тең ҳәм 
барлық ўақытта да 𝑑1 менен 𝑑2 ден киши. Сонлықтан 𝑑2 + 𝑑1 ≈ 2𝑑 деп алыў мүмкин. Бул 

теңликте 𝑑 = 𝑂𝑁. Тап сондай дәлликте 𝑑 = 𝑑1 +
∆

2
= 𝑑2 −

∆

2
 теңликлерин жазыў мүмкин. 

Демек,  

∆= ℎ
2𝑙

𝑑
. 

(15.1) 

Көпшилик жағдайларда экранға шекемги қашықлық 𝐷 ның мәниси 2𝑙 ден әдеўир 
үлкен. Сонлықтан 𝑑 ≈ 𝐷, яғный 

∆= ℎ
2𝑙

𝐷
. 

(15.2) 

Буннан кейинги таллаўларда биз пайдаланған жақтылықты монохромат деп 
болжаймыз. Енди толқынлардың монохромат емес (когерентликтиң жоқ болыўы) 
екенлигине байланыслы болған қыйыншылық Френелдиң усылына байланыслы 
сапластырылғаннан кейин биз толқынларды монохромат деп есаплап принципиаллық 
қәтеликке жол қоймаймыз ҳәм тек ғана есаплаўларды әпиўайыластырамыз. 
Толқынлардың қатаң түрдеги монохромат емеслигиниң бақланатуғын ҳақыйқый картинаға 
қандай өзгерислерди киргизетуғынлығы кейинирек көрсетиледи. 

Мейли, дерек λ узынлығындағы толқынларды жиберетуғын болсын. Толқын 

узынлықларында аңлатылған жүрислер айырмасы ∆= ℎ
2𝑙

𝐷
= 𝑚𝜆 түринде жазылады. Бул 

аңлатпада 𝑚 арқалы интерференцияның тәртибин анықлайтуғын пүтин ямаса бөлшек 
қәлеген сан белгиленген. § 13 те келтирилген есаплаўларға сәйкес, 
жақтыландырылғанлықтың ℎ тың (ямаса 𝑚 = 2𝑙ℎ/𝜆𝐷 шамасының) мәнисинен ғәрезли 
өзгериси (интерференцияланыўшы толқынлардың 𝑎 амплитудалары бирдей болғанда) 

𝐴2 = 4𝑎2 cos2 (𝜋
2𝑙

𝜆𝐷
ℎ) =4𝑎2 cos2 𝜋𝑚 

(15.3) 

формуласының жәрдеминде тәрийипленеди. Бул формула 𝑚 (0, 1, 2, ...) ниң пүтин 
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мәнислеринде максимумды, ал ярым пүтин мәнислеринде (1/2, 3/2, ...) минимумды 
береди. 

4.6-сүўрет (15.3)-формуланың жәрдеминде берилген жақтыландырылғанлықтың 
өзгерисин береди. 𝑚 ниң 1 шамасына өзгерисиндеги қоңсылас максимумлар менен 
минимумлар арасындағы қашықлық 

ℬ =
𝐷

2𝑙
𝜆 

(15.4) 

жолақтың кеңлиги деп аталады. Бул формула берилген D менен λ де 2𝑙 қаншама киши 
болса жолақлардың соншама кең болатуғынлығын көрсетеди. Жолақтың кеңлигин 
интерференцияның апертурасы менен байланыслы болған 2𝑤 қосылыў мүйешиниң 
жәрдеминде аңғартыў қыйын емес. Әдетте 2𝑤 мүйеши киши болғанлықтан 4.5-
сүўреттен2𝑙 = 2𝑤𝐷 теңлигиниң орынланатуғынлығы көринип тур, яғный 

ℬ =
𝜆

2𝑤
. 

(15.5) 

Жолақтың кеңлиги экранға шекемги қашықлық 𝐷 дан ғәрезли. Кеңликтиң шамасы 
экраннан қашықлаған сайын шексизликке шекем үлкейеди. Сонлықтан интерференциялық 
жолақтың мүйешлик кеңлиги түсинигин киргизген ақылға муўапық болып табылады. 
Мүйешлик кеңлик ҳаққында гәп етилгенде дереклер турған орыннан бақлағандағы 
қоңсылас максимумлар арасындағы мүйешлик қашықлықты түсиниў керек. Жолақтың 
мүйешлик кеңлиги 

𝛽 =
ℬ

𝐷
=
𝜆

2𝑙
 

(15.6) 

қатнасының жәрдеминде анықланады. Еки дерек арасындағы қашықлық 2𝑙 киши болған 
сайын мәниси үлкейеди. 

 
4.6-сүўрет.  

Еки нур интерференцияға ушырағандағы 
экранның жақтыландырылғанлығының 

өзгериўи: 
𝑎) жақтыландырылғанлықтын h 

координатасының функциясы түринде;  
б) экранның жақтыландырылғанлығының 

схема түриндеги сүўрети.   

 
Интерференциялық тәжирийбени жүзеге келтирип, биз ℬ, 𝐷 ҳәм 𝑙 шамаларын өлшеп 

жақтылық толқынының узынлығы λ ниң мәнисин анықлай аламыз. Ең дәслеп усындай 
өлшеўлердиң жәрдеминде жақтылық толқынларының узынлығы өлшенди ҳәм олар ең 

шетки қызыл нурларға шама менен 𝜆𝑞 = 8000 Å = 800 нм, ал шетки фиолет нурларға 𝜆𝑓 =

4000 Å = 400 нм толқын узынлығының сәйкес келетуғынлығын көрсетти. 
Жоқарыда келтирилген баянлаўлардан монохромат (λ белгили бир дәл мәниске ийе) 

жақтылықты пайдаланғанда ғана сүўреттиң жақтылы аралықлар менен бөлинген кескин 
түрдеги қара жолақлардан туратуғынлығы айқын болады. Ис жүзинде интерференциялық 
тәжирийбе ушын толқын узынлықлары бойынша бир биринен үлкен шамаға 
айралмайтуғын толқынды айырып алатуғын реңли шийшени (фақтылық фильтрин) 
пайдаланыў жеткиликли. Егер дерек ақ жақтылықты беретуғын болса, онда 
интерференциялық сүўрет реңли жолақлардың избе-излигинен турады. Қала берсе, толық 
қараңғылық ҳеш бир орында бақланбайды. Себеби бир толқын узынлығының минимумға 
ийе болыў орны басқа узынлыққа ийе болған жақтылық нурының максимумға ийе болыў 
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орнына сәйкес келеди. Берилген рең ушын қоңсылас максимумлар арасындағы қашықлық 
ℬ ның өлшеў арқалы усы реңге сәйкес келетуғын толқын узынлығын (жуўық түрде) анықлаў 
мүмкин. 

Жүдә жуқа болған басқа интерференциялық тәжирийбелерде (төменде келтирилген) 
жақтылық фильтрлериниң жәрдеминде жақтылықты монохроматластырыў жеткиликли 
емес ҳәм сонлықтан монохромат нурды алыўдың басқа усылларын пайдаланыў керек 
болады. 

 
§ 16. Ҳәр қыйлы интерференциялық схемалар 

 
Улыўмалық интерференциялық схеманың әҳмийетли болған белгилери (4.5-сүўретке 

қараңыз) төменде келтирилген жайластырыўлардың барлығында да бар. Олардың 
айырымларын қарап өтемиз. 

а. Френель биайнасы  (4.3-сүўретке қараңыз). Когерент толқынлардың 𝑆1 ҳәм 𝑆2 
дереклерин сыпатында 𝑆 тиң еки жормал сүўрети хызмет етеди. Айналар арасындағы 
мүйеш α қанша киши болса 𝑆1𝑆2 = 2𝑙 қашықлығы да киши болады ҳәм усыған сәйкес, 
интерференциялық сүўрет ирирек болады (17-шынығыўға қараңыз). Интерференцияға 
ушырайтуғын дәстелер бир бири менен бетлесе алатуғын максималлық денелик мүйештиң 
шамасы 𝑆1𝐵1𝐶1 ∥ 𝑆2𝑂𝐶2 ҳәм 𝑆1𝑂𝐶1

′ ∥ 𝑆2𝐵2𝐶2
′  шәртлери бойынша зәрүрли болған 2𝜑 =

∠𝐶1𝑆1𝐶1
′ = ∠𝐶2𝑆2𝐶2

′  мүйештиң жәрдеминде анықланады. Усының менен бир қатарда экран 
жеткиликли дәрежеде узақта жайласқан болыўы керек (теориялық жақтан – шексиз үлкен 
қашықлықта). 

Шағылысыў нызамларының тийкарында 2𝜑 = 2𝛼 теңлигиниң орынланыўы керек, α – 
айналар арасындағы мүйеш.  Демек, бир бири менен бетлесетуғын дәстелердиң 
апертурасы 2α дан үлкен бола алмайды. Шекли қашықлықта жайласқан экран ушын 2𝜑 <
2𝛼. 2𝛼 шамасына интерференцияның апертурасы 2𝑤 = ∠𝑃𝑆𝑃 да, яғный үлкен шамаға 
қашықластырылған экранның қандай да бир ноқатында қосылатуғын интерференцияға 
ушыраған  еки нур арасындағы мүйеш те ийе. 4.3-сүўретте 𝑆1𝑆2 ден шекли қашықлықта 
жайласқан экрандағы 𝑀 майданының орайлық ноқаты ушын интерференцияның 
апертурасы көрсетилген. 

 
4.7-сүўрет. Френель бипризмасы: ∠𝑃𝑆𝑃 = 2𝑤 — 𝐸𝐸 экранның M орайындағы ноқаттың 

майданының интерференциясы ушын апертура, ∠𝑅1𝑆1𝑄1 = ∠𝑅2𝑆2𝑄2 = 2𝜑 — 
шексизликке шекем қашықластырылған экран ушын бир бириниң үстине түсетуғын 

дәстелердиң апертурасы. 
 
Демек, Френел биайналарында бир бири менен бетлесетуғын дәстелердиң апертурасы 

да (бул апертура интерференцияланыўшы ағыслардың денелик мүйешин анықлайды), 
интерференцияның апертурасы да бирдей мәниске ийе ҳәм оның шамасы айналардың 
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арасындағы мүйеш α ден ғәрезли. § 15 те айтылып өтилген жағдайлардан Френелдиң 
биайналарының интерференцияның үлкен өлшемлерин тәмийинлей алмайтуғынлығы 
келип шығады. Сонлықтан олардың интерференциялық сүўретти демонстрациялаў ушын 
жарамлылығы төмен. Соның менен бирге интерференцияның жеткиликли дәрежеде кең 
жолақларын алыў ушын айналар арасындағы киши мүйешлерде ислеў ҳәм айналардың 
бириккен орында қосымша жүрислер айырмасын пайда ететуғын текшениң пайда 
болмаўына итибар бериў керек. 

б. Френелдиң бипризмасы  (4.7-сүўрет). Бир бириниң үстине түсетуғын 
дәстелердиң максималлық апертурасы 2φ шексиз алыста турған экранға сәйкес келеди 
ҳәм 𝑆1𝐵1𝑅1 ∥ 𝑆2𝑂𝑅2 ҳәм 𝑆1𝑂𝑄1 ∥ 𝑆2𝐵2𝑄1 шәртлери бойынша анықланады. 

Экранның қашықлығы шекли болғанда бул апертураның мәниси бираз киши болады. 
Интерференцияның апертурасы 2𝑤 = ∠𝑃𝑆𝑃 бир бириниң үстине түсетуғын дәстелердиң 
апертурасынан бираз киши (2𝑤 мүйеши 𝑆1𝑆2 ден шекли қашықлықта жайласқан экрандағы 
M майданның орайлық ноқаты ушын көрсетилген, майданның басқа ноқатлары ушын 2𝑤 
дерлик тап сондай мәниске ийе болады). Бипризманың сындырыўшы мүйешлерин жүдә 
киши етип ислейтуғын болғанлықтан 𝑆1𝑆2 қашықлығының киши болыўын, соған сәйкес 
интерференцияның кең жолақларын тәмийинлеў ушын интерференцияның апертурасы 
бир бириниң үстине түсетуғын дәстелердиң апертурасынан дерлик айырмаға ийе 
болмайды. Сонлықтан, тап биайналарды пайдаланғандай, бипризма менен өткерилген 
тәжирийбелер интерференцияның киши майданын береди. 

 
4.8-сүўрет. Ллойд айнасы: 𝑀 ноқаты ушын интерференцияның апертурасы 2w ға, ал 𝑀′ 

ноқаты ушын 2𝑤′ шамасына тең. Айнаның бетинен узақласқан сайын интерференцияның 
апертурасы үлкейеди. 

 
в. Ллойд айнасы  (4.8-сүўрет). Деректен туўры шыққан нур туўры мүйешке жақын 

мүйешке бурылған айнада шағылысқан нур менен интерференцияланады. Демек, 𝑆 дереги 
менен оның айнадағы 𝑆1 жормал сүўрети когерент толқынлардың дереклери болып 
табылады. 

Ллойд схемасының Френель схемасынан айырмасы соннан ибарат, бул жағдайда 
интерференцияның апертурасы болған 2𝑤 шамасының мәниси интерференцияның 
экрандағы қайсы орын ушын изертленип атырғанлығына байланыслы. Усы орын 
майданның орайына (айна тегислиги) қанша жақын болса апертураның өлшеми де сонша 
киши болады (4.8-сүўретке қараңыз). Сонлықтан, айнаның бетине жақын болған экранның 
ноқатлары ушын салыстырмалы кең дереклерди пайдаланыўға болады ҳәм дүзилистиң 
жақтылық күши әдеўир жоқары болады14. Бирақ, бундай жағдайда айна тегислигинен бир 
қанша қашықлықта жолақлар жайылады. 

г. Жақтылық күши үлкен жайластырыў (Р. Поль) (4.9-сүўрет). S дерегинен шыққан 
жақтылық қалыңлығы 0,03-0,05 мкм шамасынан үлкен болмаған жуқа тегис параллель 
пластинканың еки бетинде шағылысады  (слюданың жуқа жапырағы). Бундай жағдайда S 

                                                      
14 § 17 ге қараңыз. 
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дерегиниң 𝑆1 ҳәм 𝑆2 жормал сүўретлери  когерент толқынлардың дереги болып табылады. 
𝑆1𝑆2 = 2𝑙 (слюдадағы сыныўды есапқа алмаған жағдайда). Интерференцияның апертурасы 
2𝑤 = ∠𝑃𝑆𝑄 интерференциялық майданның ноқатынан, яғный θ мүйешинен ғәрезли. 
Сүўреттен (4.9-сүўретке қараңыз) 

2𝑤 = ∠𝑃𝑆𝑄 =
𝑙

𝐴 + 𝐾
sin 2𝜃 

теңлигине ийе боламыз. Бул аңлатпада 𝐴 = 𝑆𝑂 – деректен слюдаға шекемги қашықлық, ал 
𝐾 = 𝑀𝑁 – слюдадан экранға шекемги қашықлық. 

𝑙 (≈ 0,05 мм) шамасы 𝐴 + 𝐾 (≈ 500 см) шамасынан әдеўир киши болғанлықтан ҳәтте 
𝜃 = 45𝑜  болған жағдайда да интерференцияның апертурасы жүдә киши болады. Усы 
жағдайға сәйкес деректиң өлшемин үлкен жақтылық ағымын беретуғындай етип алыўға 
болады (мысалы, сынап лампа). Сонлықтан қарап атырылған жайластырыў үлкен 
жақтылық күшине ийе ҳәм соған сәйкес оны аңсат түрде демонстрациялаў мүмкин. 
Интерференциялық майданның мүйешлик өлшеми жүдә үлкен. Бетиниң майданы бир 
неше квадрат сантиметр болған слюданың жапырағын алып, үлкен емес сынап 
лампасының жәрдеминде аудиторияның дийўалларын жаўып туратуғын ашық 
интерференциялық сүўретти алыў мүмкин. 

 

 
 
 

4.9-сүўрет. 
Жақтылық күши үлкен жайластырыў: 
∠𝑃𝑆𝑄 = 2𝑤 – қашықластырылған 

экранның 𝑀 ноқаты ушын 
интерференцияның апертурасы. 𝑙 жүдә 
киши болғанлықтан Q ноқаты дерлик P 

ноқатының астында жайласады. 
 

𝐴 + 𝐾 қашықлығы жүдә үлкен болғанлықтан (бир неше метр) экранда жүдә кең болған 
интерференция жолақлары алынады. Ҳақыйқатында да [(15.5)-аңлатпаға қараңыз], 
жақынласыў мүйешиниң мәниси 

2𝑤 =
𝑙 sin 2𝜃

𝐴 + 𝐾
 

аңлатпасының жәрдеминде есапланатуғын болғанлықтан  

ℬ =
𝜆

2𝑤
=
𝜆(𝐴 + 𝐾)

𝑙 sin 2𝜃
 

аңлатпасының орынлы болатуғынлығы сызылмадан көринип тур. 𝐴 + 𝐾 = 5 м деп болжап, 
𝜃 = 45𝑜  ҳәv λ = 5·10-5 см ушын 5 см ге тең болған ℬ ны аламыз. Деректиң өлшеми (≈ 10 
мм) 𝑆1𝑆2 қашықлығының шамасынан (≈ 0,1 мм) әдеўир үлкен. Сонлықтан деректиң 
сүўретлери дерлик толығы менен бир бириниң үстине түседи. Бирақ бул жағдай иске 
кесент бермейди. 

д. Юнг жайластырыўы. Юнг усылында бир бириниң үстине түсетуғын когерент 
толқынлардың пайда болыўы принципиаллық жақтан пүткиллий басқаша жүзеге келеди 
(4.10-сүўрет). 
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4.10-сүўрет. Юнг жайластырыўы: ∠𝑆1𝑆𝑆2 = 2𝑤 – майданның қәлеген ноқаты ушын 

интерференцияның апертурасы; ∠𝑅1𝑆1𝑄1 = ∠𝑅2𝑆2𝑄2 = 2𝜑 – шексизликте жайласқан 
экран ушын бир бириниң үстине түсетуғын дәстелердиң апертурасы. 

 
Жақтылықтың дереги сыпатында күшли жақтыландырылған S саңлағы хызмет етеди. 

Оннан шыққан жақтылық толқыны бир толқын фронтының ҳәр қыйлы участкалары 
жақтыландырған енсиз еки 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақларына келип түседи. 

Киши 𝑆1 ҳәм 𝑆2 тесиклеринен өткен жақтылық дәстелери дифракцияның салдарынан 
кеңейеди ҳәм олардың айырым бөлимлери бир бириниң үстине түсип басқа 
интерференциялық схемалардағыдай интерференцияны пайда етеди. Юнг 
жайластырыўында интерференцияның апертурасы болған 2𝑤 = ∠𝑆1𝑆𝑆2 шамасы 𝑆1 ҳәм 𝑆2 
саңлақлары арасындағы қашықлықтың 𝑆 тен 𝑆1𝑆2 шекемги қашықлыққа қатнасының 
жәрдеминде анықланады. 

Юнг тап усындай жоллар менен интерференция қубылысын биринши болып бақлады 
(1802-жылы)15 ҳәм биринши болып амплитудаларды қосыў принципи тийкарында 
интерференция қубылысын түсиндирди. Бул тәжирийбениң тарийхый әҳмийети жүдә 
уллы. Бирақ бул жағдайда интерференцияны түсиндириў бираз қыйын. Себеби Юнг 
жайластырыўында толқынның еки участкасының ушырасыўы шағылысыўдың (биайна) 
ямаса сыныўдың (бипризма) салдарынан емес, ал дифракция қубылысына байланыслы 
жүзеге келеди. Бул тәжирийбе дифракцияға арналған бөлимде толығырақ қаралады. 

 
§ 17. Жақтылық дерегиниң өлшеминиң әҳмийети. Кеңисликлик когерентлик 

 
Усы ўақытқа шекем биз әмелде пайдаланылатуғын барлық интерференциялық 

схемаларда жақтылық дерегиниң өлшемлериниң үлкен әҳмийетке ийе екенлигин бир 
неше рет қайталадық. Егер деректиң өлшемлери жақтылық толқынының узынлығынан 
әдеўир киши болса, онда барлық ўақытта анық көринетуғын интерференциялық сүўрет 
бақланады. Себеби, деректиң қандай да бир ноқатынан интерференциялық майданның 𝑀 
ноқатына шекемги аралықта жүрислер айырмасы барлық ўақытта бир мәниске тең болады. 

                                                      
15 Жайластырылыўы бойынша уқсас болған тәжирийбе 1665-жылы Гримальди тәрепинен 

өткерилген еди. Бирақ ол дерек сыпатында Қуяштың жақтылығын тиккелей пайдаланыўдың 
салдарынан S саңлағын пайдаланбаған. Есаплаўлар усындай шараятта және саңлақлар арасындағы 
Гримальди пайдаланған қашықлықта жақтылық дереги сыпатында үлкен мүйешлик өлшемге ийе 
болған Қуяшты (шама менен 0,5 градус) пайдаланғанда интерференция қубылысының 
бақланыўының мүмкин емес екенлигин көрсетеди. Гримальди тәрепинен бақланған жақтылық 
жолақлары менен саялар, көринип турғанындай, контраст қубылыслары болып табылады (93-
шынығыўға қараңыз). 
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Бирақ, әмелде биз әдетте өлшемлери жақтылықтың толқын узынлығынан жүдә үлкен 
болған дереклер менен ис алып барамыз. Жоқарыда айтылғанларға сәйкес, деректиң бир 
ноқатының сүўретлери болған ноқатлардан шыққан толқынлардың 
интерференцияланады. Сонлықтан, өлшемлери сәйкес ноқатлар арасындағы қашықлыққа 
сәйкес келетуғын дерек болған жағдайда биз ҳақыйқатында көп санлы когерент жуплар 
пайда еткен интерференциялық сүўретлердиң бир бириниң үстине түсиўин жүзеге 
келтиремиз. Бул сүўретлер бир бирине салыстырғанда жылысқан болып, оған сәйкес 
келетуғын сүўрет жайылған, ал дереклердиң өлшемлери әдеўир үлкен болғанда пүткиллей 
бақланбай қалады. 

Деректиң өлшемлериниң интерференциялық сүўреттиң айқынлығына тәсирин 4.11-
сүўретте көрсетилген интерференциялық схеманың ҳәм деректиң кеңлиги 2𝑏 менен 
интерференцияның апертурасы 2𝑤 арасындағы қатнастың жәрдеминде санлы түрде 
аңлатыўға болады. 

Мейли 𝐴𝐵 кеңлиги 2𝑏 ға тең болған созылған дерек болсын. Қашықластырылған 
экрандағы 𝑆 ноқатынан (деректиң ортасы) алынатуғын интерференциялық максимумлар 
𝐴𝐴 кеңлигине ийе болған жолақты пайда етип, 𝑆0, 𝑆1, 𝑆1

′  ҳ.т.б. ноқатларда жайласады ҳәм 
кеңлиги ℬ ға тең болған жолақларды пайда етеди. Деректиң шетиненен (мысалы, 𝐴 
ноқаты) алынатуғын интерференциялық максимумлар деректиң өлшеми менен схеманың 
параметринен ғәрезли болған 𝑆0𝐴0 шамасына аўысқан  𝐴0, 𝐴1, 𝐴1

′  ҳ.т.б. ноқатларында 

жайласады. Бул аўысыўдың мәниси 𝑆0𝐴0 = 𝑆𝐴
𝑃𝑀

𝑆𝑃
 шамасына тең. Бурынырақ 

пайдаланылған 𝑆𝐴 = 𝑏, 𝑃𝑄 = 2𝑙, 𝑃𝑀 = 𝑑 белгилеўлерин пайдаланып 𝑆0𝐴0 = 𝑏
𝑑

𝑙/ sin𝜃
=

𝑏
𝑑

𝑙
sin 𝜃 екенлигин табамыз. 2𝑙 қашықлығының мәниси әдеўир үлкен болғанлықтан, 

жолақтың кеңлиги ℬ ны есаплағанда (15.2)-формуланы емес, ал (15.1)-формуланы 
пайдаланыў керек. Сүўреттиң ортасынан қашықласқанда 𝑑 шамасы өзгеретуғын 
болғанлықтан жолықтың кеңлиги де бираз өзгереди. Бирақ, бул өзгеристиң шамасы үлкен 
емес ҳәм сонлықтан оны есапқа алмаўға болады. Усыған байланыслы жолақтың кеңлиги 

ℬ =
𝑑

2𝑙
𝜆 шамасына тең. 

 
4.11-сүўрет. 2𝑏 sin𝑤 = 𝜆/4 шәртин келтирип шығарыў ушын арналған схема. 

 
Егер бир жолақтың аўысыўы (𝑆 тен) екинши жолақтан аўысыўы (𝐴 дан) жолықтың 

кеңлигиниң ярымына жететуғын болса (𝑆0𝐴0 = ℬ/2), онда деректиң биринши ярымының 
пайда ететуғын интерференциялық сүўрети екинши ярымы пайда ететуғын 
интерференциялық сүўретти толық жайып (шатастырып) жибереди ҳәм 
интерференциялық сүўрет алынбайды. Аўысыўдың үлкен мәнислеринде (𝑆0𝐴0 > ℬ/2) 
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интерференциялық сүўрет және пайда болады. 𝑆0𝐴0 = ℬ теңлиги орынланғанда 
(максимумлардың бир бириниң үстине түсиўи) интерференциялық сүўрет анық түрге 
енеди, бирақ, бундай жағдайда улыўмалық жақтылық фон күшейеди, алынған сүўреттиң 
контастлығы төменлейди ҳәм деректиң кеңлигиниң буннан кейинги өсиўи менен 
пүткиллей жоғалады. 

(15.3)-формуланы пайдаланып, деректиң кеңлигиниң өсиўи менен интерференциялық 
сүўреттиң контрастлыгының өзгерисин санлық жақтан есаплаўға болады (43-шынығыўға 
қараңыз). 

 
4.12-сүўрет. Бир бирине салыстырғанда жылыстырылған интерфенциялық 

сүўретлерди бир бириниң үстине жайластырыў: штрихланған ҳәм ноқатлық 
иймекликлердиң жәрдеминде биринши ҳәм екинши интерференциялық сүўретлерге 

сәйкес келетуғын   иймекликлер көрсетилген; тутас иймеклик интерференциялық 
сүўретлердиң қосылыўының нәтийжесинде пайда болған сүўретке сәйкес келеди: а —1/4 

жолаққа жылысыўда анық көринетуғын максимумлар менен минимумлар еле 
бақланады; б —1/2 жолаққа жылысыў орын алғанда жақтыландырыў бир текли. 

 
Егер 𝑆0𝐴0 шамасының мәниси жолақтың кеңлигиниң 1/4 шамасынан үлкен болмағанда 

интерференциялық сүўрет жеткиликли дәрежеде анық түрде көринеди (𝑆0𝐴0 = ℬ/4). 
(4.12- а ҳәм б сүўретлер). Сонлықтан узын созылған деректен алынатуғын 

интерференциялық сүўреттиң жақсы бақланыў шәртин 𝑏
𝑑

𝑙
sin𝜔 ≤

1

4

𝑑

2𝑙
𝜆 ямаса 

2𝑏 sin𝜔 ≤ 𝜆/4 (17.1) 
түринде жазыўға болады.  Жуўық характерге ийе болыўына қарамастан, оны деректиң 
мүмкин болған (руқсат етилген) өлшемлерин есаплаўдың тийкары етип алыўға болады. 

 

 
 

4.13-сүўрет. 
2𝑏 sin𝜔 = 𝜆/4 шәртин келтирип шығарыў 

ушын арналған сызылма. 

 
(17.1)-қатнастың әҳмийетли екенлигин нәзерде тутып, оны жуўық түрде тийкарлаўдың 

мүмкин екенлигин және бир, бир қанша улыўма болған усылдың жәрдеминде көрсетемиз. 
Созылған (2𝑙) деректен шыққан жақтылықтың интерференциясын сызылмада келтирилген 
қандай да бир интерферометрдиң жәрдеминде бақлаймыз (4.13-сүўрет). Бизиң 
интерферометримиздиң ийинлери арқалы өтетуғын I ҳәм II нурлар 2ω ға тең болған 



60 
 
интерференцияның апертурасын анықлайды. Мейли, мысалы, S ноқатынан (деректиң 
ортасы) шыққан нурлар экранның қандай да бир ноқатында максимумды пайда ететуғын 
болсын. A ноқатынан келетуғын нурлар экранның усы ноқатында  (𝐴𝑀 + 𝑆𝑁) шамасына 
тең жүрислер айырмасына ийе болады. Деректиң шетиндеги A ноқатынан келетуғын 
нурлар экранның тап сол ноқатында (𝐴𝑀 + 𝑆𝑁) шамасына тең жүрислер айырмасына ийе 
болады, себеби 𝐴𝑀 ниң үстиндеги 𝐴𝐼𝐼 нурының экранның сол ноқатындағы жүриў 
жолының узынлығы 𝑆𝐼𝐼 нуры ушын жүриў жолынан үлкен. Ал 𝑆𝑁 деги 𝐴𝐼 нуры ушын 𝑆𝐼 ге 
салыстырғанда киши. 𝐴𝑀 = 𝑆𝑁 = 𝑏 sin𝜔. Демек, 𝐴 ноқатынан экранның қарап атырылған 
ноқатына шекемги жүрислер айырмасы 𝑏 sin𝜔 шамасына тең болады. Егер 𝑏 sin𝜔 ≤ 𝜆/4 
теңсизлиги орынланатуғын болса, онда интерференциялық сүўреттиң әдеўир бузылыўы 
орын алмайды. 𝐴 ҳәм 𝑆 ушын айтылғанлар бир биринен қашықлығы 𝑏 ға тең болған 
деректиң оң ҳәм шеп тәрептеги ярымындағы қәлеген ноқатлардың жубы ушын дурыс.  

Демек, 𝑏 sin𝜔 ≤ 𝜆/4 шәрти интерференциялық сүўрет еле айқын көринетуғын жағдай 
ушын интерференциялық сүўреттиң ҳәм созылған деректиң өлшемлерин 
байланыстыратуғын шәрт болып табылады. Дара жағдайда, Егер интерференцияның 
апертурасы 1800 қа жететуғын болса (ω = 900), яғный биз интерференцияға ушыраўын 
мәжбүр ететуғын нурлар шама менен қарама-қарсы бағытларда тарқалатуғын болса, онда 
деректиң өлшеми толқын узынлығының 1/4 бөлиминен киши болыўы керек.  

 
 
 

4.14-сүўрет. 
Егер деректиң кеңлиги 2𝑏 ≤ 𝜆/4 

теңсизлигин қанаатландыратуғын болса, 
онда 1800 қа жақын болған мүйешлердеги 

интерференцияның жүзеге келиўи 
мүмкин. 

 
4.14-сүўретте келтирилген бундай жағдайды аңсат түрде тиккелей есаплаў мүмкин. 

Деректиң ортасынан (S ноқаты) ҳәм оның қандай да бир шетинен (мысалы, A ноқаты) 
шыққан нурлар қашықластырылған экранның базы бир ноқатына 𝐴1𝑆1 + 𝐴2𝑆2 = 2𝑏 
жүрислер айырмасы менен жетип келеди. Егер 2𝑏 = 𝜆/2 теңлиги орынланатуғын болса, 
онда S ноқатының максимумлары A ноқатының минимумлары менен бетлеседи. Тап 
усындай жағдай AB ноқатының оң ҳәм шеп тәрептеги ярымларының сәйкес ноқатлары 
ушын да орын алады. Демек 2𝑏 = 𝜆/2 болған жағдайда деректиң бир ярымының 
интерференциялық сүўрети екинши ярымының интерференциялық сүўрети менен 
былғасады. Интерференциялық сүўреттиң жақсы көриниўин сақлаў ушын 2𝑏 шамасының 
мәниси λ/4 тен үлкен болмаўы керек, яғный ω = 900 та (17.1)-шәртке сәйкес 2𝑏 = 𝜆/4 
теңлигиниң орынланыўы талап етиледи. 

Жоқары дәрежедеги көриниўшиликке ийе болған интерференциялық сүўретлердиң 
қәлиплесиўиниң мүмкиншиги мәселесин жоқарыда келтирилген жағдайлардан басқаша 
түрде қойыўға болады. 

Мәселени жаңаша қойыўға айқын түрдеги характер бериў ушын Юнгтың 
интерференциялық тәжирийбесиниң схемасын қараймыз (4.10-сүўретке қараңыз). 𝑆 
саңлағы бар биринши экран болмаған, ал жақтылық дереги 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақлары бар 
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экранды тиккелей жақтыландыратуғын жағдайды қараймыз. 

Егер саңлақлары бар экраннан узақта жайласқан жақтылықтың ноқатлық дереги 
пайдаланылатуғын болса, онда интерференциялық дүзилистиң кириў саңлағының 
болмаўына байланыслы интерференциялық сүўреттиң көриниўиниң 
төменлемейтуғынлығын айқын түсиниў мүмкин. Ҳақыйқатында да, бул жағдайда 𝑆1 ҳәм 𝑆2 
саңлақларының екеўине де жақтылықтың ноқатлық дерегинен тегис жақтылық фронты 
жетип келеди. Бул 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақларына жетип келетуғын толқын фронтының 
тербелислериниң теңлигин ҳәм усы участкалардағы тербелислердиң когерентлигин 
тәмийинлейди. Сондай-ақ, ноқатлық деректи саңлағы бар экранның бетиндеги 𝑆1𝑆2 
кесиндисиниң ортасында экран тегислигине түсирилген нормалдың бойына жатқарыўдың 
да кереги болмайды. Егер ноқатлық дерек саңлақларға салыстырғанда симметриялы 
жайласпаған болса да, ол саңлақлардың жақтыландырылыўының когерентлигин 
бузбайды. 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақлары арқалы жақтылық тербелислери бирдей фазада емес, ал 
фазалар айырмасы турақлы болған ҳалда өтеди. Бул еки саңлақты жақтыландырыўдың 
когерентлик шәртин ҳеш бир өзгериске ушыратпайды. 

𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақларына салыстырғанда ноқатлық деректиң симметриялы емес 
жайласыўының бирден бир нәтийжеси экрандағы интерференциялық сүўреттиң сәйкес 
жылжыўы болып табылады. Интерференциялық сүўреттиң көриниўи киширеймейди, 
бирақ оның өзи 𝑆1𝑆2 кесиндисиниң ортасына салыстырғанда симметриялы емес 
жайласады. Оны ақ жақтылықтың интерференциясында аңсат бақлаў мүмкин. Бул 
жағдайда орайлық интерференциялық жолақ реңлерге ийе болмайды. 

Тап сол сыяқлы интерференциялық сүўреттиң көриниўи саңлақлардың арасындағы 
қашықлықтың өзгерисине тәсир етпейди. Тек, әлбетте, оның кеңисликлик дәўири 
(интерференциялық жолақлар арасындағы қашықлық) саңлақлар арасындағы 
қашықлыққа керип пропорционал рәўиште өзгереди. Мейли, енди 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақлары 
бар экранға ноқатлық деректен емес, ал бетиниң ҳәр қыйлы ноқатларындағы  тербелислер 
бир бирине салыстырғанда толық когерент емес дерек бар болсын. Усындай толық емес 
когерентли жақтыландырыўды жақтылықтың созылған дерегиниң жәрдеминде жүзеге 
келтириў мүмкин. 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақлары арқалы тарқалатуғын жақтылық дәстелери де 
толық когерент болмайды. Нәтийжеде саңлақтан кейин жайластырылған экрандағы 
бақланатуғын интерференциялық сүўреттиң көриниўи төменлейди. 

Қурамына когерент емес жақтылық киретуғын теңдей интенсивликке ийе болған 
жақтылық дәстелериниң интерференциясында орын алған жағдайдың биз ҳәзир көрип 
өткен жағдайда да орын алатуғынлығы көринип тур. § 13 те интерференциялық сүўреттиң 
көриниўи 𝑉 интерференцияланыўшы жақтылық дәстелериндеги когерентли жақтылықтың 
үлеси γ ға тең екенлиги көрсетилди [(13.6)-ға қараңыз]. 

Демек, Юнг схемасы бойынша қойылған интерференциялық тәжирийбениң 𝑆1 ҳәм 𝑆2 
саңлақларына жетип келген жақтылық дәстелериниң кесиминдеги тербелислердиң бир 
бирине қанша когерентли екенлигин анықлаўға мүмкиншилик береди екен. 𝑆1 ҳәм 𝑆2 
саңлақларының арасындағы қашықлықты өзгертип ҳәм усының менен бир ўақытта 
олардың артында жайласқан экрандағы интерференциялық сүўреттиң көриниўин өлшеў 
жолы менен саңлағы бар экранды жақтыландыратуғын жақтылық дәстесиниң кесиминиң 
барлық майданындағы тербелислердиң когерентлигин "изертлеў" мүмкин екен. Бундай 
изертлеўдиң нәтийжелериниң санлық характеристикасы ушын жақтылықтың тарқалыў 
бағытына перпендикуляр болған кесимдеги кеңисликлик когерентлик түсиниги 
киргизиледи. 

Юнг схемасындағы интерференциялық сүўреттиң көриниўиниң 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақлары 
арасындағы қашықлыққа ғәрезлигин анықлаўдың санлы нәтийжелери сол саңлақларды 
жақтыландыратуғын жақтылық дерегиниң кесиминиң диаметрлериниң бири бойынша 
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кеңисликли когерентликти анықлаўға  мүмкиншилик береди. 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақларының 
басқа ориентациясындағы тап сондай өлшеўлерди өткерип ҳәм оларды жақтылық 
дәстесиниң басқа диаметри бойлап жылыстырып дәстениң басқа диаметри бойындағы 
кеңисликлик когерентликти анықлаў мүмкин ҳ.т.б.  

Егер пайдаланылатуғын жақтылық дәстеси жақтылықтың ноқатлық дерегинен 
нурландырылатуғын болса, онда жақтылық дәстесиниң барлық кесими бойынша 
кеңисликлик когерентлик бирдей болады ҳәм бирге тең. Бул интерференциялық сүўреттиң 
максималлық көриниўине сәйкес келеди (әлбетте, монохромат жақтылықты пайдаланған 
жағдайда).  

Егер жақтылық дәстеси созылған жақты шығарып турған дене, мысалы,  𝑆1 ҳәм 𝑆2 
саңлақларына салыстырғнада симметрия жайласқан диск тәрепинен нурландырылатуғын 
болса, онда бул жақтылық дәстесиниң кесими бойынша кеңисликлик когерентликти 
изертлеўдиң сапалық нәтийжесин болжаў қыйын емес. Дәстениң кесиминиң орайында 
кеңисликлик когерентликтиң максимал мәниске ийе болатуғынлығы анық. Усының менен 
бирге, дисктиң 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақлары бар экран тегислигинен алыслыўы менен жақтылық 
дастесиниң кеңисликлик когерентлиги өседи. 

Жоқарыда баянланған жағдайлардың шеклеринде ҳәм кеңисликлик когерентлик 
түсинигин пайдаланғанда Юнгтың интерференциялық тәжирийбесин дәстүрге айланған 
түрде қойғанда 𝑆 кириў саңлағының тутқан орны төмендегилерден ибарат болады. Бундай 
саңлақ болмағанда ямаса саңлақтың кеңлиги жүдә үлкен болғанда 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақларын 
жақтыландыратуғын жақтылық дәстелериниң кеңисликлик когерентлиги 
тәмийинленбейди. Бул жағдай интерференциялық сүўреттиң көриниўин нолге 
айландырады. 

Жоқарыда келтирилген 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақлары арқалы өткен жақтылық толқынларының 
толық емес когерентлиги түсинигине тийкарланған таллаўлар параграфтың басында гәп 
етилген қубылысларды, атап айтқанда жақтылық дерегиниң мүйешлик өлшемлери 
үлкейген жағдайдағы интерференциялық жолақлардың көриниўиниң кемейиўин 
түсиндиреди. Айырма таллаўлардың усылларынан ғана ибарат. Параграфтың басында 
созылған деректиң киши элементи тәрепинен шығарылған жақтылық пенен байланыслы 
болған интерференциялық сүўрет ҳаққында гәп етилди ҳәм деректиң ҳәр қыйлы 
ноқатларынан шыққан жақтылықлар пайда еткен интерференциялық жолақларындағы 
интенсивликлердиң қосындысы табылды; пайда болған сүўреттеги жолақлардың 
көриниўиниң төменлеўи деректиң ҳәр қыйлы участкаларының жолақларының ҳәр қыйлы 
орынларда жайласыўының салдары сыпатында қаралды. Екинши усылда алдын ала 𝑆1 ҳәм 
𝑆2 саңлақларындағы ҳәм жақтылықтың созылған дерегиниң барлығынан шыққан 
жақтылық тербелислери қаралды. Бул тербелислер толық когерентли болмай шықты ҳәм 
жолақлардың көриниўиниң киширейиўи 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақларындағы тербелислердиң 
толық емес когерентлигиниң көриниўи сыпатында интерпретацияланды. Айтылғанлардан 
мына жағдай айқын көринеди: интерференциялық жолақлардың көриниўиниң 
төменлеўиниң ең биринши себеби жақтылық дерегиниң шекли мүйешлик өлшемге ийе 
болыўы болып табылады ҳәм бир бири менен салыстырылып атырған таллаўлардың усылы 
деректиң ҳәр қыйлы участкаларының тәсирлериниң қайсы этапта суммаланатуғынлығы 
менен байланыслы: биринши усылда суммалаў ақырғы этапта, яғный интерференциялық 
сүўретте, ал екинши усылда – аралықлық этапта, 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақлары жайласқан 
тегисликте жүргизиледи. 

Жақтылықтың лазерлик дереклериниң өзгешеликлериниң бири олар тәрепинен 
нурландырылған жақтылық тербелислериниң кесиминдеги жоқары кеңисликлик 
когерентликтиң бар болыўында. Биз төменде лазер нуры пайдаланылғанда 
интерференциялық схемада кириў саңлағысыз әмелге асырыўдың мүмкин екенлигин 
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көремиз. Лазердиң жумыс ислеўиниң арнаўлы режиминде интерференциялық сүўреттиң 
көриниўин төменлетпей ҳәм, әлбетте, кеңисликлик дәўирдиң киширейиўине алып келиўи 
орын алатуғын 𝑆1 ҳәм 𝑆2 саңлақларын лазерден шығатуғын жақтылық дастесиниң 
шетлерине шекем жылыстырыўға болады  

 
§ 18. Көлденең толқынлардың интерференциясындағы поляризацияның тутқан орны 

 
§ 13 те көрсетилгендей, интерференцияланыўшы тербелислердиң екеўи де бирдей 

бағытқа ийе деп болжадық. Егер биз бойлық толқынлар менен ис алып баратуғын болсақ 
(мысалы, ҳаўадағы сес толқынлары), онда толқынның тарқалыў бағытына тербелислердиң 
бағыты да сәйкес келеди. Ал, толқынлар көлденең болса, онда еки толқынның тарқалыў 
бағытына ондағы тербелислердиң бағыты сәйкес келмейди. Ҳақыйқатында да, көлденең 
толқында толқынның тарқалыў бағытына перпендикуяр болған қәлеген бағыттағы 
тербелислердиң орын алыўы мүмкин. 

Егер жоқарыда қаралған жағдайларда орын алған аўысыўларды 
интерференцияланыўшы толқынлардың тарқалыў бағытына перпендикуляр бағыттағы 𝒔1 
ҳәм 𝒔2 векторларының жәрдеминде көрсетилетуғын болса, онда жақтылық 
толқынларының көлденеңлигине дыққат аўдарыўға болады. Бақлаў ноқатындағы қосынды 
аўысыў  𝒔 ти былайынша жазамыз: 

𝒔 = 𝒔1 + 𝒔2. 
Бундай жағдайда бақлаў ноқатындағы интенсивлик ушын 

𝐼~𝒔2 = 𝒔1
2 + 𝒔2

2 + 2𝒔1𝒔2 
аңлатпасына ийе боламыз. Көринип турғанындай, интерференциялық қубылыслар 

2𝒔1𝒔2 ағзасының жәрдеминде тәрийипленеди. Поляризацияланған жақтылық 
тербелислериниң интерференциясын жүзеге келтириў ушын 𝒔1 менен 𝒔2 тербелислериниң 
бағытлары бир бирине перпендикуляр болмаўы керек. Егер 𝒔1 менен 𝒔2 тербелислери өз-
ара перпендикуляр болса, онда интерференция бақланбайды ҳәм жақтылық дәстелериниң 
бир бириниң үстине түсетуғын областы бир текли жақтыландырылған болады. Көриниўдиң 
максималлық мәниси интерференцияланыўшы толқынлар бирдей поляризацияға ийе 
болса, яғный 𝒔1 менен 𝒔2 тербелислери параллель болған жағдайда алынады. Демек, 
поляризацияланған жақтылық толқынларының интерференциясы тек ғана амплитудалар 
менен фазалардан ғәрезли емес, ал поляризация ҳалынан да ғәрезли. 

Барлық бағыттағы тербелислер орын алатуғын көлденең тербелислер орын алатуғын 
тәбийий жақтылықтың интерференциясын бақлаў мүмкин. Бундай тәжирийбелерде әдетте 
тәбийий жақтылықтың когерент дәстелериниң интерференциясы жүзеге келеди. Бул 
мәселеге айқынлық киргизиў ушын тәбийий жақтылықтың интерференцияға ушырайтуғын 
ҳәр бир дәстесин бир бирине салыстырғанда ортогонал поляризацияланған ҳәм бир бири 
менен ҳеш қандай фазалық қатнас пенен байланыспаған еки толқынның суперпозициясы 
сыпатында қараймыз. Дәстелердиң контрастлығы шәрти бирдей поляризацияланган 
толқынлардың бирдей басланғыш фазаларға ийе екенлигин аңғартады. Сонлықтан 
тәбийий жақтылықтың еки когерентли дәстелерин бир бирине қосқанда бирдей 
поляризацияланган толқынлардың еки жубына жуўап беретуғын, бирақ кеңислик бойынша 
сәйкес келетуғын интерференыциялық сүўретлер алынады. 

14-параграфта баян етилген орталықтың атомлары тәрепинен жақтылықтың 
шығарылыўы ҳаққындағы элементар жағдайға бойынша да биз ҳәзир ғана еслетип өткен 
жуўмаққа келе аламыз. Қандай да бир атом тәрепинен шығарылған жақтылық 
поляризациялық жақтылық болып табылады. Бирақ, ҳәр қыйлы атомлардың нурланыўы 
ҳәр қыйлы болып поляризацияланған. Сонлықтан бизлер тәрептен бақланған жүдә көп 
санлы атомлардың нурланыўы өзиниң ишине болған барлық бағытлардағы тербелислерди 
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алады, яғный тәбийий жақтылық болып табылады. Соның менен бирге ҳәр бир атом 
жақтылықты шығара баслап, өзиниң нур шығарыўшылық ҳәрекетин қасқа ўақыттан кейин 
тоқтатады ҳәм буннан кейин тарбелисиниң жаңа бағыты ҳәм жаңа басланғыш фаза менен 
қайтадан жақтылық шығарады. Бирақ, бир толқынды екиге бөлетуғын Френелдиң усылы 
бул жағдайда да жәрдемге келеди. Интерференциялық тәжирийбелерде бизлер дерлик 
бир атом тәрепинен бир ўақытта шығарылған, яғный бирдей басланғыш фазаға ийе ҳәм 
тербелислериниң бағыты бирдей болған толқынларды ушарыстырыўға мәжбүрлеймиз. 
Нәтийжеде ҳәр қыйлы бағытта поляризацияланған толқынлардың араласпасынан 
туратуғын тәбийий жақтылықтың интерференциясын бақлаўдың мүмкин екенлиги келип 
шығады, өйткени интерференция бир поляризацияланған толқынның бөлимлери 
арасында жүзеге келеди. 

Поляризацияланған нурлардың интерференциясы мәселесине биз XVIII бапта қайтып 
келемиз. 

 
§ 19. Толқынлардың интерференциясы қубылысларында орын алатуғындай болып  

көринетуғын парадокслер 
 
Жақтылықтың еки когерентли дереги бар болған жағдайда, мысалы, дерек пенен оның 

айнадағы сүўрети бар болған жағдайда, қоршаған кеңисликте шамасы 𝑎1 + 𝑎2 ден 𝑎1 − 𝑎2 
ге шекем болған амплитудалардың тарқалыўы орын алады. Еки дерек тәрепинен пайда 
етилген амплитудалар бирдей болған дара жағдайда (𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎) қосынды 
тербелислердиң амплитудалары интенсивликтиң нолден 4𝑎2 қа шекемги өзгерисине 
сәйкес келетуғын нолден 2𝑎 ға шекем өзгереди. 

Улыўма айтқанда интерференциялық сүўретлердеги жақтыландырылғанлықтың 
максимумлары менен минимумлары нур энергиясының қандай да бир айланыслары 
менен байланысқа ийе емес, яғный минимум бақланатуғын орынларда жақтылық 
энергиясы энергияның басқа формасына, мысалы, жыллылыққа айланбайды. Тек ғана 
жақтылық ағысының қайтадан тарқалыўы болып өтеди ҳәм бир орынлардағы 
жақтыландырылғанлықтың максимумлары басқа орынлардағы минимумлар менен 
компенсацияланады. Дерек пенен айнаны қоршап турған жабық бет арқалы өтетуғын 
энергияның, ал оннан кейин сол бет арқалы айна жоқ ўақытта өтетуғын энергияның 
мәнисин есапласа, онда сол еки жағдайда да энергияның мәнислери бирдей болып 
шығады. Сонлықтан энергияның сақланыў нызамы менен ҳеш қандай қарама-қарсылық  
орын алмайды. 

Бирақ, бираз қурамалы болған жағдайларды да көз алдыға келтириў мүмкин. Когерент 
дереклер арасындағы қашықлық λ/2 ден киши деп болжайық, яғный 𝑆1𝑆2 = 2𝑙 < 𝜆/2. 
Бундай жағдайда 4.1-сүўреттен интенсивлик нолге айланатуғын бир де ноқатты таба 
алмаймыз; ҳақыйқатында да 𝑑1 − 𝑑2 шамасы барлық ўақытта да 2𝑙 ден ҳәм соған сәйкес 
λ/2 ден киши, яғный ҳеш орында  қосынды тербелислердиң амплитудасының нолге 
айланыў шәрти орынланбайды. Екинши тәрептен, 𝑂𝑂′ сызығының барлық ноқатлары ушын 
максимум шәрти орынланады, яғный бул сызықтың бойындағы барлық ноқатларда 
интенсивлик 4𝑎2 шамасына жетеди. Усындай әпиўайы таллаўдан максимумлар менен 
минимумлардың компенсацияланыўы мәселесиниң әпиўайы емес екенлиги келип 
шығарды. Ҳақыйқатында да, есаплаўлар бул жағдайда когерентли дереклердиң екеўин де 
қоршап турған жабық бет арқалы ўақыт бирлигинде ағып өткен улыўма энергия когерентли 
емес дереклер бар болған жағдайдағыға қарағанда үлкен болатуғынлығын көрсетеди. 
Әлбетте, бул жерде энергияның сақланыў нызамының бузылыўы орын алмайды. Бизлер 
когерентли дереклердиң жубы тәрепинен ўақыт бирлигинде шығарылған энергияның 
ҳақыйқый үлкейиўи менен ис алып барамыз. Энергия бизиң дереклерди энергия менен 
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тәмийинлейтуғын қорлардан алып бериледи. Егер оның қорлары шекленген болса, онда 
олар жоқарыда көрсетилген тәсирлесиўлердиң ақыбетинде қысқа ўақытлар ишинде 
сарпланады ҳәм дереклер өзиниң ҳәрекетин бурынырақ тоқтатады (сөниў күшейеди). 

Усындай жағдайды радио толқынларында аңсат жүзеге келтириўге болады. Олардың 
толқын узынлығы үлкен ҳәм, сонлықтан, усындай толқынлардың еки дерегин 
(антенналарды)  бир биринен толқын узынлығының жартысынан киши болған қашықлыққа 
жайластырыў қыйын емес. Усындай типтеги дүзилислер антеннаның нурландырыў 
қәсийетлерин жақсылайды ҳәм усының менен бирге нурланыўдың максимумын белгили 
бағытқа қарай бағдарлай алады (бағдарланған тәсир). Бундай жағдайлар әмелде жийи 
қолланылады. 

 
§ 20. Жолдың оптикалық узынлығы. Оптикалық системалардың таутохронизми 

 
Бул бапта талланған жақтылықтың интерференциялары бул қубылысты арнаўлы түрде 

өткерилетуғын тәжирийбелерде жүзеге келтириўге мүмкиншилик береди. Бирақ, 
қосылыўдың салдарынан интерференция бақланатуғын еки ямаса бир неше когерент 
толқынлардың қосылыўы қубылысы шын мәнисинде қәлеген оптикалық процессте 
бақланады. Қәлеген зат арқалы жақтылықтың тарқалыўы, еки орталық арасындағы 
жақтылықтың сыныўы, оның шағылысыўы ҳ.т.б. усындай процесслер болып табылады. 
Жақтылықтың заттағы тарқалыўы электромагнитлик толқынның усы заттың қурамына 
киретуғын электронларға (ҳәм ионларға) тәсир етиўи менен жүреди. Жақтылық 
толқынының тәсиринде бул зарядланған бөлекшелер тербеле баслайды ҳәм түсиўши 
толқынның дәўирине тең дәўирге ийе екинши электромагнитлик толқынларды 
нурландырады. Қоңсылас зарядлардың қозғалыслары бир толқынның тәсиринде жүзеге 
келетуғын болғанлықтан, екинши толқынлар белгили тәртипте фазасы бойынша 
байланысқан, яғный когерентли болады. Олар бир бири менен интерференцияланады ҳәм 
сол интерференция шағылысыў, сыныў, дисперсия, жақтылықтың шашыраўы ҳ.т.б. 
қубылысларды түсиндириўге мүмкиншилик береди. Биз буннан былай сол еслетилип 
өтилген қубылысларды көрсетилген көз-қараста түсиндириўге тырысамыз. Бул параграфта 
биз жоқарыда баянланған қубылыслардың ишинен бир дара жағдайды қараўға тоқтаймыз. 

Ең дәслеп Егер вакуумде толқынның тезлиги 𝑐 ҳәм толқын узынлығы 𝜆0 болатуғын 

болса, онда сыныў көрсеткиши 𝑛 болған орталық ушын сәйкес 𝑣 =
𝑐

𝑛
 ҳәм 𝜆 = 𝜆0/𝑛  

шамаларына ийе болатуғынлығымызды аңғарамыз. Усыған сәйкес Егер толқын бир 
орталықта (𝑛1) 𝑑1 жолын өтетуғын, ал екинши орталықта (𝑛2) 𝑑2 жолын өтетуғын болса, 
онда пайда болатуғын фазалар айырмасы 

𝜓 = 2𝜋 (
𝑑2
𝜆2
−
𝑑1
𝜆1
) = 2𝜋

𝑛2𝑑2 − 𝑛1𝑑1
𝜆0

 

түринде жазылады. Сыныў көрсеткишиниң жолдың узынлығына көбеймеси жолдың 
оптикалық узынлығы деп аталады. 𝑛1𝑑1 = (𝑑1) белгилеўин қабыл етип биз фазалар 
айырмасы ушын аңлатпаны 

𝜓 = 2𝜋
(𝑑2) − (𝑑1)

𝜆0
 

(20.1) 

түринде жаза аламыз. Егер (𝑑1) = (𝑑2) теңлиги орынланатуғын болса, онда жақтылық 
нурларының еки жолы бир бирине эквивалент болады, яғный олардың оптикалық 
узынлықлары бир бирине тең болса, онда ҳеш қандай фазалар айырмасын пайда етпейди. 
Бундай жолларда жийи түрде таутохронлық, яғный ўақыт бойынша бир бирине сәйкес 
келетуғын деп атайды. Себеби жақтылық геометриялық узынлығы бойынша бир бирине 
тең болмаған геометриялық узынлықлар бойынша бирдей ўақыттың ишинде тарқалады. 
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Мысалы, таутохронизм шәртин қандай да бир оптикалық система, соның ишинде 𝑆 
дерегиниң 𝑆′ сүўретин беретуғын линза арқалы өтиўши нурлардың барлық жоллары 
қанаатландырады. Ҳақыйқатында да, Егер айырым нурлар таутохронлық болмайтуғын 
болса, онда ҳәр қыйлы жоллар менен тарқалатуғын жақтылық толқынының бөлимлери 
базы бир фазалар айырмасына ийе болған ҳәм 𝑆′ ноқатында ушырасқанда базы бир 
фазалар айырмасына ийе болған болар еди. 𝑆 дерегиниң сүўрети болған жоқары 
интенсивликке ийе 𝑆′ тиң алыныўы усы 𝑆′ ноқатына жетип келген толқынның фазалар 
айырмасына ийе емес (таутохронлық жоллар менен) бөлимлериниң бир бирин 
күшейтиўиниң салдарынан жүзеге келеди. 𝑆 тен кеңисликтиң қәлеген басқа ноқатына алып 
келетуғын жоллар оптикалық жақтан бир бирине тең болмайды ҳәм 𝑆′ ноқатынан басқа 
ноқатлардың барлығында интерференцияланыў жақтылықтың ҳәлсиреўине алып келеди. 
Сонлықтан линзадағы сүўреттиң алыныўы интерференциялық эффект болып табылады. 
Усыған сәйкес линзаның сүўретти пайда ететуғын айырым нурлар арасында фазалар 
айырмасы пайда болмайды. Бул жағдай деректиң сүўретин пайда ететуғын қәлеген 
оптикалық системаға тийисли. 

 

 
4.15-сүўрет.  

Линзаның таутохронизми. 

4.15-сүўрет линзаның орайы ҳәм шети арқалы өтетуғын нурлардың қалайынша 
таутохронлы болатуғынлығын түсиндиреди. 𝑆𝐴𝐵𝑆′ геометриялық жолы 𝑆𝑀𝑁𝑆′ жолынан 
қысқа болатуғын болса да, линзаның ишиндеги нурлардың жолы сәйкес үлкен (АВ > MN). 
Линзаның материалының ишиндеги жақтылықтың тезлиги ҳаўадағы тезликтен киши 
болғанлықтан AB участкасындағы кешегиў SM ҳәм NS' участкаларына салыстырғандағы SA 
менен BS' участкасындағы алға кетиўди компенсациялайды. Таутохронизм шәрти 

𝑆𝐴 + 𝑛𝐴𝐵 + 𝐵𝑆′ = 𝑆𝑀 + 𝑛𝑀𝑁 +𝑁𝑆′ 
түрине ийе. Бул теңликте 𝑛 = 𝑛2/𝑛1 – линзаның материалының салыстырмалы сыныў 
көрсеткиши. 

 
§ 21. Монохромат емес жақтылық дәстелериниң интерференциясы 

 
§ 15 те еслетилип өтилгениндей, монохромат емес жақтылықтың интерференциясы ҳәр 

қыйлы λ лерге сәйкес келетуғын максимумлар менен минимумлардың жыйнағынан 
туратуғын қурамалы сүўреттен ибарат болады. Егер λ мүмкин болған барлық мәнислерге 
ийе болса, онда ℎ = 𝑚𝐷𝜆/2𝑙 аңлатпасына сәйкес экранның қәлеген ноқатына (ℎ) 
берилген толқын узынлығына ийе болған жақтылықтың үлкен ямаса киши интенсивлиги 
сәйкес келеди. Демек, экранның қәлеген бөлиминде әдеўир үлкен жақтыландырылғанлық 
орын алады. Егер бизиң дерегимизде ҳәр қыйлы толқын узынлықлары бирдей 
интенсивликке ийе ҳәм қабыллаўшы дерегимиз де барлық толқын узынлықлары ушын 
бирдей сезгирликке ийе болса (мысалы, идеал панхромат фотопленка), онда биз ҳеш бир 
интерференциялық сүўреттиң изин бақлай алмаған болар едик. 

Бундай жағдайдың орын алмаўы ушын толқын узынлықларының ҳәр қыйлылығы 
шекленген ҳәм олар λ менен λ + Δλ арасындағы базы бир спектраллық интервалдың 

ишинде болыўы керек. ℎ =
𝑚𝐷𝜆

2𝑙
 формуласын пайдаланып Δλ ниң шамасын аңсат табыўға 

болады. Ҳақыйкатында да, Егер (λ + Δλ) ушын m-тәртипли максимум λ ушын m-тәртипли 
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максимумның үстине түсетуғын болса интерференция бақланбайды. Бундай шараятта 
қоңсылас максимумлар арасындағы барлық интервал бизиң интервалымыздағы барлық 
толқын узынлықларының максимумлары менен толған болады (4.16-сүўрет). 
Интерференциялық сүўреттиң бир биринен ажыралмаслық шәрти: (𝑚 + 1)𝜆 = 𝑚(𝜆 + ∆𝜆), 
яғный 𝛥𝜆 = 𝜆/𝑚, бул аңлатпада 𝑚 арқалы пүтин сан белгиленген. ∆𝜆 менен 𝜆 ниң берилген 
мәнислеринде пайда болған интерференциялық сүўрет жоқары көриниўге ийе болыўы 
ушын тәртиби 𝑚 = ∆𝜆/𝜆 шамасынан әдеўир киши болған интерференциялық жолақларды 
бақлаў менен шеклениў керек16. 

 
4.16-сүўрет. Монохромат емес нурлардың интерференциялық максимумларының 

тарқалыўы: тутас сызық – λ толқын узынлығы ушын жақтыландырылғанлықтың 
тарқалыўы, А – m-тәртипли максимум, G – (m+1)-тәртипли максимум, B, C, D, … лар 𝜆 <

𝜆𝑔 ≤ 𝜆 + ∆𝜆 интервалына кириўши толқын узынлықлары ушын m- тәртипли 

максимумлар. 
 
Басқа сөз бенен айтқанда, бақланыўы керек болған интерференцияның тәртиби (m) 

үлкен болған сайын оны бақлаўға мүмкиншилик беретуғын спектраллық интервалдың 
киши болыўы керек. Керисинше, жақтылықтың монохроматлығы киши болса бақлаў 
мумкин болған интерференцияның тәртиби де киши болады. 

Жақтылықтың монохроматизациясын жақтылық фильтриниң ямаса спектраллық 
аппараттың жәрдеминде әмелге асырыў мүмкин. Бундай жағдайда монохромат толқынды 
алыўға мүмкиншилик беретуғын дүзилистиң интерферометрдиң алдында ямаса кейнинде 
турыўы әҳмийетке ийе емес. Биринши жағдайда биз интерференцияланыўшы 
жақтылықтың спектраллық интервалы ∆𝜆 ны киширейтемиз. Екинши жағдайда болса 
монохроматордың жәрдеминде биз алынған интерференциялық сүўреттен кесент 
беретуғын толқынларды жоқ етемиз. Сонлықтан, бул жағдайда, қабыллағышқа (көз, 
фотопластинка) әпиўайыластырылған ҳәм ажыралып көринетуғын интерференциялық 
сүўрет түседи. Усындай "монохроматордың" орнын ҳәр қыйлы реңлерди ажыратып көриў 
уқыплығына байланыслы бизиң көзимиз ийелей алады: көз бенен бақлағанда бир реңниң 
максимумын екинши реңниң максимумынан аңсат айыра аламыз. Бирақ, физикалық 
қабыллағышлардың көпшилигиниң (фотоэлемент, фотопластинка ҳәм соның менен бирге 
нейтрал термоэлемент) сайлап алыўшылық қәбилетлигинен бизиң көзлеримиздиң 
реңлерди айыра алыў қәбилетлиги жоқары болса да олардың реңлерди айыра алыў 
қәбилетлиги шекленген. Үзликсиз өтиў орын алған жағдайда көз ушын бир бирине жақын 
болған ҳәр қыйлы реңлерди ажырата алыў қыйын. Бундай шараятларда Егер λ бир неше 
онлаған (жүз) ангстремге өзгергертилгенде сүўретте жүзеге келетуғын өзгерислерди 

                                                      
16 Бирақ, интерференциялық сүўреттиң көриниўиниң пайдаланылып атырған жақтылықтың 

спектраллық интервалындағы энергияның тарқалыў нызамынан ғәрезли екенлигин нәзерде тутыў 
керек. Келтирилген есаплаў кеңейген спектраллық сызық ушын дурыс. 
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көздиң табыўы мүмкин деп айтыўға болмайды17. Көзлерди тар өткизгишлик жолағына ийе 
жақтылық фильтри ямаса спектроскоп пенен қуралландырып биз үлкен жүрислер 
айырмасындағы интерференцияны бақлаў мүмкиншилигин аламыз. 

Интерференциялың тәртиби m интерференцияланыўшы жақтылық дәстелериниң 
жүрислер айырмасы 𝑑2 − 𝑑1 ҳәм толқын узынлығы λ менен 𝑚 = (𝑑2 − 𝑑1)/𝜆 
аңлатпасының бойынша байланысқан. Монохромат емес жақтылықтың 
интерференциясын жоқарыда келтирилген таллаўдан интерференциялық сүўрет 
жоғалатуғын жүрислер айырмасының шамасының 𝐿 ≡ 𝑑2 − 𝑑1 = 𝜆

2/∆𝜆 аңлатпасының 
жәрдеминде анықланатуғынлығы келип шығады. 

Бул шама когерентлик узынлығы деп аталады. Оның шамасы деректиң ямаса 
пайдаланылатуғын монохроматордың қәсийетлери бойынша анықланады. Жеткиликли 
дәрежедеги көриниўге ийе болған интерференциялық сүўретти бақлаў ушын (мысалы, 𝑉 ≈
0,1 болған) интерференциялық схемада интерференцияланыўшы жақтылық дәстелериниң 
максималлық жүрислер айырмасының қолланылып атырылған жақтылық дерегиниң 
когерентлик узынлығынан көп киши болыўы керек. 

Тәжирийбелер дерек сыпатында сийреклетилген газдиң нур шығарыўын алғанда 
айырым спектраллық сызықлар ушын когерентлик узынлығы бир неше онлаған см ден 
үлкен болмайтуғынлығын көрсетеди. Жақтылықтың лазерлик дереклери (XL бапқа 
қараңыз) жүрислер айырмасы бир неше километр болған жағдайларда да 
интерференцияны бақлаўға мүмкиншилик береди. Бирақ, интерференцияны бақлаўға 
болатуғын жүрислер айырмасының ис жүзиндеги шеги лазерлик дереклердиң когерентлик 
узынлығы бойынша емес, ал усындай өлшемлердеги интерференциялық схемаларды 
дөретиўдиң қыйын ҳәм Жер атмосферасының бир текли емес екенлиги менен шекленген. 

14-параграфта атомлар тәрепинен нурландырылған толқынлардың шекленген ўақыт 
интервалында бир қәлиплиликтиң сақлайтуғынлығы атап өтилди. Басқа сөз бенен 
айтқанда, ўақыттың усы интервалының ишинде тербелислердиң амплитудасы менен 
фазасы жуўық түрде турақлы, ал ўақыттың үлкен интервалы ишинде фаза менен амплитуда 
әдеўир өзгериске ушырайды. Бир қәлиптеги тербелислер орын алатуғын тербелислердиң 
избе-излигиниң бөлими толқынлар цугы ямаса толқынлық цуг деп аталады18. Цугты 
шығарыў ўақыты цугтың узынлығы ямаса когерентлик ўақыты деп аталады. Цугтың 
кеңисликтеги узынлығы 𝐿 (толқынлар цугының узынлығы) ҳәм когерентлик ўақыты T бир 
бири менен 𝐿 = 𝑇𝑐 қатнасының жәрдеминде байланысқан (𝑐 арқалы жақтылықтың 
тезлиги белгиленген). Мысалы, жақтылықтың базы бир дереги тәрепинен нурландырылған 
толқынлардың цугының орташа узынлығы шама менен 1 см ге тең болса, онда бул 
деректиң когерентлик ўақыты 0,3·10-10 с шамасын қурайды. Демек, усындай орташа ўақыт 
аралығының ишинде толқынлардың бир қәлиптеги нурланыўы тоқтайды ҳәм усы цугтың 
амплитудасы, фазасы ҳәм поляризациясы менен байланысқа пүткиллей ийе емес 
толқынлардың жаңа цугының нурланыўы басланады. 

Цугтың узынлығы менен оның когерентлик узынлыгының бирдей болатуғынлығын 
түсиниў қыйын емес. Ҳақыйқатында да, ешер интерференцияланатуғын дәстелердиң 
жүрислер айырмасы толқынлар цугының узынлығынан үлкен болса, онда 

                                                      
17 Рэлей натрийдиң сары сызығының бир биринен 6 Å шамаға айрылатуғын еки қураўшысына 

сәйкес келетуғын реңлерди айыра аламан деп тастыйықлады. Бул, шамасы, көздиң реңлерге 
болған сезгирлигиниң шеги болса керек (бул жағдайда бир бирине жақын болған еки дискрет 
участка бир ўақытта бақланады). Тутас жыйнақ бақланғанда реңлерди айырыў әдеўир қыйын ис 
болып табылады. 

18 Рус тилиндеги "цуг" сөзине дәл сәйкес келетуғын қарақалпақ сөзиниң жоқ екенлигине 
байланыслы бул сөз өзгериссиз алынды. 
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интерференциялық майданның берилген ноқатындағы атомлар тәрепинен когерентлик 
ўақытынан үлкенирек ўақытлар ишинде нурландырылған толқынлар қосылады. Бирақ, 
бундай тербелислер интерференциялана алмайды. Демек, Егер жүрислер айырмасы 
цугтың узынлығынан үлкен болған жағдайларда интерференция бақлана алмайды, ал 
интерференция еле бақланатуғын жүрислер айырмасының максималлық айырмасы, яғный 
когерентлик узынлығы, цугтың узынлығына тең.  

Когерентлик узынлығы ҳәм спектраллық интервалдың кеңлиги 𝛥𝜆 арасындағы 
байланысты пайдаланып, 𝛥𝜆 менен когерентлик ўақыты 𝑇 арасындағы қатнасты табыў 
мүмкин 

|𝛥𝜆| =
𝜆2

𝐿
=
𝜆2

𝑐𝑇
. 

Буннан |𝛥𝜆| = 𝑐𝛥𝜈/𝜈2 теңлигиниң орын алатуғынлығын есапқа алып 
𝛥𝜈𝑇 = 1 (21.1) 

қатнасына ийе боламыз. Бул аңлатпада 𝛥𝜈 – жийиликлер шкаласындағы спектраллық 
интервалдың кеңлиги. 

Когерентлик ўақыты 𝑇 менен оған сәйкес келетуғын спектраллық интервал арасындағы 
кери пропорционаллық жүдә улыўмалық характерге ийе. Толқынның фазалары менен 
амплитудаларының тосыннан өзгериўиниң өзгешеликлерин есапқа алатуғын қатаң түрде 
келтирилип шығарылған теория тек (21.1)-қатнастың оң тәрепиндеги шамалардың сан 
мәнислериниң өзгериўине ғана алып келеди (бул ҳаққында толығырақ 22-параграфта гәп 
етиледи). 

 
§ 22. Жарым-жарты когерент жақтылық 

 
Жақтылық дәстелериниң интерференциясына бағышланған жоқарыдағы 

параграфларда когерентли ҳәм когерентли емес дәстелер бир бирине қарама-қарсы 
қойылды. Усының менен бир ўақытта монохромат емес дәстелердиң 
интерференциясындағы жүрислер айырмасының үлкейиўи, әлбетте, интерференциялық 
жолақлардың контрстлығының бара-бара төменлеўине алып келеди. Сонлықтан, толық 
когерент ҳәм толық когерент емес дәстелер ҳаққындағы көз-қараслар базы бир шетки, 
шеклик шәртлер болып табылады. Ҳақыйқатында болса барлық аралықлық жағдайлар да 
жүзеге келеди ҳәм бундай жағдайда жарым-жарты когерентлик ҳаққында гәп етиледи. 

Жақтылық дерегиниң атомлары тәрепинен толқынларды шығарыў процессин 
таллаўдан (§ 14, 21 лерди қараңыз) когерентликтиң бузылыў себебиниң нур шығаратуғын 
атомларға қоршаған орталықтың тәсириниң салдарынан толқынлардың амплитудалары 
менен фазаларының тосыннан болатуғын (статистикалық) өзгерислери екенлиги түсиникли 
болады. Сонлықтан, жарым-жарты когерент жақтылық толқынларының 
интерференциясын таллаў атомлар тәрепинен шығарылған толқынлардың статистикалық 
қәсийетлерин есапқа алыўды талап етеди. Бул курста мәселениң усы тәрепине тоқтаўдың 
мүмкиншилиги жоқ, бирақ әҳмийетли болған бир қатар жуўмақларды салыстырмалы 
әпиўайы болған, бирақ улыўмалық статистикалық ойлардың жәрдеминде алыў мүмкин19. 

                                                      
19 Оптикадағы статистикалық қубылысларды толығырақ баянлаўды мына китаптан қараңыз: 

Г.С.Горелик. Колебания и волны. - Москва: Физматгиз, 1959, гл. X. 
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4.17-сүўрет.  

Когерентлик дәрежесин есаплаў ушын 
арналған схема. 

 
Мейли, 𝑆1 ҳәм 𝑆2 ноқатлық дереклерден шыққан еки толқын 𝑀 бақлаў ноқатына келип 

жететуғын болсын (4.17-сүўрет). 𝑎1(𝑡), 𝑎2(𝑡 + 𝜏) ҳәм 𝜑1(𝑡), 𝜑2(𝑡 + 𝜏) арқалы 𝑀 
ноқатындағы интерференцияланыўшы толқынның амплитудалары менен фазаларын 
белгилейик. Амплитудалар менен фазалардың аргументлеринде 𝑡 ҳәм 𝑡 + 𝜏 ўақыт 
моментлеринде шыққан толқынлардың 𝜏 = (𝑑2 − 𝑑1)/𝑐 шамасына айрылатуғын факти 
сәўлелендирилген. Бурынырақ айтылғанларға сәйкес амплитудалар менен фазаларды 
тосыннан болатуғын шамалар деп есаплаймыз ҳәм үлкен ўақыт аралығы ушын 
орташаланған қосынды тербелислердиң амплитудасының квадратын есаплаймыз20: 

𝐴2̅̅ ̅ = 𝑎1
2̅̅ ̅ + 𝑎2

2̅̅ ̅ + 2𝑎1(𝑡)𝑎2(𝑡 + 𝜏) cos[�̅�𝜏 + 𝜑(𝑡)]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 
𝜑(𝜏) = 𝜑2(𝑡 + 𝜏) − 𝜑1(𝑡). 

(22.1) 

Бул аңлатпалардағы жоқарыдағы сызықша § 12 де өткерилген орташалаўды аңлатады. 
ω жийилиги бир қәлипли тербелислердиң орташа жийилиги. Биринши еки ағза 
интерференцияланыўшы тербелислердиң амплитудаларының орташа квадратларына 

сәйкес келеди. Әпиўайы түрлендириўлер 𝐴2̅̅ ̅ шамасын мына түрде көрсетиўге 
болатуғынлығын көрсетеди (20-шынығыўға қараңыз): 

𝐴2̅̅ ̅ = 𝑎1
2̅̅ ̅ + 𝑎2

2̅̅ ̅ + 2√𝑎1
2̅̅ ̅ · 𝑎2

2̅̅ ̅ [𝑐(𝜏) cos �̅�𝜏 − 𝑠(𝜏) sin �̅�𝜏] = 

= 𝑎1
2̅̅ ̅ + 𝑎2

2̅̅ ̅ + 2√𝑎1
2̅̅ ̅ · 𝑎2

2̅̅ ̅ 𝛾(𝜏) cos[�̅�𝜏 + 𝜓(𝜏)]. 

 
(22.2) 

Бул аңлатпада 𝑐(𝜏), 𝑠(𝜏), 𝛾(𝜏), 𝜓(𝜏) лар төмендегидей қатнаслардың жәрдеминде 
анықланады: 

𝑐(𝜏) =
2𝑎1(𝑡)𝑎2(𝑡 + 𝜏) cos𝜑(𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

√𝑎1
2̅̅ ̅ · 𝑎2

2̅̅ ̅
, 

𝑠(𝜏) =
2𝑎1(𝑡)𝑎2(𝑡 + 𝜏) sin𝜑(𝜏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

√𝑎1
2̅̅ ̅ · 𝑎2

2̅̅ ̅
, 

𝛾(𝜏) = √𝑐2(𝜏) + 𝑠2(𝜏), 𝑡𝑔 𝜓(𝜏) =
𝑠(𝜏)

𝑐(𝜏)
. 

 
 
 

(22.3) 

Орташаланған 𝐴2̅̅ ̅, 𝑎1
2̅̅ ̅, 𝑎2

2̅̅ ̅ амплитудаларына пропорционал болған 𝐼, 𝐼1 ҳәм 𝐼2 
интенсивликлерин киргизетуғын болсақ, онда (22.2)-формуланы былайынша көширип 
жазыў мүмкин: 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + 2√𝐼1𝐼2 [𝑐(𝜏) cos �̅�𝜏 − 𝑠(𝜏) sin �̅�𝜏] = 

= 𝐼1 + 𝐼2 + 2√𝐼1𝐼2 𝛾(𝜏) cos[�̅�𝜏 + 𝜓(𝜏)], 

�̅�𝜏 = 2𝜋
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

. 

 
(22.4) 

(22.4)-аңлатпа толық когерентли болған дәстелердиң қосынды тербелислери ушын 

                                                      
20 Бир қәлипли тербелислердиң дәўири болған 2𝜋/�̅� шамасын амплитудалар менен фазалар 

сезилерликтей өзгеретуғын ўақыт интервалына салыстырғанда әдеўир киши деп болжаймыз. 
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жазылған (13.3)-аңлатпадан интерференциялық ағзадағы қосымша 𝛾(𝜏) көбейтиўшиси ҳәм 
фазаның қосымша жылжыўы 𝜓(𝜏) менен айрылады. 𝛾(𝜏) дың бирден үлкен 
болмайтуғынлығы жүдә айқын, яғный 𝛾(𝜏) ≤ 1. Бундай болмағанда қосынды тербелистиң 
амплитудасы интерференцияланыўшы тербелислердиң амплитудаларының 
қосындысынан үлкен болған болар еди ямаса бир бирине тең емес амплитудаларда нолге 
айланған болар еди. Екеўи де физикалық жақтан мәниске ийе емес. Демек, γ(τ) 
көбейтиўшиси толық когерент дәстелер бар болған жағдайға салыстырғандағы 
интерференциялық ағзаның шамасын киширейтеди, яғный интерференциялық 
жолақлардың контрастлығының төменлеўин тәрийиплейди. Егер 𝛾(𝜏) = 0 теңлиги 
орынланатуғын болса, онда интерференция бақланбайды; 𝛾(𝜏) = 1 толық когерент 
дәстелердиң интерференциясына сәйкес келеди. 𝛾(𝜏) ның барлық аралықлық мәнислери 
жарым-жарты когерент дәстелерге жуўап береди. 𝛾(𝜏) шамасы дәстелердиң когерентлик 
дәрежеси деп аталады. 

𝛾(𝜏) шамасының қәлеген мәнисиндеги интенсивлик 𝐼 ди былайынша жазыўға болады: 

𝐼 = 𝛾(𝜏){𝐼1 + 𝐼2 + 2√𝐼1𝐼2  cos[�̅�𝜏 + 𝜓(𝜏)]} + [1 − 𝛾(𝜏)](𝐼1+𝐼2). 

Бул қатнастың оң тәрепиндеги биринши қосылыўшы интенсивликлери 𝛾(𝜏)𝐼1, 𝛾(𝜏)𝐼2  
ҳәм фазалар айырмасы ψ(τ) болған тербелислерди когерент қосыўға, ал екинши 
қосылыўшы болса интенсивликлери [1 − 𝛾(𝜏)]𝐼1 ҳәм [1 − 𝛾(𝜏)]𝐼2 шамаларына тең болған 
тербелислердиң толық когерентли емес қосындысына жуўап береди. Сонлықтан, 
интерференциялық сүўреттиң 𝑀 ноқатындағы жақтылықты когерентли ҳәм когерентли 
емес бөлеклерден турады деп есаплаўға болады, қала берсе, когерентли жақтылықтың 
үлеси γ(τ) ға тең. Талланып атырылған қатнас интерференцияланыўшы дәстелерди 
когерентли ҳәм когерентли емес бөлиўге тийкарланған § 13 теги элементар 
пикирлеўлердиң жәрдеминде алынған еди [(13.5)-аңлатпа менен салыстырыңыз)]. Бул 
параграфта өткерилген таллаў усындай бөлиўдиң дәл мәнисин анықлайды.  

Когерентлик дәрежеси γ(τ) менен ψ(τ) фазаны эксперименталлық анықлаў 
интерференциялық жолақлардың көриниўине ҳәм ийелеген орнын өлшеўге тийкарланған 
болыўы мүмкин. (22.4)-формуладан көриниў параметри V менен (§ 13 ти қараңыз) γ(τ) дың 

𝑉 =
𝐸𝑚𝑎𝑥 − 𝐸𝑚𝑖𝑛
𝐸𝑚𝑎𝑥 + 𝐸𝑚𝑖𝑛

=
2√𝐼1𝐼2 

𝐼1+𝐼2
𝛾(𝜏) 

(22.5) 

қатнасының жәрдеминде байланысқанлығы келип шығады. Демек, 
интерференцияланыўшы дәстелердиң 𝐼1, 𝐼2 интенсивликлерин, интерференциялық 
сүўреттеги максимумлар менен минимумлардағы жақтылындырылғанлықлар 𝐸𝑚𝑎𝑥 менен 
𝐸𝑚𝑖𝑛 ларды өлшеў γ(τ) шамасын өлшеўге мүмкиншилик береди. 𝐼1  менен 𝐼2 бирдей 
болғанда когерентлик дәрежеси γ(τ) көриниў 𝑉 менен бирдей болады. 

Жақтыландырылғанлықтың максимумының орны  
𝑑2 − 𝑑1
𝜆

+
𝜓(𝜏)

2𝜋
= 𝑚 

(22.6) 

шәртиниң жәрдеминде анықланады. Жүрислер айырмасы 𝑑2 − 𝑑1 ни, толқын узынлығы λ 
ни ҳәм интерференцияның тәртиби 𝑚 ди өлшеп (22.6)-аңлатпаның жәрдеминде фаза ψ(τ) 
ды анықлаўға болады. 𝑑2 − 𝑑1 жүрислер айырмасын өлшеўди (эксперименталлық көз-
қарастан) § 15 те өткерилген интерференциялық жолақлардың орнын өлшеў менен 
алмастырыў қолайлы. Ең ақырында жақтыландырылғанлықтың максимумлары менен 
емес, ал минимумлары менен ис алып барыўға болады ҳәм, бундай жағдайда (22.6) дағы 
𝑚 пүтин емес, ал ярым пүтин сан болады. 

Усы ўақытларға шекем когерентлик дәрежеси γ(τ) менен фаза ψ(τ) интерференциялық 
сүўреттиң эксперименталлық характеристикасы сыпатында қаралды. Енди γ(τ) менен ψ(τ) 
шамаларын теориялық жақтан есаплаў мәселесин қоямыз ҳәм оның (22.3)-қатнасларына 
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тийкарланған болыўының керек екенлигин еслетип өтемиз. Егер жақтылықтың дереги 
менен интерференцияны бақлаў орны арасындағы орталық бир текли ҳәм ўақыт бойынша 
өзгермейтуғын болса, онда тосаттан жүзеге келетуғын 𝑎1(𝜏), 𝑎2(𝜏) амплитудалардың ҳәм 
𝜑1(𝑡), 𝜑2(𝑡) фазалардың статистикалық характеристикалары 𝑆1 және 𝑆2 дереклериниң 
қәсийетлери бойынша анықланады ҳәм теориялық есаплаўлар өткериў ушын жақтылықты 
шыгарыў ҳақкында белгили бир болжаўларды енгизиў зәрүр болады. Бул процесс ушын 
мынадай әпиўайы схеманы қабыл етемиз: ноқатлық дерек жасаў ўақтының узақлығы T ға 
тең бирдей 𝑎 амплитудағы ийе болған толқынлық цуглардың избе-излигин шығарады, ал 
ҳәр қыйлы болған цуглардың фазалары бир биринен ғәрезсиз болған тосыннан болатуғын 
мәнислерге ийе болады. Бундай схематизация мынадай жағдайға сәйкес келеди: 
нурландыратуғын атом цугтың жасаў ўақыты T дан әдеўир қысқа болған ўақыттың ишинде 
оны қоршап турған бөлекшелер (электронлар, атомлар ҳ.т.б.) тәрепинен соққы алады ҳәм 
сонлықтан нурланатуғын толқынның фазасы өзгериске ушырайды. Есаплаўлар усындай 
схема ушын когерентлик дәрежеси γ(τ) менен фаза ψ(τ) дың  

𝛾(𝜏) = {1 −
|𝜏|

𝑇
,   |𝜏| ≤ 𝑇,

0, |𝜏| ≥ 𝑇,
          𝜓(𝜏) = 0. 

 
(22.7) 

Когерентлик дәрежеси |𝜏| дың өсиўи менен сызықлы нызам бойынша нолге тең 
болғанша өседи, ал |𝜏| дың оннан да үлкен мәнислеринде нолге тең болып қала береди 
(4.18-сүўрет). γ(τ) дың бундай қәсийети әпиўайы түсиндириледи. Егер жүрислер айырмасы 
𝑑2 − 𝑑1 цугтың узынлығынан үлкен ямаса (усыған сәйкес) кешигиў ўақыты τ цугтың 
узынлығы T дан үлкен болса, онда M ноқатында фазалары бир бири менен ҳеш қандай 
байланысқа ийе болмаған ҳәр қыйлы цуглардың тербелислери қосылады. Сонлықтан, 
|𝜏| > 𝑇 болған жағдайда интерференцияның бақланыўы мүмкин емес, ал усындай 
жағдайға γ(τ) = 0 мәниси сәйкес келеди. Егер |𝜏| ≤ 𝑇 теңсизлиги орынланатуғын болса, 
онда бақлаў ноқатында бир цугтың ҳәр қыйлы участкалары бири екиншисиниң үстине 
түседи ҳәм усындай жағдайға байланыслы интерференциялық жолақлар үлкен ямаса киши 
контрастқа ийе болады. Бир бириниң үстине түсиў дәрежеси цугтың 𝑆2 ден 𝑆1 ге 
салыстырғандағы кешигиўиниң үлкейиўи менен сызықлы түрде кемейетуғын 
болғанлықтан, |𝜏| дың өзгериўи менен когерентлик дәрежеси сызықлы нызам бойынша 
өзгереди. 

4.18-сүўрет.  
Толқынлық цуглардан туратуғын дәстелер 
ушын когерентлик дәрежесиниң кешигиў 

ўақытынан ғәрезлиги: 1 — ўақыт бойынша 
бирдей 𝑇 узақлыққа ийе цуглар ушын, 

 2 — цуглардың узақтығы (22.8) Пуассон 
тарқалыўына бағынатуғын жағдайда. 

 
Қарап өтилген бул схеманың көзге көринип турған кемшилиги сыпатында барлық 

цуглардың жасаў ўақытларының бирдей деп есапланыўы менен байланыслы. Бул 
кемшиликти аңсат сапластырыўға болады. Мейли, атом ҳәр қыйлы узақлыққа ийе болған 
толқынлық цугларды шығаратуғын ҳәм бақлаў ўақыты T ның барлық мәнислери жүзеге 
келетуғындай үлкенликте болсын. Қосынды когерентлик дәрежеси бир ямаса басқа 
узынлықтағы цуглардың шығарылыў жийилигинен ғәрезли болады. Узақлығы 𝑇 ға тең 
болған цуглардың салыстырмалы саны (Пуассон тарқалыўы) 

𝑇

�̅�
exp (−

𝑇

�̅�
) 

(22.8) 
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аңлатпасының жәрдеминде бериледи деп болжаймыз. Бул аңлатпада �̅� арқалы базы бир 
орташа узақлық белгиленген. Бундай жағдайда γ(τ) ушын 

𝛾(𝜏) = exp(−
|𝜏|

�̅�
) 

(22.9) 

аңлатпасын аламыз (21-шынығыўға қараңыз). Бул жағдайда |𝜏| дың қәлеген мәнисинде 
когерентлик дәрежеси нолге тең емес (4.18-сүўретке қараңыз). Оған узақлығы тосыннан 
болатуғын жағдайларға байланыслы орташа узақлық �̅� дан үлкен болған цуглардың 
шығарылыў мүмкиншилиги сәйкес келеди. Бирақ, усындай узақ цуглардың салыстырмалы 
саны киши ҳәм |𝜏| > �̅� теңсизлиги орын алғанда γ(τ) тез кемейеди. 

Жоқарыда талланған шығарыў процессинде тек ғана тербелислердиң фазасы ғана 
тосыннан болатуғын тәсирлерге жолықты. Бундай тербелислерди тосаттан болатуғын 
фазалық модуляцияға ийе тербелислер деп атайды. Тербелислердиң амплитудасының 
квадратына пропорционал болған фазалық модуляцияда интенсивлик ўақыттың өтиўи 
менен өзгериске ушырамайды. Нур шығаратуғын атомның қоршаған бөлекшелер менен 
тәсирлесиўи өзи шығарған толқынның тек фазалық модуляциясына ғана емес, ал 
амплитуданың өзгерисине де алып келеди деп болжаўға болады. Соңғы жағдайда 
тербелислердиң тосыннан болатуғын амплитудалық модуляциясы ҳаққында гәп етеди. 

Мейли, атом тәрепинен шығарылатуғын нурланыў амплитудасы тосыннан 
ушырасатуғын себеплерге байланыслы өзгеретуғын, бирақ фаза модуляцияға 
ушырамайтугын толқынлар цугының избе-излигинен туратуғын болсын. Есаплаўлар бул 
жағдайда когерентлик дәрежесиниң  

𝛾(𝜏) =

{
 
 

 
 (𝑎)

2

𝑎2̅̅ ̅
+ [1 −

|𝜏|

𝑇
]
(𝑎 − �̅�)2

�̅�2
, |𝜏| ≤ 𝑇,

(𝑎)2

𝑎2̅̅ ̅
, |𝜏| > 𝑇

 

 

түрине енетуғынлығын көрсетеди (21-шынығыўға қараңыз). Бул аңлатпада 𝑇 – барлық 

цуглар ушын бирдей болған узақлық, �̅� — орташа амплитуда, 𝑎2̅̅ ̅— амплитуданың орташа 
квадраты. Фазалық модуляцияциядағы сыяқлы,  |𝜏| < 𝑇 теңсизлиги орын алғанда γ(τ) 
функциясының графиги үш мүйешли формаға, бирақ |𝜏| > 𝑇 теңсизлиги орынланғанда 

когерентлик дәрежеси нолге айланбайды, ал 
(𝑎)2

𝑎2̅̅̅̅
 шамасына тең турақлы шама болып 

қалады. Бирақ, тәжирийбелер жеткиликли дәрежеде үлкен |𝜏| ларда 𝛾(𝜏) шамасының 
нолге умтылатуғынлығын [яғный, 𝛾(𝜏) → 0] көрсетеди. Сонлықтан �̅� = 0 деп есаплаў керек 
болады. Бул жағдай бир цугтың екинши цуг пенен алмасыўында амплитуданың белгисиниң 
өзгериўине ямаса, басқа сөз бенен айтқанда фазаның π шамасына секириўине сәйкес 
келеди. Демек, тәжирийбениң тийкарында бизлер нурландырыўшы атомлардың қоршаған 
орталық пенен тәсирлесиўинде анаў ямаса мынаў формадағы фазалық модуляцияның 
сөзсиз орын алатуғынлығы жөниндеги жуўмаққа келемиз. 

Демек, ҳәр қыйлы τ лардағы γ(τ) ларды өлшеў ҳәм теориялық жоллар менен 
есапланған функция менен салыстырыў атомлар тәрепинен толқынларды шығарыў 
процессиниң өзгешеликлери ҳаққындағы белгили бир жуўмақларды шығарыўға 
мүмкиншилик береди. 

21-параграфта монохромат емес дәстелердиң интерференциясындағы жолақлардық 
көриниўиниң төменлеўи басқа усыл менен, атап айтқанда олардың ҳәр қыйлы 
жийиликлерге (ямаса ҳәр қыйлы толқын узынлықларына) ийе болған монохромат 
дәстелердиң суперпозициясы деп түсиндирилди. 21-параграфта баянланған спектраллық 
тәсил менен усы параграфта пайдаланылған ўақытлық тәсилдиң өз-ара қатнасы жөнинде 
сораўдың пайда болатуғынлығы тәбийий. Бул мәселени айқынластырыў ушын мына 



74 
 
жағдайды еске саламыз: өзиниң анықламасы бойынша қатаң түрдеги гармоникалық 
тербелис (монохромат) шексиз узақ ўақыт даўам етиўи керек. Егер тербелис ўақыттың 
шекли узақлығы ишинде гармоникалық нызам бойынша жүзеге келетуғын болса және 
ўақыттың өтиўи менен оның амплитудасы, жийилиги ямаса фазасы (толқын цугы) 
өзгеретуғын болса, онда бул модуляцияланған тербелисти ҳәр қыйлы жийиликлерге, 
амплитудаларға ҳәм фазаларға ийе монохромат толқынлардың қосындысы деп қараўға 
болады. Бирақ, толқын цугларын усындай етип монохромат қураўшыларға жайыў 
монохромат емес дәстелердиң интерференциясы ҳаққындағы көз-қарасларды 
қәлиплестириўге тийкар жаратып береди. Демек, интерференцияны таллаўдың 
спектраллық ҳәм ўақытлық тәсиллери бир қубылыс болған – тербелислердиң 
когерентлигиниң бузылыўы қубылысын таллаўдың ҳәр қыйлы усыллары болып 
табылады21. 

Монохромат емес дастелердиң интерференциясы ҳаққындағы көз-қарасларға жуўап 
беретуғын санлық қатнасларды келтиремиз. Интерференцияланатуғын дәстелердиң 
қурамына киретуғын монохромат қураўшылардың жийилиги базы бир орталық �̅� 
жийилигиниң қасында топланған деп есаплаймыз. ω жийилиги менен тербелетуғын 
интерференциялық дәстелердиң интенсивликлерин 𝐼1(𝜔 − �̅�), 𝐼2(𝜔 − �̅�) арқалы 
белгилеймиз. 𝐼1(𝜔 − �̅�), 𝐼2(𝜔 − �̅�) шамаларын тербелислердиң интенсивликлериниң 
спектраллық тығызлықлары деп атайды. Көринип турғанындай, дәстелердиң толық 
интенсивликлери  

𝐼1 = ∫𝐼1(𝜔 − �̅�)𝑑𝜔,  𝐼2 = ∫𝐼2(𝜔 − �̅�)𝑑𝜔  
(22.10) 

шамаларына тең ҳәм бурынырақ ушырасқан [мысалы, (22.4)-аңлатпадағы] 𝐼1 ҳәм 𝐼2 
интенсивликлерине сәйкес келеди. Интерференциялантуғын дәстелердиң дереклери 
болып жақтылықтың бир ноқатлық дерегиниң еки сүўрети хызмет ететуғын болғанлықтан 
𝐼1(𝜔 − �̅�), 𝐼2(𝜔 − �̅�) спектраллық тығызлықлары жийиликтен бирдей ғәрезлиликке ийе 
ҳәм олар бир биринен 𝐼1 менен 𝐼2 ге пропорционал болған турақлы көбейтиўшиси 
бойынша ғана айрылады. Келтирилген белгилеўлердиң жәрдеминде интерференциялық 
сүўреттиң қандай да бир ноқатындағы интенсивликти (22.4) ке толық сәйкес келетуғын 
қатнас түринде жазыўға болады. Соның менен бирге когерентлик дәрежеси γ(τ), фаза ψ(τ) 
ҳәм 𝑐(𝜏), 𝑠(𝜏) шамалары 𝐼1(𝜔 − �̅�)/𝐼1 ҳәм 𝐼2(𝜔 − �̅�)/𝐼2 шамалары менен былайынша 
байланысқан (22-шынығыўды қараңыз): 

𝑐(𝜏) =
1

𝐼1
∫𝐼1(𝛺) cos𝛺𝜏  𝑑𝛺, 

𝑠(𝜏) =
1

𝐼1
∫𝐼1(𝛺) sin𝛺𝜏  𝑑𝛺,   𝛺 = 𝜔 − �̅�, 

𝛾(𝜏) = √𝑐2(𝜏) + 𝑠2(𝜏), 𝑡𝑔 𝜓(𝜏) =
𝑠(𝜏)

𝑐(𝜏)
. 

 
 

(22.11) 

Солай етип, монохромат емес дәстелердиң интерференциясы ҳәм толқын цугы 
түриндеги дәстелердиң интерференциясы ҳаққындағы еки түрли көз-қараслар 
интерференциялық сүўреттеги интенсивликтиң тарқалыўы бойынша бирдей нәтийжелерге 
алып келеди. Толқын цугларын монохромат тербелислерге жайыў ҳаққындағы жоқарыда 
келтирилген ойлар 𝑐(𝜏), 𝑠(𝜏) функцияларының амплитудалары тербелислердиң 
интенсивлигиниң спектраллық тығызлығына пропорционал болған гармоникалық 
қураўшылардың суперпозициясы болып табылатуғынлығында өзлериниң санлық 

                                                      
21 Таллаўдың спектраллық ҳәм ўақытлық усыллары арасындағы өз-ара қатнас ҳаққында 

толығырақ қараңыз: Г. С. Горелик. Колебания и волны. - Москва. Издательство Физматгиз. 1959, гл 
XI. 
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аңлатпасын тапты. 

(22.11), (22.5) ҳәм (22.6) қатнаслары салыстырмалық спектраллық тығызлық 𝐼1(𝜔 − �̅�)/
𝐼1 белгили болған жағдайда когерентлик дәрежеси γ(τ) ды, фаза ψ(τ) ды, көриниў V ны ҳәм 
интерференциялық жолақлардың орнын табыўға мүмкиншилик береди. Кери тастыйықлаў 
да дурыс22: — Егер γ(τ) менен ψ(τ) лар белгили болса 𝐼1(𝛺)/𝐼1 ди 

𝐼1(𝛺)

𝐼1
=
1

𝜋
∫ 𝛾(𝜏) cos[𝛺𝜏 − 𝜓(𝜏)]𝑑𝜏
∞

0

 
(22.12) 

формуланың жәрдеминде есаплаў мүмкин. Демек, интерференциялық сүўретти изертлеў 
нурланыўдың спектраллық қурамын анықлаўға мүмкиншилик береди екен. Бул усыл 
фурье-спектроскопия деп аталады ҳәм бир қатар себеплерге байланыслы бул усыл 
спектрдиң инфрақызыл областында исленетуғын жумысларда кең түрде қолланылыўын 
тапты. 

Бир неше мысалларды таллаймыз. Есаплаўлардың тийкарында 

𝐼1(𝜔 − �̅�) = 𝐼1
Γ/𝜋

Γ2 + (𝜔 − �̅�)2
 

(22.13) 

спектраллық тығызлыққа 
𝛾(𝜏) = exp(−Γ|𝜏|)  (22.14) 

когерентлик дәрежесиниң сәйкес келетуғынлығына аңсат исениўге болады.  
Солай етип, ҳәр қыйлы узақлықларға ийе болған толқын цугларының когерентлик 

дәрежелерине [(22.9)-аңлатпа менен салыстырыңыз] (22.13)-формуланың жәрдеминде 
анықланатуғын Γ = 1/�̅� шамасына ийе (22.13)-формуланың жәрдеминде анықланатуғын 
спектраллық тығызлық жуўап береди. Γ ның мәниси 𝜔 = �̅� теңлиги орынланатуғын 
жағдайда өзиниң максималлық мәнисине жететуғын 𝐼1(𝜔 − �̅�) шамасының мәнисиниң 
еки есе кемейетуғын жийиликлер интервалына тең (4.19-а сүўретке қараңыз). Γ менен 𝑇 
лардың арасындағы кери пропорционаллыққа дыққат аўдарыў керек. Бул толқын цугының 
узақлығы менен монохромат емес жақтылық дәстесиниң интенсивлигиниң үлкен бөлими 
киретуғын спектраллық интервалдың шамасы арасындағы улыўмалық қатнастың дара 
жағдайы болып табылады. (21-параграфтың ақырына қараңыз). 

Егер спектраллық тығызлық (22.13) түриндеги бирдей формаға ийе болған 
интенсивликлери бирдей ҳәм бирдей Γ ярым кеңликлерге ийе болған, соның менен бирге 
𝜔1 ҳәм 𝜔2 жийиликлеринде максимумға жететуғын еки қураўшыдан туратуғын болса  

𝐼1(𝜔 − �̅�) =
1

2
𝐼1 [

Γ
𝜋

Γ2 + (𝜔 − 𝜔1)2
+

Γ
𝜋

Γ2 + (𝜔 + 𝜔1)2
], 

�̅� =
1

2
(𝜔1 + 𝜔2), 

 
(22.15) 

онда когерентлик дәрежеси 

𝛾(𝜏) = exp(−Γ|𝜏|) |cos (
∆𝜔 𝑡

2
)| , ∆𝜔 =𝜔2 − 𝜔1  

(22.16) 

шамасына тең болады ҳәм |𝜏| дың өсиўи менен кемейиў менен бирге дәўири 2𝜋/|∆𝜔| 
шамасына тең, яғный спектраллық тығызлықтың қураўшылары арасындағы қашықлыққа 
кери пропорционал болған осцилляцияға ушырайды (4.19-б сүўретке қараңыз). Бул 
осцилляциялардың үстинен өткерилген сызық Γ қураўшыларының ярым кеңлиги бойынша 
анықланады. 

                                                      
22  (22.12)-формуланы Фурье түрлендириўиниң жара жағдайы сыпатында тастыйықлаўды мына 

китапта қараңыз: В. А. Ильин, Э.Г. Позняк. Основы математического анализа. Издательство 
ФИЗМАТЛИТ. Москва. 2002. 
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4.19-сүўрет. (22.13), (22.14) (𝑎) ҳәм (22.15), (22.16) (b) қатнасларының жәрдеминде 

тәрийипленетуғын жағдайлар ушын спектраллық тығызлықлар ҳәм когерентлик 
дәрежелери. 

 
Енди нурланыў процессиниң басқа моделин қараймыз. Нурланатуғын атомның 

қозғалысына дыққат аўдарамыз ҳәм оның нурланыўын толқынлық цугларға бөлиниўин 
есапқа алмаймыз. Доплер эффектиниң себебинен (XXI бапқа қараңыз) бақлаў 
өткерилетуғын орындағы жақтылықтың жийилиги тынышлықта турған атомның нурланыў 
жийилиги �̅� дан  

𝜔 − �̅� =
𝑣

𝑐
�̅� 

өзгешеликке ийе болады. Бул теңликте 𝑣 арқалы бақлаў бағытына түсирилген тезликтиң 
проекциясы белгиленген. Мейли жақтылықтың дереги болып газ хызмет етсин; бул газдиң 
нур шығаратуғын атомлары ҳәр қыйлы тезликлерге ийе болады ҳәм, сонлықтан, газ тутасы 
менен алганда монохромат емес нурларды шығарады. Мейли, бақлаў бағытына 
түсирилген тезликлердиң проекцияларының тарқалыўы  

1

√𝜋 �̅�
exp [− (

𝑣

�̅�
)
2

] , �̅�2 =
2𝑘𝑇

𝑚
.

Максвелл тарқалыўына сәйкес келетуғын болсын. Бул аңлатпада 𝑘 арқалы Максвелл 
турақлысы, 𝑚 арқалы атомның массасы, ал 𝑇 арқалы абсолют температура белгиленген23. 
Бундай жағдайда газдиң нурланыўының интенсивлигиниң спектраллық тығызлығы ушын 

𝐼1(𝜔 − �̅�) = 𝐼1 [
√𝜋�̅� �̅�

𝑐
]

−1

exp [−
(𝜔 − �̅�)2

(�̅� �̅�/𝑐)2
] 

(22.17) 

аңлатпасын аламыз ҳәм бул жағдайда аңлатпа ярым кеңлиги 
�̅� �̅�/𝑐 (22.18) 

шамасына таң Гаусс функциясы болып табылады. Бул жағдайда когерентлик дәрежесин 
есаплаў  

𝛾(𝜏) = exp [−(
𝜏

𝜏̅
)
2

] , 𝜏̅ =
2𝑐

�̅� �̅� 
 

(22.19) 

аңлатпасын алыўға алып келеди. τ дың өсиўи менен когерентлик дәрежеси монотонлы 
түрде кемейеди ҳәм 

𝜏 =  𝜏̅ =
2𝑐

�̅� �̅� 
=

𝜆

𝜋 �̅�
 

 

                                                      
23 Бул жерде когерентлик ўақты ҳәм абсолют температура бир 𝑇 арқалы белгиленген. Бирақ, 

бул жағдай гүман пайда етпейди. Себеби қайсы физикалық шама ҳаққында гәп етилип 
атырғаны контекстте түсиникли  етип жазылған. 
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теңлиги орынланатуғын жағдайда өзиниң максималлық мәнисинен е есе киши болады. 
Демек, τ шамасы цугтың орташа узынлығына сәйкес келиўши орынды ийелейди. Нурланыў 
процессиниң буннан алдын қаралған схемасындағыдай, когерентлик ўақыты 
интенсивликтиң спектраллық тығызлығына кери пропорционал, бирақ пропорционаллық 
коэффициенти басқа мәниске ийе (2 есе үлкен). 

Жоқарыда қарап өтилген монохроматив емеслик пенен шалама-шекки когерентликтиң 
пайда болыўының оғада зор болған өзгешелиги (допплерлик деп аталатуғын) когерентлик 
ўақтының тек газдиң температурасы, нурланыўдың орташа жийилиги ҳәм атомлық салмақ 
пенен байланыслы болыўынан ибарат. Атомлық салмағы ≈ 100 болған газ ушын 𝑇 ≈ 300 𝐾  
болған температурада когерентлик узынлығының мәнисин табамыз: 

𝐿 = 𝑐𝜏̅ =
1

𝜋
𝜆
𝑐

𝑣
≈ 21 см  (𝜆 = 0,5 · 10−3 мм). 

Жоқарыда талланған мысаллар γ(τ) функциясының улыўма түриниң спектраллық 
тығызлықтың улыўма түрине қанша дәрежеде сезгир екенлигин көргизбели түрде 
көрсетеди. Бул жағдай көриниў иймеклигин нурланыўдың спектраллық қурамын таллаў 
ушын пайдаланыўдың мүмкин екенлигин айқын етеди. Бундай усыл биринши рет 
Майкельсон тәрепинен пайдаланылды ҳәм оған сийреклетилген газлердиң 
нурланыўындағы дерлик барлық спектраллық сызықлардың бир неше, бир бирине жақын 
жайласқан қураўшылардан туратуғынлығын көрсетиўдиң сәти түсти. Бундай қураўшылар 
әдеттеги спектраллық әсбаплардың жәрдеминде бир биринен ажыратылмаған еди. 

Усы ўақытқа шекем когерентлик дәрежеси γ(τ) ҳәм фаза ψ(τ) жолақлардың 
контрастлығы менен орынларын анықлаўға мүмкиншилик беретуғын интерференциялық 
сүўреттиң характеристикасы деп қаралды. Бул шамаларды базы бир үлкенирек улыўмалық 
мәнисте түсиниў мүмкин. Мәселе соннан ибарат, интерференциялық сүўреттиң қандай да 
бир ноқатында қосылатуғын жақтылық тербелислери жақтылық дерегиндеги жақтылық 
тербелислери менен бир мәнисли анықланады: 𝑀 ҳәм 𝑆1, 𝑆2 ноқатларындағы тербелис 
амплитудалары бир бирине пропорционал, ал фазалары болса 2𝜋𝑑1/𝜆, 2𝜋𝑑2/𝜆 
шамаларына айрылады. Сонлықтан γ(τ) ҳәм ψ(τ) шамаларын деректе ҳәр қыйлы болған 𝑡 
ҳәм 𝑡 + 𝜏 ўақыт моментлеринде болып өтетуғын жақтылық тербелислериниң 
характеристикасы болып табылады деп айтыўға болады. Қандай да бир ўақыт 
моментиндеги жақтылық терлелислериниң ҳалын тәрийиплейтуғын майданның 
кернеўлилигинен когерентлик дәрежеси γ(τ) менен фаза ψ(τ) шамаларының айырмасы 
соннан ибарат, олар ҳәр қыйлы болған 𝑡 ҳәм 𝑡 + 𝜏 ўақыт моментлериндеги жақтылық  
тербелислериниң ҳалын тәрийиплейди. 

Бул көз-қарасты раўажландырыў сыпатында жақтылық тербелислериниң ҳалын 
ўақыттың ҳәр қыйлы болған еки моментинде ҳәм кеңисликтиң еки ноқатында 
тәрийиплейтуғын жақтылық майданының улыўмарық болған характеристикасын 
қараймыз. Жақтылық тербелислери орын алатуғын ықтыярлы түрде 𝑃1 ҳәм 𝑃2 ноқатларын 
сайлап аламыз: 

𝑠1(𝑃1, 𝑡) = 𝑎1(𝑃1, 𝑡) cos[�̅� 𝑡 + 𝜑1(𝑃1, 𝑡)], 
𝑠2(𝑃2, 𝑡) = 𝑎2(𝑃2, 𝑡) cos[�̅� 𝑡 + 𝜑2(𝑃2, 𝑡)]. 

(22.21) 

Бурын қабыл еткенимиздей, 𝑎1(𝑃1, 𝑡), 𝑎2(𝑃2, 𝑡) амплитудаларын ҳәм 𝜑1(𝑃1, 𝑡), 𝜑2(𝑃2, 𝑡) 
фазаларын ўақыттың тосыннан функциялары деп есаплаймыз. Ҳәзирше, пүткиллей формал 
түрде 𝑐(𝜏), 𝑠(𝜏) шамаларына усаған 

𝑐12(𝜏) = [𝑎1
2𝑃1
̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑎2

2𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ]

−
1
2 × 

× 𝑎1(𝑃1, 𝑡)𝑎2(𝑃2, 𝑡 + 𝜏) cos[𝜑2(𝑃2, 𝑡 + 𝜏) − 𝜑1(𝑃1, 𝑡)]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

𝑠12(𝜏) = [𝑎1
2𝑃1
̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑎2

2𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ]

−
1
2 × 

 
 

(22.22) 
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× 𝑎1(𝑃1, 𝑡)𝑎2(𝑃2, 𝑡 + 𝜏) s𝑖𝑛[𝜑2(𝑃2, 𝑡 + 𝜏) − 𝜑1(𝑃1, 𝑡)]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
шамаларын киргиземиз ҳәм олардан γ(τ) менен ψ(τ) ға усаған олардың 

комбинацияларын дүземиз: 

𝛾12(𝜏) = √𝑐12
2 (𝜏) + 𝑠12

2 (𝜏), 𝑡𝑔 𝜓12(𝜏) =
𝑠12(𝜏)

𝑐12(𝜏)
. 

(22.23) 

Әлбетте, 𝛾12(𝜏) шамасы 𝑠1(𝑃1, 𝑡) ҳәм 𝑠2(𝑃2, 𝑡) тербелислериниң интерференцияға 
қәбилетлигиниң өлшеми болып хызмет етеди. Ҳақыйқатында да, 𝑃1 ҳәм 𝑃2 ноқатларынан 
жақтылық толқынларын шығаратуғын еки тесиги бар экранды орналастырамыз (4.20-
сүўрет). Жақтылық майданының басқа ноқатларынан келетуғын толқынлар экран 
тәрепинен иркилип қалады. Дифракцимялық қубылыслардың нәтийжесинде экраннан 
кейин толқынлар дерлик барлық бағытларда тарқалады. Демек, 𝑃1 ҳәм 𝑃2 ноқатларының 
қасындағы тесиклер жақтылықтың дереклери хызметин атқарады ҳәм экраннан кейин 
интерференциялық сүўрет пайда болады. Ал, Егер τ шамасын биринши толқынға 
салыстырғанда екинши толқынның кешигиў ўақыты болған (𝑑2 − 𝑑1)/𝑐 шамасын 
түсинетуғын болсақ, онда интерференциялық жолақлардың орынлары менен 
контрастлығы 𝛾12(𝜏) ҳәм 𝜓12(𝜏) шамаларының жәрдеминде анықланады. Демек, 𝛾12(𝜏) 
шамасы 𝑑2 − 𝑑1 = 𝑐𝜏 жүрислер айырмасы бар болған жағдайдағы тербелислердиң 𝑃1 ҳәм 
𝑃1 ноқатларындағы интерференцияға ушыраў қәбилетлигин, басқа сөз бенен айтқанда τ 
шамасына айрылатуғын ҳәр қыйлы ўақыт моментиндеги 𝑃1 ҳәм 𝑃1 ноқатларындағы 
тербелислердиң когерентлигин тәрийиплейди екен. 𝛾12(𝜏) шамасы ушын 𝑃1 ҳәм 𝑃1 
ноқатларындағы тербелислердиң когерентлиги дәрежеси ямаса когерентлик дәрежеси 
атамалары қабыл етилген. 

𝑃1 ҳәм 𝑃1 ноқатлары ықтыярлы түрде қабыл етилди; дара жағдайда олар бир орындай 
жайласқан болыўы мүмкин. Бундай жағдайда 𝑠1(𝑃1, 𝑡) ҳәм 𝑠1(𝑃1, 𝑡 + 𝜏) тербелислери тек 
ўақыт моменти бойынша айрылады, усындай тербелислер жүзеге келгенде 
тербелислердиң ўақытлық когерентлиги ҳаққында гәп етеди. 𝑆1 ҳәм 𝑆2 дереклери 
сыпатында бир ноқатлық деректиң еки сүўрети хызмет ететуғын жоқарыда талланған 
интерференциялық тәжирийбелерде ўақытлық когерентлик әҳмийетке ийе. Себеби, бул 
жағдайда бир ноқатлық деректен шыққан, бирақ ҳәр қыйлы ўақыт моментлеринде жүзеге 
келетуғын тербелислер қосылады. 

 

 
 

4.20-сүўрет. 
𝑃1 ҳәм 𝑃1 ноқатларындағы 𝛾12(𝜏) 

жақтылық тербелислериниң когерентлик 
дәрежесин интерпретациялаў ушын 

арналған схема. 
 
 

 
Егер 𝑡 ҳәм 𝑡 + 𝜏 ўақыт моментлерин бир бирине сәйкес келеди (яғный 𝜏 = 0), ал 𝑃1 ҳәм 

𝑃1 ноқатларын ҳәр қыйлы орынларда жайласқан деп есапласақ, онда 𝛾12(0) шамасы 𝑃1, 𝑃2 
ноқатларындағы тербелислердиң бир ўақыттағы когерентлигин тәрийиплейди. Бундай 
жағдайда 𝑃1, 𝑃2 ноқатларындағы тербелислердиң кеңисликлик когерентлиги ҳаққында, 
ямаса әпиўайы кеңисликлик когерентлик ҳаққында гәп етеди. 

Кеңисликлик когерентлик оптикалық системалардағы (әсбаплардағы) сүўреттиң пайда 
болыўында үлкен әҳмийетке ийе болады. Оптикалық системалардағы таутохронизмниң 
салдарынан (§ 20 ға қараңыз) ҳәр қыйлы ноқатлардың сүўретиндеги жақтылық 
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тербелислери бир ўақыттағы, яғный сүўрети түсирилетуғын предметтеги тербелислерге 
сәйкес келеди. Усының менен бирге, дифракциялық қубылыслар ҳәм аберрациялардың 
салдарынан сүўрет тегислигиниң ҳәр бир ноқатына предметтиң ҳәр қыйлы нокатларынан 
жиберилген толқынлар келеди. Егер предметтиң өзи жақтылық шығаратуғын болса, онда 
оның ҳәр қыйлы ноқатларындағы тербелислер когерентли емес ҳәм сүўретте сүўпрет 
тегислигиниң берилген ноқатына келип жететуғын предметтиң ҳәр қыйлы нокатларынан 
шыққан интенсивликлерди қосыў керек болады. Егер предмет жақтылық шыгармайтугын 
болса, онда, улыўма айтқанда, оның ҳәр қыйлы ноқатлары когерентли ҳәм интенсивликти 
қосыўға болмайды. Ҳақыйқатында да жақитылық шығармайтуғын предметлер оларға 
басқа жақтылық дереклеринен келип түскен жақтылықтың шашыраўының салдарынан 
бақланады. Егер жақтылықтың ноқатлық дереги пайдаланылатуғын болса, онда 
жақтыландырылатуғын предметтиң бетиниң барлық ноқатларындағы жақтылық 
тербелислери қатаң түрде белгили болған фазалық қатнасларда турады, яғный сол 
тербелислер толық когерентли ҳәм сүўретлерде интенсивликти емес, ал предметтиң ҳәр 
қыйлы ноқатларынан шықғып, сүўрет тегислигиниң берилген нокатына келип түскен 
тербелислердиң интенсивлигин емес, ал амплитудаларын қосыў керек болады. 

Өзи жақтылық шығармайтуғын предмет сыпатында микроскоптың жәрдеминде 
бақланатуғын ҳәм басқа бир жақтылық дереги тәрепинен жақтыландырылатуғын 
препаратты көрсетиў мүмкин (§ 97 ге қараңыз). Нурланыў спектрин бақлаў талап 
етилетуғын дерек тәрепинен жақтыландырылатуғын спектраллық аппараттың саңлағы да 
усындай өзинен жақтылық шығармайтуғын предметлердиң қатарына киреди (§ 100 ге 
қараңыз). Ең ақырында, күндизги жақтылықтың және жасалма дереклердиң жәрдеминде 
жақтыландырылатуғын предметлердиң барлығы да өзинен жақтылық шығармайтуғын 
объектлердиң қатарына киреди. 

Юнгтың интерференциялық тәжирийбесинде (§ 16 ға қараңыз) жақтылықтың еки 
дереги сыпатында жақтылықтың базы бир дереги тәрепинен жақтыландырылатуғын еки 
саңлақ хызмет етеди. Яғный, бул тәжирийбениң схемасы өзиниң тийкарғы өзгешеликлери 
бойынша 4.20-сүўретте келтирилген схемаға сәйкес келеди. Егер жүрислер айырмасы 
салыстырмалы түрде үлкен болмаса, яғный тек төменги тәртиптеги интерференциялық 
жолақлар бақланатуғын жағдайда, интерференциялық жолақлардың контрастлығы 
тийкарынан саңлақларды жақтыландырыўдың кеңисликлик когерентлигиниң дәрежеси 
бойынша анықланады. Майкельсонның жулдызлық интерферометриндеги жағдайға 
сәйкес жағдайда (§ 45 ке қараңыз) интерферометрдиң саңлақларын жақтыландырыўдағы 
толық емес кеңисликлик когерентлик жулдызлардың мүйешлик өлшемлерин анықлаў 
қуралы болып хызмет етеди. 

 
4.21-сүўрет.  

Кеңисликлик когерентлик 𝛾12(0) 
шамасын есаплаўға. 

 
Жоқарыда қарап өтилген барлық жағдайлардағы толық емес кеңисликлик 

когерентликти төмендегидей әпиўайыластырылған схеманы қарағанда түсиниўге болады. 
Мейли, сызықлы жақтылық дерегиниң ҳәр қыйлы ноқатлары тосаттан жүзеге келетуғын 
фазаларға ийе толқынларды шығаратуғын болсын. Бул созылған жақтылық дереги 
тәрепинен пайда етилген жақтылық майданының 𝑃1, 𝑃2 ноқатларындағы кеңисликлик 
когерентлигине итибар беремиз. Созылған деректиң модели сыпатында узынлығы 2𝑏 ға 
тең туўрының бойында бирдей қашықлықларда жайласқан бирдей амплитудаларда, бирақ 
пүткиллей ықтыярлы фазалар менен жақтылық шығаратуғын ноқатларды аламыз (4.21-
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сүўрет, көргизбелилик ушын жақтылық шығаратуғын ноқатлар дегенде жақтылық 
дерегиниң ҳәр қыйлы атомларын алыў мүмкин). Есаплаўлар бир туўрының бойынша бир 
биринен 2𝑙 қашықлықта жайласқан дерекке параллель болған еки 𝑃1, 𝑃2 ноқатларындағы 
тербелислердиң когерентлик дәрежесиниң 

𝛾12(0) = |
sin 𝛼

𝛼
| , 𝛼 =

2𝜋𝑏𝑙

𝜆𝑑
 

(22.24) 

шамасына тең болатуғынлығын көрсетеди. Бул аңлатпада d арқалы дерек пенен бақлаў 
ноқаты арасындағы қашықлық белгиленген. 4.22-сүўретте когерентлик дәрежесиниң 𝛼 =
2𝜋𝑏𝑙

𝜆𝑑
 шамасынан ғәрезлигиниң графиги көрсетилген. α ның өсиўи менен когерентлик 

дәрежеси 𝛾12(0) дәслеп кемейеди, ал кейин 𝛼 = 𝜋 ноқатында нолге айланады ҳәм α ның 
үлкен мәнислеринде осцилляцияға ушырайды, бирақ шама менен 0,2 ден үлкен мәниске 
ийе болмайды. Сонлықтан 𝛼 < 𝜋 теңсизлигин кеңисликлик когерентликтиң болыўының 
критерийи сыпатында қабыл етиўге болады. 

 

 
4.22-сүўрет.  

Өзи жақтылық шығаратуғын жақтылық 
дереги ушын кеңисликлик 

когерентликтиң 𝛼 =
2𝜋𝑏𝑙

𝜆𝑑
 шамасынан 

ғәрезлигиниң графиги. 

Егер 𝑃1 ҳәм 𝑃2 ноқатларының арасындағы қашықлықты 2𝑙 арқалы белгилесек, онда 
когерентликтиң бар болыўы талабынан деректиң өлшемине қойылатуғын шек келип 
шығады: 

𝜃 =
2𝑑

𝑏
<
𝜆

2𝑙
. 

Демек, деректиң мүйешлик өлшеми θ ның шамасы толқын узынлығының 𝑃1 ҳәм 𝑃2 
ноқатларының арасындағы қашықлыққа қатнасынан үлкен болмаўы керек. Сонлықтан, 
дерлик жақтан когерентли жақтыландырыўды пайда етиў ушын дәл ноқатлық деректи 
пайдаланыўдың зәрүрлиги жоқ екен. Мысалы, Егер 𝛼 = 𝜋/4 болса, онда 𝛾12(0) = 0,90, 
яғный когерентлик дәрежеси дәл ноқатлық деректи пайдаланғанға салыстырғнада тек 10 
процентке ғана төмен болады. 

Мейли, енди жақтылық дерегиниң мүйешлик өлшемлери берилген болсын. Бундай 
жағдайда 𝛼 < 𝜋 шәрти 𝑃1, 𝑃2 ноқатларындағы толық емес когерентликликке итибар бериў 
керек болған 2𝑙𝑘𝑜𝑔 қашықлығын анықлаўға мүмкиншилик береди. Бир биринен 2𝑙𝑘𝑜𝑔 

шамасынан қашық емес болған ноқатлардың жыйнағын когерентлик областы деп 
атайды. (22.24)-қатнасты есапқа алып 𝛼 < 𝜋 шәртинен 

2𝑙 < 2𝑙𝑘𝑜𝑔 = 𝜆/𝜃 

қатнасын табамыз. Егер жақтыландырыў мүйешлик өлшемлери 𝜃 = 30′ = 0,9 · 10−2 рад 
болған Қуяштан туўры шыққан жақтылық пенен әменге асырылатуғын болса, онда λ = 0,55 
· 10-3 мм болған толқын узынлығы ушын когерентлик өлшемлери 1,1 · 102 λ = 0,06 мм 
шамасына тең болады. Жоқарыда келтирилген есаплаўлар бойынша Юнг тәжирийбесине 
келетуғын болсақ, онда жақтылықтың дереги Қуяш болған жағдайда 𝑆1, 𝑆2 саңлақларын 
бир биринен 0,06 мм шамасынан киши қашықлыққа қойыў керек, ал көриниўи, мысалы, 
0,90 ға тең болған анық интерференциялық жолақларды бақлаў ушын 2𝑙 = 0,011 мм ди 
алыў керек болады. 

Егер объектти жақтыландырыў туўры түсетуғын Қуяштың нуры менен емес, ал 
қоршаған орталықта ямаса бултларда шашыраған жақтылықтың есабынан жүзеге 
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келтирилетугын болса, онда бул предметлердиң айырым нокатларын когерент емес 
толқынлардың дереги деп қараўға (себеби олар ушын когерентлик областы 0,06 мм 
өлшемлерге ийе) ҳәм бал жағдайда да когерентли емес созылған дерек моделин 
пайдаланыўға болады. Объектти барлық тәрептен жақтыландырғанда 𝜃 ≈ 1 деп есаплаў 
мүмкин ҳәм когерентлик областының өлшемлери ушын 2𝑙𝑘𝑜𝑔 ≈ 𝜆 шамасына ийе боламыз. 

250 мм қашықлықта (ең жақсы көриў қашықлығы деп аталатуғын қашықлық) турып 
қарағанда адамның көзиниң ажырата алыўшылық қәбилетлиги шама менен 0,1 мм ди 
қурайды. Усындай қашықлықта турған ҳәм туўрыдан-туўры келип түсетуғын Қуяштың 
жақтылығы менен жақтыландырылатуғын еки предметти дерлик когерентли емес 
дереклер деп есаплаў мүмкин. Бирақ, сонда да буны барлық тәрептен жақтыландырыўға 
тийисли. Демек, тәбийий шараятларда қуралланбаған көз бенен бақлағанда көзге 
предметлердиң ҳәр қыйлы ноқатларынан келип түсетуғын толқынлардың толық емес 
когерентлигине итибар бермеўге болады. Керисинше, ажырата алыўшылық қәбилетлиги 
шама менен толқын узынлығына тең болған микроскоптың жәрдеминде бақлағанда 
объектти толық емес когерентли болған жақтыландырыўды есапқа алыў зәрүрли болады. 

Талланған кеңисликлик когерентлик критерийи бир биринен теңдей қашықлықларда 
турған жақты шығаратуғын ноқатлардан туратуғын жақтылықтың сызықлы дерегиниң 
идеалластырылған әпиўайы жағдайына сәйкес келеди. Бул критерийдиң сапалық жақтан 
жақтылық шыгарып турған ноқатлары ықтыярлы түрде жайласқан созылған дерек ушын да 
өз күшинде қалатуғынлығын көриў қыйын емес. Усы гәптиң дурыс екенлигине исениў ушын 
жақтылық шыгарып турған ноқатларды 𝑗 индексиниң жәрдеминде номерлеймиз ҳәм 
𝑗 −деректиң бақлаў ноқатындағы 𝑠1𝑗 тербелисин былайынша жазамыз: 

𝑠1𝑗 = 𝑎𝑗 cos (𝜔𝑡 −
2𝜋𝑑1
𝜆

+ 𝜑𝑗) . 
 

Бул аңлатпада 𝑎𝑗 менен 𝜑𝑗 арқалы жақтылықтың 𝑗 −дерегин тәрийиплейтуғын 

амплитудалар менен фазалар, 𝑑𝑗 арқалы оннан 𝑃𝑗 ноқатына шекемги қашықлық 

белгиленген. 𝑃1 ноқатында барлық созылған дерек тәрепинен пайда етилген 𝑠1 тербелиси 

𝑠1 =∑𝑠1𝑗
𝑗

 

суммасының жәрдеминде есапланады. 𝑎𝑗 амплитудалары менен 𝜑𝑗 фазалары тосаттан 

жүзеге келетуғын шамалар болып табылады, бирақ ҳәр бир 𝑎𝑗, 𝜑𝑗, 𝑑1𝑗 шамаларының 

жыйнағы ушын қосынды тербелис қандай да бир анық болған амплитуда менен фазаның 
мәнисине ийе болады. Егер 𝑃1 ноқатынан 𝑃2 ноқатына қарай жылыссақ, онда 𝑃2 ноқатына 
шекемги қашықлық болған 𝑑2𝑗 шамасы 𝑑1𝑗 шамасынан өзгеше болғанлықтан 𝑃2 

ноқатындағы қосынды тербелистиң амплитудасы 𝑃1 ноқатындағы қосынды тербелистиң 
амплитудасына тең болмайды. 𝑃1 ҳәм 𝑃2 ноқатларындағы қосынды тербелислер усы еки 
ноқат арасындагы қашықлықтың шамасы 2𝑙 диң жеткиликли дәрежедеги үлкен 
мәнислерде ғана сезилерликтей айырмаға ийе болады. Бундай жағдайда ҳәр қыйлы 
ноқатлық дереклер ушын есапланған 𝑑2𝑗 − 𝑑1𝑗 жүрислер айырмасы кеминде толқын 

узынлығының шамасына тең мәниске ийе болады. Болмағанда барлық парциаллық 
тербелислердиң фазалары бирдей шамаға өзгереди ҳәм қосынды тербелистиң 
амплитудасы өзгериссиз қалады. § 15 те орынланған әпиўайы есаплаўлардың жәрдеминде 
𝑃1 ҳәм 𝑃2 ноқатларының арасындағы қашықлық болған 2𝑙 шамасы 

2𝑙 · 2𝑏

𝑑
> 𝜆 

теңсизлигин қанаатландырыўы керек екенлигин көрсетиўге болады. Бирақ бул шәрт 𝑃1 ҳәм 
𝑃2 ноқатларындағы тербелислердиң когерентли емес екенлигине сәйкес келеди. 
Теңсизликтиң қарама-қарсы белгиси 
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2𝑙 <
𝜆𝑑

2𝑏
= 2𝑙𝑘𝑜𝑔 

(22.25) 

𝑃1 ҳәм 𝑃2 ноқатларындағы тербелислердиң дерлик когерентли екенлигин, яғный 
когерентлик областының өлшемлерин анықлайды. Демек, (22.25)-теңсизлик кеңисликлик 
когерентликтиң жақтылықтың ықтыярлы түрде алынған дереги ушын пайдаланыў мүмкин 
болған универсаллық критерийи болып табылады. Усы жағдайларды пайдаланып 
жоқарыда өткерилген жақтыландырыўдың айқын түриндеги мысалларын тийкарлаў 
мумкин (Қуяштың жақтысы ҳ.т.б.). 

Когерентлик дәрежеси менен когерентлик областының өлшеминиң тосаттан болатуғын 
жақтылық майданының орташаландырылған характеристикалары екенлигин нәзерде 
тутыў керек. Жақтылықтың созылған дерегиниң бетиндеги тосаттан жүзеге келетуғын 
фазалар менен амплитудаларды ҳәр бир айқын түрдеги пайдаланғ бақлаў өткерилетуғын 
экрандағы жақтылықтың айқын түрдеги тарқалыўына ийе боламыз. Бирақ бул тарқалыў 
тәртипли емес. 4.23-сүўретте жақтылықтың созылған дереги тәрепинен фотопленкада 
дөретилген жақтыландырыўдың фотосүўретлери (позитивлер) келтирилген. Жақтылық 
дереги сыпатында гелий-неон лазер менен жақтыландырылған гүнгирт шийше хызмет 
етти. Соның менен бирге 4.23 a-c сүўретлерде жақтыландырылған область диаметри шама 
менен 2𝑏 = 0,3 мм болған дөңгелектен ибарат еди. Фотопленканың жақтыландырылыўы 
өзине тән турақлы емес түйиршикли структураға ийе, қала берсе дақлардың ямаса 
"түйирпелердиң" өлшемлери 𝑑 қашықлығына пропорционал түрде үлкейеди. 

 
 

 
4.23-сүўрет. Жақтылықтың созылған дереги (гүңгирт шийше) тәрепинен пайда етилген 

жақтыландырыўдың тосаттан болатуғын тарқалыўының фотосүўрети. 
Фотопленка менен жақтылық дереги арасындағы қашықлық 𝑑:  

10 см (а), 30 см (b), 100 см (c). d туўры мүйешлик пенен көрсетилген созылған дерекке 
сәйкес келеди. 

Гүңгирт шийшениң бир текли болмағанлығы себепли когерент лазер толқыны деректиң 
бир ноқатынан екинши ноқатына өткенде фазаның тосаттан өзгерген фазаға ийе болады. 
Сонлықтан шашыраған жақтылық созылған өзи жақтылық шығаратуғын деректиң жақсы 
модели болып табылады ҳәм гүңгирт шийше менен өткерилген тәжирийбениң 
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нәтийжелерин жоқарыда келтирилген есаплаўдың нәтийжелери менен салыстырып көриў 
мүмкин. 

Жақтыландырылғанлықтың жоқары мәнисине ийе болған фотосүўретлердиң 
участкалары, көринип турғанындай, бул участкаларға гүңгирт шийшениң ҳәр қыйлы 
участкаларынан келип жететуғын толқынлардың тосаттан жүзеге келетуғын жағдайларға 
байланыслы тийкарынан синфазалық болатуғынлығының салдары болып табылады. 
Керисинше, төменги жақтыландырылғанлыққа ийе болған участкаларда гүңгирт 
шийшениң ҳәр қыйлы тоқатларынан келетуғын толқынлардың бир бирин өшириўи орын 
алады. Бул толқынлардың синфазалық дәрежесиниң сезилерликтей өзгериўи ушын 
фотопланканың бети бойынша базы бир қашықлыққа жылысыў керек; оның орташа 
мәниси когерентлик областының өлшемин анықлайды. Демек, "орташа түйиртпек" 
когерентлик областы болып табылады ҳәм оның орташа өлшеми когерентлик областының 
өлшеми болып табылады. Гүңгирт шийше менен фотопленка арасындағы қашықлық 𝑑 ның 
өзгериўи менен түйиртпеклердиң өлшемлериниң өзгериси есаплаўлардың 
нәтийжелерине сәйкес келеди, өйткени когерентлик областының өлшеми болған 𝑙𝑘𝑜𝑔 

шамасы 𝑑 ға пропорционал. 
4.23-d сүўретте келтирилген фотосүўрет 𝑑 = 100 см болған жағдайда алынған. Бирақ 

гүңгирт айнада фотосүўретте көрсетилгендей болып бағытланған өлшемлери 0,2 х 1 мм2 
шамасына тең туўры мүйешли формаға ийе участка жақтыландырылған (лазердиң 
нурланыўы цилиндр линзаның жәрдеминде фокусланды). Көринип турғанындай, аертикал 
ҳәм горизонт бағытларында когерентлик обдласнының өлшемлери күшли айырмаға ийе 
ҳәм нурланыў дерегиниң сәйкес өлшемлерине кери пропорционаллық қатнаста болады. 

Бул факт 2𝑙𝑘𝑜𝑔 ≈
𝑙

𝜃
=

𝜆𝑑

2𝑏
 болған есаплаўдың нәтийжесине сәйкес келеди. 

 

 
4.24-сүўрет.  

Интенсивликлердиң корреляциясын 
өлшеў ушын арналған тәжирийбениң 

схемасы. 

Гүңгирт шийшениң (айнаның) жақтылықты өзи шығаратуғын деректен әҳмийетли 
айырмасы мынадан ибарат: гүңгирт шийшениң ҳәр қыйлы ноқатларындағы жақтылық 
тербелислери арасындағы фазалық қатнаслар тәртипли емес, бирақ ўақытқа байланыслы 
өзгермейди. Сонлықтан экранның жақтыландырылганлығының түйиртпеклик структурасы 
да ўақыттың өтиўи менен турақлы болып қалады. Ал өзинен жақтылық шығаратуғын 
деректе оның бетиндеги қандай да бир еки ноқаттағы тербелислердиң фазаларының 
арасындағы айырма тез өзгереди. Бул жағдай ўақыттың жеткиликли дәрежеде үлкен 
болған интервалы ишиндеги экспозицияларда түйиртпеклердиң тәртипсиз қозғалысына 
ҳәм түйитпе түриндеги структураның жоғалыўына алып келеди. Сонлықтан әдеттеги 
шараятларда өзинен жақтылық шығаратуғын объектлерди, нурланыўдың инерциялық 
қабыллағышфн пайдаланғанда биз түйиртпе структураны бақламаймыз. Гүңгирт 
шийшениң жәрдеминде алынған фотосүўретлерди өзи жақтылық шығаратуғын 
дереклерди пайдаланғандағы интенсивликтиң бир заматтағы тарқалыўына жуўап береди 
деп айтыўға болады. 

Усы ўақытқа шекем биз интерференцияға ушырайтуғын дәстелер арасындағы 
жүрислер айырмасына (ямаса иркилиў ўақытына) ғәрезли болған жағдайдағы 
интерференциялық тәжирийбелерди қарадық. Анықланғанындай, бул тәжирийбелердиң 
нәтийжелерин когерентлик дәрежеси 𝛾12(𝜏) менен тәрийиплеў мүмкин. Ол 𝑠1 ҳәм 𝑠2 
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тербелислери арасында бар болған сәйкеслик дәрежесин ямаса корреляцияны 
тәрийиплейди.  Сонлықтан 𝛾12(𝜏) функциясын корреляция функциясы деп атайды. 

Бир қанша басқаша болған типтеги, бирақ жақтылық дәстелериниң корреляциялық 
қәсийетлери көринетуғын тәжирийбелердиң өткерилиўи мүмкин. Мәселениң мәнисин 
4.24-сүўретте келтирилген тәжирийбениң схемасынан түсиниўге болады (Браун ҳәм Твисс, 
1956-жыл). 𝑆 дерегинен шыққан жақтылық 𝑏 киши тесиктен өтеди (оның өлшеми 
когерентлик областының өлшеминен киши), 𝑀 ярым мөлдир экранының жәрдеминде еки 
дәстеге ажыратылады ҳәм 𝐷1, 𝐷2 жақтылық қабыллағышларына түседи. 𝐷1 менен 𝐷2 
қабыллағышларында пайда болған фототоқлар 𝐶 корреляторында радиотехникалық 
усыллардың жәрдеминде күшейтиледи ҳәм олардың көбймеси орташаланады. 
Қабыллағышлардың бирин жылыстырып ҳәм усындай жоллар менен еки дәсте 
арасындағы иркилиўди киргизип τ дың фунгкциясы сыпатында  

𝐺(𝜏) =
1

𝐼2
1

𝑡
 ∫ 𝐼(𝑡′)𝐼(𝑡′ + 𝜏)𝑑𝑡′

𝑡

0

 
 

(22.26) 

шамасын өлшеў мүмкин. τ иркилиўин радиотехникалық усылдың жәрдеминде де киргизиў 
мүмкин. 

Тәжирийбениң усындай түриндеги 𝐺(𝜏) ды өлшеўдиң нәтийжелери схема түринде 
4.25-сүўретте көрсетилген. 𝐺(𝜏) функциясының ең баслы өзгешелиги τ дың киши 
мәнислериндеги анық ямаса анықлығы кемлеў болған максимумның болыўынан ҳәм 
εлкен τ лардағы шама менен турақлы болып қалыўынан ибарат. 

 
 

4.25-сүўрет. 
G(τ) ғәрезлигиниң графиги. 

 
Егер дәстелердиң 𝐼(𝑡) интенсивлигиниң ўақытқа байланыслы турақлы емес екенлигин 

итибарға алсақ, онда 𝐺(𝜏) функциясының жоқарыда атап өтилген өзгешелигин аңсат 
түсиниўге болады. Бундай болмағанда 𝐺(𝜏) = 1 теңлигиниң орын алатуғынлығы айқын. 
Ҳақыйқатында 𝐼(𝑡) шамасы ўақыт бойынша тосаттан модуляцияланған, яғный тосаттан 
пайда болатуғын максимумлар менен минимумлардың избе-излигинен турады. τ = 0 
болғанда (22.26)-аңлатпадағы интеграл астындағы функцияның бир көбейтиўшисиниң 
максимумы екиншисиниң максимумына сәйкес келеди ҳәм усының салдарынан 𝐺(0) 
жоқарылатылған мәниске ийе болады. Егер τ иркилиў ўақыты жеткиликли дәрежеде үлкен 
болса, онда көбейтиўшилердиң максимумларының турған орынларындағы корреляция 
жоғалады ҳәм  𝐺(𝜏) шамасы 𝐺(0) ге салыстырғанда киширейеди. Солай етип, 𝐺(𝜏) 
функциясы t ҳәм t +τ ўақыт моментлериндеги интенсивликлердиң мәнислериниң τ 
иркилиў ўақтынан ғәрезлигин тәрийиплейди. Интенсивликлер майданның амплитуданың 
квадратынан ғәрезли болғанлықтан 𝐺(𝜏) функциясы екинши тәртипли корреляциялық 
функция атамысна ийе болды. 

𝐺(𝜏) функциясын теориялық жақтан есаплаў ушын амплитудалық модуляцияланған 
толқын цугларының моделинен пайдаланамыз, яғный 𝑇 ўақыт интервалының ишинде 𝐼(𝑡) 
интенсивлиги турақлы мәнисин сақлайды ҳәм 𝑇 ўақытан кейин секирмели түрде басқа бир 
тосаттан алынатуғын шамаға өзгереди. Амплитудасы бойынша молуляцияланған моделге 
тийисли болған 21-шынығыўдағы схема бойынша есаплаўларды орынлап, мыналарды 
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алыў мүмкин: 

𝐺(𝜏) =

{
 
 

 
 (𝐼)̅

2

𝐼2̅
+ [1 −

|𝜏|

𝑇
] [1 −

(𝐼)̅2

𝐼2̅
] , |𝜏| ≤ 𝑇,

(𝐼)̅2

𝐼2̅
,    |𝜏| ≥ 𝑇.

 

 
(22.27) 

 

Солай етип, 𝐺(𝜏) функциясының ең баслы сапалық өзгешелиги болған киши |𝜏| лардағы 
максимум ҳәм үлкен |𝜏| лардағы турақлы болыўы сайлап алынған модель бойынша дурыс 
бериледи. Интерференциялық тәжирийбелердеги жағдайлардағыдай, корреляция 
ўақытының толқынлар цугының узақлығы 𝑇 бойынша анықланатуғынлығы тәбийий. 

τ = 0 болған жағдайдағы максимумның салыстырмалы шамасы, яғный 

𝑔 =
𝐺(0)

𝐺(∞)
=

𝐼2̅

(𝐼)̅2
 

қатнасы айрықша қызығыў пайда етеди. Интенсивлиги 𝐼 болған цуглардың 
салыстырмалы саны  

exp(−𝐼/𝐼)̅ 
түринде жазылатуғын Рэлей тарқалыўының жәрдеминде анықланады деп болжайық. 

Бундай жағдайда әпиўайы есаплаўлар (25-шынығыўға қараңыз) 𝑔 = 2 ге алып келеди. 
Рэлей тарқалыўы ушын интенсивликтиң салыстырмалы үлкен болмаған флуктуациялары 
тән. Мысалы, орташа мәнистен еки есе үлкен болған интенсивликтиң мәниси ўақыялардың 
тек 14 процентинде ушырасады. Тереңирек таллаўлар бундай аўҳалдың атомлары бир 
биринен ғәрезсиз толқынларды нурландыратуғын дереклер ушын нызамлы екенлигин 
көрсетеди. 

𝑔 шамасының үлкен мәниси интенсивликтиң бир заматлық максималлық мәнисиниң 
оның орташа мәнисинен азмаз үлкен екенлигин билдиреди. Мысалы, базы бир лазерлерде 
нурланыў күшли "тутаныўлар" менен болады. Олар усы "тутаныўлардың" узақлығынан 
әдеўир үлкен болған ўақыт интерваллары менен айрылған (§ 230 ге қараңыз). Бул 
жағдайларда да 𝑔 ≫ 1. 

 
V бап 

 
Турғын жақтылық толқынлары 

 
§ 23. Турғын толқынлардың пайда болыўы. Винер тәжирийбелери 

 
Жоқарыда көрсетилип өтилгениндей, бир бириниң үстине түсетуғын кеминде еки 

когерентли толқынлардың болыўы орнықлы интерференциялық сүўретти алыўдың 
зәрүрли шәрти болып табылады.  Френель тәрепинен көрсетилген когерет толқынларды 
алыўдың усылы түсиўши толқында қандай да бир усыл менен еки толқынға ажыратыўдан 
ибарат. Интерференцияның жүдә қызықлы ҳәм әҳмийетли түрине алып келетуғын еки 
когерент толқынды қосыўдың ең әпиўайы усылы дийўалға нормаль бағытта келип 
түсетуғын толқынның шағылысыўынан ибарат. Бундай жағдайда шағылысқан толқын кери 
тәрепке қарай қозғалып, орталықтың тап сол участкалары аркалы өтеди. Бундай жағдайда 
алынатуғын интерференциялық сүўрет еки толқынның (түскен ҳәм шағылысқан) 
фазаларының қатнасынан ғәрезли. Түсиўши ҳәм шағылысқан толқынлар арасындағы 
интерференцияның шәртлери қәлеген типтеги толқынлар ушын уқсас. Олар механика ҳәм 
акустика курсларында толық қарап өтиледи. Бул жағдайда итибар берилетуғын бир жағдай 
соннан ибарат, шағылысқанда толқынның фазасы өзгереди. Сонлықтан, Егер түсиўши 
толқынның теңлемеси 
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𝑠1 = 𝑎 sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) (23.1) 
түринде жазылатуғын болса, онда 𝑥 = 0 ноқатында шағылысқан толқын ушын 

𝑠2 = 𝑎 sin(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥 + 𝛿) (23.2) 
түрине ийе болады. Бул теңлемелерде, әдеттегидей 𝜔 = 2𝜋/𝛵 ҳәм 𝑘 = 2𝜋/𝜆. 𝑥 тың 
алдындағы белгиниң өзгериси толқынның тарқалыў бағытының өзгериўи менен 
байланыслы, ал δ болса шығылысқандағы фазаның өзгерисине сәйкес келеди. Қосынды 
толқынды былайынша жазылады: 

𝑠 = 𝑠1 + 𝑠2 = 2𝑎 cos (𝑘𝑥 +
𝛿

2
) sin (𝜔𝑡 +

𝛿

2
) . 

(23.3) 

(23.3)-формула тербелислердиң амплитудасының 2𝑎 cos (𝑘𝑥 +
𝛿

2
) шамасына тең 

екенлигин көрсетеди, яғный оның мәниси орталықтың ҳәр қыйлы нокатларында ҳәр 
қыйлы, бир ноқаттан екинши ноқатқа өткенде гармоникалық нызам бойынша өзгереди. 

Ўақыт бойынша өзгеристи аңлататуғын көбейтиўши sin (𝜔𝑡 +
𝛿

2
) координатадан ғәрезли 

емес. 
Амплитуданың мынадай гармоникалық функцияның жәрдеминде аңғартылыўы  

2𝑎 cos (𝑘𝑥 +
𝛿

2
) = 2𝑎 cos (

2𝜋𝑥

𝜆
+
𝛿

2
) 

амплитуданың белгисиниң ярым толқын шеклеринде өзгериссиз қалатуғынлығын ҳәм 

𝑥 шамасы 
𝜆

2
 шамасына өзгергенде, яғный бир ярым толқыннан екинши ярым толқынға 

өткенде белгисин өзгертетуғынлығын аңлатады. Егер толқынның амплитудасын оң шама 
деп есапласақ (әдетте толқынның амплитудасын оң шама деп есаплайды), онда жоқарыда 
көрсетилген жағдайды тербелистиң фазасы ярым толқын шеклеринде турақлы қалады ҳәм 
бир ярым толқыннан екиншисине өткнеде π шамасына өзгереди деген тастыйықлаў менен 
аңғартыў мүмкин. Бундай формулировканы турғын толқынның анықламасы сыпатында 
қараўға болады. 

(23.3)-формуладан турғын толқында амплитуда нолге тең болған бир қатар 
ноқатлардың болатуғынлығы келип шығады. Бул ноқатлар 𝑘𝑥 + 𝛿/2 = 𝑛𝜋/2 шәрти (𝑛 =
1, 3, 5, … - тақ санлар) бойынша анықланады. Бундей ноқатлар бир биринен ярым толқын 
қашықлығында жайласқан ҳәм түйинлик ноқатлар ямаса турғын толқынның түйинлери 
деп аталады. Олардың ортасында амплитуданың максималлық мәнисине сәйкес 
келетуғын, атап айтқанда амплитуда 2𝑎 ға тең орынлар жайласқан. Бул ноқатларды 
антитүйинлер деп атаған мақсетке муўапық келеди. Олар 𝑘𝑥 + 𝛿/2 = 𝑛𝜋/2 шәрти (𝑛 =
0, 2, 4, … - жуп санлар) бойынша анықланады. Ал шағылысыўдың салдарынан фазаның 
өзгериўин анықлайтуғын δ шамасына келсек, онда төмендегидей жағдайды есапқа алыў 
керек. Жуўырыўшы толқын (электромагнитлик, серпимли ҳ.т.б.) энергиясы еки бөлимге 
сәйкес келетуғын (электрлик ҳәм магнитлик, потенциаллық ҳәм кинетикалық энергия) еки 
толқынның қосындысынан ибарат. Жуўырыўшы электромагнит толқында ҳәр бир момент 
ушын еки вектордың (𝐄 менен 𝐇) бағытлары толқынның тарқалыў бағыты (𝐯) менен 
белгили түрде байланысқан ҳәм оң винтли системаны пайда етеди (5.1-сүўрет). 
Шағылысыўдың зәрүрли болған шәрти, яғный тарқалыў бағытының қарама-қарсы бағытқа 
өзгериўиниң шәрти, 𝐄 ямаса 𝐇 векторларының бириниң бағытының қарама-қарсы бағытқа 
өзгериўи болып табылады. Ҳақыйқатында да шағылысыўдың салдарынан пайда болған 

жуўырыўшы толқында 𝐄, 𝐇 ҳәм 𝐯 векторлары оң винтлик системаны пайда етиўи керек. 
Сонлықтан, шағылысыўдың салдарынан 𝐯 векторының бағыты өзгеретуғын болғанлықтан 
𝐄 менен 𝐇 векторларының бириниң бағытын секирмели түрде қарама-қарсы бағытқа 
өзгериўи, яғный фазаның π ге тең қосымша өзгериўи ямаса ярым толқын узынлығының 
жоғалыўы (усындай термин қабыл етилген) орын алады. Шағылысыў орын алатуғын 
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шегарадағы шараятларға байланыслы бундай жоғалыўға еки вектор ушын да ушырайды. 
Биз бул мәселени электромагнитлик (жақтылық) толқынлары ушын XXII бапта қараймыз. 
Ҳәзирше екинши орталықтың диэлектриклик сиңиргишлиги 휀2 биринши орталықтың 
диэлектриклик сиңиргишлиги 휀1 ден үлкен, яғный 휀2 > 휀1 болған жағдайда электромагнит 
толқынлар ушын магнит векторы ушын 𝛿 = 0, ал электр векторы ушын 𝛿 = 𝜋 шамасына тең 
болатуғынлығын еслетип өтиў менен шекленемиз. Керисинше, 휀2 < 휀1 болған жағдайда 
ярым толқынның жоғалыўы магнитлик вектор ушын болады, ал электр векторы өзиниң 
фазасын өзгериссиз сақлайды (5.1-сүўретке қараңыз). δ шамасындағы бул айырманың 
орын алыўының салдарынан векторлардың бириниң түйинлери екиншисиниң 
антитүйинлерине сәйкес келеди. Бул жағдай 5.2-сүўретте көрсетилген. 

 
5.1-сүўрет. Түсиўши (𝑎) ҳәм шағылысқан (𝑏) толқынлардағы 𝐄, 𝐇 ҳәм 𝐯 векторларының 

жайласыўы. 
 
sin(𝜔𝑡 + 𝛿/2) ағзасын қараўдан 𝐄 ҳәм 𝐇 векторларының максимум арқалы өтиўиниң 

моментлериниң де шерек дәўирге айрмасының бар екенлигин көрсетеди. 

 
5.2-сүўрет. Турғын электромагнит толқын. 

 
Турғын толқынның бул өзгешелиги мынадай жағдайға алып келеди: биз жуўырыўшы 

толқынлардағыдай энергияның толқынның тарқалыў бағытындағы үзликсиз қозғалысына 
ийе болмаймыз, ал турғын толқынның энергиясы локализацияланған ҳәм 𝐄 ниң антитүйин 
областынан (бул орында энергия электрлик формаға ийе) 𝐇 тың антитүйин областына 
өтеди (яғный магнитлик энергияға айланады) ҳәм керсинше. Солай етип, биз энергияның 
ағыўының орнына энергияның бир формасынан екинши формасына өтиўге сайкес 
келетуғын тербелисине ийе боламыз. Бул жағдай "турғын толқын" термининиң пайда 
болыўына алып келди. 

Әлбетте, турғын толқынларды тек толқынлардың шағылысыўында ғана емес, ал 
амплитудалары бирдей болған еки толқынның бир бирине қарама-қарсы бағытта 
тарқалыўына бақлаў мүмкин. Бул шәртти жүзеге келтириўдиң ең әпиўайы болған усылы 
толқынлардың шағылысыяы болып табылады. 

Жоқарыда баян етилген жағдайлардан тәжирийбе өткериўдиң шараятларынан 
электрлик ҳәм магнитлик векторлардың түйинлериниң қайсы орынларда 
жайласатугынлығын алдын-ала болжаў мүмкин. Тәжирийбелерде бул жағдайды жақтылық 
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толқынын қурайтуғын электрлик ҳәм магнитлик векторлардың екеўиниң қайсысының 
жақтылықты сезетуғын әсбапқа (көз, фотографиялық пластинка, флуоресценциялық экран, 
фотоэлемент ҳ.т.б.) тиккелей тәсир ететуғынлығы ҳаққындағы мәселени шешиўге 
пайдаланыўға болады. 

Жақтылықтың фотографиялық эмульсияға тәсир етиўин үйрениў ушын өткерилген 
сәйкес тәжибийе Винер тәрепинен орынланды (1890-жылы). Төмендегидей тәжирийбени 
көз-алдыға келтирип, Винердиң идеясын аңсат түсиниўге болады. Айналық металл бетке 
жағылған фотографиялық эмульсияны ойымызда сәўлелендирейик. Эмульсия арқалы 
нормаль бағытта айнаға түсиўши монохромат (шама менен) жақтылық металл айнада 
шағылысады ҳәм турғын толқынлардың системасын береди. Бундай жағдайда айнаға ең 
жақын болған электрлик вектордың түйини айнаның бетинде жайласады. Себеби, 
металлдан шағылысқан жағдайда электр векторы фазасын өзгертеди; магнитлик 
вектордың биринши түйини айнадан жақтылық толқынының узынлығының шерегиндей 
қашықлықта жайласады. Фотографиялық эмульсияның тереңлиги бойынша жақтылық 
толқынының майданы түйинлерден антитүйинлерге өтиўге сәйкес келетуғын электр ҳәм 
магнит майданының кернеўлиликлериниң түйинлери менен антитүйинлериниң 
системасынан турады.  

Фотографиялық тәсир электромагнитлик күшлердиң фотографиялық эмульсияның 
жақтылықты сезгиш қураўшысы болған бромлы гүмиске тәсири менен байланыслы. 
Кеңисликтеги электр ҳәм магнит майданларының кернеўлиликлериниң 
амплитудаларының тарқалыўының қатламлық тарқалыўына сәйкес бромлы гүмистиң 
тарқалыўы да қатлам бойынша жүзеге келиўи керек: тарқалыўдың (пластинканың 
қараўытыўының) максимумы усы амплитудалардың максималлық мәнислерине сайукс 
келетуғын қатламларда орын алады. Егер фотографиялық тәсир электр векторы тәрепинен 
түсирилетуғын болса, онда айнаның бетинде ыдыраған бромлы гүмистиң болмаўы ҳәм 
биринши қара қатлам айнаның бетинен толқын узынлығының шерегине тең қашықлықта 
ҳәм оннан кейин бир биринен ярым толқын узынлығына тең қашықлықларда пайда 
болыўы керек. Егер анықлаўшы орынды магнит векторы ийелейтуғын болса, онда 
ажыралып шыққан гүмистиң биринши қатламы оның биринши антитүйин областында, 
яғный айнаның бетинде жайласыўы керек. 

Тәжирийбе эмульсияның қалыңлығы бойынша ажыралып шыққан гүмистиң 
қатламларының тарқалыўын табыўдан ибарат болыўы керек. Түйиелер менен 
антитүйинлер арасындағы киши қашықлық пенен байланыслы болған бул бақлаўдың 
қыйыншылығын Винер Ньютон тәрепинен (§ 26 ға қараңыз) биринши рет көрсетилген 
"киши қыялық" усылын пайдаланыў менен жеңди. Турғын толқынлардың системасы Винер 
тәрепинен ҳаўада монохромат жақтылықтың металл айнада шағылысыўының 
нәтийжесинде алынды. Усындай тәжирийбениң схемасы болып табылатуғын 5.3-сүўретте 
айнаның 𝑀𝑀 бети менен киши φ мүйешин пайда ететуғын жүдә жуқа (шама менен λ/20) 
жақтылықты сезгиш қатламның турған орны көрсетилген. Жақтылықты сезгиш қатлам 
жағылған шийше пластинка сызылмада көсетилмеген. Жақтылықты сезгир қатлам анаў 
ямаса мынаў күштиң түйинлери ҳәм антитүйинлери тегислиги менен бизиң сүўретимизде 
қара дақтар түринде көрсетилген сызықлар бойынша кесилиседи. Пластинканың 
бетиндеги усындай туўрылар арасындағы қашықлық 𝐴𝐵, көринип турғанындай,   

𝐴𝐵 =
𝐴𝐶

sin𝜑
=
𝜆/2

sin𝜑
 

 

шамасына тең. 
Егер φ диң мәниси жеткилиукли дәрежеде киши болса, онда қараўытқан орынлар 

араындағы қашықлық жеткиликли дәрежеде үлкен болады. Винердиң тәжирийбелеринде 
φ диң шамасы шама менен 1' қа ҳәм сонлықтан 𝐴𝐵 ның мәниси 1-2 мм ге тең болды. 
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Бундай шәртлерде биринши қара жолақтың айнаның бетинде емес, ал беттен толқын 
узынлығының шерегиндей қашықлықта турғынлығын аңғарыўға болады24. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.3-сүўрет.  
 

Винер тәжирийбесиниң схемасы: гүмистиң 
максималлық ажыралып шығыўы 𝐄 

векторының антитүйинлеринде жүзеге 
келеди. 

Ең биринши турғын жақтылық толқынларын алыўға мүмкиншилик берген Винердиң 
тәжирийбеси жақтылық толқынының фотографиялық тәсириниң электр векторы менен 
байланыслы екенлигин де көрсетти. Кейинирек Друде ҳәм Нернст (1892-жылы) 
фотографиялық қатламды флуоресценцияға ушырайтуғын заттың жуқа қатламы менен 
алмастырып Винердиң тәжирийбесин қайталады ҳәм олар да тәсир етиўдиң 
максимумының электр векторының антитүйининде жайласатуғынлығын тапты. 
Фотоэлектрлик қатлам менен өткерилген сәйкес тәжирийбени Айвс (1933-жылы) 
орынлады ҳәм күтилгениндей эффект электр векторы тәрепинен жүзеге келтирилди. 

Жоқарыда баянланған ҳәм соларға сәйкес келетуғын тәэирийбелердиң нәтийжелерин 
электронлық көз-қарасларда турып аңсат түсиниўге болады. Затлардағы жақтылықтың 
тәсиринде бақланатуғын процесслердиң көпшилиги оның электронларға тәсири менен 
байланыслы: фотоэффектте электронлардың жақтыландырылған металдан жулып 
алыныўы, флуоресценцияда ямаса фотохимиялық процесслерде (фотография, көриў 
сезими) — атомлар менен молекулалардың қозыўы ямаса олардың ионласыўы, яғный 
атомлар менен молекулалардың қурамына киретуғын электронларға тәсир етиўи орын 
алады. Электронлар электр зарядына ийе болғанлықтан оларға тәсир ететуғын күш 
биринши гезекте электр майданы, яғный электромагнит толқынның электр векторы 
бойынша анықланады. Магнитлик вектор екинши дәрежели орынды ийелейди ҳәм оның 
тәсири тиккелей дерлик көринбейди. 

Жоқарыда баянланғанларға сәйкес электромагнитлик толқынның электр векторын 
жақтылық векторы деп жийи түрде айтады. Шағылысқанда жақтылық толқыны ярым 
толқынды жоғалтты дегенде жақтылық (электрлик) вектордың ярым толқын узынлығын 
жоғалтқанын нәзерде тутады. Мысалы, тап усындай жоғалтыў ҳаўа-шийше шегарасында 
жақтылық нормал бағытта келип түскенде орын алады. Керисинше, шийше-ҳаўа 
шегарасында жақтылық (электрлик) вектор ярым толқын узынлығын жоғалтпайды ҳәм 
турғын толқын магнит векторының ярым толқын узынлығын жоғалтыўының салдарынан 

                                                      
24 Қара жолақлардың дәл орны Ньютонның сақыйналар усылы менен орынланды. 
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пайда болады. 

 
§ 24. Липпман усылы бойынша реңли фотография 

 
Фотографиялық эмульсияның ишинде турғын толқынлардың пайда болыў қубылысын 

пайдаланып, Липпман (1891-жылы) реңли фотографияның төмендегидей методын 
усынды. Эмульсияның қалың қатламына ийе пластинка усы эмульсия сынап айнаның 
бетине тийетуғындай етип жайластырылады. Спектрдиң сүўрети пластинкаға нормал 
бағытта проекцияланады ҳәм түсиўши жақтылық пенен интерференцияланатуғын 
шағылысқан жақтылық турғын толқында пайда етеди. Электр векторының 
антитүйинлеринде бромлы гүмистиң максималлық ыдыраўы орын алады (5.4-сүўрет — 
тәжирийбениң схемасы, 5.5-сүўрет — ызғар, күшли исинген эмульсияның фото сүўрети). 
Қайта исленгеннен кейин эмульсияның қалыңлығының барлығы металл гүмистен 
туратуғын жуқа қатламлардың қатарына бөлинген болады. Олардың арасындағы 
қашықлық пластинканың бетиндеги усы орынға тәсир еткен реңлеги нурланыўдың ярым 
толқын узынлығына тең. 

 

 
 
 

5.4-сүўрет.  
Липпманның реңли  
фотография усылын  

түсиндиретуғын схема. 

Енди жақтыландырыў алып барылған бағытта ақ жақтылықты түсириў арқалы усындай 
жоллар менен қайта исленген пластинканы қараймыз. Гүмистиң биринши жуқа 
қатламынан жақтылықтың аз муғдары ғана шағылысады; жақтылықтың үлкен бөлими 
эмульсияға кириўин даўам етеди ҳәм екинши, үшинши ҳ.т.б. қатламларда шағылысады. 
Ҳәр қыйлы қатламларда шағылысқан барлық дәстелер арасындағы жүрислер айырмасы 
қатламлар арасындағы қашықлықтың еки еселенген шамасына тең; қатламлар 
арасындағы қашықлық 𝜆1/2 шамасына тең болған область ушын жүрислер айырмасы 𝜆1 ге 
тең, яғный бул областқа қайта ислеў процессинде толқын узынлығы 𝜆1 ге тең болған 
жақтылық тәсир еткен. Усы областтан шағылысқан дәстелер бир бири менен 
интерференцияға ушырап, толқын узынлығы 𝜆1 ге тең болған жақтылық ушын максимумды 
береди. Керисинше, қәлеген басқа толқын узынлығы (λ) ушын тақ сан еселенген λ/2 ярым 
толқын узынлығына тең жүрислер айырмасын беретуғын m дана қатламлар айырмасы 
табылады. Сәйкес 𝑚 шамасы 𝑚𝜆1 = (2𝑝 + 1)𝜆/2 шәрти бойынша анықланады. Солай етип, 
биринши қатламда шағылысқан λ толқын узынлығына тең нур (𝑚 + 1) −қатламда 
шағылысқан нур тәрепинен ҳәлсиретиледи; екинши қатламда шағылысқан нур (𝑚 +
2) −қатламда шағылысқан нур тәрепинен нейтралластырылады ҳ.т.б. Усыған сәйкес, 
шағылысқан жақтылықта толқын узынлығын λ ге сәйкес келетуғын рең азлы-көпли 
сапластырылады. Нәтийжеде, жоқарыда көрсетилген усыл бойынша препаратланған 
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пластинка жақтылық нурларын сайлап алып шашыратыўшылық қәбилетлигине ийе болады 
ҳәм ол шағылысқан жақтылықта пластинканы таярлағанда пайдаланылған реңлерди 
береди; шағылысқан жақтылықта пластинка натурал реңдеги сүўретти көриўге 
мүмкиншилик береди. Егер шағылысыў процессин § 51 де баянланған усыл менен қарасақ, 
онда пластинканың тәсир етиў механизми айрықша түсиникли болады. 

 
 

5.5-сүўрет. 
 

Липпман усылы бойынша  
қайта исленген  

эмульсияның кесими. 

 
Реңли фотографияның ҳәзирги заманлардағы техникалық раўажланыўы басқа жол 

менен жүрди. Бул жолда жақтылық фильтрлери принципи пайдаланылады. Оның ушын 
фотопластинканың эмульсиясына сәйкес бояўшы пигментлерди қосады. 

Жоқарыда тәрийипленген қубылыслар сүўретти голографиялық регистрациялаўда 
қызықлы пайдаланылыўын тапты (§ 65 ти қараңыз). 

 
 

VI бап 
 

Интерференция жолақларын локализациялаў 
 

§ 25. Жуқа пластинкалардың реңлери 
 
§ 17 де түсиникли болғанындай, жақтылықтың ноқатлық дереклери пайдаланылған 

жағдайларда кескин интерференциялық сүўретлер бақланады. Бундай жағдайда 
максимумлар менен минимумлар бетлериниң системасын кесетуғын экранның қәлеген 
жағдайында биз интерференциялық жолақлардан туратуғын анық интерференциялық 
сүўретти аламыз. Бул жолақлар, көринип турғынындай, белгили бир локализация 
областына ийе емес ҳәм, сонлықтан, локализацияланбаған деп есаплана алады. Бирақ, 
буның ушын деректиң ноқатлығының зәрүрл болған шәрти тек жуўық түрде ғана 
орынланады, ал көпшилик жағдайларда пүткиллей орынландайды. Бизге тәбийий 
шараятларда бақланатуғын интерференциялық қубылысларда созылған дереклер менен 
ис алып барыўға туўры келеди. Бундай жағдайларда жақтылықтың дереги сыпатында 
аспанның бир участкасы, яғный шашыраған күндизги жақтылық хызмет етеди. Тап усындай 
жийи ушырасатуғын ҳәм жүдә әҳмийетли болған жағдай жуқа мөлдир болған пленкаларды 
жақтыландырғанда орын алады. Бундай жағдайда еки когерентли дәстелердиң пайда 
болыўы ушын зәрүрли болған жақтылық толқынының бөлиниўи пленканың алдыңғы ҳәм 
артқы бетлериндеги шағылысыўдың салдарынан пайда болады (6.1-сүўретке қараңыз). 
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6.1-сүўрет.  
 

Жақтылықтың созылған дереги бар 
болған жағдайдағы жуқа 

пленкадагы интерференция 
мәселесине. 

 
Жуқа пластинкалардың реңлери деп аталатуғын бул қубылыс сабынның 

пленкаларында (сабынның көбиклеринде), суўдың бетинде қалқып жүрген майдың 
(нефттиң) жуқа пленкаларында (мысалы кемелердиң қасында), ески шийше айналардың 
ямаса металлардың бетинде пайда болатуғын мөлдир окислердиң пленкаларында 
(полировкаланған полат буйымларды шынықтырғанда реңиниң өзгериўи) ҳ.т.б. жийи 
бақланады. 

 
6-2-сүўрет. Қалыңлығы бир текли болмаған шийше пластинканың еки бетинде 

шағылысқан жақтылықта алынған интерференциялық сүўрет. 
Тәжирийбе бул жағдайларда интерференциялық сүўретти көриниўиниң кеңисликтиң 

белгили бир ҳәм жийи шекленген бөлиминде планкаларға жақытн орынларды 
максималлық болатуғынлығын ҳәм олардың бетинен қашықлықтың үлкейиўи менен тез 
кемейетуғынлығын көрсетеди. Пленканың бетинде шағылысқан жақтылық нурлары 
кеңисликтиң әдеўир үлкен көлеминде қабатласатуғын болса да, жоқарыда атап өтилген 
жағдайларда планекадан шағылысқан жақтылықта бақланатуғын интерференциялық 
сүўреттиң жүдә жоқары көриниўи тек планканың бети менен сәйкес келетуғын жуқа 
қатламда ғана орын алады. Бундай интерференциялық сүўретлерди локализацияланған 
деп атайды. 

Пленкалардың қалыңлығы ҳәм геометриялық формасына байланыслы, соның менен 
бирге оларды жақтыландырыўдың шараятларына байланыслы интерференциялық 
сүўреттиң локализация областы азы-кем шекленген ҳәм пленкалардың бетине бир қанша 
жақын жайласқан. 

6.1-сүўретте жоқарыда тәрийипленген қубылыслардың принципиаллық схемасы 
көрсетилген еди. P ҳәрипи менен бетине пленканың сүўрети проекцияланатуғын ҳәм 
интерференциялық сүўрет бақланатуғын фотопластинка ямаса экран белгиленген. 
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Фотосүўретлерде (6.2- ҳәм 6.3-сүўретлер) усындай сүўретлерге мысаллар келтирилген. 
Биринши фотосүўретте жақтылықтың кең дереги тәрепинен жақтыландырылған 
қалыңлығы бойынша бир текли болмаған шийше пластинканың еки бетинде шашыраған 
жақтылықта алынған интерферециялық сүўрет түсирилген. Екинши фотосүўрет болса жуқа 
ҳаўа сынасы шеклеп турған еки тегис шийше бетлерде шашыраған жақтылықта алынған. 
Бул сына жақсы плоировкаланған еки қалың тегис-параллель шийше пластинкаларды бир 
бириниң үстине қойыў арқалы алынған. Бул планстинкалардың шетлери арасындағы бир 
тәрепке жуқа қағаз қойылған Еки жағдайда да пленка менен сынаны жақтыландырыў 
жақтылықтың созылған дерегиниң жәрдеминде әмелге асырылған. Бул жақтылық 
дәстелери жақтыландырылатуғын объектлердиң бетине дерлик норбал бағытта 
түсириледи. 

 
6.3-сүўрет. Жақтылықтың сынының бетлеринен шашырағандағы алынатуғын 

интерференциялық сүўрет. 
  
Усындай интерференциялық сүўретлери визуал түрде бақлағанда линзаның орнын 

көздиң хрусталиги, ал экранның орнын оның сетчаткасы ийелейди. 
 
 
 

6.4-сүўрет. 
Жуқа мөлдир сынадағы жақтылық 

дәстелериниң интерференциясындағы 
жүрислер айырмасын есаплаўға. 

 
Жуқа пластинкалардың бетиниң жанындағы интерференциялық сүўреттиң пайда 

болыўының шәртлерин ҳәм оның айқын түрде аңлатылған кеңисликлик локализациясын 
анықлаў ушын усындай тәжирийбениң схемасын ең әпиўайы вариантта қараймыз. 

Мейли, сыныў көрсткиши n ге тең болған заттан соғылған жақы мөлдир сынаға дерлик 
нормал бағытта созылған жақтылық дерегинен жақтылық дәстелери келип түсетуғын 
болсын. 6.4-сүўретте көргизбелик ушын усындай бир жақтылық дастесиниң түсиў 
мүйешиниң шамасы ҳақыйқатында орын алатуғын жағдайдан онлаған есе үлкейтилген. 
Жоқарыда айқынластырылғандай, жақтылық дерегиниң бир ноқаты тәрепинен 
нурландырылған жақтылық толқынлары когерентли болады. Оған қоңсы болған ноқатлар 
тәрепинен нурландырылған толқынлар когерентли бола алмайды. Сонлықтан, 
есаплаўларды жақтылықтың созылған дерегиниң бир ноқаты тәрепинен 
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нурландырылатуғын жақтылық дәстелериниң интерференциясынан баслаймыз. 
Интерференциялық сүўреттиң тәжирийбеде табылған локализациясына сәйкес сынаның 
бетиндеги A ноқатындағы 1' ҳәм 2' жақтылық нурлары ушын жүрислер айырмасы Δ ны 
есаплаймыз (6.4-сүўретке қараңыз). Интерференциялық сүўретти экранға 
проекциялайтуғын линза бул жүрислер айырмасын өзгертпейди ҳәм линза тәрепинен A' 
ноқатына түсирилетуғын нурлардың жүрислер айырмасы жүрислер айырмасы A 
ноқатындагы жүрислер айырмасындай болады. Есаплаўлардың барысында 
интерференцияланыўшы нурлардың жүрислер айырмасы менен бирге сынаны қоршап 
турған ҳаўаның сыныў көрсеткишинен сыныў көрсеткиши үлкен болған сынадағы 
шағылысқанда A' нуры менен характерленетуғын толқынның фазасының π шамасына 
секирмели түрде өзгеретуғынлығын да есапқа алыў керек. Бундай жағдайда мыналарға 
ийе боламыз: 

∆= (𝐵𝐷 + 𝐷𝐴)𝑛 − (𝐴𝐶 −
𝜆

2
) , 𝑛(𝐵𝐷 − 𝐷𝐴) =

2ℎ𝑛

cos 𝑟
, 

𝐴𝐶 = 2ℎ 𝑡𝑔 𝑟 sin 𝑖,
sin 𝑖

sin 𝑟
= 𝑛.  

Бул аңлатпаларда ℎ = 𝐸𝐷 – сынаның қалыңлығы. Буннан  

∆= 2ℎ𝑛 cos 𝑟 +
𝜆

2
. 

(25.1) 

Жүрислер айырмасы Δ ның алынған мәниси ℎ пенен 𝑟 диң функциясы болып табылады. 
𝑖 мүйеши, соған сәйкес 𝑟 мүйеши ҳаққында тәжирийбени қойыўды тәрийиплеўде олардың 
киши екенлигин ҳәм киши мүйешлердиң шеклеринде өзгеретуғынлығы айтылды. Бул 
жерде биз Егер сондай болмаса, онда интерференциялық сүўретти экранға 
проекциялайтуғын линзаның апертурасын киширейтип 𝑟 мүйешиниң вариациясының 
диапазонын киширейтиўдиң мүмкин екенлигин қосамыз. Егер интерференциялық сүўрет 
тиккелей көз бенен бақланатуғын болса, онда бақлаўдың апертурасының усындай 
киширейиўи тесиктиң киши өлшемлери – көздиң қарашығының есабынан жүзеге келеди. 

Сонлықтан жүрислер айырмасы Δ тийкарынан h тың, яғный сынаның A ноқатындағы 
қалыңлығының функциясы болып табылады. 

Алынған нәтийже таллаўға ылайық. 
(25.1)-аңлатпадан мынадай жуўмақ келип шығады: 𝑖 мүйешиниң киши 

вариацияларында (ҳәм соған сәйкес 𝑟 мүйешиниң) жақтылықтың созылған дерегиниң 
басқа да ноқатлары тәрепинен нурлардың арасындағы A ноқатындағы жүрислер 
айырмасы Δ ның мәниси қаралған 1' ҳәм 2' дәстелериниң жүрислер айырмасындай 
болады. Соған сәйкес, сынаның бетиндеги A нокатында (ямаса оның қасында) 
жақтылықтың созылған дерегиниң ҳәр қыйлы ноқатларынан келген жақтылық 
дәстелериниң ҳәр қыйлы жуплары тәрепинен пайда етилетуғын интерференциялық 
сүўретлер жуўық түрде бир бирине сәйкес келеди. Буннан сынаның бетиндеги (ямаса оның 
бетинде жақын орынлардағы) интерференциялық сүўреттиң жоқары көриниўи келип 
шығады. Сынаның үстиндеги кеңисликтиң басқа областларында ҳәр қыйлы 
интерференциялық сүўретлердиң бир бириниң үстине тәртипсиз түрдеги түсиўлери ҳәм 
соның салдарынан кеңисликтиң усы областларының бир текли жақтыланыўы орын алады. 
Басқа сөз бенен айтқанда сынаның бетиниң қасындагы интерференциялық сүўреттиң 
локализациясы түсиндириледи. 

Егер сынаны жақтылықтың ноқатлық дереги менен жақтыландырсақ, яғный оғада 
когерентли нурланыўды пайдалансақ, онда қарап атырылған тәжирийбениң схемасы 
Френелдиң интерференциялық тәжирийбесиниң схемаларына сәйкес келетуғынлығын 
аңсат түсиниўге болады ҳәм интерференциялық сүўрет локализацияланбаған 
интерференциялық сүўретке айланады. 
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Демек, биз қарап өткен жағдайларда интерференциялық сүўреттиң локализациясы 
жақтылықтың созылған дереклерин пайдаланыўдың нәтийжеси болып табылады. 
Жақтылықтың ноқатлық дерегин пайдаланғанда да пленкалардан локализацияланған 
интерференциялық сүўретти алыўға болады, бирақ бундай жағдайда сол ноқатлық дерек 
пленкадан жүдә алыста жайласқан ямаса оның нуры объективтиң жәрдеминде 
коллимацияланған болыўы керек.  

Бундай жағдайлардағы интерференциялық сүўреттиң локализациясы ҳаққындағы 
мәселениң қатаң түрде қойылыўы ҳәм оның улыўмалық математикалық шешими 
Майкельсонға тийисли. Майкельсон пленканың сына тәризлилигиниң киширейиўи менен 
интерференциялық сүўреттиң локализация областының пленкадан қашықлайтуғынлығын 
көрсетти. 

(25.1)-формуладан Δ ушын бақланатуғын интерференциялық жолақлардың 
геометриялық конфигурациясының түсиндирилиўи де келип шығады. Атап айтқанда оннан 
пленканың (биз қарап атарған жағдайда сынаның) барлық участкалары ушын Δ ның 
мәнислериниң бирдей болатуғынлығы келип шығады. Егер пленка параллель нурлардың 
дәстеси менен жақтыландырылатуғын болса, онда оның қалыңлығы ℎ бирдей мәниске 
ийе. 

Интерференцияға ушырайтуғын толқынлардың жүрислер айырмасы қосынды 
тербелистиң амплитудасын ҳәм соған сәйкес бул толқынлардың суперпозициясы орын 
алатуғын кеңисликтиң ноқатының интенсивлигин анықлайтуғын болғанлықтан планканың 
(сынаның) бирдей h қалыңлығына сәйкес келетуғын интерференциялық сүўреттиң барлық 
ноқатларының жақтылығы бирдей болады. 

Сонлықтан пленканың (сынаның) бетиндеги интерференциялық жолақлар усы 
пленканың бирдей қалыңлығына сәйкес келетуғын бетиниң барлық ноқатларында бирдей 
жақтылыққа ийе болады. Сына болған жағдайда интерференциялық жолақлардың 
конфигурациясы айрықша әпиўайы. Әлбетте, интерференциялық жолақлар сынаның 
қабыргасына параллель ҳәм сүўрет дәўирли болады (6.3-сүўретке қараңыз). Улыўма 
жағдайда пленканың бетиндеги интерференциялық жолақлардың конфигурациясы 
пленканың бирдей қалыңлыққа ийе болған геометриялық орынларына сәйкес келеди. 

6.2-сүўретте көрсетилген жағдайда бул конфигурация жүдә таңлағыш болып шыққан. 
Буннан усындай сүўретлердеги интерференциялық жолақларға қойылатуғын атама 

келип шыққан. Оларды теңдей қалыңлықтағы интерференциялық жолақлар ямаса, 
қысқарақ, теңдей қалыңлықлар жолақлары деп атайды. Егер сабын көбиги түриндеги 
пластинканы вертикал бағытта жайласқан каркастың жәрдеминде керип қойсақ, онда  
усындай сүўретти бақлаў қыйын емес: салмақ күшиниң тәсиринде пленка сына түрине ийе 
болады ҳәм теңдей қалыңлықлар жолақлары пленканың бетинде пленканың жергиликли 
дефектлериниң бар болыўының себебинен азмаз майсқан түрде горизонт бағытындағы 
туўрылар түрине ийе болады.  

Жуқа пленкадағы интерференцияны линзаның жәрдеминде бақлаў усылы жөниндеги 
баянланғанлар басқа да оптикалық системаның, мысалы, найдың ямаса қуралларбаған 
көздиң жәрдеминде бақлаўлар ушын да дурыс. Тек ғана көз бенен бақлағанда биз әдетте 
линща менен проекциялағанға қарағанда жиңишкерек дәстелерди 
пайдаланатуғынымызды нәзепрде тутыў керек (адамның қарашығының диаметри шама 
менен 5 мм). Бул деректиң үлкен емес участкасының ислейтуғынлығын аңғартады. 
Сонлықтан пленканың бетиндеги жолақлардың локализациясы жүдә анық түрде 
көринбейди: биз интерференциялық сүўретти көздиң пленкаға жүдә қатаң емес түрдеги 
аккомодациясында да бақлаймыз. 

Жақсы лабораториялық шараятларда усындай пленкаларды ақ жақтылық пенен 
жақтыландырғанда адамның көзиниң сайлап алыўшылық спектраллық сезгирлигиниң 
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есабынан 5-тәртипли интерференциялық жолақларды да бақлаўдың смәти түседи. Демек, 
сыныў көрсеткиши 1,3 тиң әтирапында болған пленкалардың қалыңлығы шама менен 1,5-
2 толқын узынлыгына тең болады. 

 
§ 26. Ньютон сақыйналары 

 
Ньютон сақыйналары атамасы менен белгили болған жуқа ҳаўа катламындағы 

интерференция айрықша қызықлы тарийхый ўақыя болып табылады. Бул сүўрет киши 
иймекликке ийе болған линза базы бир ноқатта жақсы полировкаланған пластинка менен 
тийискен жағдайда бақланады. Бундай жағдайда линза менен пластинканың арасындағы 
ҳаўа қатламы тийисиў ноқатынан шетке қарай кем-кемнен қалың бола баслайды. Егер 
системаға (пластинканың бетине шама менен нормал бағытта) монохромат жақтылықтың 
дәстеси түсетуғын болса, онда ҳаўа қатламның төменги ҳәм жоқарғы шегараларынан 
шағылысқан жақтылық толқынлары бир бири менен интерференцияланады. Бундай 
жағдайда төмендегидей сүўрет алынады: тийисиў ноқатында кемейиўши кеңликке ийе 
болған концентрлик жақтылы бир қатар сақыйналар менен қоршалған қара дақ пайда 
болады25. 

Жақтылықты пластинканың бетине нормал бағытта түседи деп болжап, Ньютонның 
сақыйналарының орынларын ҳәм өлшемлерин есаплаў қыйын емес. Бундай жағдайда 
қалыңлығы δ болған қатлам арқалы өткендеги жүрислер айырмасы 2𝛿𝑛 шамасына тең 
болады (𝑛 арқалы қатламның затының сыныў көрсеткиши белгиленген). Ҳаўа болған 
жағдайда 𝑛 ди 1 ге тең деп есаплаўға болады. 𝑚 −сақыйнағы сәйкес келиўши қалыңлық 
𝛿𝑚 усы сақыйнаның радиусы 𝑟𝑚 ҳәм линзаның иймеклик радиусы 𝑅  менен 

𝛿𝑚 =
𝑟𝑚
2

2𝑅
 

қатнасы арқалы байланысқан (53-шынығыўды қараңыз). 
Қатламның жоқарғы ҳәм төменги бетлериндеги шағылысыўдың айырмасын есапқа 

алып (ярым толқынның жоғалыўы) 𝑚−қараңғы сақыйнаның пайда болыўының шәртин 
табамыз 

∆𝑚= 2𝛿𝑚 +
𝜆

2
= (2𝑚 + 1)

𝜆

2
  

(26.1) 

ямаса 

                                                      
25 Ньютонның заманлары сақыйналардың пайда болыўын түсиндириў үлкен қыйыншылық 

пайда етти. Сақыйналардың пайда болыўының себебин Гук ҳәр қыйлы интенсивликлерге ийе 
болған еки шағылысқан дәстениң бар екенлиги менен байланыслы деп есаплады. Ньютон 
сақыйналардың пайда болыўын терең изертледи ҳәм сақыйналардың өлшемлериниң линзаның 
иймеклигинен ғәрезлигин тапты. Бул эффектте жақтылықтың дәўирлилик қәсийетиниң 
көринетуғынлығы Ньютонға айқын болды. Усы жағдайға байланыслы жақтылық бөлекшелери 
ушырасатуғын "жеңил шағылысыў ҳәм жеңил өтиў приступлары ҳаққындағы" түсиникти киргизди. 
Бул түсиникте Ньютонның көз-қарасларына тән болған толқынлық ҳәм корпускулалық көз-
қараслар арасындағы келисимге келиўге урыныў орын алған. Тек көп ўақыттан кейин (1802-жылы) 
Юнг, интерференция түсинигин киргизип, Ньютон сақыйналарының пайда болыў себебин 
түсиндире алды. Соның менен бирге Юнг шағылысыўдың шәртлериниң ҳәр қыйлы болыўы 
ҳаққындағы көз-қарастан (әлбетте, ол серпимли толқынлар ҳаққындағы көз-қараслардан келип 
шыққан ҳалда) орайлық қара дақтың бар екенлигин де түсиндирди (1804-жылы). Юнг өзиниң 
түсиндириўин флинттен соғылған пластинка (𝑛3) менен кроннан соғылған линза (𝑛1) арасын сыныў 
көрсеткиши 𝑛2 шамасына тең май менен толтырып ҳәм соның салдарынан 𝑛3 > 𝑛2 > 𝑛1 
теңсизлигин жүзеге келтириў арқалы орынланған тәжирийбе менен беккемледи ҳәм қараңғы 
дақтың орнына жақтылы дақты алды. 
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𝛿𝑚 =
𝑚𝜆

2
. 

(26.2) 

Буннан 

𝑟𝑚 = √𝑚𝜆𝑅 (26.3) 

аңлатпасын аламыз. Бул аңлатпада 𝑚 – пүтин сан. Дара жағдай болған 𝑚 = 0 ҳәм 𝑟𝑚 = 0 
қараңғыға сәйкес келеди (орайлық қараңғы дақты түсиндириў). 𝑚 ниң мәниси үлкен 
болған сайын қоңсылас сақыйналардың радиуслары арасындағы айырма киши болады 
(𝑟𝑚+1 ҳәм 𝑟𝑚 арасындағы), яғный сақыйналар бир бирине жақын жайласады. 𝑟𝑚 ди өлшеп 
ҳәм 𝑚 менен 𝑅 лердиң мәнислерин билип жоқарыда баянланған тәжирийбеден толқын 
узынлығы λ ни табыў мүмкин. Анықланған мәнис жеткиликли дәрежеде дәл ҳәм 
тәжирийбени аңсат орынлаўға болады. 

Киши δ ларда интерференцялық сүўрет анық түрге ийе болады (жуқа қатам). Бирақ бул 
жағдай радиусы сезилерликтей үлкен болған сақыйналарды алыўға кесент бермейди. 

Себеби 𝑟𝑚 = √2𝑅𝛿, ал линзаның иймеклик радиусы болған 𝑅 ди жүдә үлкен етип алыўға 
болады (әдетте 100-200 см). 

Ньютон сақыйналарының пайда болыўын жеңиллестиретуғын шәрттиң линзаның 
бетиниң пластинканың бетине қыялығын киширейтиў болып табылатуғынлығын аңсат 
көриўге болады. Усындай жумыс көп жыллар өткеннен кейин Винердиң 
тәжирийбелеринде пайдаланылды. § 23 те еслетилип өтилгениндей, пластинканың бетине 
салыстырғанда түйинлер менен антитүйинлердиң орын айрықша дәл анықлайтуғын 
тәжирийбелердиң биринде Ньютонның мағлыўматлары менен әсбапларының орынларын 
пайдаланып Винер линза менен планстинка арасындағы кеңисликте турғын толқынларды 
алды ҳәм антитүйинлердиң излерин Ньютонның сақыналарына уқсас концентрлик 
сақыйналар түринде бақлады. 

Егер түсиўши жақтылық монохромат емес болса, онда ҳәр қыйлы λ ге ҳәр қыйлы 𝑟𝑚 лер 
сәйкес келеди, яғный қара ҳәм жақтылы сақыйналардың орнында реңли сақыйналардың 
системасын аламыз. (26.3)-формулада 𝑚 = 1 деп есаплап биринши тәртипли сақыйна 
тәрепинен ийеленген областты, ал 𝑚 = 2 деп есаплап екинши тәртипли сақыйна 
тәрепинен ийеленген областты ҳ.т.б. табамыз. Екинши тәртипли фиолет (λ = 400 нм) 
максимумның биринши тәртипли қараңғы-қызыл (λ = 800 нм) максимум менен 
бетлесетуғынлығын көриў қыйын емес; екинши тәртипли қызыл максимумның үстине 
төртинши тәртипли фиолет ҳәм үшинши тәртипли (λ = 530 нм) жасыл максимум түседи. 
Бундай жағдайларды көплеп келтириўге болады. Усының менен бирге ҳәр бир сақыйна 
сезилерликтей кеңликке ийе болатуғынлығына ҳәм оның үстинде максимумнан 
минимумға бир тегис өтиўдиң орын алатуғынлығына байланыслы бир тәртиптиң 
шеклериниң өзинде бир реңлердиң екинши реңлердиң үстине түсиўи жүзеге келеди; 
усындай қубылыс үлкен тәртиплерде көбирек орын алады. Усындай қубылыстың 
салдарынан "радуганың реңлерине" усамайтуғын өзине тән реңлер пайда болады. 

Өткен жақтылықта шагылысыўдан пайда болған сүўреттеги реңлерге усамайтуғын 
реңлердиң пайда болатуғынлығы түсиникли. Бирақ, өткен жақтылықтағы 
интерференциялық сүўреттиң көриниўи интерференцияланыўшы толқынлардың 
амплитудаларының теңдей емес екенлигине байланыслы әдеўир төмен болады. 

Нормал түсиўде бақланатуғын Ньютонның сақыйналарының реңлериниң 
қысқартылған кестесин келтиремиз. 

 
Ньютон сақыйналарындағы реңлердиң избе-излиги 

Шағылысқан жақтылықта Өтиўши жақтылықта 

1-тәртип 
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Қара Ақ 

Сур-көк Қоңыр ақ 
Жасыл ақ Қоңыр 
Ақшыл сары Қараңғы фиолет 
Ашық сары Көк 
Қоңыр сары Сурлаў көк 
Қызғылт сары Көклеў жасыл 
Қарңғы қызыл Сарылаў жасыл 

2-тәртип 

Қойыў қызыл Жақтылы жасыл 

Аспан көк Қызғылт-сары 
Жақтылы жасыл Қойыў қызыл 
Таза сары Индиго ренлери 
Қараңғы фиолетлик қызыл Жасыл 

3-тәртип 

Жақтылы көкшил филолет Сарылаў жасыл 

Жасыллаў көк Мал гөшиниң реңи 
Жарқыраған жасыл Фиолет 
Қырмызы қызыл Таза жасыл 
Фиолет сур Сарылаў жасыл 

ҳ.т.б. 

 
𝑚 ниң жеткиликли дәрежедеги үлкен мәнислеринде реңли сүўретлердиң қабатласыўы 

сондай қурамалы болады, § 21 де баянланған жағдайларға байланыслы ҳәтте көз ушын 
барлық сүўрет бир текли ақ сүўретке айланады. Ньютон сақыйналарына жақсы жақтылық 
филбтри арқалы қарап интерференциялың салыстырмалы үлкен тәртиплериндеги сүўретти 
де бақлаў, яғный 𝑚 ниң үлкен мәнислериндеги сақыйналарды айырыў мүмкин. 

 
§ 27. Тегис параллель пластинкалардағы интерференция. Теңдей қыялық жолақлары 

 
𝛥 = 2ℎ𝑛 cos 𝑟 қатнасынан бир текли тегис параллель пластинка ушын (барлық 

орынларда ℎ пенен 𝑛 бирдей мәниске ийе) жүрислер айырмасының тек нурлардың 
қыялығы өзгергенде ғана өзгере алатуғынлығын көриўге болады. Егер бул пластинканы 
оған ҳәр қыйлы мүйешлер менен түсетуғын нурлардың монохромат дәстеси менен 
жақтыландыратуғын болсақ (мысалы, қосылатуғын дәсте менен), онда 𝑟 диң ҳәр бир 
мәниси ушын өзиниң жүрислер айырмасы сәйкес келеди. Көринип турғанындай, 𝑟 
шамасының бирдей мәнисине сәйкес келетуғын барлық нурлар, яғный бирдей қыялықта 
түсетуғын барлық нурлар бирдей жүрислер айырмасын береди. Усының салдарынан, 
интерференциялық максимумлар менен минимумлар нурлардың бирдей қыялығына 
сәйкес келетуғын бағытларда жайласады. 

6.5-сүўрет пластинканың жокарғы ҳәм төменги қапталларынан шағылысқан 1 ҳәм 2 
нурларының бир бирине параллель болатуғынлығын көрсетеди. Себеби пластинка тегис 
параллель. Усы жағдайға сәйкес интерференция қубылысы пластинкадан жеткиликли 
үлкен болған қашықлықларда ғана бақланады (идеал пластинка ушын теориялық жақтан 
шексизликте). Оларды бақлаў ушын көзди шексизликке ийкемлестириў ямаса 
интерференцияланыўшы нурларды линзаның жәрдеминде жыйнаў керек. 

Бир бирине параллель болған 1 ҳәм 2 нурлары L линзасының O фокусында биригеди; 
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усы орынға SA ға параллель болған барлық басқа да нурлар келеди. Сонлықтан 
интерференциялық жолақлар шексизликте локализацияланған болады. Басқа мүйеш 
пенен қыяланған S'A' нурлары линзаның фокал тегислигиндеги басқа ноқатта жыйналады. 

 

 
6.5-сүўрет. 

Интерференция жолақларын 
локализациялаў мәселесине. 𝐿 

линзаның бас фокал тегислигинде 
жайласқан экранда теңдей қыялық 

жолақлары проекцияланады. 
 

Бул жағдайда линзаның фокал тегислигиндеги интерференциялық жолақлардың 
конфигурациясы тегис параллель пластинкаға түсетуғын жақтылық нурларындағы 
мүйешлердиң жыйнағы менен анықланады. Егер пластинкаға пластинкаға норма болған 
көшерге ийе ҳәм жақтылық пенен тең өлшеўли толтырылған жақтылық конусы түсетуғын 
болса (жақтылықтың созылған дерегинен шыққан жақтылық дәстеси усындай болады), 
онда интерференциялық жолақлар линзаның фокал тегислигинде сақыйналар формасына 
ийе болады. Ҳәр бир сақыйна белгили бир сыныў мүйеши 𝑟 ге ҳәм, усыған сәйкес, 
жақтылық нурларының шийше пластинкаға түсиў мүйешине сәйкес келеди. Объективтиң 
фокал тегислигиндеги интерференциялық жолақлардың сақыйна тәризли формасы 
мынаған байланыслы анықланады: жақтылық конусының ҳәр бир 𝑖 (раствор) мүйешине 
жақтылық нурларының усы жақтылық конусының қаптал бетин пайда ететуғын ҳәр қыйлы 
азимутларының жыйнағы (0 ден 2π ге шекем) сәйкес келеди. Усындай интерференциялық 
жолақлар теңдей кыялық интерференциялық жолақлары атамысан алды. 

Теңдей қыялық жолақларын бақлаўдың қолайлы усылы 6.6-сүўретте көрсетилген. Бул 
сүўретте MM – шийше пластинка S дерегинен шыққан нурлардың әдеўир бөлимин PP тегис 
параллель пластинкаға өткереди ҳәм PP дан кери бағытта тарқалатуғын нурлардың бир 
бөлимин LL линзасы тәрепке қарай шағылыстырады. LL линзасы болса бул нурды оның 
фокал тегислигинде жайласқан EE экранына алыа келеди. Теңдей кыялық жолағының ҳәр 
бири деректен дерлик параллель нурлар түринде шығатуғын нурлардың 
интерференциясының нәтийжеси болып табылады. Солай етип, бул жағдайда 
интерференцияның апертурасы нолге жақын ҳәм соған сәйкес деректиң өлшеми жүдә 
үлкен болады (§ 17 ге қараңыз). Бул жуўмақ 66.6-сүўреттен аңсат түсиниўге болады. 
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6.6-сүўрет. Теңдей қыялықлар сақыйналарын бақлаўдың усылы. 

 
Ҳәр қыйлы болған 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, … ноқатларынан шыққан нурлар бир бири менен 

когерентли емес ҳәм усы нокатлардың ҳәр биринен шыққан нурлар PP пластинкасының 
шегараларында көп рет шағылысып, экранда өллериниң меншикли интерференциялық 
сақыйналарын береди. Бирақ, бул сақыйналардың орынлары деректеги жақтылық 
шығарып турған ноқатлардың орынларынан ғәрезли емес, ал тек ғана нурлардың 
қыялығынан ғана ғәрезли ҳәм олар бир бириниң үстине түсип интерференциялық 
сүўретлер күшейеди. Мысалы, барлық сақыйналардың орайы О ноқаты болып табылады 
ҳәм бул ноқатта PP пластинкасына нормал бағытта түскен барлық нурлар қосылады. 
Қандай ноқаттан шыққанлығынан ғәрезсиз бул нурлар пластинкада шағылысқаннан кейин 
1, 2, 3, … параллель нурларының дәстесин береди ҳәм буннан кейин линза тәрепинен 
экранның О нокатында жыйналады. Линзаның LL фокал тегислигинде орайы О болған 
интерференциялық сақыйналардың системасы пайда болады. 

Деректиң өлшемлериниң үлкейиўи максимумлар менен минимумлардың бурынғыдай 
анық ҳәм кескин көриниўин сақлап, интерференциялық сүўреттиң улыўмалық 
интенсивлигин үлкейтиўге мүмкиншилик береди. Әлбетте, Егер PP пластинкасы әдеўир 
үлкен қалыңлыққа ийе болса, онда сакыйналардың системасын деректиң жақтылығын 
жеткиликли дәрежеде монохроматластырылғаннан кейин ғана бақлаўға болады. Бул 
жағдай § 21 де түсиндирилди. Планстинканың қалыңлығы үлкейгенде қоңсылас 
максимумлар, яғный интерференциялық жолақлардың кеңлиги киши болады. Тап усындай 
жағдай сондай қалыңлықтағы, бирақ киши сыныў көрсеткишине ийе пластинкаға өткенде 
де орын алады (мысалы, шийше пластинканы қалыңлығы сондай болған ҳаўа қатламы 
менен алмастырғанда, 26- ҳәм 27-шынығыўларға қараңыз). 

Бул жуўмақлардың барлығын нокатлық деректи алғанда ҳәм пластинканың жоқарғы 
ҳәм төменги бетлериндеги деректиң сүўретлери арасындағы 𝑆1𝑆2 қашықлығы өлшеў 
арқалы жүдә жеңил алыўға болады. Егер пластинка жүдә қатаң түрде тегис параллель 
болмаса ҳәм ҳәр қыйлы орынларда бирдей қалыңлыққа ийе болмаса, онда пластинканың 
ҳәр қыйлы орынларындағы шағылысыўларда ҳәр қыйлы болған 𝑆1𝑆2 қашықлықларын 
аламыз. Усыған сәйкес, планстинканың ҳәр қыйлы орынларында жүзеге келген 
шығылысыўдың салдарынан интерференциялық жолақлар бир қанша ҳәр қыйлы болған 
кеңликке ийе болады ҳәм, соған байланыслы, барлық сүўреттиң контрастлығы қатаң 
түрдеги тегис параллель пластинкадағыға салыстырғанда төменлейди. 

Егер теңдей кыялықлар жолақларын шексизликке аккомодацияланған көз бенен 
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көрсек, онда қарашықтың киши өлшемине байланыслы (3-5 мм) көриў майданының 
орайында AOB пластинкасының үлкен емес участкасының тәсиринде пайда болған 
сақыйналардың системасы көринеди (6.7-сүўрет). Пластинканы жылыстырғанда оның 
басқа участкасы ислейди. Егер пластинка қатаң түрде тегис параллель болса, онда ҳәр 
қыйлы участкалардың қалыңлықлары бирдей ҳәм сақыйланалардың өлшемлери 
пластинканы жылыстырғанда өзгериссиз қалады. Пластинканың қалыңлығы турақлы 
болмаған жағдайларда олар жуқарақ участкаларға өткенде үлкейеди. Бул усыл 
пластинкалардың тегис параллель екенлигин қадағалаўдың ең жақсы усылларының бири 
болып табылады. Жақтылықтың дереги хызметин сынап лампа аткарады; жақтылық 
фильтриниң жәрдеминде бул лампаның спектриниң бир сызығын айырып алып (әдетте 
жасыл сызықты) әдеўир қалыңлықтағы пластинкаларды изертлеўге мүмкиншилик 
беретуғын монохромат деректи аламыз (𝛥𝜆 ≈ 0,01 нм). 

 
 

6.7-сүўрет.  
Интерференциялық усыл  менен 
пластинканың тегис параллель 

екенлигин қадағалаў ушын арналған 
дүзилистиң схемасы:  

S – сынап лампа;  
F-жақтылық фильтри;  

MM – шийше пластинка;  
PP – изертленетуғын пластинка,  

G – бақлаўшының көзи. 
 
 

 
 

VII бап 
 

Интерференциялық әсбаплар ҳәм интерференцияның пайдаланылыўы 
 

§ 28. Жамен интерферометри 
 
Тийкарғы бөлими қалыңлығы h, сыныў көрсеткиши n болған бирдей еки тегис 

параллель пластинкадан туратуғын әсбапты қараймыз (7.1-сүўрет). 
Жақтылық дәстеси биринши пластинкаға түскенде нурлардың бир бөлими 

пластинканың алдыңғы қапталында, ал және бир бөлими пластинкада сынып, артқы 
қапталда шағылысады; усының нәтийжесинде биринши пластинкадан бир биринен базы 
бир қашықлықта жүретуғын еки дәсте шығады; ҳәр бир дәсте екинши пластинкаға түсип, 
және екиге ажыралады ҳәм сол екинши пластинкадан төрт дәсте шығады. Бирақ екинши 
ҳәм үшинши дәстелер бир бириниң үстине түседи. Олардағы жүрислер айырмасы (§ 25 ке 
қараңыз) 

∆= 2ℎ𝑛 cos 𝑟1 − 2ℎ𝑛 cos 𝑟2 = 2ℎ𝑛(cos 𝑟1 − cos 𝑟2) (28.1) 
шамасына тең.  Егер пластинкалар бир бирине параллель етип жайластырылған болса, 

онда 𝑟1 = 𝑟2, сонлықтан 
∆ = 0. (28.2) 

Егер пластинкалар арасында базы бир мүйеш болса, онда  
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∆ ≠ 0. 
𝑟1 диң шамасы 𝑟2 ниң шамасынан аз айырмаға ийе болғанлықтан, онда 𝑟1 ≈ 𝑟2 теңлигин 

𝑟 ҳәм (𝑟2 − 𝑟1) айырмасын 𝑑𝑟 арқалы белгилеп, мынаған ийе боламыз  
∆ = 2ℎ𝑛 sin 𝑟 𝑑𝑟 (28.3) 

Сыныў көрсеткиши 𝑟 диң ҳәм 𝑑𝑟 = 𝑟2 − 𝑟1 айырмасының орнына түсиў мүйеши 𝑖 ҳәм 
𝛿𝑖 = 𝑖2 − 𝑖1 = 휀 айырмасын киргизип (휀 арқалы пластинкалар арасындағы мүйеш 

белгиленген) сыныў нызамы тийкарында (𝑛 sin 𝑟 = sin 𝑖) 𝛿𝑟 =
cos 𝑖

𝑛 cos𝑟
𝛿𝑖 аңлатпасын 

табамыз. 𝑖 ≈ 450 ҳәм 𝑛 = 1,5 болатуғын әдеттегидей жағдайларда 𝛿𝑟 ≈
𝛿𝑖

2
= 휀/2 

теңликлери орынлы. 
Демек, еки пластинкаға да перпендикуляр болған тегеисликке түсетуғын жақтылық 

толқынлары ушын 
∆ = 2ℎ𝑛 sin 𝑟 𝛿𝑟 ≈ ℎ휀 sin 𝑖 (28.4) 

теңликлери орынлы екен. Бул теңликлерде ε арқалы пластинкалар арасындағы мүйеш 
белгиленген. 

Биринши пластинканы бирдей толқын узынлығындағы параллель дәсте менен 
жақтыландырғанда биз шығыўшы нурлардың жүрислер айырмасы ∆ дан ғәрезли болған 
азы-кемли интенсивли жақтылықты аламыз. Ақ жақтылық пенен жақтыландырылғанда 
пластинка бизге тең өлшеўли боялғандай болып көринеди. Нурлардың тарқалыўшы 
дәстеси менен жақтыландырылғанда 2 ҳәм 3 нурлардың жолына қойылған объективтиң 
фокал тегислигинде берилген 𝑟 ге сәйкес келетуғын интерференциялық жолақлардың 
системасын, яғный теңей қыялық жолақларын аламыз. 1 ҳәм 4 нурлары объективтиң 
оправасына келип түспейди. Биз ∆ = ℎ휀 sin 𝑖 = 𝑚𝜆/2 теңлиги орынланатуғын бағытлар 
ушын максимумды аламыз, бул теңликте 𝑚 арқалы жуп санлар белгиленген. 𝑚 
шамасының тақ мәнислерине сәйкес келетуғын бағытлар ушын минимум бақланады. 
Жолақлар арасындағы мүйешлик қашықлық жүрислер айырмасы λ шамасына өзгеретуғын 
𝑖 шамасының ∆𝑖 шамасына өзгериўи бойынша анықланады, яғный 

ℎ휀 cos 𝑖∆𝑖 = 𝜆 ямаса ∆𝑖 =
𝜆

ℎ휀 cos 𝑖
. 

(28.5) 

Буннан толқын узынлығы үлкейгенде ҳәм пдластинкалар арасындағы мүйеш 
киширейгенде жолақлар арасындағы қашықлықтың үлкейетуғынлығы келип шығады26. 
Интерференцияның биринши тәртиплери, яғный 1, 2, 3, … ярым толқын узынлықлары ушын 
ҳәр қыйлы толқын узынлықлары ушын жолақлар арасындағы қашықлық жүдә киши; 
интерференцияның тәртибиниң үлкейиўи менен бул айырманың шамасы әдеўир үлкен 
болады. Сонлықтан, жүрислер айырмасы 0 ге сәйкес келетуғын орайлық жолақ бизге ақ, ал 
қоңсылас минимумлар турған орынлар қараңғы болып көринеди, яғный биринши 
минимумлар барлық толқын узынлықлар ушын дерлик бир бирине сәйкес келеди; ал үлкен 
жүрислер айырмасына сәйкес келетуғын жолақлар реңли болып көринеди, өйткени 
оларда қандай да бир толқын узынлықлары ушын пайда болған минимум басқа толқын 
узынлықлары ушын пайда болған максимумға сәйкес келеди. Планстинкалар арасындағы 
еки қапталлы мүйештиң қабырғасы горизонт бағытында жайласқан жағдайда ақ жолақты 
бақлаўға болады. 

Жоқарыда тәрийипленген принципте ислейтуғын әсбаптың атамасы Жамен 
интерферометри деп аталады ҳәм ол қалың жүдә бир текли шийшеден исленген ҳәм үлкен 
массалы плитаға бекитилген еки жақсы тегис параллель пластинкалар түринде соғылады. 

                                                      
26 Егер ∆𝑖 шамасын есаплағанда (28.4) қатнастың орнына дәлирек болған (28.3)-қатнасты 

пайдаланса, онда ∆𝑖 шамасының мәниси (28.5)-қатнас бойынша алынатуғын мәнистен шама менен 
4 есе үлкен болып шығады. Бирақ ℎ пенен ε ден ғәрезлилик бурынғыдай болып қала береди. 
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Пластинкалардың параллель түрде қойылыўы ушын әсбап арнаўлы түрдеги винтлер менен 
тәмийинленген. Интерференциялық сүўретти бақлаў шексизликке фокусланған көриў 
трабасының жәрдеминде әмелге асырылады. Жамен интерферометриниң 
пластинкаларын әдетте дерлик параллель етип орналастырады, сонлықтан кең 
интерференциялық жолақлар бақланады. 1 ҳәм 2 дәстелерин бир биринен узақта 
жайластырыў ҳәм усының менен бирге нурлардың бириниң жолындағы шараятларды 
өзгертиў мүмкиншилигин пайда етиў ҳәм екинши дәстеге пүткиллей тәсир етпеў ушын 
пластинкалардың өзлерин жүдә қалың етип таярлайды (20 мм ҳәм оннан да қалың, 
төменде келтирилген). Қалың пластинкалардың ҳәр бирин шағылыстырыўшы бетлери 
металланған жуқа пластинкалар менен алмастырыўға болады. Бул пластинкалар қалың 
пластинкалардың алдыңғы ҳәм артқы бетлериниң орынларында жайластырылады. 
Алдыңғы пластинка металдың ярым мөлдир қатламы менен, ал артқы пластинка тағыз ҳәм 
жақсы шағылыстырылатуғын металл менен жабылады. Басқа сөз бенен айтқанда "ҳаўаның 
қалың пластинкасы" алынады. Усындай схема Д.С.Рождественский тәрепинен 
интерференцияланыўшы жақтылық дәстелерин бир бирине салыстырғанда жылыстырыў 
ушын қолланылды. Усындай схеманың басқа артықмашлығы ультрафиолет нурланыўдың 
жутылыўын кемейтиўден ибарат. 

 

 
 
 

7.1-сүўрет. 
Жамен интерферометриниң схемасы. 

Кварцтан ямаса флюориттен жуқа пластинкаларды таярлап узақ ультрафиолет областта 
жумыс ислеўге пайдаланыўға болатуғын интерферометрди алыўға болады. 

Еки нурдың жолына қойылған трубкалардың ҳәр қыйлы болыўына байланыслы пайда 
болыўы мүмкин болған әдеўир үлкен жүрислер айырмасын компенсациялаў ушын 
Жаменниң әспабында бирдей болған еки шийше пластинкадан туратуғын компенсатор 
пайдаланылады. Сол еки пластинканың бириниң қыялығын әстелик пенен өзгертиў 
мүмкин. Оның өзгериўи пластинканың қалыңлыгы бойынша еки дәсте арасындағы 
жүрислер айырмасын жәдә әстелик пенен өзгертиўге мүмкиншилик береди. 

Жамен интеферометриниң нурларының бириниң жолына сыныў көрсеткиши қоршаған 
ҳаўаның сыныў көрсеткишинен өзгеше болған қандай да бир затты қоямыз (мысалы 
шийшеден ямаса слдадан исленген жуқа пластинканы ямаса қандай да бир газдиң 
бағанасын). Мейли қойылған қатламның қалыңлығы 𝑙 ге ҳәм сыныў көрсеткиши 𝑛2 ге, ал 
ҳаўаның сыныў көрсеткиши 𝑛1 тең болсын. Бундай жағдайда әсбаптағы 
интерференцияланыўшы нурлар арасындағы жүрислер айырмасы 𝑛2𝑙 − 𝑛1𝑙 = 𝑙(𝑛2 − 𝑛1) 
шамасына өзгереди. 

Егер изертленетуғын монохромат жақтылықтың λ толқын узынлықларындағы 
киргизилген жүрислер айырмасы 𝑚𝜆 ге тең болса, онда барлық интерференциялық сүўрет 
𝑚 жолаққа жылысады. Бул жағдайда 𝑚 бөлшек санга тең болыўы да мүмкин27. Бул 

                                                      
27 т санын ақ жақтылықтағы интерференциялық сүўретти интерферометрге слюда ямаса 
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аўысыўды өлшеп биз 𝑚 ниң мәнисин анықлаймыз. Тәжирийбелер 1/10 жолаққа 
аўысыўдың (𝑚 = 1/10) исенимли түрде ҳәм кыйыншылықсыз бақланатуғынлығын 
көрсетеди. 

𝑙(𝑛2 − 𝑛1) = 𝑚𝜆 қатнасынан пайдаланып ҳәм 𝑚 ди анықлап орынланған 
алмастырыўдағы заттың сыныў көрсеткишиниң өзгериси болған ∆𝑛 = 𝑛2 − 𝑛1 шамасын 
есаплаў мүмкин. Қатламның қалыңлығы болған 𝑙 шамасын әдеўир үлкен қылыўға болады 
(мысалы, 10 см), сонлықтан λ = 5 · 10-5 см = 5000 Å болған жағдайда ∆𝑛 ниң бақланатуғын 
өзгерисин ярым миллионнан бирге шекем жеткериўге болады. Арнаўлы дүзилислерде 
сыныў көрсеткишиниң әдеўир киши болған өзгерислери де бақланды. 

Содлай  етип, Жамен интерферометрин сыныў көрсеткишиниң, мысалы температура 
өзгергендеги ямаса затқа жүдә киши болған қосымталарда қосқандағы оғада киши болған 
өзгерисин анықлаў ушын пайдаланыўға болады екен. Усы жағдайға сәйкес оны жийи 
интерференциялық рефрактометр деп те атайды. Жоқарыда көрсетилгендей, ол сыныў 
көрсеткишиниң жүдә аз болған өзгерислерин сезе алады. Бирақ, бул әсбаптың 
жәрдеменде сыныў көрсеткишиниң өзиниң абсолют мәнисин әдеўир қыйын. Әдетте оны 
қызықтыратуғын газдиң сыныў көрсеткишин қандай да бир жақсы үйренилген газ, мысалы 
ҳаўа менен салыстырыў арқалы пайдаланады. 

 
§ 29. Майкельсон интерферометри 

 
Интерференциялық сүўретлерди алыў ушын зәрүрли болған жайластырыўларды 

әмелге асыратуғын көп санларды дүзилислер бар. Илимниң тарийхында оғада уллы 
орынды ийелетуғын усындай әсбаплардың бири Майкельсон интерферометри болып 
табылады. 

 
7.2-сүўрет. Майкельсон интерферометриниң схемасы: 𝑆1 ҳәм 𝑆2 – айналар; 𝑃1 – бөлиўши 

пластинка; 𝑃2 – компенсациялық пластинка. 
 
Майкельсон интерферометриниң тийкарғы схемасы 7.2-сүўретте көрсетилген. L 

дерегинен шыққан дәсте гүмистиң ямаса алюминийдиң жуқа қатламы менен қапланған 𝑃1 
пластинкасына келип түседи. 𝑃1 пластинкасы арқалы өткен AB нуры 𝑆1 айнасында 
шағылысады ҳәм 𝑃1 пластинкасына келип түсип, оның бир бөлеги оннан өтеди, ал нурдың 
бир бөлеги AO бағынында толық емес шағылысады. AC нуры 𝑆2 айнасында шағылысыды 
ҳәм 𝑃1 пластинкасына келип түсип, оның да бир бөлими AO бағытында өтеди. AO 

                                                      
шийше пластинкаларын қойыўдан бурын ҳәм қойыўдан кейин бақлаў арқалы анықлайды. 
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бағытында тарқалатуғын 1 ҳәм 2 толқынлары L дерегинен шыққан толқынның бөлинген 
толқынлар болғанлықтан, олар бир бири менен когерентли ҳәм бир бири менен 
интерференциялана алады. 2 нуры 𝑃1 пластинкасын үш рет, ал 1 нуры тек бир рет кесип 
өтетуғын болғанлықтан әсиресе ақ жақтылық пенен ислегенде әҳмийетли болған қосымша 
жүрислер айырмасын компенсациялаў ушын 𝑃1 пластинкасы менен бирдей болған 𝑃2 
пластинкасы қойылады. 

Әлбетте, бақланатуғын интерференциялық сүўрет 𝑆2 айнасы менен 𝑃1 
пластинкасындағы 𝑆1 диң 𝑆1

′  айнасының жормал сүўрети тәрепинен пайда етилген ҳаўа 
қатламындағы интерференцияға сәйкес келеди. Егер 𝑆1 менен 𝑆2 лер жоқарыда еслетилип 
өтилген ҳаўа катламы тегис параллель болатуғынлай етип жайластырылған болса, онда 
алынған интерференциялық сүўрет шексизликте локализацияланған теңдей қыялықлар 
жолақлары (шеңбер тәризли сақыйналар) түринде көринеди. Сонлықтан оны шексизликке 
аккомодицияланған көз бенен бақлаў мүмкин (ямаса шексизликке туўрыланған труба 
менен, ямаса линзаның фокал тегислигинде жайластырылған экранда). 

Әлбетте созылған жақтылық дерегин де пайдаланыў мүмкин (§ 17 ге қараңыз). Ҳаўа 
қатламының қалыңлығы киши болғанда көриў трубасының көриниў майданында үлкен 
диаметрге ийе сийрек интерференциялық сақыйналар бақланады. Ҳаўа қатламының 
қалыңлығы үлкен болса, яғный интерферометрдиң ийинлериниң узынлықларының 
айырмасы үлкен болғанда, сүўреттиң орайында киши диаметрге ийе болған жийи 
интерференциялық сақыйналар бақланады. Сақыйналардың мүйешлик диаметри 
интерферометрдиң ийинлериниң узынлықларының айырмасына ҳәм интерференцияның 
тәртибине байланыслы 2𝑑 cos 𝑟 = 𝑚𝜆 қатнасының жәрдеминде анықланады. Әлбетте, 𝑟 
диң киши мәнислеринде айналарды толқын узынлығының шерегине тең аралыққа 
жылыстырыў жақтылы сакыйнаның қараңғы сақыйна турған орынға ҳәм, керисинше, 
қараңғы сакыйнаның жақтылық сақынаның орнына көшиўине алып келеди. 

Айналарды жылыстырыў айналардың жылысыўына мүмкиншилик беретуғын арнаўлы 
дүзилистеги микрометрлик винттиң жәрдеминде әмелге асырылады. Майкельсонның 
үлкен интерферометрлеринде айналардың өз-өзине параллель бағытта бир неше 
сантиметрлерге жылысыўы керек болғанлықтан, бул әсбаптың механикалық сапасының 
оғада жоқары болыўының керек екенлиги өз-өзинен түсиникли. 

Айналардың дурыс жайласыўы ушын олар орналастыратуғын винтлер менен 
тәмийинленген. Бир қанша жағдайларда эквивалент ҳаўа қатламының сына тәризли 
болыўы ушын айналарды сәйкес түрде жайластырады. Бундай жағдайда ҳаўа сынасының 
қабырғасына параллель жайласатуғын интерференциялық жолақлар бақланады28.  
Айналар арасындағы қашықлық жүдә үлкен болғанда интерференцияланыўшы нурлар 
арасындағы жүрислер айырмасының шамасы жүдә үлкен болыўы мүмкин (106 λ ден де 
үлкен). Сонлықтан миллионыншы тәртипли жолақлар бақланады. 

Бундай жағдайда монохроматлық дәрежеси жүдә жоқары болған жақтылық 
дереклери зәрүрли екенлиги түсиникли. В.П.Линник әдеттеги микроскопқа кийгизилетуғын 
Майкельсон интерферометри болып табылатуғын "микроинтерферометрди" 
конструкциялады. Бул әсбап беттеги оғада кишкене болған тегис емес участкаларды 
бақлаўға мүмкиншилик береди ҳәм беттиң сапасын изертлеў ушын хызмет ете алады. 

 
§ 30. Көп рет бөлинген жақтылық дәстелерине  ийе интерференциялық әсбаплар 
 

                                                      
28 Бул жағдайда интерференциялық жолақлар, әлбетте, шексизликте локализацияланбайды, § 

25 ке қараңыз. 
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Усы ўақытларға шекем биз тек ғана базы бир фазалар айырмасына ийе болған еки 
интерференцияланыўшы нур менен ис алып бардық. 

Бирақ, тегис параллель пластинка бар болған жағдайда оның бетинен жақтылықтың 
көп рет шағылысыўын итибарға алыў керек. Себебиекинши когерентли дәстелердиң 
барлыгы да бир бирине параллель болады ҳәм шексизликте локализацияланған теңдей 
қыялықлар жолақларын берип, интерференцияланады. 

Пластинкадан шыгатуғын еки қоңсылас дәстелер арасындағы жүрислер айырмасы 
2𝑑𝑛 cos 𝑟 шамасына тең. Бул аңлатпада 𝑑 – пластинканың қалыңлығы, 𝑛 – пластинка 
соғылған заттың сыныў көрсеткиши, 𝑟 – сыныў мүйеши. 

𝑑 менен 𝑛 турақлы шамалар болғанлықтан, бақланатуғын жолақлар 𝑟 диң берилген 
мәнисине сәйкес келеди ҳәм, соған сәйкес, теңдей кыялық жолақлары болып табылады. 

Әлбетте, 1, 2, 3, … дәстелериниң интенсивликлериниң бирдей емес екенлигин нәзерге 
алыў керек. Ҳақыйқатында да, мейли, мысалы, шағылыстырыў коэффициенти 0,05 ке тең 
болған жағдайда, яғный түскен жақтылықтың тек 5 проценти ғана шағылысатуғын, ал 95 
проценти өтетуғын болсын. Бундай жағдайда 1 дәстесиниң интенсивлиги түсиўши 
дәстениниң интенсивлигиниң 5 процентине, 2 дәстесиниң интенсивлиги – 4,5 %, ал 3 
дәстесиниң интенсивлиги тек 0,01 % ғана болады. Баска сөз бенен айтқанда үшинши ҳәм 
оннан кейинги дәстелер дерлик болмайды. Шағылысыў коэффициентиниң мәнисине 
байланыслы интенсивлиги еле жеткиликли дәрежеде үлкен болған нурлардың саны 
(эффективлик нурлардың саны) үлкейеди ҳәм, соған сәйкес, шағылысыў коэффициентиниң 
мәниси үлкен болған сайын интерференциялық сүўреттиң пайда болыўына көп санлы 
нурлар актив түрде қатнасады. 

Қосынды дәстениң интенсивлиги  

𝜓 =
2𝜋

𝜆
 2𝑑𝑛 cos 𝑟 

шамасына тең болған қоңсылас дәстелер арасындағы фазалар айырмасынан ғәрезли. Егер 
𝑅 арқалы шағылысыў коэффициентин, яғный түсиўши нурдың интенсивлигиниң ишиндеги 
шағылысқан нурдың интенсивлигиниң үлесин, ал T арқалы өткериў коэффициентин 
белгилесек, онда жолақлардағы интенсивликтиң ψ ге ғәрезли тарқалыўы 

𝐼 =
𝑇2

(1 − 𝑅)2
 

𝐼0
1 + [4𝑅/(1 − 𝑅)2] sin2(𝜓/2)

 
(30.1) 

формуласының жәрдеминде есапланады (47-шынығыўға қараңыз), интерферометрге 
түсетуғын жақтылықтың интенсивлиги 𝐼0 ге тең. sin2(𝜓/2) шамасы 0 ден 1 ге шекем 

өзгеретуғын болғанлықтан, интенсивлик үзликсиз түрде 𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑇2𝐼0

(1−𝑅)2
 шамасынан 𝐼𝑚𝑖𝑛 =

𝑇2𝐼0

(1+𝑅)2
 шамасына шекем өзгереди. Минимумның мәниси ҳеш қашан нолге шекем 

киширеймейди ҳәм оның сан мәниси 𝑅 менен 𝑇 шамаларынан ғәрезли болады. Егер 
шағылыстырыўшы қатламды жутпайда деп есапласақ, яғный 𝑇 + 𝑅 = 1 теңлиги 
орынланатуғын болса (улыўма жағдайда 𝑇 + 𝑅 + 𝐴 = 1, бул теңликте А — жутыў 
коэффициенти), онда 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼0, яғный максимумдағы интенсивлик интерферометрге 

түсетуғын жақтылықтың интенсивлигине тең болады, aл 𝐼𝑚𝑖𝑛 =
(1−𝑅)2

(1+𝑅)2
𝐼0, яғный шағылысыў 

коэффициенти 𝑅 диң мәниси 1 ге жақын болса минимумдағы интенсивлик нолге жақын 
болады. Жүрислер айырмасын толқын узынлықларында (∆= 2𝑑ℎ cos 𝑟 = 𝑚𝜆) ямаса 
фазалар айырмасын 2π диң үлеслеринде аңлатып (𝜓 = 2𝜋𝑚, бул теңликте 𝑚 шамасының 
пүтин бөлими интерференцияның тәртиби), интенсивликтиң максимумының 𝑚 ниң пүтин 
мәнислерине, ал минимумларының 𝑚 ниң ярым пүтин мәнислерине (sin2(𝜓/2) = sin2 𝜋𝑚 
шамасы 𝑚 ниң пүтин мәнислеринде нолге ҳәм ярым пүтин мәнислеринде 1 ге тең болады) 
сәйкес келетуғынлығын табамыз. 𝑚 ниң аралықлық мәнислери максимумлар менен 
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минимумлар арасындағы участкаларға қараған бағытларға сәйкес келеди. Солай етип, 
минимум еки максимумның ортасында жайласқан болады. 

 
7.3-сүўрет. Шағылыстырыў коэффициенти 𝑅 диң ҳәр қыйлы мәнислериндеги өткен 

жақтылықтың интенсивлигиниң интерференцияның тәртиби 𝑚 нен ғәрезлиги (жутыў 
коэффициенти 𝐴 ның мәниси нолге тең деп қабыл етилген). 

 
7.3-сүўрет интерференцияның ҳәр қыйлы тәртиплери ушын интенсивликтиң графиктиң 

жәрдеминде көрсетилген тарқалыўын көрсетеди. (30.1)-формуладан ҳәм 7.3-сүўреттен 𝑅 
қаншама үлкен болса минимумлардағы интенсивликтиң нолге жақын болатуғынлығы ҳәм 
максимумлардың қасындағы интенсивликтиң кескин түрде төменлейтуғынлығы көринип 
тур. 

Интенсивлиги бойынша бир бирине жақын болған көп санлы дәстелердиң 
интерференциясын тәмийинлеў еки әсбапта әмелге асырылған. 

а. Фабри-Перо эталоны . Бул әсбап тегис параллель пластинкадан, әдетте ҳаўадан 
ибарат. Ол бир бирине қараған бетлери қатаң түрде параллель болған, муқыятлы түрде 
шлифовкаланған ҳәм полировкаланған шийше ямаса кварц пластинкалардан турады (7.4-
сүўретке қараңыз29). Сыртқы бетлерди ишки бетлер менен әдетте үлкен емес мүйеш 
жасайтуғындай етип ислейди. Нәтийжеде сыртқы бетлерде шашыраған жақтылық 
тийкарғы сүўретке кесент бермейди. Белгили бир қашықлықтағы бетлердиң параллеллиги 
пластинкалардың арасына инвар сакыйнаны қойыў жолы менен әмелге асырылады30. 

 Дүзилистиң белгили қашықлықтағы параллеллиги пластинкалардың арасына инвар 
сақыйнаны қойыў жолы менен әмелге асырылады. Бул сақыйна ҳәр тәрептен үш дүңкийип 
шығып турған участка менен тәмийинленген. Пластинка усы участкаларға үш пружинаның 
жәрдеминде қысылады. Дүңкийген орынлар айналардың бир бирине параллель 
жайласыўын тәмийинлейтуғындай етип шлифовкаланған. Параллеликтен үлкен болмаған 
аўытқыўлар сәйкес пружинаны қысыў жолы менен сапластырылады. 
                                                      

29 Толық түрде өткерилген есаплаўлар шийше пластинкалардың болыўының қоңсылас нурлар 
арасындағы жүрислер айырмасына тәсир етпейтуғынлығын көрсетеди. Ал (25.1)-аңлатпа бойынша 
жүрислер айырмасы ∆ = 2𝑑𝑛 cos 𝑟 шамасына тең болыўы керек. Соның менен бирге жеткиликли 
дәрежедеги жақынласыў сыпатында ҳаўаның сыныў көрсеткишин 𝑛 = 1 деп есаплаўға болады. 

30 Инвар — өжире температураларында оғада киши жыллылық кеңейиў коэффициентине 
(1,5·10-6 C-1) ийе арнаўлы полат (қурамында 36,4 % Ni бар). Гейпара жағдайларда инвардың орнына 
жыллылық кеңейиў коэффициенти шама менен 5·10-6 C-1 болған балқытылған кварцтан соғылған 
сақыйналарды пайдаланады. 
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7.4-сүўрет. Фабри-Пероның интерференциялық эталонын схема түринде көрсетиў. 
 
Жақсы әсбапларда пластинкалардың бетин толқын узынлығының 1/200 үлесиндей 

дәлликте тегис етип ислейди. Пластинкалардың ишки бетлерин (олар арасында ҳаўа 
қатламы бар) гүмислейди ямаса нурлар ушын жоқаы шашыратыўшылық коэффициентин 
алыў ушын қандай да бир басқа металл менен қаплайды. Интерференциялық сүўрет 
теңдей қыялық сақыйналары түринде алынады (7.5-сүўрет), себеби эталонға кең деректен 
шыққан жақтылықтың тарқалыўшы дәстесин түсиреди (7.4-сүўретте бул дәстениң 
нурларының бириниң жүриси көрсетилген). Интерференцияның тәртиби пластинкалар 
арасындағы қашықлық бойынша анықланады (1 ден 100 мм ге шекем, арнаўлы 
эталонларда 1 м ге шекем). Усыған байланыслы интерференцияның бақланатуғын 
тәртиплери жүдә жоқары. 𝑑 = 5 мм болған жағдайда т ≈ 20000. 

Металл қатламнан шағылысыў коэффициенти үлкен болған сайын интерференциялық 
сүўреттиң кескинлиги әдеўир үлкен болады (7.6-сүўрет). R = 0,04 мәниси металл менен 
қапланбаған шийшениң бетине сәйкес келеди. Металл менен қаплаўдың ҳәзирги заман 
усылларында шағылысыў коэффициентиниң мәнисин R = 0,90 — 0,95 шамасына жеткериў 
мүмкин. Соңғы ўақытлары 0,99 ға шекемги шағылысыў коэффициентин тәмийинлейтуғын 
бир неше материалдың қатламынан туратуғын қаплаўды әмелге асырмақта. Әдетте R диң 
мәниси толқын узынлығынан ғәрезли болады. 

 

 
 
 
 

7.5-сүўрет. 
Фабри-Перо эталонында  

бақланатуғын интерференциялық  
сүўрет (теңдей қыялық  

жолақлары). 

 
Дәслепки моделлеринде Фабри-Перо интерферометри айналардың арасындағы 

қашықлықты өзгертиўге мүмкиншилик беретуғын дүзилис пенен тәмийинленди. Бул 
өзгертиў шама менен Майкельсон интерферометриндегидей тақлетте әмелге асырылады. 
Айналары жылыстырылатуғын интерферометрде эталонлардагыдай жоқары дәлликке 
жетиўдиң мүмкин екенлиги өз-өзинен түсиникли. Сонлықтан дәл өлшеўлер ушын 
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айналардың арасынна қойылатуғын ҳәр қыйлы қалыңлықтағы сақыйналардан туратуғын 
эталонлардың жыйнағынан пайдаланады. 

Гейпара жағдайларда Фабри-Перо эталонын сыртқы бетлери шағылыстырыўшы қатлам 
менен қапланған тегис параллель шийше пластинка түринде жүзеге келтиреди. Бундай 
әсбаплар арзанырақ ҳәм пайдаланыў ушын қолайлырақ болады. Бирақ олар ҳаўа қатламы 
бар эталонлардай жумыстың жоқары сапасын тәмийинлей алмайды. Эталонды 
пайдаланғанда қараңғы фонда кескин максимумлар бақланатуғын өтиўши жақтылықта 
ислейди; шағылысқан жақтылықта кең жайлалған максимумлар менен бөлинген кескин 
минимумлар алынады (48-шынығыўға қараңыз). Усының салдарынан шашырамаўы 
мүмкин емес болған жақтылықтың зыянлы тәсири үлкейеди31. 

 

 
 
 
 

7.6-сүўрет. 
𝑅 диң ҳәр қыйлы мәнислериндеги 

(𝐼0 = 1) интерференция жолақларындағы 
интенсивликтиң жүрислер айырмасынан 

ғәрезлиги. 

 
Жақтылық эталоны арқалы өтетуғын жақтылықтың интенсивлиги ҳаққындағы мәселе 

жүдә әмийетли мәселе болып табылады. Шағылыстырыў коэффициенти R диң өсиўи менен 
жутылыў орын алмағанда максимумлардың интенсивлиги R диң қәлеген мәнисинде 
турақлы ҳәм түсиўши дәстениң интенсивлигине тең болады. R диң үлкейиўиниң 
интерференциялық сүўреттиң контрастлығына, яғный өзгериссиз максимумлардағы 
минимумларды төменлететуғынлығына байланыслы жүдә әҳмийетли Жутыў орын алғанда 
максимумдағы интенсивлик төменлейди. (30.1)-формула өзиниң күшин сақлайды, бирақ 
бундай жағдайда 𝑇 ≠ (1 − 𝑅) ҳәм 𝑇 + 𝑅 + 𝐴 = 1 теңлиги орынланады. Максимумдағы 
интенсивлик ушын аңлатпа мынадай түрге ийе болады 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑇2𝐼0

(1 − 𝑅)2
=

𝑇2𝐼0
(𝑇 + 𝐴)2

. 

Жақсы ҳәм жаңа металл қаплаўда 1 проценттен үлкен болмаған 𝐴 ға ийе болыў 
мүмкин. Бундай жағдайда 𝑅 = 90 %, 𝑇 = 9 %𝐼𝑚𝑎𝑥  түсиўши жақтылықтың интенсивлигиниң 
80 процентин қурайды; 𝑅 = 95 %, 𝑇 = 4 %𝐼𝑚𝑎𝑥 ≈ 65 %. Әмелде металл қаплаўларда 𝐼𝑚𝑎𝑥 
әдетте киши мәниске ийе болады. Көп қатламлы диэлектрик қаплаўларда металл 
қаплаўларға салыстырғанда 𝐼𝑚𝑎𝑥 ушын әдеўир жақсы мәнислерди алыўға болады. 

Фабри-Перо эталонында 𝑅 менен 𝐴 шамаларын, соның менен бирге ҳаўа қатламының 
қалыңлығын өзгертиўдиң мүмкин екенлиги бул әсбапты, мысалы, Люммер-Герке 

                                                      
31 Шағылысқан жақтылықта максимумлардың өткен нурлар пайдаланылатуғын әдеттеги 

әсбаплардағыдай кескин болыўы ушын шағылыстырыўшы (шалама-шекки жутыўшы) 
қатламлардың арнаўлы жыйнағын пайдаланады (Ю.В. Троицкий). 
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пластинкасына салыстырғанда үлкен артықмашлыққа ийе болған ийкемли әсбапқа 
айландырады. 

б. Люммер -Герке пластинкасы  жоқары дәрежедеги дәлликте тегис параллель етип 
жүдә бир текли шийшеден исленген пластинка болып табылады. Пластинканың бир шети 
кириўши қапталған жақтылықтың нормал түсиўи, яғный шағылысыў ушын жоғантыўларды 
кемейтиў ушын кесилген ҳәм қосымша кишкене призма менен (7.7-сүўрет) тәмийинленген. 
Түсиўши нурлардың бағыты шийше-ҳаўа шегарасында түсиў мүйеши толық ишки 
шағылысыў мүйешине жақын, бирақ оннан азмаз киши болатуғныдай етип сайлап алынған. 
Бундай шараятларда жақтылық шийше-ҳаўа бетинен дерлик толық шығылысады ҳәм оның 
тек кишикене ғана бөлими пластинканың бети менен жүдә киши мүйеш жасайтуғын 
бағытта пластинкадан шығады (оның жоқарғы ямаса төменге тәреплери арқалы). Усының 
салдарынан ҳәр бир шағылысыўда жақтылық дерлик толығы менен пластинканың ишинде 
қалады ҳәм оның тек кишкене ғана бөлеги оннан шығады, биринен соңғы екинши 
нурлардың интенсивликлери бир биринен аз шамаға айрылады. Солай етип, Люммер-
Герке пластинкасы менен интенсивлиги бойынша жақын болған 10-15 нурды алыўға 
болады; бирақ, әлбетте, бунджай жағдайда пластинканың узынлығы әдеўир үлкен болыўы 
керек (пластинканың қалыңлығына байланыслы 10 нан 30 см ге шекем). 

 
7.7-сүўрет. Люммер-Герке пластинкасының схемасы. 

 
Егер Оюммер-Герке пластинкасына кең деректен жақтылық келип түсетуғын болмса, 

онда түсиўши ҳәм, соған сәйкес, сынған нурлар r диң ҳәр қыйлы мәнислерине сәйкес 
келеди. Сонлықтан, биз жыйнаўшы линзаның фокал тегислигинде (ямаса шексизликке 
туўрыланған трубада) 2𝑑𝑛 cos 𝑟 = 𝑚𝜆 формуласына сәйкес 𝑟𝑚, 𝑟𝑚+1, 𝑟𝑚+2, … 
мүйешлериндеги ҳәр қыйлы 𝑚, 𝑚+ 1, 𝑚 + 2,… тәртиплердеги жолақлардың системасын 
аламыз. Интенсивликтиң тарқалыўы 7.8-сүўретте келтирилген. 7.9-сүўретте Люммер-Герке 
пластинкасының жәрдеминде алынған қараңғы фондағы бир қатар жақтылы 
максимумлардан туратуғын интерференциялық сүўреттиң (теңлей қыялыққа ийе 
сызықлардың) фото сүўрети көрсетилген. 
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7.8-сүўрет. Люммер-Герке пластинкасы 

ушын көп нурлардың 
интерференциясындағы интенсивликтиң 

тарқалыў графиги. 

7.9-сүўрет. Люммер-Герке пластинкасы 
менен алынған интерференциялық 

сүўреттиң фото сүўрети. 

Әдетте, Люммер-Герке пластинкасы 3 тен 10 мм ге шекемги қалыңлыққа ийе ҳәм 𝑟 
мүйеши 450 тан жүдә көп айырмаға ийе емес. Солай етип, 𝑚 онлаған мың сан менен 
аңлатылады: Люммер-Греке пластинкасында жүдә жоқары тәртиптеги интерференциялық 
жолақла бақланады. 

 
§ 31. Үлкен жүрислер айырмасындағы интерференция 

 
Майкельсон интерферометрине ямаса Фабри-Перо эталонына усаған әсбапларды 

оғада үлкен жүрислер айырмасына (шама менен миллион толқын узынлығына тең) ийе 
нурлардың интерференциясын аламыз. Сонлықтан интерференцияны бақлаў ушын 
жақтылықтың жүдә үлкен монохроматлығы талап етиледи. Монохромат емес 
жақтылықтың интерференциялық сүўретлерди бере алмайтуғынлығының физикалық 
себеби төмендегиден ибарат. 4-параграфта көргенимиздей, монохроматлық дәрежеси 
жақтылықтың нурланыўындагы дурыс синусоидалық тербелистиң узынлығы бойынша 
анықланады. Басқа сөз бенен айтқанда, атомда нурланыў басланғаннан тамам болғанға 
шекем амптитудасы менен фазасы өзгермейтуғын көп санлы дурыс синусоидаллық 
тербелислер нурланған болса шығарылатуғын жақитылық монохроматлырақ болады. 
Дурыс синусоидалық нурланыўдың қәлеген үзилиси, яғный атомлар тәрепинен 
нурландырылатуғын дурыс синусоидаллық толқынлар цугының үзилиси 
монохроматлықтың кемейиўи болып табылады. Егер , атом дурыс синусоидалық 
тербелислердиң бир неше онлаған мыңын жиберетуғын ҳәм оннан кейин оның нурланыўы 
үзилетуғын болса (баска сөз бенен айтқанда бул нурланыў монохроматлыққа жүдә жақын 
болмаса), онда жүз мың толқын узынлығына тең жүрислер айырмасындағы 
интерференцияның болмайтуғынлығы, әлбетте, көринип тур: үлкенирек оптикалық жол 
бойынша толқынлар цугының басы жетип келгенде қысқарақ жол менен жетип келген цуг 
өтип үлгереди ҳәм басқа атомлар ҳәм пүткиллей басқа нур шығарыў актинде 
нурландырылған цуг пенен алмасады. Солай етип, ушырасатуғын цуглардың когерентлиги 
орын алмайды ҳәм интерференция жүзеге келмейди. 

Атом тәрепинен шыгарылатуғын цуг қаншама узын болса, яғный жақтылық 
монохроматлырақ болса, онда үлкен жүрислер айырмасында интерференцияның 
бақланыўы мүмкин. Жақтылықтың газоразрядлық дереклерин пайдаланғанда Майкельсон 
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әсбабында шама менен миллион толқын узынлығындағы жүрислер айырмасындағы 
интерференцияны басқлаўдың сәти түсти. Бундай тәжирийбелер атомның 
нурланыўындағы процесслердиң характеристикасы ушын хызмет ете алады (§ 22 ге 
қараңыз). Керисинше, монохромат толқынлардың дерегине ийе болып, оғада үлкен 
жүрислер айрымасындағы интерференцияны жүзеге келтириў мүмкин ҳәм усындай 
жоллар менен толқын узынлығын жүдә үлкен дәлликте анықлаў мүмкин. Жақтылықтың 
базы бир лазерлик дереклеринде (мысалы, гелий-неонлық лазер) нурланыў спектриниң 
кеңлиги 106 — 104 с-1 шамасына тең. Бундай жағдайда интерференцияны 108 – 1010 толқын 
узынлығына тең жүрислер айырмасында бақлаўға болады. 

Монохромат нурланыўды жүдә жақсы қайтадан пайда етиў мүмкин болған 
жақтылықтың дерегин дөретип, биз қайтадан тиклеў мумкин болған узынлықтың 
эталонын ала аламыз. Нормал метрди усындай деректиң қандай да бир толқын 
узынлығында аңлатып, биз усы нормал метрди жақтылықтың эталонлық дереги менен 
алмастыра аламыз. 

Деректиң қайтадан тикленетуғын орташа толқын узынлығына тең жеткиликли 
монохромат нурларды шығарыўы ушын нурланыўға тәсир ететуғын барлық себеплерди 
мүмкин болганынша сапластырыў керек. Атомлардың бир бирине соқлығысыўын 
болдырмаў ушын жақтылық шығарыўды төменги басымдағы пуўларда, концентрациясыны 
үлкен болған жағдайларда электронлар менен пуўдың ионлары пайда еткен электр 
майданының тәсирин (Штарк эффекти) кемейтиў ушын разраядлық тоқтың киши 
мәнислеринде жүзеге келтириў керек. Нурланыўшы атомлардың жыллылық қозғалысы 
менен байланыслы болған Доплер эффектиниң және нурланыўшы атомлардың 
структурасы менен байланыслы болған қурамаласыўлардың тәсирин сапластырыў жүдә 
қыйын (§ 128 ге қараңыз). Доплер эффектин ҳәлсиретиў ушын нурланатуғын зат сыпатында 
массасы мүмкин болғанынша үлкен болған және төменги температураларда зәрүрли 
болған серпимлиликке ийе болған атомларды пайдаланыў керек (§ 22 ке қараңыз). 
Нурланатуғын сызықлардың қурамалы болыўы (спектраллық сызықлардың аса жуқа 
структурасы деп аталатуғын) ядроның моментиниң оның электронлық қабығына тәсири 
менен байланыслы. Ядролық моменттиң болыўы (спинниң) атомлық салмақтың жуп ямаса 
тақ екенлиги менен байланыслы. Бирақ, тәбийий атомлар дерлик барлық ўақытта 
изотоплардың араласпасынан турады. Усыған байланыслы спектраллық сызықлардың 
көпшилиги бир бирине тығыз жайласқан қураўшылардың жыйнағынан турады. 

Ядролық физиканың жетискенликлери айырым изотопларды жасалма түрде алыўдың 
мүмкиншилигин жаратты. Мысалы, алтынды нетронлар менен нурландырғанда массасы 
жуп болған сынаптың аса жуқа структураны бермейтуғын 𝐻𝑔80

198  изотопын алыў мүмкин. 
Бир қатар затлардың спектриндеги көп санлы сызықларды үйрениў белгили бир 

шараятларда жоқары дәрежеде монохроматлыққа және толқын узынлығының орташа 
мәнисин қайта тиклеў қәбилетлигине ийе болатуғын бир неше спектраллық сызықлардың 
ашылыўына алып келди. 1960-жылы өлшемлер ҳәм салмақлар бойынша Бас конференция 
метрди узынлықтың жаңа эталоны менен алмастырыў ҳаққында қарар қабыл етти. 

Тийкары сыпатында криптонның изотопларының бириниң ( 𝐾𝑟86 ) қызғылт-сары сызығы 
алынды; бул нурланыўдың толқын узынлығын ментр менен муқыятлы түрде 

салыстырылганнан кейин 1 м = 1650763,73𝜆𝑣𝑎𝑘 𝐾𝑟86  шамасы қабыл етилди. Вакуумдеги бул 
нурланыўдың узынлығы 𝜆𝑣𝑎𝑘 = 6057,8021 · 10

−10 м. Стандарт ҳаўа деп аталатуғын ҳаўа 
ушын (басым 760 мм сын. бағ., температурасы 150C, CO2 ниң муғдары 0,03 %) бул сызықтың 
узынлығы 𝜆ℎ𝑎𝑤𝑎 = 6056,12525 · 10−10 м. Жақтылық дереги жайласқан эталонлық 

нурланыў ушын қоздырыў шәрти қатаң түрде анықланған:  𝐾𝑟86  криптон изотопы 
(тазалығы 99 % тен жоқары) менен толтырылған қызған катоды бар және 63 К ге шекем 
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салқынлатылған (азоттың үшлик ноқаты). Разрядлық трубканың диаметри, разрядлық 
тоқтың тығызлығы ҳ.т.б. белгиленген. Плактика толқын узынлығының эталонлық 
узынлығын қайта тиклеўдиң салыстырмалы дәллигиниң 1·10-8 ге тең екенлигин көрсетти. 

Екинши нормаллар сыпатында қабыл етилген базы бир айрықша жақсы изертленген 
сызықлардың толқын узынлықларының мәниси 7.1-кестеде келтирилген. 

7.1-кесте 
Екинши нормаллардың толқын узынлықлары 

Элемент Толқын узынлығы, 1010 м (вак.) 
Толқын узынлығының қайта 

тиклениўшилиги 

86Кг 

6458,0720 
6422,8006 
5651,1286 
4503,6162 

1·10-8 

198Hg 

5792,2683 
5771,1983 
5462,2705 
4359,5624 

(2-3) · 10-8 

114Cd 

6440,2480 
5087,2379 
4801,2521 
4679,4581 

(3-4) · 10-8 

Екинши нормаллар 86Kr изотопының қызғылт-сары сызығы менен интеферометрлик 
салыстырыў жолы менен алынады. Бундай салыстырыў ҳәр қыйлы еллердеги 
лабораторияларда (СССР, АҚШ, Канада ҳ. б.) орынланды ҳәм кестениң соңғы калонкасы 
өткерилген өлшеўлердиң нәтийжелери арасындағы айырманы береди. Бираз газ 
лазерлердиң нурланыўының монохроматлығы 10-10 ды, ҳәтте 10-11 ди қурайды 
(салыстырмалы). Бул эталонлық нурланыўдың монохроматлығынан әдеўир жақсы (шама 
менен 10-7). Бирақ, ҳәзирги ўақытлары бул лазерлердиң нурланыўының толқын 
узынлығының қайтадан тиклениўшилиги (яғный, ҳәр қыйлы лабораторияларда соғылған 
лазерлердиң толқын узынлықларының бирдей болыў дәрежеси), көринип турғанындай, 
эталонлық толқын узынлығының қайтадан тиклериўшигинен үлкен емес. Лазерлик 
техниканың жетелестирилиўи ҳәм олардың нурланыўындағы толқын узынлығының 
абсолют шамасына тәсир ететуғын себеплерди терең изертлеў толқын узынлығының жаңа 
лазерлик эталоының пайда болыўына алып келеди деп ойлаў керек. 

 
§ 32. Изертлеўдиң интерференциялық усылларының базы бир қолланылыўлары 
 
Ҳәзирги ўақытлары тек ғана илимий өлшеўлер ғана емес, ал техникалық өлшеўлер де 

узынлықларды жүдә үлкен дәлликте өлшеўди талап етеди. Узынлықларды үлкен дәлликте 
өлшеў ушын үлгилер (эталонлар) сыпатында арнаўлы үлгилер ямаса қарама-қарсы бетлери 
жақсы полировкаланған ҳәм қатаң түрде тегис ҳәм бир бирине параллель етип соғылған 
полат пластинкалардан ибарат болған Иогансон плиталары қолланылады. Усындай 
плиталардың жыйнағын алып, оларды бир бирине тығыз қысып үлкен дәлликте 
анықланған ҳәр қыйлы узынлықлардың комбинацияларын дүзиўге болады. Усындай 
шамалар ҳаққында төмендеги санлар бир қанша мағлыўматларды береди: 

Үлгиниң узынлығы, мм 1 10 50 100 1000 
Мүмкин болған аўысыўлар, мкм 0,1 0,1 0,2 0,3 2 
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Усындай дәлликке жетиў ушын үлгилерди соққанда ҳәм оларды тексергенде 
интерференциялық усылларды пайдаланады. Бундай усаллардың көп санлы түрлери бар. 
Олардың мәниси Майкельсонның ямаса Фабри-Перо интерферометрин жүзеге келтириўге 
алып келинеди. Бундай жағдайда интерферометрдиң шағылыстырыўшы айналарының 
бири изертленетуғын үлги болып табылады, ал оның қалыңлығын екинши 
шағылыстыратуғын қашықлыққа шекемги аралық анықлайды (гейпара жағдайларда және 
қосымша айналар киргизиледи). Еки үлгиниң узынлығын салыстырыў ямаса олардың 
абсолют мәнислерин анықлаўға арналған усындай түрдеги ҳәр қыйлы интерференциялық 
компараторлар бар. Ең жақсы мәмлекетлик лабораторияларда пайдаланылатуғын 
усындай компараторлар 100 мм ге шекемги үлгилерди 0,010 нан 0,05 мкм ге шекемги ҳәм 
1000 мм ге шекемги үлгини 0,1 ден 0,05 мкм ге шекемги қәтеклик пенен анықлайды. 

Интерференциялық усыл қашықлықларды дәл өлшеў менен бир қатарда 
полировкаланған бетлердиң сапасын жоқары дәлликте анықлаўға мүмкиншилик береди. 
Айналардың, линзалардың ҳәм призмалардың бетлерин соққандағы оғада үлкен дәллик 
ҳәзирги заман жоқары сорттағы оптикалық инструментлерди соғыў ушын зәрүрли. Ең 
жақсы оптикалық системаларда бул бетлердиң берилген шамадан аўысыўы толқын 
узынлығының оннан биринен ҳәм ҳәтте жүзден биринен аспаўы керек. Усындай бетлерди 
сынап көриўдиң ең қолайлы усыллары сыпатында оптикалық-механикалық санаатта көп 
ўақыттан бери кең түрде тарқалған интерференциялық усыллар хызмет етеди. 

Әдетте, интерференциялық усылларды пайдаланыў жүдә пуқатылық пенен таярланған 
үлги эталонды пайдаланыўға тийкарланған. Зәрүрли болған барлық қәўипсизлик 
қағыйдаларын сақлаў менен (шаңды жоқ етиў, термператураны теңлестириў) берилген 
эталон беттиң үстине сынап көрилетуғын бетти қояды (7.10-сүўрет). Бундай жағдайда биз 
усы бетлер арасында шағылысқан жақтылықта анық интерференциялық сүўретти 
беретуғын жуқа ҳаўа қатламын аламыз. Интерференциялық жолақлардың формасы ҳәм 
олардың кеңлиги бойынша бетти таярлаўдағы кемшиликлер ҳаққында гәп етиўге ҳәм 
қандай участкалардың берилген формадан айырмаға ийе екенлигин ҳәм қайсы тәрепке 
қарай аўысыўдың бар екенлигин (майысқанлық ямаса дөңеслик) көриўге және сол 
кемшиликлердиң шамасын шамалап баҳалаўға болады. Егер сынап көрилип атырған 
беттеги кемшиликлер жүдә киши болса, онда пайда болған интерференциялық жолақлар 
дым кең, ал кемшиликлер болмаған жағдайда тең өлшеўли реңге ийе болады. 

Тегис бетлерди тексерип көргенде эталон ҳәм сынап көрилетуғын бетлерди олардың 
арасында жүдә киши мүйешли сына тәризли ҳаўа қатламы қалатуғындай етип қойыў жүдә 
қолайлы (усындай мақсетте бир бириниң үстине қоылған пластинкалардың бир тәрепине 
бир бирине басыў жеткиликли). Идеал тегисликлер арасындағы теңдей қалыңлықлар 
жолақлары сынаның қабырғасына параллель болған туўрылар түрине ийе болыўы керек. 

 



115 
 

7.10-сүўрет. Бетти қадағалаўдың интерференциялық усылы: P — сынап көрилетуғын 
пластинка; E — эталон пластинка; жоқарыда — интерференциялық сүўреттиң схема 

түриндеги сүўрети (теңдей қалыңлықлар сызықлары). 
 
Тегисликликтен оғада киши болған аўытқыў жүдә сезилерликтей ҳәм усы жағдайға тән 

болған туўрылардың майысыўына алып келеди: оның түри бойынша "дөңесликтен" 
"ойықлықты" аңсат айырыўға, тегисликликтен аўытқыўды 0,01 мкм дәлликтен жоқары 
дәлликте өлшеўге болады. Сынаның қабырғансының орнын өзгертип (дәслп бир тәрепин, 
кейин екинши тәрепин басып) беттиң сапасын барлық бағытлар бойынша тез изертлеўге 
болады. 

Жүдә пуқталық пенен өткерилетуғын изертлеўлерде интерференциялық сүўреттиң 
кескинлигин жоқарылатыў ушын дерлик нормал нурлардан ҳәм монохромат 
жақитылықтан пайдаланыў керек. 

Егер сынап көрилетуғын пластинканың ҳәм сынгап көрилетуғын шийшениң бетине 
гүмис жалатылатуғын болса, онда көп рет шагылысыўдың салдарынан жаңа тар ҳәм кескин 
жолақлар бақланады. Бул қадағалаў дәллигин 0,003 мкм ға шекем жоқарылатыўға 
мүмкиншилик береди (М.Ф.Романова, 1932-жыл; Толанский, 1944-жыл). Бундай жағдайда 
тексерилип көрилетуғын бетлер жуқа ҳаўа катламның бар болыўының салдарынан айырып 
алынады. 

Таяр оптикалық системалардың сапасын қадағалаў ушын пайдаланылатуғын 
интерферометрлер де бар (В.П.Линник, Твайман). Бундай жағдайда тек ғана бетти қайта 
ислеўдиң сапасы ғана емес, система соғылған шийшениң бир теклилиги де қадағаланады. 

Үлкен өлшемлерге ийе (бир неше метрлерге шекемги) болған бетлерди сынап 
көргенде, әлбетте, сынап көрилетуғын шийшени пайдаланыдың мүмкиншилиги жоқ. 
В.П.Линник үлкен бетке жақтылық жүдә қыя түсетуғын интерферометрдисоқты. Усының 
салдарынан шағылысқан дәстениң кесе-кесими күшли киширейеди ҳәм 
интерференциялық бақлаўларды өткериўдиң мүмкиншилиги пайда болады. Линниктиң 
интерферометри узынлығы 5 м болған беттиң туўры сызықлығын 1 мкм ге шекемги 
дәлликте қадағалаўға мүмкиншилик береди. 

Интерференциялық усыллар методы металл бетлерди қайта ислеўдиң тазалығын 
қадагалаў ушын кеңнен қолланылады. Усындай әсбаплардың қатарына § 29 да еслетилип 
өтилген В.П.Линниктиң интерферометри киреди. 

Бир қатар әсбапларда жуқа планкалардағы интерференция қубылысы қандай да бир 
ҳаўа қатламының қалыңлығының оғада киши өзгериси ҳаққында гәп етиўге болатуғын 
сезгир усыл сыпатында пайдаланылады. Мысалы, Физо-Аббе дилатометринде оғада киши 
жыллылық кеңейиўиның сынап көрилип атырған дене менен эталон шийше арасындағы 
ҳаўа қатламының қалыңлығының өзгериўине алып келеди. 

 
7.11-сүўрет.  

Интерференциялық дилатометрдиң 
схемасы. 

 
Ең жетилискен формада дилатометр балқытылған кварцтан соғылған 𝐾 сақыйнасына 

ийе (оның жыллылық қәсийетлери жақсы белгили). Оның үстинде 𝑃 эталон шийше 
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пластинка қойылған (7.11-сүўрет). Сақыйнаның ишине бағана түриндеги дурыс 
полировкаланған сынап көрилетуғын зат жайластырылады. Бетлердиң арасындағы 𝑀 ҳаўа 
бослығы (әдетте сына тәризли) сонохромат жақтылық пенен эақтыландырылады ҳәм 
интерференциялық сүўретти береди. 

Қыздырғанда 𝐾 ҳәм 𝑅 диң жыллылық кеңейиў клэффициентлериниң ҳәр қыйлы 
болыўына байланыслы 𝑀 бослығының қалыңлығы өзгереди. Нәтийжеде m тамғасының 
жәрдеминде белгиленетуғын интерференциялық жолақлардың аўысыўы орын алады. 
Жолақлардың бирге жылысыўы ҳаўа бослығының қалыңлығының λ/2 ге өзгергергенлигин 
билдиреди. Солай етип, интерференциялық сүўретти бақлап бослықтың қалыңлығының 
өзгерисин дәл өлшеў ҳәм буннан жыллылық кеңейиўи коэффицитентиниң мәнисин дәл 
есаплаў мүмкин. Бундай түрдеги дәл өлшеўлерде ҳаўаның сыныў көрсеткишиниң 
температурадан ғәрезлигин есапқа алыўға туўры келеди. 

Тегис параллель пластинкаларды қадағалаўдың усылы § 27 де тәрийипленген. 
Жоқарыда еслетилип өтилгениндей (§ 28-ке қараңыз), интерференциялық усыллар  

жолдың оптикалық узынлығының өзгерисине ҳәм, соған сәйкес, интерференциялық 
сүўреттиң жылысыўына алып келетуғын сыныў көрсеткишиниң жүдә киши болған 
өзгерислерин үлкен дәлликте анықлаўға мүмкиншилик береди. 

Еслетилип өтилген Жамен рефрактометринен басқа, бул мақсет ушын хызмет ететуғын 
техникалық характерге ийе болған және қосымталардың бар болыўының себебинен газ 
бенен суйықлықлардың сыныў көрсткишлериниң үлкен емес болған вариацияларын 
өлшеў ушын ийкемлестирилген көп санлы рефрактометрлер бар (мысалы, шахталардағы 
газдиң қурамын анықлаў ушын ямаса суўда еригине дузлардың оғада аз муғларын таллаўға 
арналған техникалық интерферометрлер). Соңғы ўақытлары интерференциялық 
рефрактометрия кеселликтиң себебинен қанның қурамының өзгерислерин изертлеў ушын 
ҳәтте клиникалық лабораторияларда қолланыла баслады. Қатты денелердиң сыныў 
көрсеткишин анықлаў ушын қолланылатуғын көп санлы интерференциялық 
рефрактометрлердиң бар екенлигин де атап өтемиз. Ҳәзирги ўақытлары зәрүрли болған 
барлық дүзетиўлерди киргизиўдиң нәтийжесинде усындай усыллар менен сыныў 
көрсеткишин анықлаў үтирден кейин сегизинши белги дәллигинде жүргизилмекте 

Интерференциялық қубылыслар мүйешлерди дәл анықлаў ушын да пайдаланылады. 
Бул жағдайда да оғада көп санлы ҳәр қыйлы усылларды пайдаланыўдың мүмкиншилиги 
бар. Шийше пластинкалардағы мүйешлердиң дурыс екенлигин қадағалаў ушын жуқа 
пластинкалардағы қубылысларды пайдаланады (ҳаўа сынасы). Стандарт шийше мүйешти 
соғып ҳәм оның қаптал бетине призмаларды қойып, интерференциялық сүўретлер 
бойынша катетиниң шамасы 0.03 мкм ден үлкен болмаған ҳаўа сынаға сәйкес келетуғын 
дәлликте призманың мүйешиниң дурыслығын интерференциялық сүўретлер бойынша 
қадағалаўға болады.  

Қос жулдызлар арасындағы киши мүйешлерди ҳәм жулдызлардың мүйешлик 
диаметрин баҳалаў ушын Майкельсон интерферометрлик бақлаўларды өткерди. 
Майкельсон усылы ҳәм оның сибмикроскопиялық бөлекшелердиң өлшемлерин анықлаў 
ушын қолланылыўы төменде баянланады (§ 45 ке қараңыз). Толқын узынлыгының 
мәнисин оғада жоқары дәлликте анықлаўға мүмкиншилик беретуғын интерференциялық 
усыллардың жүдә жуқа болған спектроскопиялық изертлеўлерди өткериўге мүмкиншилик 
беретуғынлығын атап өтемиз (спектраллық сызықлардың жуқа структурасы, спектраллық 
сызықлардың формасы менен кеңлигин изертлеў, спектраллық сызықлардың 
қурылысындағы оғада киши өзгерислер). Интерференциялық спектроскоплар, олардың 
артықмашлықлары ҳәм кемшиликлери басқа спектраллық әсбаплар менен бирге § 50 де 
талланады (дифракциялық пәнжере, призма). 



 
 

ЖАҚТЫЛЫҚТЫҢ ДИФРАКЦИЯСЫ 
 

VIII бап. Гюйгенс принципи ҳәм оның қолланылыўы 
 

§ 33. Гюйгенс-Френель принципи 
 
Интерференция қубылысы өзиниң ҳәр қыйлылығы менен жақтылық процесслериниң 

толқынлық тәбиятының ең исенимли дәлили сыпатында хызмет етеди. Бирақ, 
фундаменталлық ҳәм тәжирийбеде жақсы тастыйықланған жақтылықтың туўры 
сызықлы тарқалыў нызамы толқынлық көз-қарастан түсиндирилмеген жағдайда 
толқынлық көз-қараслардың биротала жеңиси мүмкин болмаған еди. 

Гюйгенс раўажландырған ("Жақтылық ҳаққында трактат", 1690) ең дәслепки 
формадағы толқынлық көз-қараслар қойылған сораўға қанаатландырарлықтай жуўап бере 
алмады. Жақтылықтың тарқалыўы ҳаққындағы тәлиматтың тийкарына Гюйгенс тәрепинен 
оның исми менен аталатуғын принцип жатқарылған. Гюйгенстиң көз-қараслары бойынша 
жақтылық, сес сыяқлы, айрықша орталық болған ҳәм барлық кеңисликти толтырып турған 
эфирде тарқалатуғын толқынлар болып табылады. Эфир қәлеген эфир океанына 
батырылған заттың бөлекшелериниң арасындағы қәлеген аралықларды ийелейди. 
Усындай көз-қарастан эфирдиң бөлекшелериниң тербелмели қозғалыслары тек ғана 
жақтылық нурының "жолында", яғный L жақтылық дерегин биз қарап атырған A ноқатын 
тутастыратуғын туўрының бойында жайласқан бөлекшеге ғана тәсир етип қоймайды, ал A 
ға тутасып туратуғын барлық бөлекшелерге тәсир етеди деп есаплаў тәбийий. Басқа сөз 
бенен айтқанда сол A ноқаты жақтылықтың дереги сыпатында хызмет етип, толқын A 
ноқатынан барлық тәреплерге қарай тарқалады. Бул екинши толқынларды орап туратуғын 
бет толқын фронтының бети болып табылады. 8.1-сүўретте көрсетилген жағдай ушын бул 
орап туратуғын бет (жуўан доға) орайы 𝐿 болған, 𝑀𝑁 экранындағы дөңгелек тесиктиң 
шетлерине алып келетуғын конус пенен шекленген беттиң бир бөлими болып табылады. 
Кирисиўде көрсетилип өтилгениндей, Гюйгенс принципи жақтылықтың шағылысыў ҳәм 
сыныў нызамларын, соның ишинде қос нур сындырыў ҳаққындағы қурамалы машқаланы 
түсиндириўге мүмкиншилик берди; бирақ жақтылықтың туўры сызық бойынша тарқалыўы 
ҳаққындағы мәселе тийкарынан шешилген жоқ, себеби бул мәселе туўры сызық бойынша 
тарқалыўдың бузылыўы, яғный дифракция қубылыслары менен байланыслы түрде 
қойылған жоқ еди. 

Себеп мынадан ибарат: өзиниң ең биринши формасында Гюйгенс принципи 
қолланылыў областы геометриялық оптика болған принцип болып табылды. Толқынлық 
оптиканың тили менен айтқанда, бул принцип толқын узынлығы толқын фронтының 
өлшемлерине салыстырғанда шексиз киши деп есапланатуғын жағдайларға тийисли 
болды. Сонлықтан ол тек жақтылық фронтының тарқалыў бағыты ҳаққындағы 

мәселелерди шешти ҳәм ҳәр қыйлы бағытларда тарқалатуғын толқынлардың 
интенсивлиги ҳаққындағы мәселени қарамады. Бул кемшиликти Френель толықтырды. Ол 
Гюйгенс принципин толқынлардың интерференциясы идеясы менен толықтырып, 
физикалық мәнис берди. Усының салдарынан Гюйгенс тәрепинен формал түрде 
киргизилген орап туратуғын бет элементар толқынлардың бир бири менен 
интерференцияланыўына байланыслы қосынды толқын сезилерликтей интенсивликке ийе 
болатуғын анық физикалық мазмунға ийе болды. 

Усындай жоллар менен модификацияға ушыраған Гюйгенс-Френель принципи 
толқынлық оптиканың тийкарғы принципине айланады ҳәм ҳәр қыйлы багытлардаıы 
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қосынды толқынлардың интенсивлигине тийисли болған мәселелерди изертлейтуғын, 
яғный жақтылықтың дифракциясы мәселесин шешиўге мүмкиншилик беретуғын 
принципке айланды (төменге қараңыз). Усыған сәйкес, жақтылықтың туўры сызықлы 
тарқалыўы нызамының қолланылыўының шегарасы мәселеси шешилди ҳәм Гюйгенс-
Френель принципин қәлеген узынлыққа ийе толқынлардың тарқалыў нызамын анықлаўға 
қолланыўдың мүмкин екенлиги келип шықты. 

  
8.1-сүўрет. Гюйгенс принципине: 𝐿 – 

дерек, 𝑆𝑆 – қосымша бет, 𝑂𝑂 – 𝑆𝑆 тен 
шыққан екинши толқынларды орап 

туратуғын бет. 

8.2-сүўрет.  
Гюйнегс-Френель  

принципине. 

Френель бойынша қосынды толқынның интенсивлигин (амплитудасын) табыў ушын 
Гюйгенс принципин төмендегидей түрде анық түрде айтыў керек. 

L дерегин қыялымызда қәлеген формаға ийе болған S бети менен қолршаймыз (8.2-
сүўрет). S тен сырттағы қәлеген 𝐵 ноқатындағы толқынның интенсивлигиниң 
(амплитудасының) мәнисин былайынша алыў мүмкин: L ди жоқ етемиз, ал S бетин 
жақтылық шығаратуғын бет деп қараймыз. Оның ҳәр бир элементиниң нурланыўы 𝐵 
ноқатына жетип келип, өзлериниң тәсирлериниң жайнағы менен усы ноқаттағы ҳәрекетти 
анықлайды. S бетиниң ҳәр бир ds элементиниң нурланыўын 𝐵 ноқатына тербелис алып 
келетуғын сфералық толқын (екинши толқын) деп көз алдыға келтириў керек [(6.1) менен 
салыстырыңыз] 

𝑎0
𝑟
sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑟 − 𝜑). (33.1) 

Бул аңлатпадағы 𝑎0 шамасы 𝐿 ден 𝐵 ноқатынан 𝑟 қашықлығында жайласқан 𝑑𝑠 
элементине жетип келген ҳақыйқый тербелислердиң амплитудасы, ал φ шамасы болса 
фазасы менен анықланады. Усының менен бирге 𝑑𝑠 элементиниң өлшемлерин жүдә киши 
деп болжаймыз, бундай жағдайда оның қәлеген бөлими ушын φ менен 𝑟 ди бирдей 
мәнислерге ийе деп есаплаў мүмкин. Басқа сөзлер бенен айтқанда, 𝑑𝑠 элементи базы бир 
жәрдемиши дерек деп қаралады, сонлықтан 𝑎0 амплитудасы 𝑑𝑠 тиң майданына 
пропорционал болады. 

 

 

8.3-сүўрет. Френель зоналарын қурыў. 8.4-сүўрет. Френельдиң орайлық 
зонасының майданын есаплаў. 
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𝑎0 менен φ шамаларын 𝑑𝑠 ке шекем жетип келген тербелислердиң амплитудасы 
менен фазасы арқалы анықлаўға мүмкиншилик беретуғын Френелдиң постулаты базы 
бир гипотеза болып табылады. Оның жарамлығын оның жәрдеминде исленген 
жуўмақларды тәжирийбелердиң нәтийжелери менен салыстырып анықлаў мүмкин. Бул 
мәселеге бир § 38 де қайтып келемиз. 

Барлық жәрдемши дереклердиң фазалары L ден жетип келетуғын уйытқыўлар 
болйынша анықланатуғын болғанлықтан, олар бир бири менен қатаң түрде келисинген, 
ҳәм соған сайкес жәрдемиши дереклер когерентли дереклер болып табылады. Сонлықтан 
олардан шыгатуғын екинши толқынлар бир бири менен интерференцияланады. Ҳәр бир 
нокаттағы олардың қосынды тәсири интерференциялық эффект сыпатында анықланады 
ҳәм, соған сәйкес, Гюйгенстиң орап алыўшының арнаўлы роли идеясы болжаўдан ибарат 
болыўдан қалады ҳәм интерференция нызамларының нәтийжеси болып табылады. 
Жоқарыда келтирилген Френелдиң постулаты бойынша жәрдемиши 𝑆 бети сайлап 
алыныўдан 𝐿 ди алмастыратуғын қосымша дереклер ҳаққындағы мәселе шешиледи. Ал 
бундай бетти сайлап алыў толық ықитыярлы; сонлықтан ҳәр бир айқын мәселени шешиў 
ушын оны ең утымлы түрде сайлап алыў керек. Егер жәрдемиши 𝑆 бети L ден келетуғын 
толқын фронтына сәйкес келетуғын болса (орайы L де болған сфера болып табылады), онда 
барлық жәрдемши дереклер бирдей фазаға ийе болады. Егер 𝑆 басқаша сайлап алынған 
болса, онда жәрдемиши дереклердиң фазалары бирдей болмайды, бирақ дереклер 
когерент болып қала береди. 

Егер L дереклери менен бақлаў ноқатының арасында тесиклериге ийе мөлдир емес 
экранлар жайластырылған болса, онда бундай экранлардың тәсирин былайынша есапқа 
алыў мумкин. Биз S бетин экранлардың бетине сәйкес келетуғын, ал оның бетиндеги 
тесиклер биз шешейин деп атырған мәселеге байланыслы тесилген деп есаплаймыз. 
Мөлдир емес экранлардың бетинде жәрдемиши дереклердиң амплитудаларын нолге тең 
болыўы керек; тесиклер арқалы өтетуғын бетте болса амплитудалар Френелдиң постулаты 
бойынша сайлап алынады (яғный экран пүткиллей болмаған жағайдагыдай етип). Солай 
етип, Егер экран мөлдир болмаса, онда экранның материалы ҳеш қандай әҳмийетке ийе 
емес деп болжанады32. 

Жәрдемши дереклер тәрепинен жиберилетуғын элементар толқынлардың 
интерференциясының нәтийжелерин есаплап, биз қәлеген 𝐵 ноқатындағы амплитуданың 
(интенсивликтиң) мәнисине келемиз, яғный жақтылықтың тарқалыўының нызамлығын 
анықлаймыз. Бундай есаплаўлардың нәтийжелери тәжирийбеде алынған мағлыўматларда 
тастыйықланады. Солай етип, Гюйгенс-Френель усылы бойынша жақтылық 
толқынларының еркин тарқалыўы ушын да (туўры сызықлы қозғалыс), толқынды 
иркетуғын экранлар бар болған жағдай (дифракция) ушын да жақтылықтың 
интенсивлигиниң тарқалыўы ҳаққындағы мәселени шешиўдиң мүмкиншилиги туўылады.  

Гюйгенс принципиниң жаңа формулировкасын усынып, Френелдиң қарап шығатуғын 
биринши мәселеси жақтылықтың туўры сызықлы тарқалыўы мәселеси болып табылды. 
Френель қурамалы есаплаўларды алмастыратуғын ҳәм толқынлардың тарқалыўы 
ҳаққындағы мәселени таллағанда улыўмалық әҳмийетке ийе оғада көргизбели усылды 
пайдаланып Френель оны екинши толқынлардың өз-ара интерференциясын қараў менен 
шешти. Бул усыл Френелдиң зоналар усылы атамасына ийе болды. 

                                                      
32 Френелдиң өзиниң өткерген тәжирийбелери бақлаўдың нәтийжелериниң мөлдир емес 

экран соғылған заттан ғәрезсиз екенлигин тастыйықлады. Бирақ, жүдә пуқталық пенен өткерилген 
тәжирийбелер ҳәм толық теория экранның материалының усы экранның тиккелей шетине жақын 
орынлардағы, яғный толқын узынлығы менен барабар қашықлықтағы жақтылық майданының 
характерине тәсир ететуғынлығын көрсетеди.  
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A ноқатынан шығарылған жақтылық толқынының қандай да бир B бақлаў ноқатындағы 
тәсирин қараймыз. Гюйгенс-Френель принципине сайкес A дерегиниң тәсирин жәрдемши 
S бетинде жайласқан қыялымыздағы дереклер менен алмастырамыз. 

Усындай жәрдемиши S бети сыпатында A дан шығатуғын толқынның фронтының бетин 
сайлап аламыз (орайы A болған сфераның бети, 8.3-сүўрет). Егер Френель тәрепинен 
көрсетилген усылды қоллансақ, онда екинши толқынлардың интерференциясының 
нәтийжесин есаплаў жүдә әпиўайыласады: B ноқатындағы тәсирди есаплаў ушын А ны B 
менен тутастырамыз ҳәм зонаның шетлеринен B ға шекемги қашықлықлар λ/2 ге айырмаға 
ийе болатуғындай етип S бетин зоналарға бөлемиз, яғный 

𝑀1𝐵 −𝑀0𝐵 = 𝑀2𝐵 −𝑀1𝐵 = 𝑀3𝐵 −𝑀2𝐵 = ⋯ = 𝜆/2.  
(8.3-сүўретке қараңыз). Усындай жоллар менен алынған зоналардың өлшемлерин есаплаў 
қыйын емес. 8.4-сүўреттен биринши зона ушын 

𝑟2 = 𝑎2 − (𝑎 − 𝑥)2 = (𝑏 +
𝜆

2
)
2

− (𝑏 − 𝑥)2. 

λ ниң мәниси a менен b дан киши болғанлықтан 

𝑥 =
𝑏

𝑎 + 𝑏

𝜆

2
 

теңлигине ийе боламыз ҳәм, усыған сайкес, биринши ҳәм орайлық зонаны беретуғын 
сфералық сегменттиң майданы 

2𝜋𝑎𝑥 = 2𝜋𝑎
𝑏

𝑎 + 𝑏

𝜆

2
=
𝜋𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
𝜆 

шамасына тең болады.  

Биринши еки зонаға сәйкес келетуғын сегменттиң майданы ушын 2
𝜋𝑎𝑏

𝑎+𝑏
𝜆 шамасын 

табамыз. Демек, екинши зонаның майданы да 
𝜋𝑎𝑏

𝑎+𝑏
𝜆 шамасына тең екен. Буннан кейинги 

зоналар да дерлик тап усындай майданға ийе. Демек, Френелдиң қурылысы сфералық 
толқынның бетин үлкенлиги бирдей болған зоналарға бөледи екен ҳәм олардың ҳәр 
қайсысының майданы  

𝜋
𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
𝜆 

шамасына тең.  
Буннан кейинги есаплаўларды өткериў ушын зонаның бетине түсирилген нормаль 

менен B ға қарай бағытланған туўры арасындағы мүйеш φ диң мәниси қанша үлкен болса 
айырым зоналардың B ноқатына тәсириниң де киши болатуғынлығын итибарға алыў керек 
болады. Солай етип зоналардың тәсири орайлық зонадан (𝑀0 диң әтирапында) шетте 
жайласқан зоналарға өткенде киширейеди. Бул ҳәлсирететуғын көбейтиўшини ықтырлы 
түрде киргизиў Френель усылының кемшиликлериниң бири болып табылады. 

Ақырғы нәтийжени алыў ушын мынадай таллаў өткериў керек: мейли, орайлық 
зонаның B ноқатындағы тәсири амплитудасы 𝑠1 болған тербелисти қоздырыў, қоңсылас 
зонаның тәсири амплитудасы 𝑠2 болған тербелисти қоздырыў, келесизона болса 
амплитудасы 𝑠3 ке тең болған тербелисти қоздырыў ҳ.т.б. болып табылады. Жоқарыда 
көрсетилип өтилгениндей, зоналардың тәсири орайдан периферияға өткенде әстелик 
пенен кемейеди. Сонлықтан 𝑠1 > 𝑠2 > 𝑠3 > 𝑠4 ҳ.т.б.; Егер n жеткиликли дәрежеде үлкен 
болса n-зонаның тәсириниң жүдә киши болыўы мүмкин. Усының менен бирге зоналарға 
бөлиўдиң сайлап алынған усылы бойынша қоңсылас зоналардың тәсири бир бирин 
ҳәлсиретеди. Ҳақыйқатында да, 

𝑀1𝐵 −𝑀0𝐵 =
𝜆

2
  ҳәм 𝑀2𝐵 −𝑀1𝐵 =

𝜆

2
 

болғанлықтан, ойымыздағы 𝑀0𝑀1 зонасының дереклери 𝑀1𝑀2 зонасының дереклерине 
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салыстырғанда B ноқатына λ/2 шамасына жақын жайласқан. Сонлықтан жиберилетуғын 
тербелислер B ноқатына қарама-қарсы фазаларда жетип келеди. Демек, B ноқаты ушын 
орайлық зонаның тәсири қоңсы зонаның тәсиринде ҳәлсирейди ҳ.т.б. Бул таллаўларды 
даўам етип зоналардың барлық жыйнағы тәрепинен B ноқатында қоздырылған 
тербелислердиң амплитудасының мәниси 

𝑠 = 𝑠1 − 𝑠2 + 𝑠3 − 𝑠4 + 𝑠5 − 𝑠6 +⋯ = 
= 𝑠1 − (𝑠2 − 𝑠3) − (𝑠4 − 𝑠5) − (𝑠6 − 𝑠7) − ⋯ 

(33.2) 

шамасына тең. 𝑠1 > 𝑠2 > 𝑠3 > 𝑠4… шәртинен қаўсырманың ишиндеги барлық 
аңлатпалардың оң мәниске ийе екенлиги келип шығады. Сонлықтан 𝑠 < 𝑠1. B бақлаў 
ноқатындағы жақтыландырылғанлық E ниң мәниси қосынды тербелистиң 
амплитудасының квадратына пропорционал. Демек, 𝐸~𝑠2 < 𝑠1

2. 
Демек, бизиң сфералық толқынымыздың ҳәр қыйлы участкаларынан B ноқатына 
келетуғын жақтылықтың өз-ара интерференциясының себебинен қосынды 
тербелислердиң амплитудасы 𝑠 тек орайлық зонаның тәсириниң амплитудасынан киши 
болады екен. Солай етип, барлық толқынның B ноқатына тәсири оның майданы  

𝜋
𝑎𝑏

𝑎+𝑏
𝜆 шамасына тең орайлық зонадан киши болған участканың тәсирине алып келинеди 

екен. Жақтылық толқынының узынлығы жүдә киши (жасыл жақтылық ушын λ = 5 · 10-4 мм). 
Сонлықтан, a менен b қашықлықларының шамасы 1 м дей болғанда толқынның тәсир 
ететуғын бөлиминиң майданы 1 мм2 шамасынан киши. Солай етип, жақтылықтың A дан B 
ға тарқалыўы ҳақыйқатында да жақтылық ағысы AB бағытындағы жүдә тар болған 
каналдың ишинде жүзеге келеди екен. Буннан жақтылықтың туўры сызықлы 
тарқалатуғынлығы келип шығады. 

Бул жағдай, Егер AB сызығының бойына үлкен емес болған мөлдир емес экранды 
жайластырсақ, онда B ноқатына жақтылықтың келип жетпейтуғынлығын аңғартпайды; 
мысалы, биринши зонаны жабатуғын усындай экранның қойылыўы бизиң 
таллаўларымыздың дурыслығын бузады. Бул жағдайда белгилери өзгермели болған 
(33.2)-қатардың биринши ағзасы болмайды ҳәм енди 𝑠 < |𝑠2| ҳ.т.б. орын алады, яғный 𝑠 
тиң шамасы 𝑠𝑚 ниң модулинен киши болады (𝑚 арқалы экранының шетиндеги биринши 
ашық зонаның номери белгиленген). Егер 𝑚 ниң мәниси үлкен болмаса, мысалы 𝑚 < 10 
болса, онда экранның көшериндеги B ноқатындағы жақтыландырылғанлық ол болмаған 
жағдайдағыдай дерлик тап сондай мәниске ийе болып қалады (§ 36 ға қараңыз). Бирақ, 
киши экранның шетлери тегис емес, ал тисли болса (мысалы, Френель зонасының кеңлиги 
менен барабар тислерге ийе), онда ол B бақлаў ноқатындағы интенсивликти әдеўир 
кемейтеди. 

 
§ 34. Зоналық пластинка 

 
Френелдиң жоқарыда келтирилген таллаўларының дурыслығын тастыйықлайтуғын 

жақсы иллюстрация зоналық пластинка менен исленген тәжирийбе болып табылады. 
Жоқарыда келтирилгендей, Френелдиң m-зонасының радиусы 

𝑟𝑚 = √𝑚
𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
𝜆 

(34.1) 

формуласының жәрдеминде анықланады.  
Радиусы қандай да бир 𝑎, 𝑏 ҳәм λ лар шамаларын қанаатландыратуғын бир бири менен 

гезеклесетуғын мөлдир ҳәм мөлдир емес сақыйналардан туратуғын экранды таярлаймыз. 
Усындай мақсетте, мысалы, үлкен масштабта сәйкес сүўретти таярлап ҳәм фотографиялық 
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нусқа түринде зәрүрли болған масштабқа шекем киширейтиў мүмкин33. Усындай жоллар 
менен таярланған экранды зоналық пластинка деп атайды (Соре, 1875-жыл). 

Усындай пластинкалардың сүўретлери 8.5-сүўретте келтирилген. Егер 8.5-а сүўретте 
көрсетилген пластинканы сфералық толқынның сәйкес орнына жайластырсақ, яғный 
ноқатлық деректен 𝑎 қашықлығында ҳәм бақлаў ноқатынан b қашықлығында усы 
ноқатларды тутастырытуғын бир сызықтың бойынша орналастырсақ, онда λ толқын 
узынлығындағы жақтылық ущын бизиң пластинкамыз қатар саны жуп болған барлық 
зоналарды жабады ҳәм орайлық зонадан баслап қатар саны тақ болған зоналарды еркин 
(ашық) қалдырады. 

 
8.5-сүўрет. Зоналық пластинкалар: 𝑎 − қатар саны тақ болған зоналар ашылған, 𝑏 − қатар 

саны жуп болған зоналар ашылған. 
 
Сәйкес түрде жайластырылған зоналық пластинка арқалы фильтрленген толқын 

фронты B ноқатында 𝑠 = 𝑠1 + 𝑠3 + 𝑠5 +⋯ аңлатпасы менен аңлатылатуғын толық ашық 
турған фротнтағыға салыстырғанда әдеўир үлкен болған қосынды амплитуданы бериўи 
керек. B ноқатына шекем зоналық пластинка жоқ ўақыттағыға салыстырғанда көп 
жақтылықтың келиўи керек. Тәжирийбе бул жуўмақты толық тастыйықлайды: зоналық 
пластинка жыйнаўшы линза сыяқлы B ноқатындағы жақтыландырылғанлықты үлкейтеди 
(88-шынығыўға қараңыз). Зоналық пластинканың жормал фокусларға ийе болатуғынлығын 
нәзерде тутыў керек ҳәм сонлықтан ол бир ўақытта жыйнаўшы ҳәм шашыратыўшы 
линзаның комбинациясы түринде ислейди (8.6-сүўретке қараңыз). 

 
8.6-сүўрет.  

Амплитудалық зоналық пластинканың 
фокусларының жыйнағы; көлденең 

бағыттағы масштаб күшли үлкейтилген. 

 
Егер мәселени қойыўдың түрин өзгертсек, онда зоналық пластинка менен линза 

арасындағы аналогияны толығырақ бақлаў мүмкин. Зоналық пластинка менен нурланыўды 
тәрийиплейтуғын 𝑓 = 𝑟𝑚

2/𝑚𝜆 шамасын берилген деп есаплаймыз ҳәм пластинканың 
мөлдир сақыйналары арқалы өтетуғын толқынлар синфазалы болатуғын 𝑎 менен 𝑏 ның 

                                                      
33 Зоналық пластинканың радиусларының избе-излиги толқын узынлығы λ болған монохромат 

жақтылықта алынған Ньютон сақыйналарының радиусларының избе-излигине сәйкес келеди (§ 26 
ға қараңыз). Сонлықтан усындай сақыйналарды сызып отырыўдың орнына оларды Ньютон 
сақыйналарының жайласыўларының жәрдеминде жүзеге келтириў ҳәм буннан кейин керекли 
масштабта бул интерференциялық сүўреттиң фотосүўретин түсириў мүмкин. 
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мәнислерин табамыз. (34.1)-қатнастың жәрдеминде 

1

𝑎
+
1

𝑏
=
1

𝑓
 

(34.2) 

қатнасын табамыз, яғный 𝑎 менен 𝑏 шамалары линзаның формуласы менен 
байланысқан екен, ал 𝑓 болса фокуслық қашықлықтың орнын ийелейди. Демек, деректиң 
берилген орны ушын барлық ўақытта оның сүўрети турған ноқатты таба алады екенбиз. 
Дара жағдайда, пластинкағы тегис толқын келип түсетуғын болса (𝑎 = ∞), онда сүўрет 
зоналық пластинкадан 𝑏 = 𝑓 қашықлығында пайда болады. Егер 𝑎 < 𝑓 теңсизлиги 
орынланатуғын болса, онда жормал сүўреттиң пайда болыўы мүмкин; бул жағдай зоналық 
пластинканың шеп тәрепинде жатқан ноқаттан шығатуғын тарқалыўшы толқынның 
амплитудасының жоқары мәнисине сәйкес келеди. 

Линзадан зоналық пластинканың айырмасы соннан ибарат, бундай пластинка 
деректиң бир емес, ал көп санлы сүўретлерин береди. Зоналық пластинканың ҳәр бир 
мөлдир сақыйнасының шеклеринде Френелдиң үш зонасы болатуғындай етип бақлаў 
ноқатын 𝐵1 ноқаты менен үйлестиремиз. Үш зонаның екеўиниң тәсир өз-ара 
компенсацияланған болады ҳәм 𝐵1 ноқатындағы тербелислердиң амплитудасы тек 
үшинши зона бойынша анықланады. Усының менен бирге, барлық сақыйналардың B 
ноқатына барлық компенсацияланбаған зоналарынан келетуғын толқынлар синфазалық 
болады, яғный сайлап алынған 𝐵1 ноқатындағы тербелислердиң амплитудасы жоқары 
мәниске ийе болады. Қоңсылас сақыйналардың компенсацияланбаған зоналарынан 
шыққан толқынлардың арасындағы фазалар айырмасы үш есе үлкейеди (B ноқатына 

салыстырғанда), 𝐵1 ноқатының 𝑏1 аўҳалы 
1

𝑎
+

1

𝑏1
=

3

𝑓
 қатнасының жәрдеминде анықланады. 

Егер пластинканың ҳәр бир сақыйнасының шеклеринде Френель зоналарының қәлеген 
2𝑛 + 1 дана тақ дана зонасы жайласатуғын болса, онда келтирилген таллаўлар басқа да 
бақлаў ноқатлары ушын күшин сақлайды. Бул ноқатлардың орынлары 

1

𝑎
+
1

𝑏𝑛
=
2𝑛 + 1

𝑓
=
1

𝑓𝑛
, 𝑓𝑛 =

𝑓

2𝑛 + 1
, 𝑛 = 0, 1, 2, … 

(34.3) 

қатнасларының жәрдеминде бериледи. Бул қатнасларды зоналық пластинкада көп санлы 
𝑓𝑛 фокуслық аралықлардың бар деп түсиниў керек. (34.3) қатнасындағы пүтин санларға 
терис болған 𝑛 = 0,−1,−2, … мәнислерди де бериў мүмкин. Бул мәнислерге тарқалыўшы 
толқынлар сайкес келеди, өйткени атап айтқанда шашыраўшы толқынлар ушын көбирек 
қашықласқан ҳәм кемирек қашықласқан Френель зоналарының арасындағы фазалар 
айырмасы терис мәниске ийе. 

Демек, зоналық пластинканың артында пластинканың көшеринде жоқары 
жақтыландырыўға ийе болған көп санлы 𝐵, 𝐵1, 𝐵2, … , 𝐵−1, 𝐵−2 ноқатларға ийе болған 
толқынлық майдан пайда болады 8.6-сүўрет). Көп сүўретлердиң пайда болыўы қурамалы 
экранға түсиўши толқынның дифракциясы менен байланыслы, ал қурамалы экран зоналық 
пластинка болып табылады (88-шынығыў). 

Зоналық пластинкалардың фокуслаўшы қәсийетлери оларды линзалар сыпатында 
пайдаланыўға мүмкиншилик береди. Бундай жағдайда әдеўир үлкен болған хроматлық 
аберрацияларға итибар бериў керек. Себеби 𝑓 толқын узынлығына кери пропорционал. 

Егер B ноқатына қатар санлары жуп болған зоналардан келип жететуғын 
тербелислерди иркпесе, ал олардың фазасын π шамасына өзгертсе, онда сүўретлердеги 
жақтылықты еле де үлкейтиў мумкиншилиги пайда болады. Бундай фазалық зоналық 
пластинканы биринши рет Р.Вуд соқты. Ол шийшени лактың жуқа қатламы менен жапты 
ҳәм онда тақ санлы зоналардың қалыңлығы жуп санлы зоналардың қалыңлығынан λ/2 
шамасына айрылатуғынлай етип зоналық палстинканы ойып иследи. 

Мөлдирлигиниң тарқалыўы басқа болған амплитудалық зоналық пластинка арқалы 
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жақтылықтың өтиўи XI баптың 59-параграфында қаралады. 

 
§ 35. Қосынды амплитуданы графикалық есаплаў 

 
Жақтылық толқынының B ноқатындағы тәсири мәселесин қараўды (8.4-сүўретке 

қараңыз), тап сондай болған сәйкес мәселелерди де қараўды базы бир фазалар 
айырмасына ийе болған тербелислерди графикалық усыл менен қосыўды пайдаланып 
шешиў жүдә қолайлы. Пүтин зонаның тәсирин графикалық сәўлелендириў ушын оны 
теңдей болған жүдә киши участкаларға бөлиў керек. Усындай участканың ойымыздағы 
дереклери тәрепинен B ноқатында пайда етилген тербелислердиң фазалары дерлик 
турақлы деп есапланатуғын болыўы керек. Бундай жағдайда барлық участканың тәсири 
узынлығы қосынды амплитуданы, ал бағыты усы участка тәрепинен пайда етилетуғын 
фазаны анықлайтуғын вектордың жәрдеминде бериўге болады. Қоңсы участканың тәсирин 
биринши векторға салыстырғнада бараз бурылған екинши вектордың жәрдеминде бериў 
мүмкин. Себеби екинши участканың дереклериниң қосындысының тәрепинен 
анықланатуғын фаза биринши участка тәрепинен берилетуғын фазадан бир қанша 
айырмаға ийе болады. Узынлыгы бойынша бул вектор биринши вектордан дерлик 
айырмаға ийе болмайды. Себеби толқын фронтының үлкенлиги бирдей болған 
участкалары тәрепинен пайда етилген тербелислердиң амплитудасы тек ғана толқын 
фронтының B ноқатына түсирилген сызыққа қыялығының мәниси бойынша айырмаға ийе 
болып, ал еки қоңсылас участка ушын бул өзгерис дым киши болады. Ҳәтте, бир зонадан 
келеси зонаға өткенде, көринип турғанындай, қыялықтың өзгериўиниң тәсири жүдә 
кишкене. Солай етип, пүтин зонаны пайда ететуғын бир қатар участкалардың тәсирин 
анықлайтуғын векторлық диаграмма 8.7-сүўретте келтирилген сынық сызықлардың 
жәрдеминде көрсетиледи. 

 

 
 
 

8.7-сүўрет. 
Зонаның айырым участкаларының  
тәсирин суммалаўдың векторлық 

диаграммасы.  

Бул жерде анықлық ушын биз зона 8 элементар участкаға бөлинген деп болжадық. Егер 
зонаны шексиз көп санлы шексиз киши учатскаларға бөлсек, онда сынық сызық ярым 
шеңберден жәдә аз айырмаға ийе болған доғаға айланады. Бундай жағдайда доғаға 
урынба бағытында M ноқатында түсирилген вектордың бағыты О ноқатының жанындағы 
сәйкес вектордың бағытына қарама-қарсы болады. Себеби, зонаның соңғы участкасының 
тәсиринде B ноқатында пайда етилген тербелислердиң фазасы зонаның басланғыш 
участкасы тәрепинен пайда етилген тербелислердиң фазасына қарама-қарсы; солай етип, 
орайлық зонаның тәсириниң векторлық диаграммасын 8.8-сүўретте келтирилгендей етип, 
ал бир орайлық зонаның тәсири менен пайда етилген B ноқатындағы тербелисти 
тәрийиплейтуғын қосынды тербелисти 𝑂𝑀1 векторының жәрдеминде көз алдыға келтириў 
мүмкин.  

Екинши зонаның тәсирин есапқа алыў ушын бизиң векторлық диаграммамызды даўам 



125 
 
етиў керек. Бундай жағдайда биз 8.9-сүўретти аламыз ҳәм соның менен бирге зонаның 
қыялығының өсиўине байланыслы 𝑀1𝑀2  доғасының хордасы 𝑂𝑀1 доғасының хордасынан 
киши. Бизиң дүзиўимизди даўам етип, 8.10-сүўретте көрсетилген барлық толқынның 
тәсириниң диаграммасын аламыз. 

  
8.8-сүўрет. Орайлық (биринши) зонаның 

тәсириниң векторлық диаграммасы: 𝑂𝑀1 – 
қосынды вектор. 

8.9-сүўрет. Биринши ҳәм екинши 
зоналардың тәсириниң векторлық 

диаграммасы: 𝑂𝑀2 – қосынды вектор. 
 
Барлық толқын фронтының тәсирин тәрийиплейтуғын қосынды толқын 𝑂𝑁 = 𝑠 

векторы менен аңлатылады. Бул вектор орайлық зонаның тәсирин тәрийиплейтуғын 
𝑂𝑀1 = 𝑠1 векторының шама менен ярымына тең ҳәм бағыты бойынша оған сәйкес келеди. 
Басқа сөз бенен айтқанда, барлық толқын фронты пайда еткен B ноқатындағы тербелис 
фазасы бойынша орайлық зона пайда еткен тербелистиң фазасына сәйкес келеди, ал бирақ 
амплитудасы бойынша шама менен еки есе киши. Келтирилген таллаўлар барлық толқын 
фронтының тәсириниң (амплитудасының) орайлық зонаның тәсириниң шама менен 
ярымына тең (гейпара жағдайларда, ҳәтте жийи түрде орайлық зонаның ярымының 
тәсирине тең надурыс тастыйықлайды). Ҳақыйқатында, орайлық зонаның тәсириниң 
ярымы дурыс тәрде табылған 𝑂𝑁 векторынан айырмаға ийе векторының жәрдеминде 
аңлатылған болар еди. 

 
§ 36. Ең әпиўайы дифракциялық машқалалар 

 
Френель усылын пайдаланыў жақтылық толқынның фронтының бир бөлимин жаўып 

туратуғын тосқынлықлардың арасында тарқалғанда бақланатуғын жақтылық 
толқынларының тарқалыўындағы өзгешеликлерди алдын ала көриўге ҳәм оларды 
түсиндириўге мүмкиншилик береди. Тосқынлықларды (экранларды ҳәм 
диафрагмалардың шетлерин) айланып өтиў қубылыслары дифракция деп аталады. 

Бир неше әпиўайы мысалларды қараймыз. Биз Френелдиң өзиниң таллаўларының 
тийкарына қойған гипотезасынан пайдаланамыз ҳәм усыған сәйкес мөлдир емес экран 
менен жабылған жақтылық толқынының фронты ҳеш қандай тәсир етпейди, ал фронттың 
жабылмаған участкасы экран пүтикиллей болмаған жағдайдағыдай болып тәсир етеди деп 
болжаймыз. Бул гипотезаның дурыслығы өзинен өзи көринип турған жоқ ҳәм тесиктиң 
шетлерине тиккелей жақын жайласқан орынларда толық дурыс емес (32-ескертиўге 
қараңыз). Тесиктиң өлшемлери толқын узынлығы λ ден әдеўир үлкен болған жағдайларда 
ис жүринде бақланатуғын жүдә қызық болатуғын жағдайларда Френель усылы дифракция 
қубылысын жеткиликли дәрежеде жақсы түсиндиреди. Френель усылының табысының 
себеби мыналардан ибарат: экранның материалының тәсири оның шетине тиккелей 
жақын орынларда, яғный шамас толқын узынлығы менен барабар болған қашықлықларда 
сезиледи. Жеткиликли дәрежедеги үлкен тесиклер бар болғанда бул шетки зоналардың 
тәсири үлкен емес ҳәм сонлықтан оны ис жүзиндеги көз-қарастан есапқа алмаўға болады. 
Бундай шараятлар пайда етилгенде Френелдиң усылын табыслы түрде пайдаланыўға 
болады. 
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а. Дөңгелек тесиктеги дифракция . Мейли, A ноқатынан шыққан Σ толқын өзиниң 
жолында дөңгелек тесиги бар MN экраны менен ушырасатуғын болсын (8.11-сүўрет). A 
нокатын дөңгелек тесиктиң орайы менен тутастыратуғын сызықтың бойындағы B 
ноқатындағы қубылысты изертлеймиз. 

 
 
 
 

8.11-сүўрет. 
Дөңгелек тесиктеги  

дифракцияның схемасы  
(зоналар майданның орайлық  

ноқаты B ушын дүзилген). 

 
Френелдиң жәрдемиши Σ бети MN экранына тийеди. § 33 те орынланған Френель 

зоналарына бөлиў тесиктиң өлшемине байланыслы оған көп санлы ямаса аз санлы зоналар 
сыяды. Тесиктиң үлкен емес өлшемлеринде ҳәм A менен B ноқатларына шекемги сайкес 
қашықлықларда тәсир ететуғын зоналардың тек шекленген санын есапқа алыўға болады. 

Егер тесик тек бир зонаны ямаса көп болмаған тақ сандағы зоналарды ашатуғын ашып 
туратуғын болса, онда B ноқатындағы тәсир экран болмаған жағдайдағы тәсирден үлкен 
болатуғынлығын аңсат көриўге болады34. Тәсирдиң максимумы тесиктиң өлшеминиң тек 
бир зонаның өлшемине тең мәнисине сәйкес келеди. Егер тесик сыны жуп болған 
зоналарды ашатуғын болса, онда, онда B ноқатындағы жақтылықтың қозыўы еркин 
толқындағыға салыстырғанда киши болады. Еки киши жақтыландырылғанлық еки ашық 
зонаға сәйкес келеди (8.12-сүўрет). 

 
8.12-сүўрет. Дөңгелек тесиктеги дифракция сүўрети: а - тесик саны тақ болған зоналарды 
ашады, майданның орайлық бөлиминде жақты (8.11-сүўреттеги B); b - тесик тесик саны 

тақ болған зоналарды ашқан, орайлық ноқатта – қараңғы. 
 

                                                      
34 Усының менен бирге, оның үстине, тесиктиң өлшеми λ ден әдеўир үлкен. Сонлықтан Френел 

усылының қолланылыў шәрти сақланған. Ҳақыйқатында да, мысалы 𝑎 ҳәм 𝑏 = 100 см ҳәм 𝐴 = 5 −

10 см болған жағдайда 𝑟 = √𝑎𝜆/2 = √25 · 10−4 см = 5·10-2 см = 1000λ шамасына ийе боламыз. 
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§ 35 те пайдаланылған графикалық усылды пайдаланып, B ноқатындағы жақтылық 
қозыўының тесикте сыятуғын зоналардың санынан ғәрезлигин анықлайтуғын 
диаграммаларды аламыз. 

Тап усындай сүўрет AB сызығының үстинде жатқан қәлеген ноқатта бақланады. AB 
туўрысына перпендикуляр болған тегисликте усы сызықтың бойында жатпайтуғын ноқат 
ушын сүўретти есаплаў бираз қурамалы. Бирақ симметрияның бар екенлигине байланыслы 
AB туўрысының дөгерегиндеги усы тегисликтеги жақтылықтың жайласыўының 
симметриялы болыўының кереклигин аңсат түсиниўге болады. Яғный, B ноқатының 
қасында бирдей жақтыландырылғанлық областы сақыйна тәризли болып жайласыўы 
керек. Тәжирийбениң сәйкес шараятында бир бирине әстелик пенен өтетуғын 
жақтыландырыўдың бир неше концентрлик областларын бақлаў мүмкин (8.12-сүўретке 
қараңыз). 

б. Дөңгелек экрандағы дифракция . A ноқатын экранның орайы менен 
тутастыратуғын сызықтың бойында жайласқан B ноқаты ушын (8.13-сүўрет) Френель 
дүзилиси биринши зонаны экранның шетинен жасаўшысы 𝑏 + 𝜆/2 ге тең болған конус 
пенен толқынның бетиниң кесилисиў сызығына шекемги аралықта береди, екинши зонаны 
– жасаўшысы 𝑏 + 𝜆 болған конустың ортасында ҳ.т.б. береди. § 33 теги таллаўларды 
қайталап, B ноқатындағы жақтылық тербелислериниң амплитудасының биринши ашық 
зона беретуғын жақтылық тербелислериниң амплитудасының ярымына тең 
болатуғынлығын аламыз. Егер экранның өлшеми үлкен болмаса (аз сандағы зоналарды өз 
ишине алады), онда биринши зонаның тәсири толқын фронтының орайлық зонасының 
тәсиринен айырмаға ийе болмайды. 

 

 
 
 
 
 

8.14-сүўрет.  
Дөңгелек дисктеги дифракцияның 

схемасы. 

Солай етип, B ноқатындағы жақтыландырылғанлық (тап сол сыяқлы экраннан 
жеткиликли қашықлатылған AB туўрысының бойыншағы ноқатлар ушын) экран болмаған 
жағдайдағыдай болады. AB ноқатына қарата барлық сүўреттиң симметриясының 
нәтийжесинде B дағы жақтылы ноқат сая ҳәм жақтылық пенен гезеклесетуғын сақыйна 
тәризли зоналар менен қоршалған (геометриялық саяның шегараларының сыртында). B 
дан AB ға перпендикуляр бағытта қашықласқан сайын сақыйналардың кескинлиги B дан 
алыста тең өлшеўли жақтыландырылғанлық алынғанша төменлейди. 8.14-сүўреттеги 
фотография сәйкес тәжирийбениң нәтийжелерин береди. 

Биринши рет қарағанда парадокслық болып көринетуғын жуўмақтың мәниси 
мыналардан ибарат. Бул жағдайға сәйкес геометриялық саяның дәл ортасында жақтылы 
ноқаттың жайласыўы керек деген жуўмақты 1818-жылы Пуассон Париж академиясында 
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Френелдиң мемуары қаралғанда Френелдиң таллаўларының дурыс емес екенлигиниң 
дәлили сыпатында усынды. Бирақ, Араго сәйкес тәжирийбени өткизип, Пуссоннның 
жуўманының ҳақыйқатлыққа сәйкес келетуғынлығын ҳәм, соған сәйкес Френелдиң 
теориясын тастыйықлайтуғынлығын көрсетти35. Пуассон тәрепинен жақтылықтың 
толқынлық тәбиятын жормал түрде бийкарлаў мақсетинде болжанған геометриялық 
саяның орайындағы жақтылы дақты Пуассон дағы деп атайды. 

 
 

8.14-сүўрет.  
Дөңгелек дисктеги дифракция 

картинасы. 

 
Тәжирийбениң табыслы болыўы ушын экранның шети менен зонаның шегарасы сәйкес 

келиўи зәрүрли, яғный экранның дәл дөңгелек формаға ийе болыўы керек. Бундай 
мақсетлер ушын подшипниклердеги шариклер қолайлы болып табылады. Егер экранның 
шетлери өлшемлери биринши ашық Френель зонасының өлшемлерине барабар гедир-
будырлықларға ийе болса, онда есаплаўлар да, тәжирийбелер де қойылған экранның 
Френель теориясының Пуассон дағының бар болатуғынлығы ҳаққындағы бир мәнисли 
болжаўын бузатуғынлығын көрсетеди. 

в. Экранның шетиндеги, енсиз саңлақта ғы, енсиз узын экрандағы 
дифракция . Биз усы ўақытқа шекем сақыйна тәризли Френель зоналарын соғыў мәселени 
шешиўдиң қолайлы усылы болып табылатуғын формадағы тосқынлықларды қарадық. Ис 
жүзинде басқа жағдайлар да үлкен әҳмийетке ийе. Мысалы, жақтылықтың тар саңлақ 
арқалы ямаса жақтылық толқынының фронтының бир бөлимин жабатуғын кескин түрдеги 
туўры мүйешли шетке ийе экранның (ярым тегислик) қасынан өтиўи. Бундай жағдайда 
Френелдиң сакыйна тәризли зоналар усылының жәрдеминде бақланатуғын сүўретти 
санлық жақтан есаплаў қолайсыз, себеби туўры мүйешли экран пүтин зоналарды айырып 
алмайды, ал оларды кеседи (8.15-сүўрет). Сонлықтан жарым-жарты ашық зоналардың 
тәсирин есапқа алыў бир қанша қыйыншылық пайда етеди. 

Егер толқынның бетин зоналарға бир қанша басқа болған тәртипте бөлсек, онда 
мәселени шешиўди әдеўир әпиўайыластырыўға болады (8.16-сүўрет). Мейли, А – 
жақтылық шығарып турған ноқат, В – бақлаў ноқаты, Σ — сфералық толқынның бети ҳәм D 
– шети сызылма тегислигине перпендикуляр болған шексиз үлкен экран болсын. B 
ноқатынан сызылма тегислигинде бир биринен узынлығы бойынша λ/2 шамасына 
айрылатуғын 𝐵𝑀0, 𝐵𝑀1, 𝐵𝑀2, … ҳәм 𝐵𝑀1

′ , 𝐵𝑀2
′ , …  сызықларын жүргиземиз. A орайы ҳәм  

𝑀1, 𝑀1
′ , 𝑀2, 𝑀2

′  ҳ.б. нокатлар арқалы D экранның қабыргасына параллель болған 
тегисликлерди өткеремиз ҳәм усындай жоллар менен Жердиң бетин меридианлар менен 
поясларға бөлгендей етип толқынның бетин үлкен шеңберлер менен шанақларға бөлемиз. 
Бул жағдайдағы бөлиўлердиң меридианлық тордан айырмасы соннан ибарат, толқынның 
бети шанақларға бир биринен қашықлығы бирдей болмаған доғалар тәрепинен бөлинеди. 

                                                      
35 Ҳәр қыйлы өлшемге ийе шариклерден түсетуғын геометриялық саяның ортасындағы 

жақтылы дақты Маралди 1723-жылы, шамасы оннан да бурынырақ Делиль 1715-жылы бақлаған. 
Бирақ, Делилдиң көрсеткенлери жеткиликли дәрежеде айқын емес ҳәм бул тәжирийбени ҳеш ким 
аңғармады ҳәм умытылған. Себеби сол ўақытлары дифракция қубылысы түсиникли емес еди. 
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Усыған сәйкес шанақлардың майданы бир бирине тең болмайды (8.17-сүўрет). § 33 те 
келтирилген таллаўларға усаған таллаўлар 𝑀0𝑀1, 𝑀1𝑀2, … қашықлықлары ҳәм соған 
байланыслы сәйкес шанақлардың майданлардың шамаларының қатнасы шама менен 

1 : 0,41 : 0,32 : 0,27 : 0,23 : 0,22 : 0,20 : 0,18 : 0,17 
ҳ.т.б. санлардың қатнасындай болады36. Көринип турғанындай, шанақлардың майданы 𝑀0 
ден кашықласқан сайын дәслеп тез, ал кейин әстерак кемейеди. 8.6-сүўреттиң 
тегислигинде жететуғын қоңсылас ноқатлардан жақтылық қозыўы B ноқатына Френелдиң 
әдеттеги қурылысы бойынша бөлинген зоналардағыдай қарама-қарсы фазада жетип 
келеди; бирақ биринши, екинши ҳ.т.б. шанақлардың тәсириндеги амплитудалар § 33 те 
талланған жағдайға салыстырғанда әдеўир тез кемейеди. Өйткени, MB сызығына 
салыстырғанда фронттың қыялығының үлкейиўи менен бирге 𝑀0 полюстен қашықласқан 
сайын сезилердиктей кемейеди. 

 

 

 
8.15-сүўрет. Экранның туўры сызықлы 
шети менен Френель зоналарын кесиў. 

8.16-сүўрет. Толқын фронтын Френель 
зоналарына усаған шанақларға бөлиў. 

 
Толқынның бетин көрсетилген тәртипте зоналарға бөлип, биз үлкен қолайлылық пенен 

бизлер а ҳәм б пунктлеринде талланған план бойынша мәселени шеше аламыз. 
г. Дифракциялық сүўретлердиң қәлиплесиўиндеги уқсаслық принципи . 

Егер жақтылықтың дереклериниң, бақлаўшының көзлериниң жайласыўлары, тесиклер 
менен экранның өлшемлери берилген объектлердиң еки системасы (тесиклер ҳәм 
экранлар) ушын Френелдиң зоналарының бирдей саны менен олардың бөлимлери сәйкес 
келетуғындай болса, онда сол объектлердиң еки системасы (тесиклер ҳәм экранлар) бир 
бирине усаған дифракциялық сүўретлерди беретуғынлығын түсиниў қыйын емес. 
Ҳақыйқатында да дифракциялық сүўреттиң характери экранлар менен тесиклердиң 
абсолют өлшемлери бойынша емес, ал Френель зоналарының саны менен анықланады. 

Тегис толқын болған жағдайда (шексиз алыслатылған дерек) Френель зонасының 
майданы 𝜋𝑓𝜆 ге тең. Бул аңлатпада 𝑓 – бақлаўшының көзине шекемги қашықлық, ал 

зонаның радиусы 𝑟 = √𝑓𝜆 шамасына тең. Демек, Френель зоналарының санының теңдей 

болыўы ушын 𝑓 қашықлығын 
𝑥

𝑟
= 𝑥/√𝑓𝜆 қатнасы бирдей мәниске тең болатуғындай етип 

сайлап алыў керек. Бул қатнастағы 𝑥 – тесиктиң өлшеми. Диракциялық сүўретлердиң уқсас 
болыў шәрти усыннан ибарат. Көринип турғанындай, бир бирине уқсас, өлшемлери 𝑥1 ҳәм 

                                                      
36 Әпиўайылық ушын есаплаў тегис фронт ушын орынланған, с ебеби көп жағдайларда 

иймеклик Σ үлкен емес ҳәм сонлықтан келтирилген санлардың қатнасын пайдаланыўға болады. 
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𝑥2 болған объектлерден бир бирине усайтуғын дифракциялық сүўретлерди бақлаў ушын 

бақлаў орнына шекемги қашықлықлар болған 𝑟1 менен 𝑟2 шамаларын 
𝑓1

𝑓2
=

𝑟1

𝑟2
 қатнасы 

орынланатуғындай етип алыў керек. Мысалы, В.К.Аркадьевтиң тәжирийбелеринде 
моделлерде (8.18-сүўрет) 11 км қашықлықта турған экрандағы тарелканы услап турған 
қолдан алынған дифракциялық сүўретти моделлестириў мүмкин болды. Соның менен 

бирге, қол менен тарелканы √11000/40 ≈ 16,5 есе киширейтилген қаңылтыр моделдиң 

жәрдеминде 40 м қашықлықтағы экранда бақлаў мүмкин екен.  
 

 
8.18-сүўрет. Экранда дифракция сүўретин моделлестириў: а – тарелканы услап турған 

қолдың саясы киши қашықлықта жайласқан экранға түсириледи, сыя менен объект 
геометриялық жақтан уқсас; б— тарелканы услап турған қолдың саясы үлкен қашықлықта 

жайласқан экранға түсириледи (11 км); сая дифракцияның салдарынан майысқан 
(уқсаслық принципи бойынша есапланған моделде орынланған Аркадьевтиң түсирген 

фото сүўрети). 
 

§ 37. Корню спиралы ҳәм оны дифракциялық мәселелерди графикалық жоллар менен 
шешиў ушын пайдаланыў 

 
Бизлер жоқарыда ҳәр қыйлы сақыйна сыяқлы зоналардың тәсирин есапқа алыў ушын 

векторлық диаграмманы қурғанымыз сыяқлы (§ 35 ке қараңыз) ҳәр қыйлы шанақлардың 
тәсирин есапқа алыў ушын графикалық жоллар менен диаграмманы қурыў мүмкин. 
Әлбетте, бул жағдайда да спираль формасындағы иймеклик алынады, бирақ шанақлардың 
майданларының ҳәр қыйлы болыўы себепли олардың тәсири толқынның орайлық 
ноқатынан қашықласқан сайын тез кемейди (𝑀0 ноқаты). Усыған сәйкес, ҳәр бир шанақтың 
буннан кейинги учаасткаларының тәсирин сәўлелендиретуғын векторлар § 35 теги Френель 
зоналарына бөлгенге салыстырғанда узынлығы бойынша тез кемейеди ҳәм спираль бираз 
жайпаўыт спиралға айланады. Мәселе аналитикалық жоллар менен Френель тәрепинен 
Френел интеграллары деген атамаға ийе болған арнаўлы түрге ийе интергаллардың 
жәрдеминде шешилди. Бул шешимге сәйкес келетуғын график Корню тәрепинен дүзилди 
ҳәм Корню спиралы деген атамаға ийе. Спираль 8.19-сүўретте көрсетилген. Бул сүўретте 𝐹− 
пенен 𝐹+ арқалы спираль асимптоталық жақынлайтуғын полюслер белгиленген. Толқын 
фронтының шеп ярымының тәсирин аңғартатуғын спиралдың 𝑂𝐵1𝐵2… 𝐹− шақасының 
участкалары толқын фронтының оң ярымының тәсирине сәйкес келетуғын 𝑂𝐴1𝐴2… 𝐹+ 
шақасының сәйкес участкаларына параллель. Себеби толқын фронтының сәйкес 
бөлимлери есаплаў өткерилетуғын B ноқатына қарата симметриялы (8.16-сүўретке 
қараңыз). Солай етип, иймекликтиң еки шақасы симметриялы, O ноқаты ийилиў ноқаты 
болып табылады ҳәм спиралдың полюсларын тутастырыўшы 𝐹−𝑂𝐹+ туўрысы O ноқатында 
урынба менен 45° лық мүйешти пайда етеди37. 

                                                      
37 Корню спиралының геометриялық қәсийетлериниң тәрийиплемесин, оны қурыў усылын ҳәм 
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Корню спиралын пайдаланып жоқарыда еслетилип өтилген мәселелерди, яғный туўры 
мүйешли шетлер менен шекленген тосқынлықлардағы дифракция ҳаққындағы 
мәселелерди санлық жақтан шешиў мүмкин. Жақтылық фронтының қандай да бир 
бөлимина байланыслы болған тербелислердиң амплитудасы толқын фронтының берилген 
бөлимине сәйкес келетуғын спиралдың участкасын тутастыратуғын вектор менен 
аңлатылады. Барлық толқын фронтының, яғный ҳеш қандай тосқынлық пенен жабылмаған 
фронттың тәсири спиралдың ушларын тутастыратуғын 𝐹+𝐹− векторы менен сүўретленеди. 

 

 
 
 

8.19-сүўрет. 
Корню спиралы. 

Мысал сыпатында Корню спиралын экранның шетиндеги дифракция ҳаққындағы 
мәселени таллаў ушын қолланыўды қараймыз. Геометриялық саяның шегарасында жатқан 
B нокатындагы жақтыландырылғанлық (8.20-сүўрет) толқын фронтының ярымының тәсири 
менен анықланады. Себеби оның екинши ярымы экран менен жабылған; бул жағдайға 
диаграммадағы спиралдың орайын оның 𝐹+ полюсы менен тутастыратуғын 𝑂𝐹+ вектор 
сәйкес келеди (8.19-сүўретке қараңыз). 𝑂𝐹+ = 𝐹+𝐹−/2 болғанлықтан B ноқатындағы 
амплитуда 𝐷 экраны болмаған жағдайдағы амплитуданың ярымын а, ал интенсивлик 
болса төрттен бирине тең. 𝐵𝐾 плюс областына өткенде38 толқынлар оң тәрепке қарай 
жылысады, сонлықтан 𝐵2 ноқаты ушын толқын фронтының барлық оң тәрепи ҳәм шеп 
тәрепинең қандай да бөлими ашық. Сонлықтан толқынның амплитудасы 𝐹+ ноқатын 
спиралдың көбирек қашықласқан ноқатлары менен тутастыратуғын векторлары, яғный 
𝐹+𝐵1, 𝐹+𝐵2, 𝐹+𝐵3 ҳ.т.б. векторлары менен анықланады. 8.19-сүўрет бул векторлардың 𝐹+𝐹− 
ден үлкен болған бир қатар максимумлар ҳәм 𝐹+𝐹− ден киши болған бир қатар 
минимумлардан өтетуғынлығын көрсетеди. Бул экранның жақтыландырған бөлиминиң 
максимумлары менен минимумларының орын алмасыўына сәйкес келеди. 1,37 ге тең ең 
үлкен интенсивлик биринши максимумда жүзеге келеди. Ол толқынның полюсының 
Френелдиң биринши зонасының кеңлигиндей аралыққа аўысыўының салдарынан пайда 
болады (8.19- ҳәм 8.20-сүўретлердеги 𝐵2 ноқаты). 𝐷 экраны толқынның кем-кемнен көп 
болған бөлимин жабатуғын 𝐵𝐿 геометриялық сая областындағы интенсивликтиң 
кемейиўи, 8.19-сүўретте көрсетилгендей, әстелик пенен жүреди. Бул сүўретте 𝐹+𝐴1, 𝐹+𝐴2, 
𝐹+𝐴3 ҳ.т.б. амплитудалардың избе-из мәнислери көрсетилген. 

Қолда дурыс сызылған ҳәм жеткиликли дәрежедеги үлкен масштабтағы Корню 
спиралына ийе болып интенсивликтиң санлық тарқалыўын жеткиликли дәрежедеги 
дәлликте табыў мүмкин. 

                                                      
оның Френель интегралы менен байланысын теориялық физиканың қәлеген курсында табыўға 
болады. Мысалы: П.Друде. Оптика. - М.: ОНТИ, 1935; Р.Дитчберн. Физическая оптика. - М.: Наука, 
1965. 

38 A дерегин ҳәм бақлаў ноқатын (𝐵, 𝐵1, 𝐵2, …) тутастыратуғын туўры менен толқын фронтының 
кесилисиў ноқатын толқынның полюсы деп атайды. 
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8.20-сүўреттеги схема менен фотография астына интенсивликтиң теориялық тарқалыўы 
берилген бақланатуғын дифракциялық сүўретти көрсетеди. Тап усындай жоллар менен тар 
шексиз саңлақтың ямаса тар экранның ҳ.т.б. тәсирин изертлеў мүмкин. 

 
 
 
 
 

8.20-сүўрет. 
Экранның шетиндеги дифракция. 

 
 
 

§ 38. Гюйгенс-Френель принципи бойынша ескертиўлер 
 
Жоқарыда қарап өтилген мысаллар жеткиликли дәрежедеги исеним менен 

Френельдиң постулаты тийкарында өткерилген есаплаўлардың (аналитикалық ҳәм 
графикалық) дифракция қубылысындағы интенсивликтиң тарқалыўының дурыс мәнисин 
беретуғынлығын көрсетеди, яғный, тосқынлықлар менен саңлақлардың өлшемлери 
толқын узынлығынан әдеўир үлкен болған жағдайлардағы қосынды толқынның 
амплитудасын дурыс табыўға мүмкиншилик береди. 

Бирақ, бул жағдайда төмендегидей ескертиўди келтириў керек болады. Бириншиден, 
элементар толқынлардың интерференциясының нәтийжелерин есаплағанда мынадай 
болжаў басшылыққа алынды: жәрдемши дереклердиң бар болыўының салдарынан пайда 
болған амплитуда сәйкес жәрдемши участкаға түсирилген нормаль менен есаплаў 
жүргизилип атырылған B ноқатына қарай бағытланған туўры аласындағы қыялық мүйеши 
φ ден ғәрезли. 

𝑆 бети жақтылық шығарып турған бетке усайды, сонлықтан нурландырылатуғын 
толқынның амплитудасы бетке түсирилген нормаль менен B бақлаў ноқатына қарай 
бағытланған туўры арасындағы мүйеш үлкен болған сайын киши болады. Он нормалға 
сәйкес келетуғын радиустың мәнисинде (φ = 0) ең үлкен мәниске ийе болады ҳәм φ = π/2 
мәнисинде нолге айланады (8.21-сүўрет). 

Екиншиден, жоқарыда келтирилген барлық таллаўларда биз қосынды толқынның 
амплитудасын анықлаўға тырыстық, ал фаза ҳаққындағы мәселени көтермедик. 
Мәселелердиң көпшилиги ушын фаза ҳаққындағы мәселе әҳмийетке ийе емес, себеби 
бизди қосынды толқынның интенсивлиги қызықтырады, ал интенсивлик болса 
амплитуданың квадратына туўры пропорционал. Егер қосынды фазаның шамасын 
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есаплайтуғын болсақ, онда оның бақланатуғын фазадан π/2 ге айралатуғын болып шығады. 
Бул жағдайды, мысалы, 8.10-сүўретте аңсат көриўге болады. Есаплаў орайы сыпатында 
қабыл етилген O басланғыш ноқатындағы иймекликке түсирилген урынбаның бағыты 
бақлаў ноқатындағы биринши зонаның орайлық элементи тәрепинен пайда етилген 
тербелислердиң фазасын, яғный жақтылықтың 𝐿𝐵 туўрысы бағытындағы тарқалыўы менен 
байланыслы болған фазаны береди (8.2-сүўретке қараңыз). Бул ҳақыйкатлыққа сайкес 
келетуғын фазаның мәниси болып табылады. Ал бизиң графигимиз ON қосынды 
векторының 900 қа бурылғанлығын, яғный қосынды фазаның π/2 шамасына артта 
қалатуғынлығын көрсетеди. Солай етип, Френель постулаты жәрдемши дереклердиң 
амплитудаларын дурыс бериў менен бирге олардың тербелислериниң фазасы сәтсиз түрде 
анықлайды екен. Фаза ушын да дурыс нәтийжени алыў ушын усы бөлим бойынша Френель 
постулатын өзгертиўимиз ҳәм жәрдемши дереклерге фазаның φ/2 шамасына үлкейиўин 
тәмийинлеўимиз керек. 

Ақырында, Френелдиң формулировкасының ең даслепки формадағы Гюйгенс 
принципи ушын тән болған қыйыншылықларды сапластырмайтуғынлығын атап өтемиз. 
Гюйгенс принципине еки толқынның бар екенлиги келип шығады: бириншиси деректен 
алған қарай тарқалады, ал екиншиси болса элементар толқынларды айланып өтиўши 
түринде қуралған, бирақ кери, дерекке қарай бағытланған. 

Кери бағытта тарқалатуғын толқынның болмаўы белгили дәрежеде амплитуданың 
Френелдиң екинши толқынлардың амплитудасының жәрдимши бетке түсирилген нермаль 
менен бақлаў ноқатына қарай бағытланған туўры арасындағы мүйеш φ ден ғәрезли деп 
болжаў менен байланыслы. Усындай есаплаўда амплитуданың мәниси φ диң өсиўи менен 
кемейеди ҳәм φ диң абсолют шамасы нолге тең ямаса 900 тан үлкен. 8.21-сүўрет усындай 
болжаўды түсиндиреди, бул сүўретте амплитуданың кемейиўи иймекликтиң 
жуўанлығының кемейиўи менен берилген. 𝜑 > 900 теңсизлиги орынланғанда жәрдемиши 
дереклердиң нурланыўының амплитудасы нолге айланатуғын болғанлықтан кери бағытта 
тарқалатуғын толқынның болыўы мүмкин емес. Бирақ, жоқарыда көрсетилип 
өтилгениндей, амплитудалардың тарқалыўы ҳаққындағы болжаў Френель принципиниң 
қосымша гипотезасы болып табылады. Кери бағытта тарқалатуғын толқынның болмаўын 
төмендегидей таллаўлардан түсиникли етиўге болады. Ҳақыйқатында да S бетиниң ҳәр бир 
ноқатынан уйытқыўлар (толқынлар) алға қарай да, кери қарай да тарқалады. Бирақ S 
бетиниң алдында уйытқыўлар еле жоқ ҳәм тәсир биз бақлайтуғын уйытқыўдың пайда 
болыўына алып келинеди. S тиң артында уйытқыў жетип келди ҳәм S тен келетуғын тәсир 
бул келген уйытқыўды компенсациялаўға алып келинеди. Еки тәсирдиң нәтийжесинде 
(туўры ҳәм кери) S арқалы уйытқыў өтеди ҳәм B бағытында буннан былай тарқалады. 

Бул таллаўға айқынлық беретуғын аналогия сыпатында бир қатар тийисетуғын шарлар 
бойынша импульстиң тарқалыўы болып табылады. Бир тәрептен басқа шар келип урылған 
шар деформацияланады ҳәм буннан кейин ол формасын тиклеўдиң барсында алға ҳәм 
артқа қарай бағытланған импульстиң дерегине айланады. Бирақ "артқа қарай бағытланған 
импульс" оған келип соқлығысқан басқа шарды тоқтатыў ушын жумсалады, ал "алға қарай 
бағытланған импульс" алда турған шарды дәслепки импульстиң бағытында жылыстырады. 
Нәтийжеде импульс шардан шарға бир тәрепке қарай (алға қарай) бериледи. 

§ 33 те интерференциясы толқынлардың барлық тарқалыў процессин түсиндиретуғын 
екинши толқынлардың характеристикасы ушын хызмет ететуғын Френель постулатының 
Френелдиң базы бир гпотезасы болжаўы екенлигин биз еслетип өттик. Френель усылының 
жәрдеминде есаплаўлар өткериў ҳәм оларды тәжирийбелер менен салыстырыў 
гипотезаны бир қанша өзгертиўдиң керек екенлигин көрсетеди: жәрдемши беттиң тәсир 
етиў бағытына қыялығын есапқа алатуғын қосымша факторды киргизиў, кери бағытта  
тарқалатуғын толқынның болмайтуғынлығын қосымша таллаўлар менен тийкарлаў, 
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екинши толқынлардың  дәслепки фазасын π/2 ге өзгертиў керек. Егер биринши еки 
қосымша азы-кем көргизбели болған көз-қараслардың жәрдеминде киргизилентуғын 
болса, онда Рэлей өзиниң "Жақтылықтың толқынлық теориясы" китабында фазаның алға 
жылжыўын "гейпара жағдайларда қандай да бир сырлы" деп болжады. Әлбетте, Френель 
постулаты толқынлық оптиканың мәселелерин шешиў ушын улыўма усыл беретуғын базы 
бир рецепт болып табылатуғын болғанлықтан, онда бул постулаттың түрин өзгертиў 
айрықша ҳеш нәрсени бермейди; мукыятлы тәрде өткерилген таллаў толқынлық 
мәселелерди шешкенде тәжирийбениң нәтийжелери менен жақсы сәйкес келетуғын бир 
қанша басқа болған рецепттен пайдаланыўдың керек екенлигин көрсетеди. 

Шан мәнисинде Френелдиң жумыслары менен толқынлық оптика аяғына турғызылды, 
дифракция қубылысларында көринетуғын ең үлкен қыйыншылықлар улыўма түрде 
түсиндирилди ҳәм бундай қубылыслар ушын жақтылық толқынының узынлығының 
мәниси анықланды. 

Кейинирек (1882-жылы) Кирхгоф Гюйгенс-Френель принципиниң оптиканың 
дифференцияллық тенлемелеринен (толқын теңлемелеринен) алынатуғынлығы көрсетти; 
бундай жағдайда барлық айтылып өтилген дүзетиўлер автомат түрде киреди. 

Кирхгоф теориясында амплитуданың φ мүйешинен ғәрезлигин анықлайтуғын фактор 
теорияның улыўмалық жағдайларынан есапланады ҳәм (1 + cos𝜑)/2𝜆 ге тең, яғный φ = 
180° та нолге айланады (Френель φ = 90° шамасында нолге айланады деп болжаған еди). 
Френелдиң дурыс емес болжаўында дурыс жуўаптың алыўы оның есаплаў усылының дәл 
емес екенлиги менен түсиндириледи. Бирақ, Кирхгоф теориясы да базы бир 
математикалық ҳәм физикалық болжаўлардан қашық емес. Мысалы, Кирхгофтың 
усылында да экран соғылған заттың оның жанындағы жақтылық майданына тәсири 
дыққатқа алынбайды. Бул жағдай, бизиң жокарыда бул ҳаққында еслетип өткенимиздей, 
саңлақлардың өлшемлери толқын узынлығына салыстырғанда үлкен болғанда кишкене 
қәтеликлерге алып келетуғын болса да, ҳақыйқатылыққа сәйкес келмейди. Бирақ усындай 
шекленгенликлерине қарамастан, Френель-Кирхгоф усылы көп санлы мәселер ушын оғада 
үлкен әҳмийетке ийе ҳәм оларды шешиўдиң жолы болып табылады. 

 

 
8.21-сүўрет. 

 Екинши толқынлардың 
амплитудаларының φ мүйешинен 

ғәрезлигин иллюстрациялаў. 

Электромагнит толқынлардың тоскынлықлардың қасындағы тарқалыўы сыяқлы 
дифракциялық мәселелерди қатаң түрде шешиў сәти салыстырмалы көп болмаған (4-5) 
мәселелерди шешиўде ғана түсти. Мысалы, Зоммерфельд (1894-жылы) идеал өткеретуғын 
туўры экранның шешиндеги дифракция ҳақкындағы мәселени шешти. Зоммерфельд 
теориясының нәтийжелери менен дәл өлшеўлердиң нәтийжелери арасындағы айыманы 
теорияның шәртлериниң тәжирийбеде дәл жүзеге келтириўдиң мүмкин емес екенлиги 
менен байланыстырыў керек (ҳақыйқый экранды, теорияда болжанғанындай, идеал 
өткизгиш ҳәм шексиз жуқа етип, ал оның шетлерин идеал өткир етип ислеўдиң 
мумкиншилиги жоқ). Зоммерфельд пайдаланған усылға уқсас болған усыллардың 
жәрдеминде шешилген усы ҳәм басқа да жағдайларды таллаўлар Гюйгенс-Френель 
принципи ҳәм Френель усылы тийкарындағы жуўық трактовкалардың дифракцияның жүдә 
үлкен болмаған мүйешлери ушын жеткиликли дәрежеде жақсы жақынласыўды 
беретуғынлығын көрсетеди. Усыған сәйкес биз буннан былай жоқарыда келтирилген 
шеклерди есте тутып Френель усылын кеңнен пайдаланамыз. 

тарийхый жақтан дифракцияның биринши толқынлық трактовкасы Т.Юнг тәрепинен 
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(1800-жылы) берилди. Сырттан қарағанда бул трактовка Френель трактовкасынан күшли 
айрылады. Гюйгенстиң екинши толқынларды орап алыўды дүзиўден келип шығатуғын 
нурлардың багытында толқын фронтының тарқалыў нызамы менен бирге Юнг толқын 
фронты бойындағы (нурларға көлденең) тербелислердиң амплитудаларының алып 
берилиўи ямаса диффузиясы принципин киргизди. Юнг бойынша бундай алып бериўдиң 
тезлиги толқын узынлығына туўры пропорционал ҳәм толқын фронтының қоңсылас 
нокатларындағы амплитудалардың айырмасының үлкейиўи менен өседи. Усының менен 
бирге амплитуданың диффузиясы тербелислердиң фазасының өзгериўи менен жүреди. 
Усының салдарынан толқын фронтының тарқалыўының барысында толқын фронтындағы 
амплитуданың бир текли емес тарқалыўының тегислениўи, "жайлыўы" орын алады. Юнг 
бойынша саңлақлары бар экрандағы дифракцияда бақланатуғын жолақлар түсиўши 
толқындағы тербелислер ҳәм толқын фронтының қоңсылас областларынан усы нокатқа 
дифффузияланатуғын тербелислер арасындағы фазаның жылжыўының салдарынан пайда 
болады (9.13-, 9.14- ҳәм 9.18-сүўретлерди қараңыз). Геометриялық сая областында 
түсиўши толқын болмайды, таза диффузия эффекти бақланады ҳәм жолақлардың пайда 
болыяы мүмкин емес. Бул бақлаўлардың нәтийжелерине сәйкес келеди. 

Юнг шексиз киши шамалардың талланыўын пайдаланыўдан қашқан болғанлықтан, ол 
оның қабыл еткен амплитуданың көлденең бағыттағы диффузиясы нызамының формасы 
(мәниси бойынша дифференциаллық) түсиниў ҳәм ис жүзинде пайдаланыў ушын үлкен 
қыйыншылық пайда етти. Көринип турганындай, усы себепке байланыслы Юнгтың көз-
қараслары Френелдиң дәўиринен баслап дурыс емес деп есапланды. Теорияның буннан 
кейинги раўажланыўы Френель усылының жәрдеминде алынатуғын нәтийжелердиң 
математикалық түрлендириўлердиң формасында Юнгтың идеялерына жуўап беретуғын 
Юнгтың идеяларына жуўап беретуғынлығы белгили болды39. 

Шегаралық бетлердеги Гюйгенс-Френелдиң екинши дереклериниң шегаралық 
бетлердеги тарқалыўы алдын-ала белгили болмаған жағдайларда Юнгтың дифракциялық 
қубылысларды трактовкалаўы айрықша жемисли. Бул, мысалы, жутыўшы бет бойынша 
толқынның тарқалыўында ямаса бир тәрепи дүңкийген тосқынлықларды толқынның 
айланып өтиўине тийисли. Дара жағдайда, Жердиң бетиндеги радиотолқынлардың 
тарқалыўын үйрениў бойынша мәселениң қойылыўы тап усы жағдайға сәйкес келеди. Ис 
жүзинде бул әҳмийетли мәселе Юнгтың усылының жәрдеминде толық талланған 
(М.А.Леонтович, В.А.Фок). Ҳәзирги заман әдебиянында бул дифракцияның диффузиялық 
теориясы деп аталады. Юнг усылы толқынлардың бир текли емес орталықларда 
таркалыўын изертлеўде, сынықлы емес оптикада, басқа да областларда кең түрде 
пайдаланылады. 

 
IX бап 

Параллель нурлардағы дифракция  
(Фраунгофер дифракциясы) 

 
§ 39. Саңлақтағы Фраунгофер дифракциясы 

 
Биз усы ўақытларға шекем саңлақтан қашықлығы шекли болған бақлаў ноқатындағы 

дифракциялық сүўретти бақлаў жолы менен сфералық ямаса тегис толқынлардың 
дифракциясын қарадық. Усындай мәселелердиң жыйнағы Френель тәрепинен 
изертленилди ҳәм сонлықтан усындай түрдеги дифракциялық қубылысларды әдетте 

                                                      
39 Т.Юнгтың усылы ҳаққында толығырақ қараңыз: Г. Д.Малюжинец. Физический 

энциклопедический словарь. Москва. Советская энциклопедия, 1960, т. I, с. 606. 



136 
 
Френель дифракциясы деп атайды. 

Фраунгофер (1821-1822 гг.) қубылыслардың бир қанша басқа типин қарады. 
Фраунгофердиң қолындағы труба алыстағы жақтылық дерегине қаратылды (мысалы, 
жақтыландырылған саңлаққа) ҳәм оның сүўрети трубаның окуляры арқалы оның фокал 
тегислигинде бақланды. 

Трубаның объективиниң алдына объективти үлкен ямаса киши дәрежеде жабатугын 
саңлақлары бар экран қойылды. Бақланатуғын объекттиң сүўретиниң түри усы 
саңлақлардың өлшемлери менен формаларынан ғәрезли болып шықты. Объективтиң 
жеткиликли дәрежедеги бөлими ашық болған жағдайда ғана сүўрет объекттиң формасын 
қайталайтугын болып шықты. Объективтиң жумыс ислейтуғын бөлимин киширейткенде 
бақланатуғын сүўрет үлкен ямаса киши дәрежеде майысатуғын ҳәм ҳәтте деректиң 
формасын пүткиллей еслете алмайтуғындай дәрежеде өзгертеди екен. 

Мысалы, тар саңлаққа ийе экран менен жабылған алыстағы жақтылық шығарып турған 
сабақты объектив пенен қарағанда объективтиң фокал тегислигинде бир неше 
максимумлар менен минимумларга ийе болған жақтылы жайылған жолақ пайда болады. 

Солай етип объектив беретуғын сүўрет барлық ўақытта да жақтылықтың дәстесиниң 
кесимин шеклеўдиң салдарынан алынатуғын дифракциялық сүўрет болып табылады екен. 

Бул шеклеў объективтиң апертуралық диаграммасының жәрдеминде әмелге 
асырылады (§ 88 ге қараңыз). Әпиўайы жағдайларда оның ролин объективтиң қандай да 
бир линзасының қаснағы ямаса арнаўлы диафрагма атқарады. Объективтиң жумыс 
ислейтуғын бөлими әдеўир үлкен болғанда (кең апертуралық диафрагма) бақланатуғын 
дифракциялық сүўрет объекттиң түрин жақсылап қайтадан тиклейди; оның киши 
өлшемлеринде сүўрет объекттен күшли айырмаға ийе болады (сүўрети бойынша объектти 
таныў мумкин болмайтуғын дәрежеде). 

Жокарыда тәрийипленген усыл бойынша бақлаў деректиң тегислиги менен түйинлес 
тегисликте, яғный трубаның линзасы тәрепинен жақтылық жыйналатуғын орында жүзеге 
келеди. Сонлықтан дифракциялық сүўрет жақтылығы бойынша утады ҳәм оны бақлаў 
жеңиллеседи. Параллель нурлар тәрепинен пайда етилген дифракциялық сүўрет 
көринетуғын дифракцияның типи Фраунгофер дифракциясы атамасына ийе болды. 

Фраунгофер дифракциясы жоқарыда қарап өтилген Френель дифракциясынан 
принципиаллық жақтан айырмағав ийе болмаса да, бул жағдайды қарап өтиў үлкен 
әҳмийетке ийе. Фраунгофер дифракциясының көп әҳмийетли мысалларын математикалық 
жақтан қараў қыйын емес ҳәм қойылған мәселени ақырына шекем қараўға мүмкиншилик 
береди. Ис жүзинде бул мәселе оғада әҳмийетли, себеби ол оптикалық әсбаплардың 
жумыс ислеўине байланыслы болған көп мәселелерди қарағанда пайдаланылады 
(дифракциялық пәнжере, оптикалық интструментлер ҳ.т.б.). 

Фраунгофер шәртине жақын болған шәртти линзаның фокусына жақтылықтың кишкене 
дерегин жайластырып ҳәм қайтадан екинши линза тәрепинен сол жақтылықты усы 
линзаның фокал тегислигинде жыйнап, экранның базы бир ноқатында жақтылықты 
қайтадан жыйнаў мүмкин. Бул ноқат деректиң сүўрети болып хызмет етеди. Линзалардың 
ортасына ҳәр қыйлы шамаларға ҳәм формаларға ийе экранды орналастырып, деректиң 
сүўрети болған дифракциялық сүўреттиң характерин өзгертемиз; тесиклердиң өлшемлери 
менен формаларына байланыслы жақтылықтың сол саңлақлардан өткен бөлими қабыл 
етиўши экранның ҳәр қыйлы ноқатларында жыйналады. Нәтийжеде сүўрет жақтылығы 
нокаттан ноқатқа өткенде өзгеретуғын дақтың формасына ийе болады. Дифракция 
мәселесин шешиў – жақтылықтың дифракциясын болдарытуғын тосқынлықлардың 
өлшемлери менен формаларына байланыслы экрандағы жақтыландырылғанлықтың 
тарқалыўын табыў болып табылады. Биз ең әпиўайы, соның менен бирге жүдә әҳмийетли 
болған жағдайларды таллаў менен шекленемиз (тесинлер мөлдир емес экрандағы туўры 
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мүйешликтиң ямаса дөңгелектиң формасына ийе болған). 

Туўры мүйешли тесик үлкен емес кеңликке ҳәм шексиз узын узынлыққа ийе болған 
жағдай, яғный саңлақ ең көбирек әҳмийетке ийе. Ис жүзинде, әлбетте, оның узынлығы 
кеңлигинен әдеўир үлкен болыўы керек. Мысалы, кеңлиги 0,01-0,02 мм болғанда бир неше 
миллиметр болған узынлыққа ийе саңлақты шекси деп есаплаў мумкин. Бундай жағдайда 
ноқаттың сүўрети саңлаққа перпендикуляр бағыттағы максимумлар менен минимумларға 
ийе болған жолаққа созылады. Себеби жақтылық саңлақтың оң ҳәм шеп тәрепине 
дифракцияланады. Саңлақты трубаның көшериниң дөгерегинде бурғанда барлық сүўрет 
те бурылады. Егер дерек сыпатында саңлаққа параллель болған жақтылық шығарып турған 
сабақ алынса, онда сабақтың ҳәр қыйлы ноқатлары бир бирине когерентли жақтылық 
дереклери бола алмайды ҳәм улыўмалық сүўрет ноқатлық дереклердиң сүўретлериниң 
әпиўайы қосындысынан турады (сүўретлер бир бириниң үстине түседи). Биз саңлақтың 
бағытына перпендикуляр бағытта тартылған сабақтың сүўретин бақлаймыз, яғный биз 
сүўретти бир өлшемде караў менен шекленемиз.  

Мейли толқын саңлақтың тегислигине нормаль бағытта түсетуғын болсын. Саңлақтың 
майданын теңлей кеңликке ийе болған тар параллель жолақлар менен бөлемиз. Бул 
жолақлардың ҳәр бирин толқынлардың дереги сыпатында қараў мүмкин. Усы бапрлық 
толқынлардың фазалары бирдей, себеби нормал түсиўде саңлақтың тегислиги толқынның 
фронты менен параллель; соның менен бирге бизиң элементар толқынларымыздың 
амплитудалары да бирдей болады, өткени сайлап алынған элемнетлер бирдей майданға 
ийе ҳәм бақлаў бағытына салыстырғанда бирдей қыялыққа ийе. 

Бул еки жағдай – фазалардың теңлиги40 менен амплитудалардың теңлиги – қарап 
атырылған мәселениң графикалық шешимин де, аналитикалық шешимин де айрықша 
түрде әпиўайыластырады. 

Графически результат сложения амплитуд для любой точки экрана можно представить 
векторными диаграммами рис. 9.1. 

  
9.1-сүўрет. Саңлақтағы дифракция: ҳәр 

қыйлы бағытлар ушын қосынды 
9.2-сүўрет. Саңлақтығы дифракция: 

қосынды амплитуданы аналитикалық 

                                                      
40 Қыя түскенде саңлақтың бетиниң ҳәр қыйлы нокатларындағы фазалар бирдей болмаған, ал 

әпиўайы нызам бойынша өзгерген болар еди. Бул жағдайдағы есаплаў ҳеш қандай қыйыншылықты 
пайда етпейди. 
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амплитуданы графикалық жоллар менен 
есаплаў. 

есаплаўға. 

9.1-а сүўрет бақлаў бағыты менен толқынның дәслепки тарқалыў бағыты бир болған 
жағдайға сәйкес келеди (φ = 0). Бундай жағдайда элементар толқынлар ҳеш кандай 
фазалар айырмасына ийе болмайды. Ақырғы амплитуда 𝑠 = 𝐴0. 9.1-b сүўреттеги 
диаграммада саңлақтың шеклериндеги толқын фронтының шетки элементлери π 
шамасына тең фазалар айырмасына ийе болады, яғный жүрислер айырмасы λ/2 ге тең. 9.2-
сүўреттен бул бағыттың 𝐸𝐵 = 𝑏 sin 𝜑 = 𝜆/2 шәртине сәйкес келетуғынлығы көринип тур. 
Бул аңлатпада 𝑏 арқалы 𝐹𝐸 саңлағының кеңлиги белгиленген. Ақырғы қосынды амплитуда 
𝑠 = 2𝐴0/𝜋 векторының жәрдеминде аңлатылады. Себеби 𝑠 шамасы узынлығы 𝐴0 болған 
ярым шеңбердиң диаметрине тең. 9.1-c сүўреттеги диаграмма толқын фронтының шетки 
элементлери арасындағы λ шамасына тең болған жүрислер айырмасына сәйкес келеди, 
яғный 𝑏 sin𝜑 = 𝜆 шәрти менен алықланатуғын бағытқа сәйкес келеди. Қосынды амплитуда 
нолге тең, яғный бул бағытта жақтылық болмайды. Ең шетки элементлерден шыққан 
бағытлардағы жүрислер айырмасы 2λ болған жағдайда да нодллик амплитуданың 
болатуғынлығын көриў қыйын емес; келеси минимум 3λ шамасына тең жүрислер 
айырмасына сәйкес келеди ҳ.т.б., яғный минимумлар 

sin𝜑 =
𝜆

𝑏
,
2𝜆

𝑏
,… ,

𝑛𝜆

𝑏
 

бағытларына сәйкес келеди. Бул аңлатпда 𝑛 арқалы пүтин сан белгиленген. 
Саңлақтан кейин ҳәр қыйлы бағытларда тарқалатуғын жақтылықтың интенсивлигин 

аналитикалық есаплаў ушын толқын фронтының ҳәр бир элементи тәрепинен 
жиберилетуғын аңлатпаны жазамыз ҳәм оннан кейин барлық элементлердиң тәсирин 
қосамыз. Усындай бир элементке тийисли болған толқынның амплитудасы оның кеңлиги 
𝑑𝑥 қа пропорционал, яғный 𝐶 𝑑𝑥 қа тең. 𝐶 көбейтиўшиси φ = 0 бағытында барлық саңлақ 
тәрепинен жиберилетуғын толқынның амплитудасының 𝐴0 шамасына тең болыўы шәрти 
менен анықланады. Демек 𝐶 = 𝐴0𝑏. Солай етип саңлақтың сәйкес участкасындағы 
жақтылық уйытқыўы 

𝑑𝑠 =
𝐴0
𝑏
 𝑑𝑥 cos𝜔𝑡 

аңлатпасының жәрдеминде аңлатылады. Барлық саңлақтың ең биринши бағыт пенен φ 
мүйешин жасайтуғын бағыттағы тәсирин излеў ушын 𝐵𝜑 бақлаў пунктине толқын 

фронтының ҳәр қыйлы элементлеринен келип жететуғын толқынды характерлейтуғын 
фазалар айырмасын есапқа алыў зәрүр (9.2-сүўрет). 

Дифракцияға ушырайтуғын толқынлардың бағытына нормалдың бағытындағы 𝐹𝐷 
тегислигин жүргиземиз.  Усы тегисликтиң бетиндеги фазалардың тарқалыўы 𝐵𝜑 ноқатында 

жыйналатуғын элементар толқынлардың фазаларының қатнасын анықлайды. Себеби 
линза қосымша фазалар айырмасын пайда етпейди (таутохронизм, § 20 ны қараңыз). 
Демек, 𝐹𝑀 тегислигинен 𝐹𝐷 тегислигине шекем пайда болатуғын жүрислер айырмасын 
анықлаў жеткиликли болады. 9.2-сүўретте 𝐹 ноқатындағы элементар зонадан (саңлақтың 
шети) және қандай да бир 𝑁 ноқатынан келетуғын (саңлақтың шетинен x қашықлығында 
жатқан) толқынлар арасындағы жүрислер айырмасының 𝑁𝑃 = 𝑥 sin 𝜑 шамасына тең 
болатуғынлығы көринип тур. 𝐹𝐷 тегислигиндеги P ноқатындағы жақтылық уйытқыўы 
былайынша жазылады: 

𝑑𝑠 =
𝐴0
𝑏
 𝑑𝑥 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 sin𝜑). 

(39.1) 

Бул аңлатпада 𝑘 =
2𝜋

𝜆
− толқын саны. 𝐵𝜑 ноқатындағы қосынды уйытқыў усындай 

аңлатпалардың суммасы түринде анықланады, яғный саңлақтың барлық кеңлиги бойынша 
алынған интеграл менен аңлатылады (𝑥 тың 0 ден баслап b ға шекемги барлық бойынша 
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мәнислери алынған). Солай етип, φ бағытында тарқалыўшы қосынды толқын мынадай 
амплитудаға ийе болады: 

𝑠 = ∫𝑑𝑠 = ∫
𝐴0
𝑏
 𝑑𝑥 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥 sin𝜑) 𝑑𝑥 =

𝑏

0

 

= 𝐴0  
sin[(𝑏𝑘 sin𝜑)/2]

(𝑏𝑘 sin 𝜑)/2
cos (𝜔𝑡 −

𝑏𝑘

2
sin𝜑) . 

 
(39.2) 

Бул аңлатпада 𝑘 =
2𝜋

𝜆
 екенлигин есапқа алынған. Ис жүзиндеги көп санлы жағдайларда, 

соның ишинде труба арқалы бақлағанда, φ мүйешиниң мәниси соншама киши 
болғанлықтан sin 𝜑 ди 𝜑 мүйешиниң өзи менен алмастырыўға болады (sin𝜑 ≈ 𝜑). Бундай 
жағдайда 

𝐴𝜑 = 
𝐴0 sin(𝑏𝜋𝜑/𝜆)

𝑏𝜋𝜑/𝜆
 

 
(39.3') 

аңлатпасына ийе боламыз. (39.3')-аңлатпа экран бойлап жақтыландырылғанлықтың (φ диң 
өзгериўи менен) максимумлар ҳәм минимумлар арқалы өтип өзгеретуғынлығын 
көрсетеди. 

(39.3)-аңлатпаны изертлеймиз. φ диң (
𝑏𝜋

𝜆
) sin𝜑 = 𝑛𝜋, 𝑛 = 1, 2, 3, … шәртин 

қанаатландыратуғын мәнислеринде, яғный 

sin 𝜑 =
𝑛𝜆

𝑏
 

(39.4) 

мәнислери ушын 𝐴𝜑 шамасының нолге айланатуғынлығын көремиз.  

(39.4) шәрти амплитуда нолге тең болатуғын экрандағы ноқатқа қараған бағытты (ҳәм, 
сәйкес, олардың орнын) ҳәм усыған сәйкес интенсивликтиң минималлық тәниске ийе 
болатуғын бағытты анықлайды. Ол жоқарыда графикалық усыл менен келтирип 
шығарылған шәртке сайкес келеди. 

φ мүйешиниң белгили болған аралықлық мәнислеринде амплитуда максималлық ҳәм 
минималлық мәнислерине жетеди. 

𝑏𝜋

𝜆
sin 𝜑 = 0, яғный 𝜑 = 0 

болған жағдайда ең үлкен максимум орын алады. Бундай шәрт орынланғанда 𝐴𝜑 = 𝐴0. 

Бас максимумнан абсолют мәниси бойынша әдеўир төмен болған келеси максимумлар 
φ диң  

𝑏𝜋

𝜆
sin𝜑 = 1,43𝜋,

𝑏𝜋

𝜆
sin 𝜑 = 2,46𝜋,

𝑏𝜋

𝜆
sin𝜑 = 3,47𝜋, 

𝑏𝜋

𝜆
sin𝜑 = 4,47𝜋,… 

(39.5) 

 мәнислерине сәйкес келетуғын шәртлер бойынша анықланады (68-шынығыўға қараңыз). 
9.3-сүўретте интерсивликтиң тарқалыўының иймеклиги көрсетилген (тутас иймеклик) 

𝐼𝜑 = 𝐼0
sin2[(𝜋𝑏/𝜆) sin𝜑]

[(𝜋𝑏/𝜆) sin 𝜑]2
. 

(39.6) 

Бул аңлатпада 𝐼0 = 𝐴0
2 – кеңлиги 𝑏 шамасына тең болған саңлақтан дәслепки нурдың 

бағытында тарқалатуғын жақтылықтың интенсивлиги. 
9.3-сүўретте көринип турғанындай, екинши максимумлардың шамасы тез киширейеди. 

Бас ҳәм оннан кейинги максимумлардың интенсивликлериниң сан шамалары мынадай 
қатнасқа ийе: 

1 ∶  0,045 ∶  0,016 ҳ. т. б. 
Бул қатнасларды жуўық түрде былайынша көрсетиўге болады: 
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1 ∶  
4

9𝜋2
∶  

4

25𝜋2
∶  … 

Усы параграфта келтирилип шығарылған формулалардан максимумлар менен 
минимумлардың орынларының толқын узынлығын λ ден ғәрезли екенлигинен түсиникли 
болады. Сонлықтан дифракциялық сүўрет тек ғана монохромат жақтылық узын баянланған 
түрге ийе болады. Ақ жақтылық болғанда ҳәр қыйлы реңлерге сәйкес келетуғын 
сүўретилердиң жыйнағына ийе боламыз (λ ниң айырмасына сәйкес бир бирине 
салыстырғанда жылысқан). 

Әлбетте, орайлық максимум (φ = 0) барлық толқын узынлықлары ушын улыўмалық 
болады. Сонлықтан, дифракциялық сүўреттиң орайы реңли жийекке өтетуғын ақ жолақ 
түринде көринеди. Ҳәр қыйлы толқын узынлықлары ушын екинши максимумлар бир 
бирине сәйкес келмейди: орайға таман қысқарақ толқын узынлығына сәйкес келетуғын 
максимумлар жайласады. Узын толқын узынлығындағы максимумлар қысқа толқын 
узынлығындағы максимумларға салыстырғанда бир бирине алысырақ турады. Бирақ, бул 
максимумлар соншама жайылған болып, бир саңлақтағы дифракцияда ҳәр қыйлы 
узынлықтағы толқынларды (спектпраллық жайыў) қандай да шамада айырып көрсетиўдиң 
мүмкиншилиги жоқ. Сүўреттиң барлық майда-шүйдесин (39.6)-формуланы ҳәм 9.3-
сүўретти пайдаланып анықлаўға болады. 

 
9.3-сүўрет. Интенсивлик (тутас иймеклик) ҳәм амплитуданың (штрихланған иймеклик) 

саңлақтағы дифракцияның бағытынан ғәрезлиги. 
 
Саңлақтығы дифракция ҳаққындағы мәселени таллағнада биз саңлақтың барлық 

кеңлиги бойынша екинши толқынлардың амплитудасы менен фазасы бирдей деп 
есапладық. Басқа сөзлер менен айтқанда саңлақтың шетлериниң майыстырыўшы тәсирин 
есапқа алмадық. Егер саңлақтың кеңлиги 𝑏 толқын узынлығының мәнисинен әдеўир үлкен 
болғанда бундай жуўықлаў дурыс болады (𝑏 ≫ 𝜆). Солай етип, биз Френель-Кирхгоф 
принципиниң қолланылыў областында қалдық ҳәм бизиң шешимлеримиз усы 
шараятларда күшке ийе болады. Бирақ, әмелде кеңлиги жақтылықтың узынлығына 
барабар болған саңлақлардағы дифракция менен жийи түрде ис алып барады. Мысалы, 
ҳәзирги ўақытлардағы дифракциялық пәнжерелер (§ 45 ке қараңыз) кеңлиги 1-2 мкм 
болған, яғный толқын узынлығы менен барабар болған саңлақлардың жыйнағынан 
турады. Усыған байланыслы бул жағдайда Френель-Кирхгофтың усылын қандай дәрежеде 
пайдаланыўдың мүмкин екенлиги ҳақкында сораў пайда болады. Саңлақтың кеңлигиниң 
шеклик мәниси ушын (𝑏 ≪ 𝜆) Френель-Кирхгоф гипотезасын пайдаланбай мәселениң 
қатаң түрдеги шешимин алыўдың сәти түсти (Рэлей, 1897-жыл). Бул жағдайда амплитуда 

ушын 
sin(𝜋𝑏𝜑/𝜆)

(𝜋𝑏𝜑/𝜆)
 фактордың орнына басқа аңлатпа алынады (Бессел функциялары арқалы). 

Оның жүриси 9.3-сүўреттеги иймекликтиң жүрисине усайды, бирақ φ диң өсиўи менен 
кескинирек кемейеди ҳәм максимумында (39.3)-аңлатпаның жәрдеминде алынған 
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шамадан 𝑏𝜋2/4𝜆 есе айырмаға ийе шама алынады. Мысалы, 𝑏 = 𝜆/10 теңлиги 
орынланғанда максималлық амплитуда Кирхгоф теориясындагыдан 4 есе кем болады. 
Саңлақтың кеңлиги толқын узынлығы менен барабар болған аралықлақ жағдайлар ушын 
шешимниң улыўмалық барысы Кирхгоф теориясы бойынша шешимге көбирек 
жақынласады. Ҳақыйқатында да, Морзе менен Рубинштейн тәрепинен (1938-жыл) 
орынланған есаплаўлар саңлақтың кеңлиги λ менен барабар ҳәм үлкен болғанда 
Кирхгофтың жақынласыўының жеткиликли дәрежеде қанаатландырарлық 
болатуғынлығын көрсетти. Солай етип, ҳәтте ҳәзирги заман дифракциялық пәнжерелери 
ушын Кирхгоф усылын пайдаланыў сезилерликтей қәтеликлерге алып келмейди. 

 
§ 40. Саңлықтың кеңлигиниң дифракциялық сүўретке тәсири 

 
(39.4)-формунала көринип турғанындай, 𝑏 ның кемейиўи менен минимумлардың 

арасындағы қашықлықтың сүўреттиң ортасынан баслап киширейтетуғынлығын көрсетеди. 
Солай етип, саңлақтың кеңлигиниң кемейиўи менен орайлық жақтылы жолақ кеңейенди 
ҳәм экранның кем-кемнен үлкен бөлимин өзиниң ишине қамтып алады. 

Егер 𝑏 = 𝜆 теңлиги орынланатуғын болса, онда φ1 = 900, яғный биринши минимум 900 
мүйешке сәйкес келеди, демек ол экранның шексиз қашықлатылған шетине сәйкес келеди. 
Экранның жақтылығы орайдан баслап шетине қарай асимптоталық нолге жақынлап кем-
кемнен төмендейди; орайлық жақтылы областтың кеңлиги шексиз үлкейеди. Солай етип 𝑏 
ның кемейиўи менен жақтыландырылғанлақ экранның бетиниң барлығы бойынша тең 
өлшеўли тарқалыўға умтылады. 

Керисинше, саңлақтың кеңлигиниң үлкейиўи менен биринши минимумлардың 
ийелеген орынлары сүўреттиң орайына қарай жылжыйды ҳәм сонлықтан орайлық 
максимумның кескинлиги (анықлығы) кем кемнен жоқарылайды. Усының менен бирге 
(39.6)-аңлатпадан максимумның салыстырмалы интенсивлиги өзгериссиз қалады; оның 
абсолют шамасы үлкейеди, себеби кеңлиги үлкейген саңлақтан өтетуғын энергияның 
муғдары үлкейеди.  Саңлақтың кеңлиги жүдә үлкен болғанда (λ ге салыстырғанда) биз 
сызықлы деректиң анық сүўретин аламыз. 

 
§ 41. Жақтылық дерегиниң өлшемлериниң тәсири 

 
Барлық тәжирийбелерде дерек шекли өлшемлерге ийе болады. Мейли деректиң 

мүйешлик өлшеми 2α ге тең болсын. Бул жағдай мынаны аңғартады: Егер биз 
алыслатылған дерек пенен тәжирийбе өткеретуғын болсақ (жулдыз, Қуяш), онда 2α 
мүйеши саңлақтың ортасында жайласқан S ноқатынан бақлағандағы оның мүйешлик 
өлшеми болып табылады (9.5-а сүўрет); Егер бақлаў коллиматордың жәрдеминде алып 
бапылатуғын болса, онда 2α коллиматорлық линза S тиң орайынан бақланатуғын деректиң 
мүйешлик өлшеми болып табылады (9.5 b сүўрет). Еки жағдайда да деректи фронтлары 2α 
мүйешиниң шеклеринде қыяланған тегис толқынларды жиберетуғын когерентли емес 
және дерлик ноқатлық дереклердиң жыйнағы деп қараў мүмкин. Бул дереклер бир 
биринен 2α мүйешиниң шеклеринде жаласқан бирдей болған бир қатар дифракциялық 
сүўретлерди береди (әпиўайылық ушын айырым дереклердиң жарықлығы бирдей деп 
еспалаймыз).  

9.5-сүўретте деректиң шетлериниң бас максимумларының орынлары көрсетилген. 
Олар бас максимумның еки тәрепинде бизиң дерегимиздеги орайлық C ноқаттан ±α 
мүйешлик қашықлықларда жайласқан. Аралықта жайласқан ноқатлар A ҳәм B 
ноқатларының аралығындай жайласқан максимумларды береди. Егер саңлақ кең болса 
𝜑 = 𝜆/𝑏 ның мәниси α мүйешинен әдеўир киши болады, онда деректиң сүўрети 
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геометриялық жақтан деректиң өзине усайды ҳәм тек ғана шетлеринде ҳәлсиз 
дифракциялық жолақлар көринеди (екинши максимумлар). Саңлақтың кеңлигиниң 
киширейиўи менен φ диң мәниси үлейеди ҳәм α ниң мәнисине жақынласады. Деректиң 
сүўрети бираз жайылады ҳәм дифракциялық кеңейиў кем-кемнен сүўреттиң геометриялық 
кеңлигиниң үлкен бөлимин ийелейди. Жүдә тар саңлақта, яғный α ден әдеўир үлкен болған 
φ лерде, дифракциялық кеңейиў сүўреттиң геометриялық кеңлигинен әдеўир үлкен 
болады. Бундай жағдайда бақланатуғын сүўрет ноқатлық дерек беретуғын сүўреттен аз 
айырмаға ийе болады. 

 

 
 

9.5-сүўрет.  
Саңлақтағы дифракция; деректиң 

өлшемлериниң тәсири; 2α – деректиң 
мүйешлик кеңлиги; 2α ≈ 2𝜆/𝑏 – орайлық 

дифракциялық максимумның кеңлиги; 𝑎 –   
𝐴𝐵 дереги шексиз қашықлықта жайласқан; 
𝑏 – дерек 𝐿 коллиматорлық линзаның бас 

фокал тегислигинде жайласқан.   

Бундай жағдайларда бақланатуғын дифракциялық сүўретлер 9.6-сүўретте көрсетилген. 
≫ 𝑎 болған жағдайда ноқатлық деректи көрсететуғын штрихланған иймеклик кеңлиги 2α 
шамасына тең болған деректиң сүўретин беретуғын тутас сызық пенен дерлик бетлеседи. 

Жақтылықтың дерегиниң өлшемлериниң дифракциялық сүўретке тәсирин 
нурланыўдың жартылай кеңисликлик когерентлиги көз-қарасына тийкарланған басқа 
усылдың жәрдеминде анықлаў мүмкин (§ 22 ге қараңыз). Созылған деректиң барлығы 
тәрепинен S саңлақтың тегислигиндеги жақтылықтың когерентлигин қараймыз (9.5-
сүўретке қараңыз). § 22 де айталғанларға сәйкес көрсетилген тегисликтеги когерентлик 
областы 2𝑙𝑘𝑜𝑔 = 𝜆/2𝛼 өлшемине ийе болады (2𝛼 деректиң мүйешлик өлшемлерине 

сәйкес келеди) Егер 2𝑙𝑘𝑜𝑔 ≫ 𝑏 болса, онда барлық ноқатлар дерлик толығы менен 

когерентли, ал экранның EE тегислигиндеги сүўрет ис жүзинде ноқатлық деректи 
пайдаланғанда алынатуғын сүўретке сәйкес келеди (9.6-b сүўрет). 

Қарама-қарсы болған шеклик 2𝑙𝑘𝑜𝑔 ≪ 𝑏 болған жағдайда бир биринен саңлақтың 𝑏 

кеңлигинен киши қашықлықларда жайласқан ноқатлары когерентли болады. Сонлықтан, 
сүўреттиң кеңлиги кеңлиги 2𝑙𝑘𝑜𝑔 болған саңлақтағы жақтылықтың дифракциясындағы 

жағдайдағыдлай болып анықланады ҳәм мүйешлик өлшемде 
𝜆

2𝑙𝑘𝑜𝑔
= 2𝛼 шамасына, яғный 

деректиң мүйешлик өлшемлери менен сәйкес келеди (9.6-a сүўрет). Солай етип, жартылай 
кеңисликлик когерентлик түсинигин пайдаланыў бизди жоқарыда алынған жуўмақларға 
алып келеди (әлбетте алдын-ала өз-өзинен түсиникли болған). 
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9.6-сүўрет. Деректиң мүйешлик кеңлиги 2α ҳәм саңлақтың кеңлиги b болған жағдайдағы 

дифракция: тутас иймеклик – деректиң сүўрети, штрихланған иймеклик – деректиң 

ортасында жайласқан ноқаттың сүўрети; 𝑎 – кең саңлақ, 𝜑 =
𝜆

𝑏
< 𝛼; 𝑏 – тарырақ саңлақ, 

𝜑 =
𝜆

𝑏
= 𝛼; 𝑐 – тар саңлақ, 𝜑 =

𝜆

𝑏
> 𝛼. 

 
§ 42. Туўры мүйешли ҳәм дөңгелек тесиклердеги дифракция 

 
Егер саңлақ шекли 𝑙 узынлығына ийн болса, яғный тәреплериниң узынлығы 𝑏 ҳәм 𝑙 

болған туўры мүйешлик болып табылатуғын болса, онда, әлбетте, саңлақтың узынлығының 
бағытында дифракциялық сүўреттиң пайда болатуғынлығы анық. Бул жағдайда 
алынатуғын сүўреттиң улыўма түри 9.7-a сүўретте берилген. Тесиктиң формасы 
фотографияның оң тәрептеги мүйешинде ақ туўры мүйешлик түринде көрсетилген; 
жақтылықтың дереги хызметин үлкен линзаның фокусында жайласқан жақтыландырылған 
кишкене тесик хызмет етеди (ноқатлық дерек). § 40 та баянланған дифракциялық сүўрет 
туўры мүйешликтиң қысқарақ тәрепинде кеңирек түрге ийе. Квадарат түрдеги тесик болған 
жағдайда еки тәрептеги сүўрет симметриялы болады. 

Бул мәселени графикалық жоллар менен шешкенде толқын фронты кишкене түўры 
мүйешликлер түриндеги элементлерге бөлинеди. Олар тесиктиң бетин туўры мүйешликтиң 
еки тәрепине параллель болған бетлерге бөлиўдиң салдарынан алынады. Дифракцияға 
ушыраған нурдың бағыты былайынша анықланады. Нурдың дәслепки тарқалыў бағыты 
арқалы туўры мүйешликтиң сәйкес 𝑙 ҳәм 𝑏 тәреплерине параллель етип еки тегислик 
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жүргизиледи. Бундай жағдайда дифракцияға ушыраған нурлың бағыты оның көрсетилген 
тегисликлерге түсирилген проекциялары ҳәм нурдың дәслепки тарқалыў бағыты 
арасындагы мүйешлер ψ ҳәм φ менен тәрийипленеди. 𝑙 sin𝜓 = 𝑛𝜆 ҳәм 𝑙 sin𝜑 = 𝑚𝜆 
шәртлерин қанаатландырыўшы бағытлар (𝑛 менен 𝑚 лер пүтин санлар) 
интенсивликлердиң минимумына, яғный фотографиядағы қараңғы жолақларға сәйкес 
келетуғынлығы анық. Тап усындай етип туўры мүйешлик тесик ҳаққындағы мәселени қараў 
қыйыншылық пайда етпейди ҳәм § 39 дағы схеманың жәрдеминде орынланады. 

 
 
 
 
 
 

9.7-сүўрет. 
Туўры мүйешли (a) ҳәм дөңгелек (b) 

тесиклердеги дифракция сүўрети. 
Туўры мүйешликтиң қапталларының 
узынлықларының қатнасы 4 тиң 5 ке 

қатнасындай.  

 
Интенсивликти есаплаўдың нәтийжеси 

𝐼𝜑,𝜓 = 𝐼0
sin2(𝜋𝑏 sin𝜑/𝜆)

(𝜋𝑏 sin𝜑/𝜆)2
sin2(𝜋𝑙 sin𝜓/𝜆)

(𝜋𝑙 sin 𝜓/𝜆)2
 

(42.1) 

формуласының жәрдеминде бериледи. Бул формулада 𝐼0 арқалы 𝜑 = 0 ҳәм 𝜓 = 0 болған 
ең дәслепки бағытта тарқалатуғын жақтылықтың интенсивлиги белгиленген. φ менен ψ 
мүйешлери әдетте үлкен болмағанлықтан, sin𝜑 = 𝜑 ҳәм sin𝜓 = 𝜓 деп болжаў мумкин 
ҳәм бундай жағдайда 

𝐼𝜑,𝜓 = 𝐼0
sin2(𝜋𝑏𝜑/𝜆)

(𝜋𝑏𝜑/𝜆)2
sin2(𝜋𝑏𝜓/𝜆)

(𝜋𝑏𝜓/𝜆)2
 

(42.2) 

формуласына ийе боламыз. 
Дөңгелек тесик есаплаў ушын үлкен кыйыншылықларды пайда етеди. Мәселени 

графикалық жоллар менен шешкенде дөңгелек тесикти параллель сызықлардан туратуғын 
жолақлар менен бөлип ең шетки жолақлардың усындай жолақларының узынлықлары 
бирдей болған туўры мүйешли тесикке салыстырғанда киши ролди ойнайтуғынлығын 
аңғарамыз. Сонлықтан, дөңгелек тесикте диаграмма узынлықлары бирдей болмаған 
векторлардың жәрдеминде қурылады. 

Усы жағдайға сәйкес амплитуданы есаплаўдың санлы нәтийжелери де басқаша болып 
алынады41. Дифракциялық сүўреттеги интенсивликтиң тарқалыўы туўры мүйешли 
тесиктеги интерсивликтиң тарқалыўына усайды. Бирақ, максимумлар менен минимумлар 
объективтиң фокал тегислигинде концентрлик сақыйналар түринде жайласады (9.7-b 
сүўрет) ҳәм қараңғы сақыйналардың мүйешлик радиусы төмендегидей қатнастың 
жәрдеминде жуўық түрде анықланады: 

                                                      
41 Есаплаўды орынлаўда мәселе Бессель функцияларына алып келинеди. 
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sin 𝜑𝑚 =
0,61 + (𝑚 − 1)/2

𝑅
𝜆. 

Бул аңлатпада R арқалы тесиктиң радиусы белгиленген. 𝑚 = 1, 2, 3, … Солай етип, 
тесиктиң радиусы қаншама үлкен болса дифракциялық сүўрет соншама майда болады. 
Қараңғы ҳәм жақтылы сақыйналардың (максимумлардың) дәлирек мәнислери 9.1-кестеде 
берилген. 

9.1-кесте. 
Қараңғы ҳәм жақтылы сақыйналардың мүйешлик радиуслары 

Минимумлар Максимумлар Интенсивлик 

sin𝜑1 =
0,61

𝑅
𝜆 

sin𝜑1
′ = 0 1 

sin𝜑2 =
1,12

𝑅
𝜆 sin𝜑2

′ =
0,81

𝑅
𝜆 

0,0175 

sin𝜑3 =
1,62

𝑅
𝜆 sin𝜑3

′ =
1,33

𝑅
𝜆 

0,0042 

sin 𝜑4 =
2,12

𝑅
𝜆 sin𝜑4

′ =
1,85

𝑅
𝜆 

0,0016 

Соңғы бағана ҳәр қыйлы тәртиптеги максимумлардағы салыстырмалы интенсивликти 
көрсетеди. Бул кестеден жақын болған максимумдағы интенсивликтиң орайлық 
максимумдагы интенсивликтиң 2 проценттен де кем болатуғынлығын көриў мүмкин. 

Дөңгелек тесиктеги дифракция ис жүзинде жәдә әҳмийетли. Себеби линзалар менен 
объективлердиң барлық қаснақлары әдетте дөңгелек формаға ийе болады. Сонлықтан 
оптикалық әсбаплардағы қубылысларды қарағанда юарлық ўақытта дөңгелек тесиктеги 
дифракцияны есапқа алыў керек болады (XV бапқа қараңыз). 

 
§ 43. Гаусс дәстелери 

 
Буннан алдыңғы § 40-42 параграфларда ҳәм VIII бапта толқын фронтын шеклейтуғын 

саңлақтың барлық участкаларында усы толқын фронтының амплитудасы турақлы болып 
қалатуғын жағдайларда жүзеге келетуғын дифракциялық қубылыслардағы 
жақтыландырылғанлықтың тарқалыўы есапланды. Көп жағдайларда бул шәрт 
орынланбайды. Мысалы, Егер толқынның тарқалыў бағытына өткериў коэффициентиниң 
мәниси өзгермели болған пластинканы қойса, онда толқын фронты бойлап амплитуданың 
өзгеретуғынлығын көриўге болады. Әлбетте, дифракциялық қубылыслардың улыўмалық 
қәсийетлери бурынғыдай болып қалады (дифракциялық мүйештиң тәртиби сыяқлы). 
Бирақ, әҳмийетли деталлардың бир қатары әдеўир өзгерислерге ушырайды. 

Мейли, EE тегислиги (9.8-а сүўрет) толқын фронтының бети болсын ҳәм 𝑥′, 𝑦′ 
ноқатларындағы терьелислер амплитудасы 𝑎0(𝑥

′, 𝑦′) функциясының жәрдеминде 
анықланатуғын болсын. Френелдиң постулаты бойынша координаталары 𝑥, 𝑦, 𝑧 болған 
𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑧) бақлаў ноқатындағы уйытқыў толқын фронты бойынша интеграл түринде 
аңлатылады [§ 33 ке ҳәм (33.1)-формулаға қараңыз] 

𝑠 = ∫∫
𝑎0(𝑥

′, 𝑦′)

𝑟
cos (𝜔𝑡 − 𝑘𝑟 +

𝜋

2
)  𝑑𝑥′𝑑𝑦′, 

𝑟 = √𝑧2 + (𝑥 − 𝑥′)2 + (𝑦 − 𝑦′)2. 

 
(43.1) 

Бул аңлатпада 𝑟 арқалы (𝑥′, 𝑦′, 0) ноқатынан 𝑀(𝑥, 𝑦, 𝑧) ноқатына шекемги қашықлық 
белгиленген. (43.1) деги интеграл астындағы аңлатпа толқын фронтының 𝑑𝑥′𝑑𝑦′ элементи 
тәрепинен 𝐸𝐸 тегислигинде жиберилген Гюйгенс-Френелдиң екинши толқыны тәрепинен 
𝑀 ноқатында пайда етилген тербелисти тәрийиплейди. Егер 0 ≤ 𝑥′ ≤ 𝑏, 0 ≤ 𝑦′ ≤ 𝑙 
областында 𝑎0(𝑥

′, 𝑦′) нолден өзгеше беолса ҳәм өзиниң мәнисин өзгертпесе, онда (43.1)-
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аңлатпа § 42 де талланған тәреплери 𝑏, 𝑙 туўры мүйешли тесиктеги дифракцияны 
тәрийиплейди. 

 

 

 
9.8-сүўрет. Толқын фронты бойынша өзгеретуғын тербелис амплитудасына ийе 

толқынның дифракциясын есаплаўға (а), бақлаў тегислиги менен лазер арасындағы ҳәр 
қыйлы қашықлықлардағы лазер нурының кесе-кесимниң интенсивлигиниң Гаусслық 

тарқалыўының фотографиялары (b, c, d) ҳәм лазер дәстесин саңлақ пенен шеклегенде 
алынатуғын фотография (e). 

 
Көп жағдайларда Гаусс функциясы менен тәрийипленетуғын толқын фротнтының 

тегислигиндеги амплитуданың тарқалыўын есаплаў менен ис алып барылады, яғный 

𝑎0(𝑥
′, 𝑦′) = 𝑎0 exp (−

𝑥′2 + 𝑦′2

2𝜔0
2 ). 

(43.2) 

𝜔0 шамасы тербелислер амплитудасы 𝑎2(𝑥′, 𝑦′) шамасына пропорционал болған 𝑥′, 𝑦′ 
шамаларының өзгериў областын анықлайды. Бул областта 𝑎0

2 шамасы 𝑥′ = 0, 𝑦′ = 0 
ноқатындағы мәнисинен e есе кемейеди. Солай етип 𝜔0 шамасы EE тегислигиндеги толқын 
энергиясының топланған областының өлшемлерин тәрийиплейди ҳәм оны буннан былай 
интенсивликтиң тарқалыў областы деп атаймыз. Амплитуда (43.2)-нызам бойынша 
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өзгеретуғын жағдайдағы дифракциялық қубылыслар көп дифракциялық мәселелерди 
әпиўайы түрде таллаў мүмкин болған бир қатар зор өзгешеликлерге ийе болады. Турмыста 
(43.2)-аңлатпа бойынша амплитудалардың тарқалыўы лазерлер тәрепинен электромагнит 
толқынларын нурландырғанда пайда болады.  

Дәслеп Фраунгофердиң дифракциялық қубылысларын қараймыз. Бул жағдайда (43.1)-
аңлатпадағы 1/𝑟 көбейтиўшисин турақлы деп есаплаўға ҳәм сонлықтан 𝑟 ≈ 𝑧 деп болжап 
оны интегралдың астынан шығарыўға болады. Косинустың аргументиндеги 𝑟 шамасын 
жуўық түрдеги 

𝑟 ≈ 𝑟0 −
𝑥𝑥′ + 𝑦𝑦′

𝑧
, 𝑧 ≫

𝜔0
2

𝜆
 

аңлатпалары менен алмастырыўға болады. Бул аңлатпада 𝑟0 = 𝑂𝑀. Бундай жағдайда 
(43.1)-аңлатпаны интеграллаў мынадай нәтийжеге алып келеди: 

𝑠 = 2𝜋
𝑎0𝜔0

2

𝑧
exp [−

(𝑘𝜔0)
2

2𝑧2
(𝑥2 + 𝑦2)] cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑟0) . 

(43.3) 

(43.3)-аңлатпа дифыракцияға ушыраған толқынның сфералық толқын болатуғынлығын 
(𝑟0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 бетинде фаза турақлы), ал толқын фронты бойынша амплитуданың 
тарқалыўының көшерлик симметрияға ийе болатуғынлығын ҳәм Гаусслық функцияның 
жәрдеминде аныкланатуғынлығын билдиреди: 

exp(
𝑥2 + 𝑦2

2𝜔2
). 

(43.4) 

Оның кеңлиги болған ω шамасының мәниси 

𝜔 =
𝑧

𝑘𝜔0
=
1

𝜋
 
𝜆

2𝜔0
𝑧 

шамасына ямаса мүйешлик өлшемлерде 

𝜑 ≈
𝜔

𝑧
=

1

𝑘𝜔0
=
1

𝜋

𝜆

2𝜔0
 

 

шамасына тең. 
Солай етип, дифракцияға ушыраған толқынның энергиясының бир бөлими толқын 

узынлығы λ ның EE тегислигиндеги 𝜔0 тарқылыўына қатнасы бойынша анықланатуғын 
мүйешлердиң интервалында жайналған болып шықты. Демек, § 41, 42 де анықланған 
Фраунгофердиң дифракциялық кубылысларының тийкарғы нызамы усындай жағдайда 
орынланады екен. (43.5)-қатнасты квадрат түриндеги тесиктеги дифракция болған 
жағдайдағы оның аналогын санлық жақтан салыстырғанда алынатуғын аңлатпадағы 

𝜑 =
𝜆

2𝑏
 

 

саңлақтың кеңлиги болған b шамасын 2𝜔0 шамасы менен теңлестириў керек, яғный 
амплитудадардың гаусслық тарқалыўы орын алғанда дифракциялық масксимумның 
мүйешлик кеңлиги туўры мүйешти тарқалыўға салыстырғанда π/2 есе киши болады. 

(43.4)-формула менен тәрийипленетуғын дифракциялық сүўрет дифракциялық 
мүйештиң мәнисиниң нолден баслап үлкейгенинде интенсивликтиң монотонлы түрде 
киширейиўи менен, яғный осцилляциялардың болмаўы ҳәм ноллик интенсивликке ийе 
сызықлардың (дөңгелек тесиктеги шеңберлердиң ҳәм квадратлық тесикте туўры 
сызықлардың) болмаўы, соның менен бирге "қанатларда" интенсивликтиң тез киширейиўи 
менен тәрийипленеди. Бул сапалардың барлығы оптикалық әсбапларда жүдә пайдалы ҳәм 
гейпара жағдайларда EE тегисликтиң шетки участкаларында түрде толқынның жасалма 
түрдеги ҳәлсиреўин арнаўлы түрде жүзеге келтиреди (бундай операцияны аподизация деп 
атайды). 

Биз қарап өткен жағдайдың оғада зор өзгешелиги мынадан ибарат: амплитуданың 
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гаусслық тарқалыўы тек EE тегислигинде (𝑧 = 0) ҳәм Фраунгофердиң зонасында (𝑧 ≫ 𝜔0
2/𝜆) 

ғана емес, ал EE менен бақлаў ноқаты M ниң арасындағы барлық аралықтық 
қашықлықларда да орын алады. Атап айтқанда, есаплаўлар 𝑧 тиң ықтыярлы мәнислеринде  

𝑠 =
2𝜋

𝑘
𝑎0

𝜔0
2

√𝜔0
4 + (𝑧/𝑘)2

exp(−
𝑥2 + 𝑦2

2𝜔2
) cos [𝜔𝑡 − 𝑘 (𝑧 +

𝑥2 + 𝑦2

𝑅
) − 𝛼], 

𝜔2 = 𝜔0
2 + (

𝑧

𝑘𝜔0
)
2

, 𝑅 = 𝑧 +
(𝑘𝜔0)

2

𝑧
, 𝑡𝑔 𝛼 =

𝑧

𝑘𝜔0
2. 

 
(43.6) 

қатнасының келип шығатуғынлығын көрсетеди (72-шынығыўға қараңыз).  
Көринип турғанындай, ω шамасы EE экранынан z қашықлығындағы майданның 

интенсивлигиниң гаусслық тарқалыўы болып табылады. (43.6)-қатнасқа сәйкес, z 
қашықлығындағы кеңликтиң квадраты дәслепки кеңликтиң квадраты (𝜔0

2) менен 
Фраунгофер дифракциясы ушын есапланатуғын 𝑧/𝑘𝜔0 шамасының квадратының 
қосындысына тең [(43.5) пенен салыстырыңыз]. 𝑧 → ∞ шегинде (ис жүзинде 𝑧 ≫ 𝑘𝜔0

2 =
2𝜋𝜔0

2/𝜆 болған жағдайда) ω шамасы Фраунгофер тдифракциясы ушын тән болған 𝑧/𝑘𝜔0 
мәнисине умтылады. Киши z лерде (яғный 𝑧 ≪ 𝑘𝜔0

2 теңсизлиги орынланғанда) ω кеңлиги 
𝜔0 ге өтеди. EE тегислигинен қашықласқандағы интенсивликтиң тарқалыўының 
кеңлигиниң өзгериўи 9.8-сүўретте келтирилген. Бул сүўретте штрихланған сызықлар 
(гиперболалар) кеңликтиң үлкейиўин ҳәм оның (кеңликтиң) Фраунгоферлик мәнис болған 
𝑧/𝑘𝜔0 шамасын асимптотмлық жақынласатуғынлығын иллюстрациялайды 
(штрихпунктирлик сызықлар); 𝑧 = 𝑘𝜔0

2 = 2𝜋𝜔0
2/𝜆 теңлиги орынланатуғын қашықлықты 

Френель ҳәм Фраунгофер сүўретлери областлары арасындағы шегара деп шәртли түрде 

қабйыл етиўге болады. 𝑧 = 𝑘𝜔0
2 теңлиги орынланғнада ω шамасы 𝜔0 шамасынан  √2 есе 

өзгеше болады. 
(43.6)-қатнас пенен анықланатуғын толқынның фазасы теңлемеси 

𝑧 +
𝑥2 + 𝑦2

2𝑅
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

түриндеги бетте турақлы мәнисин сақлайды. 𝑥2 + 𝑦2 қосындысының киши мәнислеринде 
бул теңлеме сфераны береди ҳәм усыған сәйкес R шамасы сфералық толқын фротнтының 
радиусының орнын ийелейди. Егер 𝑧 ≫ 𝑘𝜔0

2 теңсизлиги орынланатуғын болса, онда 𝑅 ≈ 𝑧 
Фраунгофер дифракциясына сәйкес келеди. Егер 𝑧 ≪ 𝑘𝜔0

2 теңсизлиги орынланатуғын 
болса (Френель дифракциясы), онда толқын фронты тегис фронтқа айланады. Иймеклик 
радиусының минималлық мәниси болған 𝑅𝑚𝑖𝑛 = 2𝑘𝜔0

2 шамасы 𝑧 = 𝑘𝜔0
2 теңлиги 

орынланғанда, яғный Френель ҳәм Фраунгофер сүўретлериниң шегарасында жүзеге 
келеди. 

z қашықлығының мәнисин белгилеп аламыз ҳәм § 33, 34 лерде баянланған 
қағыйдаларға сәйкес EE тегислигиндеги Френель зоналарын соғамыз. Френелдиң 
𝑚 −зонасының радиусы 

𝑟𝑚 = √2𝜋𝑧
𝑚

𝑘
= √𝜆𝑧𝑚, 𝑚 = 1, 2, … 

аңлатпасының жәрдеминде бериледи. Бу аңлатпада 𝑧 = 𝑘𝜔0
2 деп қабыл етилсе, онда 

Френелдиң 𝑚 −зонасының радиусы ушын 

𝑟𝑚 = √𝜋𝑚√2 𝜔0 
аңлатпасы алынады, яғный Френелдиң биринши зонасы EE тегислигиндеги 

амплитуданың тарқалыўынан (оның мәниси √2 𝜔0 шамасына тең) √𝜋 шамасына үлкен. EE 
тегислигинен және де қашықлысқан жағдайда майданның нонцентрациясы областы 
Френелдиң биринши зонасының радиусынан әдеўир киши болған өлшемлерге ийе 
болады. 𝑟1 менен ω0 арасындағы көрсетилген қатнас Фраунгофер дифракциясының 
тийкарғы белгиси болып табылады. Керисинше, z ноқатының EE тегислигине жақынласыўы 
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берилген m тәртиптеги Френель зонасының радиусының киширейиўине алып келеди, 

яғный 𝑧 ≪ 𝑘𝜔0
2 теңсизлиги орынланған жағдайда √2 𝜔0 шамасына тең болған 

амплитуданың тарқалыў кеңлигинде Френелдиң көп санлы зоналары жайласады (шама 
менен 𝑘𝜔0

2/𝜋𝑧 дана) ҳәм EE тегислигинен оң тәрепке қарай толқынның тарқалыўын 
Френель усылы бойынша қараўға болады (§ 33 ке қараңыз). 

Фраунгофер дифракциясының шеклик жағдайындағы сыяқлы Френель дифракциясына 
жуўап беретуғын 𝑧 тиң киши мәнислеринде амплитудалартың тарқалыўы Гаусс 
тарқалыўына сәйкес келгенде толқын фронтынан шама менен бир бирине тең 
амплитудалы участканы кесип алатуғын саңлақларда алынатуғын дифракция ушын тән 
болған интенсивликтиң осцилляциясы бақланбайды (§ 36, 37 ларды қараңыз). Бул айырма, 
әлбетте, О ноқатынан қашықласқанда амплитуданың әстелик пенен кеширейиўи менен 
байланыслы (ал, бул киширейиў есаплаўларда пайдаланылған айқын түрдеги Гаусс 
нызамы менен тәрийипленетуғын киширейиў менен пүткиллей басланыслы емес). 
Ҳақыйқатында да, экрандағы тесиктиң радиусы Френелдиң биринши зонасынан әлеўир 
үлкен болған жағдайға сайкес келетуғын жүдә киши болған 𝑧 шамаларында орын алатуғын 
жағдайды қараймыз ҳәм M ноқатын геометрилық саяның шегарасына жақын 
орналастырамыз. Бундай жағдайда тесиктиң қарама-карсы шетинен келетуғын екинши 
толқынларды есапқа алмай M ноқатындағы уйытқыўды есаплаў мүмкин екенлиги айқын. 
Бундай жағдайда туўры сызықлы шетке ийе болған экрандағы дифракцияны таллаўдың 
нәтийжелерин пайдаланыўға болады (§ 36, 37 лерге қараңыз). 8.20-сүўреттеги 
дифракциялық сүўреттеги интенсивликтиң тербелиси мынаның салдарынан жүзеге келди: 
бақлаў ноқаты экранның шетинен узақласқан сайын Френелдиң жуп ҳәм тақ зоналары 
(дәлиреги шанақлар) ойынға кириседи; олардан келетуғын толқынлар фазасы бойынша 
Френелдиң биринши зонасынан келген толқынның фазасынан (𝑚 + 1)𝜋 шамасына 
айырмаға ийе болады, яғный қатар саны жуп болған зоналар бақлаў ноқатындағы 
жақтыландырылғанлықтың кемейиўине, ал қатар саны тақ болған зоналар – оның 
үлкейиўине алып келеди (8.20-сүўреттеги максимумлар менен минимумлар). Бундай 
жағдайда 𝑚 ниң үлкейиўи менен бир биринен соңғы зоналардың амплитудаларының жүдә 
әстелик пенен өзгеретуғынлығы үлкен әҳмийетке ийе. Егер тесиги бар экран болмайтуғын, 
ал EE тегислигиндеги майдан (9.8-а сүўретке қараңыз) Ox көшериниң багытында 
өзгеретуғын болса, онда 𝑀 ноқатының аўысыўы (мысалы, 𝑂𝑧 ке қарай) усы ноқатқа 
Френелдиң жаңа зонасынан толқынның келиўи менен ғана емес, ал киши қатар санға ийе 
болған Френель зоналарының толқынларының амплитудасының үлкейиўи ҳәм биринши 
гезекте 𝑀 ңоқатының қарсысында жайласқан Френелдиң биринши зонасының есабынан 
үлкейиўи орын алады. Нәтийжеде еинши вактордың тәсири биринши фактордың 
тәсиринен күшли болады ҳәм 𝑀 ноқатындағы жақтыландырылғанлықтың мәниси 
монотонлы түрде өзгереди. 

Солай етип, геометриялық саяның жанында дифракциялық жолақлардың пайда 
болыўы тек толқын фронтын тесиги бар мөлдир емес экран менен шеклеў ушын ғана тән 
екен. Тербелислердиң амплитудасы әстелик пенен кемейетуғын жағдайда болса (бул 
толқын фронтын базы бир эффективли шеклеў менен эквивалент) дифракциялық 
қубылыслар дәстениң көлденең кесе-кесиминиң үлкейиўине ғана алып келеди, ал үлкен 
ҳәм киши жақтыландырылғанлық областларының гезеклеси жайласыўы бақланбайды. Бул 
бақлаў тегислигиниң избе-из аўысыўы орын алғанда гелий-неон лазердиң жәрдеминде 
алынған фотографияларда жақсы көринеди (9.8- b, c, d сүўретлер). 9.7-e сүўреттеги 
фотография дәстени EE тегислигинде алмаслардан туратуғын саңлақ пенен шеклеўден 
кейин алынған. Усының нәтийжесинде тән болған дифракциялық жолақлар алынған (9.7-а 
сүўрет пенен салыстырыңыз). 

Гаусс дәстесиниң мысалы § 38 де баянланған дифракциялық қубылысларды жақсы 
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интерпретациялаў болып хызмет етеди. Бул интерпретация бойынша дифракцияны толқын 
фронтының орталықтағы тарқалыўы бағытындағы майданның амплитудасының 
диффузиясының нәтийжеси деп қараў мүмкин. Егер толқын фронтының орынларының 
избе-излигине диффузия басланғаннан баслап ўақыттың избе-излигин 
сәйкеслендиретуғын болсақ, онда, ҳақыйқатында да, 9.8-сүўретте көрсетилген Гаусс 
дастесиниң дифракциялық кеңейиўи диффузияланатуғын бөлекшелердиң кеңисликтеги 
тарқалыўын сәўлелендиреди.  

Жоқарыда баянланған дифракциялық мәселениң дәл шешимин Френель 
постулатының дәллигин жоқарылатыў ушын пайдаланыўға болады (§ 38 ге қараңыз). 
(43.6)-формулағы 𝑧 = 0 мәнисин қоямыз ҳәм бундай жағдайда 

𝑠 =
2𝜋

𝑘
 𝑎0 exp (−

𝑥2 + 𝑦2

2𝜔0
2 ) cos (𝜔𝑡 −

𝜋

2
) . 

(43.7) 

Усының менен бирге 𝑧 = 0 теңлиги орынланғанда 𝑠 уйытқыўы EE тегислигине шеп 
тәрептен толқынға жуўап беретуғын мәниске ийе болыўы керек, яғный 

  

𝑠 = 𝑠0 exp(−
𝑥2 + 𝑦2

2𝜔0
2 ) cos𝜔𝑡. 

 
(43.8) 

Соңғы еки аңлатпаны салыстырыўдан EE тегислигиндеги 𝑑𝑥′𝑑𝑦′ элементи тәрепинен 
шығарылатуғын екинши толқынлардың амплитудасы 𝑎0 ның усы тегисликтеги жақтылық 
тербелислериниң 𝑠0 амплитудасы менен 

𝑎0 =
𝑘

2𝜋
𝑠0 =

1

𝜆
𝑠0 

(43.9) 

түриндеги қатнас пенен байланысқа екенлигин көрсетеди. 
Соның менен бир қатарда π/2 ге тең фазалық аўысыўдың болыўы ҳақыйқый жақтылық 

толқыны менен Френелдиң екинши толқынларындағы тербелислер арасындағы фазаның 
аўысының бар екенлигин көрсетеди. Сонлықтан § 38 те векторлық диаграмманың 
жәрдеминдеги шығарылған жуўмаққа сәйкес екинши толқынлардың дереклерине 
жақтылық тербелислериниң фазасына салыстырғанда π/2 фазасын, яғный (43.1)-
аңлатпадағы косинустың аргументине π/2 фазасын киргизиў керек. 

 
9.9-сүўрет. 𝐿 идеал жуқа линзаның Гаусс дәстесин түрлендириўи: Σ ҳәм Σ′ -линзадан 

өтпестен бурынғы ҳәм өткеннен кейинги толқын фронтлары. 
  
Майданның дәслепки тарқалыўы сыпатында дифракциялық майданды есаплағанда 

дәслепки тарқалыў сыпатында толқын фронты тегис, ал тарқалыў кеңлиги минималлық 
болған EE майданындағы тарқалыў пайдаланылды. Әлбетте, басланғыш ямаса берилген 
тарқалыў сыпатында қәлеген тегисликтеги майданның тарқалыўын пайдаланыўға болады 
ҳәм барлық кеңисликтеги жақтылық тербелислерин есаплаўдың бурынғыдай 
нәтийжелерге алып келиўи керек. Бул айтылғанлардын әҳмийетли жуўмақ келип шығады: 
Егер қандай да бир орында толқын фронты сфералық ҳәм амплитуданың тарқалыўы Гаусс 
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иймеклиги түринде болатуғын болса, онда бул қәсийетлер барлық кеңисликте сақланады 
ҳәм тек толқын фронтының иймеклик радиусы менен амплитуданың тарқалыўының 
кеңлиги ғана өзгереди. Усындай типтеги толқын Гаусс толқыны ямаса Гаусс дәстеси деп 
аталады. Дара жағдайда, басланғыш деп есапланған EE тегислигиндеги майдан EE ге шеп 
тәрептен келген Гаусс толқынының есабынан пайда болыўы мүмкин. 

Жоқарыда келтирилген пикирлерге айкынлық киргизиў ушын идеал жуқа линза 
тәрепинен Гаусс дәстесин түрлендириўди қараймыз. Линзаның көлденең өлшемлери 
жеткиликли дәрежеде үлкен болған жағдайда ондағы Гаусс дәстесиниң 
диафрагмаланыўын есапқа алмаўға болады ҳәм бундай жағдайда линзаның тәсири толқын 
фронтының иймеклигин 1/𝑓 шамасына өзгертиўге алып келинеди. Бул жерде 𝑓 арқалы 
линзаның фокуслық қашықлығы белгиленген (9.9-сүўрет). Мейли, линза 𝑧 = 𝑍 
тегислигинде жайласқан болсын. Бундай жағдайдалинза арқалы өтпестен булын Гусс 
дәстесиниң фазасы 

𝜔𝑡 − 𝑘 (𝑍 +
𝑥2 + 𝑦2

2𝑅
) − 𝛼 

шамасына, ал өткеннен кейин 

𝜔𝑡 − 𝑘 [𝑍 +
𝑥2 + 𝑦2

2
(
1

𝑅
−
1

𝑓
)] − 𝛼 

шамасына тең болады. Усының менен бирге амплитуданың тарқалыўы өзгериске 
ушырамайды. Демек, линзадан кейин дасте Гаусслық болып қала береди, бирақ оның 
иймеклик радиусы мынадай қатнастың жәрдеминде анықланады: 

1

𝑅′
=
1

𝑅
−
1

𝑓
. 

Егер линза жеткиликли дәрежеде қысқа фокуслы ҳәм 𝑓 > 𝑅 теңсизлиги орынланатуғын 
болса, онда 𝑅′ < 0, яғный линзадан кейин толқын фронтының иймеклиги басқа белгиге 
ҳәм Гаусс дәстеси жыйналыўшы толқын түрине ийе болады (9.9-сүўретке қараңыз). 

 
§ 44. Еки саңлақтағы дифракция 

 
9.2-сүўретте көрсетилген схема бойынша саңлақтағы дифракция қубылысын қараймыз. 

Дифракциялық максимумлар менен минимумлардың ийелеген орынлары саңлақтың 
турған орнынан ғәрезли. Себеби максимумлардың пайда болыў орны жақтылықтың 
дифракциясына ушыраған жақтылықтың үлкен бөлеги тарқалатуғын бағыт бойынша 
анықланады. Сонлықтан саңлақты өз-өзине пераллель жылыстырғанда дифракциялық 
сүўреттиң ҳеш кандай өзгерисиниң бақланбаўы керек. Егер , мөлдир емес өткерде бирдей 
болған еки саңлақ бир бирине параллель жайласқан болса, онда олар бир бириниң үстине 
түсетуғын еки дифракциялық сүўретти пайда етеди. Усының нәтийжесинде максимумлар 
сәйкес түрде күшейеди. Бирақ, ҳақыйқатында, биринши ҳәм екинши саңлақлардан 
өтетуғын толқынлардың өз-ара интерференциясын есапқа алатуғын болсақ, онда 
алынатуғын сүўреттиң бираз қурамалы болатуғынлығын көремиз. 

Мөлдир болмаған 𝐾𝐾 экранында кеңлиги 𝑏 болған еки саңлақ пайда етилген болсын 
(9.10-сүўрет). Еки саңлақтың арасындағы қашықлықты 𝑎 арқалы белгилейик ҳәм 𝑎 + 𝑏 = 𝑑 
белгилеўин кабыл етейик. Әлбетте, минимумлар өзлери ийелеген бурынғы орынларда 
пайда болады. Өйткени саңлақлардың ҳеш қайсысы жақтылық жибермейтугын бағытта еки 
саңлақ болған жағдайда да жақтылық жиберилмейди. Бирақ, еки саңлақ тәрепинен 
жиберилетуғын тербелислердиң бир бирин жоқ ететуғын бағытлардың бар болыўы 
мүмкин. Бул бағытлардың еки саңлақтың сәйкес ноқатларынан шыққан λ/2, 3λ/2, … 
шамаларына тең жүрислер айырмасына сәйкес келетуғыны анық. 9.10-сүўретте көринип 
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турғанындай, бундай бағытлардың 

𝑀𝑃 = 𝑀𝑁 sin𝜑 =
1

2
𝜆,
3𝜆

2
, … , 

 

яғный 

𝑑 sin𝜑 =
1

2
𝜆,
3𝜆

2
,
5𝜆

2
… 

(44.1) 

шәртлери бойынша анықланатуғынлығын аңсат көриўге болады. Керисинше,  
𝑑 sin𝜑 = 𝜆, 2𝜆,…  

шәртлери бойынша анықланатуғын бағытларда бир саңлақтың тәсири екинши саңлақтың 
тәсирин күшейтеди. Бул бағытларға бас максимумлар сәйкес келеди. Солай етип, толық 
сүўрет төмендеги шәртлер бойынша анықланады: 

 
дәслепки 
минимумлар 

𝑏 sin𝜑 =  λ  2λ  3λ …, 

қосымшалар 𝑏 sin𝜑 = 1

2
𝜆 

 3

2
𝜆 

 5

2
𝜆 

  

бас максимумлар 𝑏 sin 𝜑 = 0  λ  2λ  3λ …, 
 

яғный, бас максимумлар арасында бир қосымша минимум болады. Даслепки минимумлар 
арасында (бир саңлақ болған жағдайдағы) қашықлық саңлақтың кеңлиги 𝑏 дан ғәрезли. 
Егер 𝑏 ның мәниси 𝑑 ның мәнисинен (бир биринен қашық ҳәм тар саңлақлар) әдеўир киши 
болса, онда дәслепки минимумлардың арасында көп санлы жаңа минимумлар менен 
максимумлардың жайласыўы мүмкин. 

 

 

9.10-сүўрет.  
Бир бирине параллель болған еки 

саңлақтағы дифракциядағы бас 
максимумлар менен қосымша 

минимумлардың орынларын анықлаўға 
арналған сызылма. 

 
9.11-сүўреттеги иймеклик интенсивликлердиң тарқалыўын көрсетеди. Штрихланған 

иймеклик еки саңлақтың интенсивликлериниң қосындысына тең. Бул жағдай еки 
саңлақтың когерент емес жақтылық дәстелери менен жақталыландырыўына сәйкес 
келеди.  Тутас иймеклик интенсивликлердиң ҳакыйкый тарқалыўына сәйкес келеди. Усы 
иймекликлер менен абсцисса көшери арасына сәйкес келетуғын майданның мәниси менен 
анықланатуғын саңлақ арқалы өтетуғын жақтылық дәстелери, әлбетте, еки жағдайда да 
бирдей болып қалады. 
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9.11-сүўрет. Бир биринен d қашықлығында жайласқан кеңлиги b шамасына тең болған 
бир бирине параллель еки саңлақтағы дифракциядағы интенсивликтиң тарқалыўы: 

штрихланған иймеклик саңлақларды когерент емес жақтылық пенен, ал тутас сызық – 
когерент жақтылық пенен жақталындырыўға сәйкес келеди. 𝑂𝐼 = 2𝑂𝐵. 

 
Саңлақлар арасындағы қашықлықтең үлкейиўи менен айырым максимумлардың 

кеңлиги киширейеди ҳәм олардың саны көбейеди, бирақ көрсетилген майдан өзгериссиз 
қалады. Бир саңлақ болған жағдайда орайлық максимум қаплатдағы максимумларға 
салыстырғанда әдеўир интенсивлирек болғанлықтан, бирдей еки саңлақ болған жағдайда 
дерлик барлық жақтылық орайлық максимум областында жайналған, яғный sin𝜑 = ±𝜆/𝑏 
шәрти тийкарында анықланады (9.11-сүўрет). Демек, тийкарғы дифракциялық сүўреттиң 
муйешлик кеңлиги 𝜆/𝑏 шамасына тең. 

 
§ 45. Рэлей интерферометри. Жулдызлардың мүйешлик өлшемлерин өлшеў 

 
Өзиниң ҳәр қыйлы физикалық өлшеўлерде пайдаланылыўын тапқанлығына 

байланыслы дифракциялық пәнжерени қараўға өтиўди аңсатластыратуғын еки саңлақтығы 
дифракция тиккелей қызығыў пайда етеди. 

Үлкен тарийхый әҳмийетке ийе болған Юнгтың белгили интерференциялық 
тәжирийбеси (§ 16 ға қараңыз) еки саңлақтағы дифракцияға сәйкес келеди. Бул жағдайды 
Рэлей әпиўайы интерференциялық (ямаса дифракциялық) рефрактометрди қурыў ушын 
пайдаланды. Бул әсбапта интерференцияланатуғын еки дасте тегис толқынның еки 
саңлақтағы дифракциясының жәрдеминде алынады. Рэлей интерферометриниң дүзилиси 
схема түринде 9.12-сүўретте келтирилген. Ашық жақтыландырылған 𝑆 саңлағы еки саңлағы 
бар AB экраны менен жабылған 𝐿1 объективтиң фокал тегислигинде жайласқан. Буннан 
кейин рефрактометрдиң 𝑅1 ҳәм 𝑅2 трубкалары орналастырылған. Екинши 𝐿1 объективтиң 
фокал тегислигинде күшли лупаның жәрдеминде бақланатуғын дифракциялық сүўрет 
алынады. Трубкалардың бириндеги сыныў көрсеткиши өзгергенде дифракциялық сүўрет 
аўысады. 

 
9.12-сүўрет. Рэлей интерферометриниң схемасы. 

 
Әсбаптың ең баслы кемшилиги мынадан ибарат: еки 𝑅1 ҳәм 𝑅2 трубкаларын 

жайластырыў ушын AB экранындағы саңлақлар арасындағы қашықлық әдеўир үлкен 
болыўы керек ҳәм, сонлықтан, алынған дифракциялық сүўрет оғада тығыз жайласқан 
жолақлардан турады. Оны бақлаў ушын жүдү күшли үлкейтиў ҳәм жолаклардың 
жылысқанлығын дәл өлшеў ушын арнаўлы дүзилислердиң болыўы талап етиледи. Усы 
жағдайға қарамастан, ҳәзирги ўақытлары соғылған Рэлей рефрактометри жүдә қолайлы 
болған техникалық әсбап болып табылады.  

Қос жулдызлар арасындағы мүйешлик қашықлықты ямаса айырым жулдыздың 
мүйешлик диаметрин анықлаў ҳаққындағы астрономиялық мәселелерди шешиўде еки 
саңлақтағы дифракцияны пайдаланыў жүдә үлкен қызығыў пайда етеди. Бундай өлшеўдиң 
принципи 1868-жылы Физо тәрепинен усынылды.  1890-жылы Майкельсон бул усылды 
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жетилистириўдиң принципиаллық мүмкиншиликлериниң бар екенлигин көрсетти. Бирақ, 
тек 1920-жылы Майкельсонға болжанған дүзилисти соғыўдың ҳәм айырым жулдызлардың 
диаметрин өлшеўдиң сәти түсти. 9.13-сүўрет усы усылдың идеясын түсиндиреди. 

 

 
9.13-сүўрет. Жулдызлардың арасындағы қашықлықты ямаса жулдызлардың мүйешлик 

диаметрин анықлаў ушын арналған Физо-Майкельсон усылының схемасы. 
 
Телескоптың фокал телислигинде бир биринен ажыратып көриў мүмкин болмаған бир 

биринен θ мүйешлик қашықлықта жайласқан еки жулдыз бар болсын. Егер телескоптың 
объективин бир биринен D қашықлыгында жайласкан саңлагы бар экран менен жапсақ, 
онда ҳәр бир жулдыздан майда жақтылы жолақлардан туратуғын дифракциялық сүўрет 
алынады. 

Ҳәр бир деректен алынған жолақлар системасы бир бирине салыстырғнада θ мүйешке 
жылжыған. Орайлық система 𝑃0 өзиниң 𝑃1 системасының ең жақын болған жолағынан 
𝐷 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 𝜆 ямаса 𝜑 = 𝜆/𝐷 шәрти бойынша анықланатуғын φ қашықлығына жылысқан. 
Саңлақлар арасындағы 𝐷 қашықлығын өзгертип φ мүйешиниң мәнисин өзгертиўге 
болады. 𝜑 = 2𝜃 теңлиги орынланғанда, яғный интерференциялық жолақлардың бир 
системасының максимумлары басқа системаның минимумларының үстине түсетугын 
жағдайда бул жолақлардың көриниўиниң ең жаман болатуғынлығын аңсат көриўге 
болады: жолақлар жоғалады. Саңлақлар арасындағы қашықлықтың буннан кейинги 
өзгерисинде көриниў жақсыланады. Солай етип, өлшеўлер көриниўдиң жаман болыўына 
сәйкес келетуғын 𝐷0 қашықлығын анықлаўға алып келинеди. Берилген λ толқын узынлығы 
ушын изленип атырылған мүйешлик қашықлықтың мәниси 𝜃 = 𝜆/2𝐷0 шамасына тең. 

Егер еки деректиң орнына биз мүйешлик диаметри θ шамасына тең бир дерекке ийе 
болсақ, онда ол 9.14-сүўретте келтирилгендей интерференциялық сүўретти береди. Бул 
сүўретте бақланатуғын жолақ штрихленған, ал штрихланған ҳәм тутас сызықлар менен 
айырым дереклердиң шетлери менен байланыслы болған жолақлар белгиленген; 
штрихланған жолақлар сол жолақлардың түри ҳаққындағы бағдай түриндеги 
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мағлыўматларды береди. Жолақлар бирдей дәўирге ийе, бирақ олардың көриниўи 
деректиң мүйешлик өлшеминиң үлкейиўи менен төменлейди. 𝜑 = 𝜃, яғный 𝜃 = 𝜆/𝐷 
шәртин қанаатландыратуғын жағдайда жолақлар жоғалады. Солай етип, усыл жақтылық 
дерегиниң мүйешлик диаметрин де анықлаўға мүмкиншилик береди екен (§ 41 менен 
салыстырыңыз). 

 
9.14-сүўрет. Жулдызлардың диаметрлерин анықлаўға. Мйешлик диаметри θ болған 
дерек ушын интерференциялық сүўреттиң схема түриндеги сүўрети. φ мүйешиниң 

мәниси саңлақлар арасындағы қашықлық 𝜑 = 𝜆/𝐷 қатнасының жәрдеминде 
анықланады. 

 
Соңғы жуўмақ § 22 де орынланған кеңислик бойынша когерентликти есаплаўлардан да 

тиккелей келип шығады. Модификациясы Майкельсон усылы болып табылатуғын Юнг 
тәжирийбесиндеги интерференциялық жолақлардың көриниўи D қашықлығында 
жайласқан саңлақлардың тегислигиндеги тербелислердиң когерентлик дәрежесине тең. 
(22.24)-аңлатпаға сайкес 𝜃 = 𝜆/𝐷 қатнасы орынланғанда нолге айланады (белгилеўлердиң 
өзгергенлиги дыққатқа алынған). Бул жағдай алдыңғы жуўмаққа сәйкес келеди. 

Усындай усылдың жәрдеминде Майкельсон 1920-жылдың басында Капелла қосы 
жулдызының қураўшылары арасындағы қашықлықты өлщери ҳәм оның мәниси 0,042" 
болып шықты. Бул әсбаптың жәрдеминде жулдызлардың бир бирине салыстырғандағы 
орбиталық қозғалысын бақлаў да мүмкин. Өйткени, жулдызлардың турған орынларына 
байланыслы объейктивтеги саңлақлардың да сәйкес түрде бағытланған болыўы керек.  

1920-жылы декабрь айында Майкельсон биринши рет гигант жулдызлардың қатарына 
киретуғын Бетельгейзе жулдызының диаметрин өлшеди. Оның мүйешлик диаметри 0,047" 
шамасына тең болып шықты. Жулдызға шекемги кашықлықты биле отырып (оның 
жулдызлық параллаксы 0,03 тен үлкен емес), Бетельгейзениң сызықлы диаметрин есаплаў 
мумкин болды, оның шамасы 3,9 · 108 км ге тең болып шықты (диаметри 3 · 108 км 
шамасына тең Жердиң орбитасының шамасынан да үлкен). Салыстырыў ушын Қуяштың 
диаметриниң 1,4· 106 км екенлигин еске түсирип өтемиз. Майкельсон усылының 
теориясына көринип турғанындай, объективтеги саңлақлар арасындағы қашықлық 
қаншама үлкен болса, усылдың сезгирлиги де соншама жоқары болады. Сол ўақытлары 
ислеп турған рефлекторлардың ең үлкениниң диаметри шама менен 5 м еди. Сонлықтан 
Майкельсон еки дәсте арасындағы қашықлықты үлкейтиў ушын саңлақларды 𝑆1𝑆3𝑆4𝑆2 
айналарының системасы менен алмастыў усылын ойлап тапты. Олардың тәсири 9.15-а 
сүўреттен түсиникли болады. 
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9.15-сүўрет. Майкельсон (𝑎) ҳәм Браун менен Твиссон (𝑏) тәрепинен усынылған 

жулдызлардың диаметрин өлшеў бойынша өткерилген тәжирийбелердиң схемалары. 
 
Интерференциялық сүўреттеги дәўир 𝑆3 ҳәм 𝑆4 жолақлары арасындағы қашықлықтан 

ғәрезли болса да, жолақлардың көриниўиниң 𝑆1 ҳәм 𝑆2 айналарындағы тербелислердиң 
когеретлигиниң дәрежеси бойынша анықланатуғыны толық көринип тур. 

Майкельсон аппаратында D қашықлығының орнын ийелейтуғын 𝑆1𝑆2 қашықлығының 
шамасын 6 м ге жеткериў мүмкин болды. Идеяның жүдә әпиўайы болыўына қарамастан, D 
шамасын үлкейтиўди техникалық жақтан әмелге асырыў дым қыйын, себеби 𝑆1𝑆2 
қашықлығының шампасы өзгермели болыўы, ал өлшеўдиң ўақытында олардың 
орынларының толқын узынлығының дәллигинде турақлы болып қалыўы керек. Ҳәзирги 
ўақытлары айналар арасындағы қашықлықты 18 м ге шекем жеткериў мумкин болған 
Майкельсон интерферометри дөретилген. Ол секундтың мыңнын бириндей болған 
мүйешлерди өлшей алады. Майкельсон әсбабындағы бир жулдыздың интерференциялық 
сүўрети 9.16-сүўретте келтирилген. Бир бирине параллель болған қара сызықлар еки 
айнада шагылысқан жақтылық дәстелериниң интерференциясының нәтийжеси болып 
табылады. Олар D экраны менен жабылған телескоптың объективиндеги жулдыздың 
дифракциялық сүўрети болып табылады (9.13-сүўретке қараңыз). 𝑆1 ҳәм 𝑆2 айналарын 
сәйкес түрдеги жылыстырыўдың нәтийжесинде интерференциялық жолақлар жоғалады 
ҳәм жулдыздың дифракциялық сүўрети қалады. 

 
 
 

9.16-сүўрет. 
Майкельсон әсбабындағы жалғыз 

жулдыздың сүўрети. 

 
Стабилли интерференциялық сүўретти алыўды қыйынластыратуғын жағдай жақын 

болған Браун ҳәм Твисс (1958-жыл) усылында әҳмийетке ийе болмай қалады. 
Усылдың идаясы 9.15-b сүўретте анықланады. 𝑃1 ҳәм 𝑃2 еки фотокүшейткиш D 

шамасына қашықлатылған бир жулдыздың еки сүўретиндеги нурланыўды 
регистрациялайды. Күшейтилген фототоқлар көбейтиледи ҳәм C дүзилисинде үлкен ўақыт 
аралығында орташаланады (коррелятор). Фототоқлардың шамалары интенсивликлерге 
пропорционал болғанлықтан, 𝐺12 арқалы белгиленген өлшенетуғын шама жулдыздың еки 
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сүўретиндеги интенсивликтиң флуктуацияларының корреляция дәрежесин тәрийиплейди 
(§ 22). Толығырақ таллаў 𝐺12~1 + 𝛾12

2 , яғный 𝐺12 шамасының корреляция дәрежеси 𝛾12 
сыяқлы 𝐷𝜃/𝜆 комбинациясынан ғәрезли екенлигин ҳәм 𝐷 қашықлығының үлкейиўи менен 
киширейтетуғынлығын көрсетеди. Солай етип жулдызлардың сүўретлери ҳәр қыйлы 𝐷 
қашықлықларында 𝐺12 шамасын өлшеўдиң олардың мүйешлик өлшемлери θ ны 
анықлаўға мүмкиншилик беретуғынлығын көрсетеди. 

Браун ҳәм Твисстиң усылының Майкельсонның интерференциялық усылына 
салыстырғандағы артықмашлығының әҳмийетли белгиси, мысалы, атмосферадағы 
стабилликтиң жоқлығына байланыслы болған оның жақтылықты қабыллағыштың 
аўысыўында дәлликтиң үлкен шамаға кемеймейтуғынлығынан ибарат. Бул жағдай 
сүўретлер арасындағы 𝐷 қашықлықтиың шамасын 180 м ге шекем жеткериўге ҳәм усының 
салдарынан жулдызлардың мүйешлик диаметрлерин 0,0005' шамасына шекем өлшеўге 
мүмкиншилик береди. 

Жулдызлардың диаметрин өлшеўдиң принципи микроскоптың жәрдеминде 
өлшемлерин тиккелей ажыратыў мүмкиншилиги жоқ субмикроскопиялық бөлекшелерди 
өлшеў ушын қолланылды (Зигмонди). Бул жағдайда да бақланатуғын бөлекшеден 
микроскоптың объективине келетуғын нурлардың дәстесин кесип алатуғын еки саңлағы 
бар диафрагма көриў майданында дифракциялық сүўретти пайда етеди. Сонлықтан 
бөлекшелер саңлақларды тутастыратуғын сызыққа параллель ҳәм максимумлар менен 
бөлинген жақтылы жолақлар түринде көринеди. Саңлақларды жылыстырып 
дифракциялық максимумлардың жоғалыўына ерисиледи ҳәм усындай жоллар менен 
бөлекшелредиң D сызығына параллель болған кесе-кесими анықланады. Диафрагманы 
бурыў жолы менен барлық бағытлардагы бөлекшелердиң өлшемлерин табыў мүмкин. 

 
§ 46. Дифракциялық пәнжере 

 
Еки саңлақтағы дифракцияны қараў бул жағдайда дифракциялық максимумлардың 

бир саңлақ болған жағдайдағыға қарағанда тар болатуғынлығын көрсетти. Саңлақлардың 
санының үлкейиўи бул қубылысты анығырақ етип көрсетеди. 

§ 44 теги таллаўды қайталап үш саңлақ бар болған жағдайда ҳәр бир бас 
максимумлардың арасында (𝑑 sin𝜑 = 0, 𝜆, 2𝜆, …) еки қосымша минимумның (𝑑 sin𝜑 =
𝜆

3
,
2𝜆

3
,
4𝜆

3
, …), төрт саңлақта үш қосымша минимумның ҳ.т.б. пайда болатуғынлығын 

табамыз. 
Кеңлиги b ға, ал саңлақлар арасындағы қашықлық 𝑎 ға тең N дана саңлақ болған 

улыўма жағдайда (пәнжерениң дәўири 𝑑 − 𝑎 + 𝑏) мынаған ийе боламыз: 
 
Бурынғы 

минимумлар 
𝑏 sin𝜑 =  λ,  2λ …; 

Бас 
максимумлар 

𝑏 sin 𝜑 = 0 0 λ,  2λ, …; 

Қосымша 
минимумлар 

𝑏 sin𝜑 = 𝜆/𝑁 2𝜆/𝑁, …, (𝑁 − 1)𝜆/𝑁, (𝑁 + 1)𝜆/𝑁, …, 

яғный еки бас максимумлар арасында екинши максимумлар менен бөлинген (𝑁 − 1) дана 
қосымша минимумлар жайласады.  

Әлбетте, саңлақлардың санының көбейиўи менен бас максимумлардың интенсивлиги 
де үлкейеди. Себеби пәнжере тәрепинен өткерилетуғын жақтылықтың муғдары да 
көбейеди. Бирақ, көп санлы саңлақлардың қосатуғын ең баслы өзгешелиги жайылған 
максимумлардың қараңғы аралықлар менен бөлинген кескин түрдеги тар максимумларға 
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айланыўы болып табылады. Себеби екинши максимумлар жүдә ҳәлсиз: бақланған екинши 
максимумлардың ең күшлиси бас максимумның 5 проценттен көп болмаған бөлимин 
қурайды (75-шынығыўды қараңыз). Максимумлардың кескин түрде болыўы бир бирине 
жақын болған толқын узынлықларын айырыўға мүмкиншилик береди. Олар ушын бас 
максимумлар бир бириниң үстине түспейди. Ал бир саңлақ ямаса аз санлы саңлақлар бар 
болған жағдайларда алынатуғын максимумлар кең болып, бир бириниң үстине түседи. 

Көп санлы нурлардың интерференциясының нәтийжесинде максимумнан қоңсы 
минимумға кескин түрдеги өтиўге ийе боламыз (φ бағытының киши өзгериси). Бул 9.1-
сүўреттеги диаграммалардың жәрдеминде аңсат түсиндириледи. Қосылатуғын 𝑁 дана нур 
бирдей фазада болатуғын болса, биз қосынды нурға сәйкес келетуғын 𝑠 = 𝑁𝑎 
амплитудасына сәйкес келетуғын амплитуданы аламыз. Бул аңлатпада 
𝑁 −интерференцияланыўшы нурлардың саны, ал 𝑎 - олардың ҳәр қайсысының 
амплитудасы. Минимумның алыныўы ушын (9.1-b сүўретке қараңыз) соңғы нурдың фазасы 
биринши нурдың фазасынан 2π шамасына тең айырмаға ийе болыўы керек. Демек, 𝑁 дана 
нур бар болғанда қоңсылас еки нур   дың арасындағы фазалар айырмасы 2𝜋/𝑁 шамасына 
тең (жүрислер айырмасы 𝜆/𝑁), яғный 𝑁 қаншама үлкен болса, соншама киши болыўы 
керек. 

Солай етип, 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 (𝑚 = 0,±1, 2, …) шәртине жуўап беретуғын ҳәр бир еки бас 
максимумның арасында 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 + 𝑝𝜆/𝑁 шәртин қатаатландыратуғын (𝑁 − 1) дана 
қосымша минимумлар жайласады (75-шынығыўға да қараңыз). Бас максимум менен 
қоңсы минимум арасындағы мүйешлик қашықлық жүрислер айырмасының 𝜆/𝑁 шамасына 
үлкейиўи шәрти бойынша, яғный ∆(𝑑 sin𝜑) = 𝜆/𝑁 ямаса 𝑑 cos𝜑 ∆𝜑 = 𝜆/𝑁 шәрти 
бойынша анықланады. Буннан ∆𝜑 = 𝜆/𝑁𝑑 𝑐𝑜𝑠 𝜑  теңлигине ийе боламыз. Әдетте 
дифракцияның жүдә үлкен болмаған тәртиплеринде (үлкен болмаған 𝑚), яғный 
дифракцияның жүдә үлкен болмаған мүйешлеринде (cos 𝜑 ≈ 1) бас максимумлардың 
кескинлиги спектрдиң тәртибинен ғәрезли емес ҳәм ∆𝜑 = 𝜆/𝑁𝑑 шамасына тең. Бул 
формуладан 𝑁𝑑 шамасы үлкен болғанда, яғный пәнжерениң улыўмалық кеңлиги үлкен 
болған сайын, бас максимумлардың кескинлигиниң де үлкен болатуғынлығы келип 
шығады. Пәнжерениң дәўири d берилген жағдайда бас максимумлардың кескинлиги 
саңлақлардың саны 𝑁 ниң көбейиўи менен жоқарылайды (∆𝜑 кемейеди). 

 

 
 
 
 
 

9.17-сүўрет.  
Саңлақлардың 𝑁 санына байланыслы 

дифракциялық спектрдиң характериниң 
өзгериўи. 

 
9.17-сүўрет 𝑁 ниң өсиўи менен бас максимумлардың кеңлигиниң 

киширейетуғынлығын (олардың кескинлигиниң жокарылайтуғынлығын) көргизбели түрде 
көрсетеди. Жақсы пәнжерелерде 𝑁 ниң шамасы 105 ке жетеди, сонлықтан усындай 
пәнжерениң жәрдеминде көринетуғын спектр дерек жеткиликли дәрежеде монохромат 
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нурларды шағаратуғын жағдайларда оғада кескин түрге ийе болған сызықлардан турады. 

Белгили болған λ толқын узынлығы ушын бас максимумлар арасындағы қашықлық 
пәнжерениң дәўири 𝑑 бойынша анықланады, ал айырым максимумлар арасындағы 
интенсивликтиң тарқалыўы 𝑏 менен 𝑑 арасындағы қатнастан ғәрезли. 𝑏 менен 𝑑 
шамаларының мәнислери бир бирине жақын болса, онда базы бир бас максимумлар 
болмайды. Мысалы, 𝑑 = 2𝑏 теңлиги орынланған жағдайда барлық жуп максимумлар 
жоғалады ҳәм, әлбетте, усыған сәйкес түрде так максимумлар күшейди. 𝑑 = 3𝑏 теңлиги 
орынланғанда ҳәр бир үшинши максимум жоғалады ҳ.т.б. 

Дифракцияға ушыраған толқынлардың амплитудасының φ мүйешинен ғәрезлигин 
беретуғын формула мынадай түрге ийе болады42: 

𝐴 = 𝐴0
sin 𝛼 sin𝑁𝛽

𝛼 sin 𝛽
. 

(46.1) 

Бул формулада 𝛼 = (
𝜋𝑏

𝜆
) sin𝜑 , 𝛽 = (

𝜋𝑑

𝜆
) sin𝜑, 𝛮 — саңлақлар саны ҳәм 𝐴0 — бир 

саңлақ тәрепинен дәслепки дәсте бағытында (φ = 0) берилетуғын амплитуда. Егер пайда 
болатуғын фазалар айырмасын итибарға алып айырым саңлақлардың тәсирлерин бир 

бирине қосса, (46.1)-формула қыйыншылықсыз алынады (74-шынығыўға қараңыз). 𝐴0
sin𝛼

𝛼
 

көбейтиўшиси бир саңлақтың беретуғын тәсирин, ал 
sin𝑁𝛽

sin𝛽
 көбейтиўшиси N дана саңлақ 

арқалы өтетуғын толқынлардың интерференциясын береди. 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 шәртине 

тийкарында анықланатуғын бас максимумлардың орны 
sin𝑁𝛽

sin𝛽
 көбейтиўшисиниң 

максималлық мәнисине сәйкес келеди. Бундай жағдайда бул максималлық мәнис 𝑁 ге тең 
болады (75-шынығыўға қараңыз). 

 
9.18-сүўрет. Дифракциялық пәнжере теориясына. Саңлақлары бар пәнжередеги ҳәр 
қыйлы тәртиптеги бас максимумлардың орынлары менен энергияның тарқалыўы. 

Штрихланған иймеклик айырым саңлақтағы дифракциядағы 𝑓(𝛼) тарқалыўға сәйкес 
келеди. Егер 𝑏 ≫ 𝜆 шәрти орынланатуғын болса, онда 𝑓(𝛼) = sin 𝛼 /𝛼. Бундай болмаған 

жағдайларда 𝑓(𝛼) функциясы басқашарақ функцияға айланады (§ 39 дың ең ақырына 
қараңыз). Саңлақлардың саны 𝑁 үлкен болған жағдайда бас максимумлардың бийиклиги 

штрихланған сызықтың бийиклигинен әдеўир үлкен болады. 
 
 

                                                      
42 𝑎, 𝑏 ≫ 𝜆 теңсизлиги орынланады деп болжағанда, яғный Френель-Кирхгоф усылының 

қолланылыўы шәрти сақланған (§ 39 ға қараңыз). 
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Солай етип бир саңлақ беретуғын бағытлардағы бас максимумларда амплитуда 𝑁 есе, 
ал интенсивлик 𝑁2 есе үлкен болады. Егер когерентли емес жақтыладырылған 𝑁 дана 
саңлақтан өтетуғын толқынлар интерференцияға ушырағанда, онда интенсивлик тек 𝑁 есе 
ғана үлкен болған болар еди (яғный когерентли дастелер менен жақтыландырылған 
жағдайдағыға салыстырғанда 𝑁 есе киши). Усының менен бирге, пәнжере бар болғанда 
жарық айырым максимумлар қараңғы областлар менен ажыралған, ал 𝑁 дана когерентли 
емес жақтыландырылған саңлақларда биз бир саңлақтан алынған салыстырмалы кең 
дифракциялық сүўреттиң 𝑁 рет бир бириниң үстине түсиўине ийе боламыз (9.11-сүўреттеги 
𝑁 = 2 болған жағдайдагы штризланған иймеклик пенен салыстырыңыз). (46.1)-формула 
амплитуданың тарқалыўы ушын жазылған формулаға бир саңлақ беретуғын тарқалыўын 
беретуғын 𝐴0 sin 𝛼 /𝛼 көбейтиўшисиниң киретуғынлығын көрсетеди. Демек, пәнжередеги 
дифракцияда, еки санлақтагы дифракциядағы сыяқлы жақтылықтың дерлик барлығы бир 
саңлақ беретуғын орайлық максимумның областына топланғанлығын көремиз. Саңлықтың 
кеңлиги 𝑏 әдетте жүдә киши болғанлықтан, мүйешлик кеңлиги 2𝑏/𝜆 шамасына тең болған 
орайлық максимум жеткиликли дәрежеде кең ҳәм оның ишине бир неше тәртипке сайкес 
келетуғын пәнжерениң көп санлы бас максимумлары жайласады (9.18-сүўрет). 

9.18-сүўретте абсцисса көшерине дифракция мүйеши φ қойылған ҳәм бас 
максимумлардың эквидистантлық екенлиги айқын көринип тур. Мысалы, гейпара 
жағдайларда, теориялық таллаўда ғәрезсиз өзгериўши сыпатында sin𝜑 ди пайдаланыў 
қолайлы. Бундай жағдайда бас максимумлар эквидистантлық болады. [(sin𝑁𝛽)/
(𝑁 sin 𝛽)]2 (9.19-a cүўрет), [(sin 𝛼)/𝛼]2 (9.19-b сүўрет) ҳәм олардың көбеймесиниң 
графигин келтиремиз (9.19-c сүўрет). 

 
 

9.19-сүўрет. Дифракциялық пәнжере теориясына: a – N саңлақ бар болған жағдайдағы      

дифракцияны тәрийиплейтуғын [(sin𝑁𝛽)/(𝑁 sin 𝛽)]2 функциясының [𝛽 = (
𝜋𝑑

𝜆
) sin 𝜑] , b - 

𝑓2(𝛼) = [(sin 𝛼)/𝛼]2 функциясының ҳәм олардың көбеймесиниң (c) графиклери. 
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(46.1)-формуладан бас максимумлар бойынша интенсивликтиң тарқалыўын анықлаў 
қыйын емес. Ҳақыйқатында да, m-максимум бағытына сәйкес келетуғын sin 𝜑 диң мәнисин 
𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 қатнасынан таўып, бул шаманы (46.1)-формулаға қоямыз ҳәм квадратқа 
көтеремиз. Бундай жағдайда 

𝐼𝑚~𝐴
2 =

𝐴0
2𝑁2𝑑2 sin2(𝜋𝑏𝑚/𝑑)

𝜋2𝑚2𝑏2
=
𝐴0
2𝑁2𝑑2

𝜋2𝑚2𝑏2
sin2

𝜋𝑏𝑚

𝑑
 

(46.2) 

аңлатпасын аламыз. Бул аңлатпада 𝑏 < 𝑑. 𝑏 менен 𝑑 ның мәнисилери салыстырарлықтай 

болса, онда sin2
𝜋𝑏𝑚

𝑑
 шамасы m ниң базы бир мәнислеринде нол арқалы өтеди. Сәйкес 

тәртиплердиң спектрллери болмайды. 
Төменде 𝑏 менен 𝑑 ның мәнислериниң ҳәр қыйлы қатнаслары ушын ҳәр қыйлы 

тәртиплер ушын интенсивликтиң максимумлар бойынша таркалыўы ҳаққындағы 
мағлыўматлар келтирилген ҳәм нолинши тәртипли максимумның интенсивлиги 100 ге тең 
деп алынған. 

 Нолинши 
тәртип 

Биринши 
тәртип 

Екинши 
тәртип 

Үшинши 
тәртип 

Төртинши 
тәртип 

𝑑 = 2𝑏 100 40 0 4,5 0 
𝑑 = 3𝑏 100 67,5 17 0 4,2 

Бир саңлақ ушын исленген сыяқлы, бас максимумның орынларын дифракциялық 
пәнжередеги қубылысларды элементар қарап шығыў арқалы анықлаў мүмкин (§ 39 ға 
қараңыз). 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆,𝑚 = 0, 1, 2, … шәрти ушын бас максимумлардың орынлары ушын 
қойылатуғын шәртти 9.18-сүўреттен келтирип шығарыўға болады. Бирақ, бул элементар 
түрдеги таллаў дифракциялық сүўреттеги энергияның тарқалыўы ҳаққындағы зәрүрли 
болған мағлыўматларды бермейди, соның ишинде дара жағдайда пәнжерениң 
штрихларының тутқан орны ҳаққындағы әҳмийетли мәселени жуўапсыз калдырады. Ал 
базы бир мәселелер ушын усындай таллаў толық жеткиликли де болып табылады. 
Мысалы, 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 шәртинен тәртиби 𝑑/𝜆 шамасынан үлкен болған спектрлердиң 
болыўының мүмкин емес екенлиги келип шыгады (бул жағдайдың физикалық мәниси 
жөнинде 77-шынығыўңа қараңыз). 

Дифракциялық пәнжерениң тәсирин қараў саңлақлардың саны көп болған жағдайда 
усы пәнжере арқалы өткен жақтылықтың экранның айырым кескин белгиленген 
участкаларында жайналатуғынлығын көрсетеди. 𝑑 sin 𝜑 = 𝑚𝜆 формуласының 
жәрдеминде анықланатуғын участкаларда максимумдлардың жайласқан орынлары 
толқын узынлығы λ ден ғәрезли. Басқа сөз бенен айтқанда дифракциялық пәнжере 
спектраллық әсбап болып табылады. 

Толқын узынлығы λ қаншама киши болса максимумның жайласқан орны φ мүйешиниң 
киши мәнисине сәйкес келеди. Сонлықтан, ақ жақтылық ишки шети фиолет реңге, ал 
сыртқы шети қызыл реңге ийе болатуғындай болып спектрге жайылады (9.20-сүўрет). 𝑚 =
0 мәниси λ ниң барлық мәнислери ушын 𝜑 = 0 бағытындағы максимумды анықлайды. 
Солай етип, бул бағытта (ең биринши дәстениң бағыты) барлық толқын узынлығындағы 
нурланыў жыйналады, яғный нуллик спектр деректиң ақ сүўретине сәйкес келеди. 

Биринши, екинши ҳ.т.б. тәртиптеги спектрлер ноллик спектрдиң еки тәрепинде 
симметриялы түрде жайласады. Спектрдиң сәйкес сызықлары арасындағы қашықлық 
спектлердиң тәртибиниң үлкейиўи менен үлкейеди. Талланатуғын жақтылықтың 
спектраллық бир теклигинине, яғный шетки толқын узынлықларының айырмасына 
байланыслы жоқары тәртипли спектрлер бир бириниң үстине түсе баслайды. Сонлықтан, 
егер нурланыўдың көзге көринетуғын бөлими менен шекленетуғын болсақ, онда Қуяштың 
жақтылығы ушын екинши ҳәм үшинши тәртипли спектрлердиң бираз бөлимлери бир бири 
менен бетлеседи (82-шынығыўға қараңыз). Киши дәўирге ийе болған пәнжерелерди ҳәм 
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жоқары тәртипли спектрлерди пайдаланып, биз үлкен дифракциялық мүйешлерге ийе 
боламыз ҳәм усындай жоллар менен толқын узынлығын жүдә дәл өлшей аламыз. 
Ангстремниң (1868-жыл) ҳәм, айрықша Роулэндтың (1888-жыл) өлшеўлеринде Фраунгофер 
сызықларының орынларының алтыншы белгиги шекемги дәлликте өлшениўи Қуяш 
спектриниң оғада жақсы атласларының дүзилиўине алып келди 

 
9.20-сүўрет. Ақ жақтылықтың дифракциялық пәнжере тәрепинен жайлыўы. Екинши 
тәртипли спектрдиң қызыл ақыры үшинши тәртипли спектрдиң фиолет шети менен 

бетлеседи. 
 
Ҳәзирги ўақытлары пәнжерелерди соғыў ислери жоқары дәрежеде жетилистирилген 

болса да, алынған пәнжерелерде олардың барлық узынлығы бойынша қатаң түрде 
аңлатылған дәўирдиң үлкен емес майысыўларының жүзеге келиўи жийи бақланады. 
Бундай жағдайдың орын алатуғынлығын бир өткерилген таллаўларда болжадық. Бул 
(46.2)-формула бойынша бас максимумлар бойынша интенсивликтиң тарқалыўының 
бузылыўына алып келеди. 

Оның үстине, көрсетилген бузықлықлар әдетте күшли болмаған қосымша 
максимумлардың ("руўҳлар" деп аталатуғын) пайда болыўына алып келеди. "Руўҳлардың" 
пайда болыўы дифракциялық пәнжерениң жәрдеминде спектрди таллағанда 
қәтеликлерге алып келеди. Бул жағдайды талланып атырған спектрде жоқ болған қандай 
да бир қосымша дифракциялық сызықтың пайда болыўы сыпатында қабыл етиў мүмкин. 

 
§ 47. Пәнжереге нурлардың қыя бағытта түсиўи 

 
Егер тегис толқын пәнжереге θ мүйеши менен келип түсетуғын болса (9.21-сүўрет), 

онда бас максимумларға қараған бағытларды есаплаў ушын жоқарыдағыдай жоллар 
менен орынлаў керек. 

Еки сәйкес толқынлар ушын толық жүрислер айырмасы 
𝐴𝐶 = 𝐷𝐵 = 𝑑 sin 𝜃 − 𝑑 sin 𝜑 

шамасына тең.  
Еки максимумның пайда болыў шәрти 

𝑑(sin𝜃 − sin𝜑𝑚) =  𝑚𝜆 (47.1) 
түринде жазылады. 𝜑𝑚 арқалы 𝑚 −максимумға қараған бағыт белгиленген, ал 𝑚 =
0,±1,±2,… Түрлендириўден кейин 
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2𝑑 cos
𝜑𝑚 + 𝜃

2
s𝑖𝑛

𝜑𝑚 − 𝜃

2
= 𝑚𝜆 

 

аңлатпасына ийе боламыз. 
Егер пәнжере жеткиликли дәрежеде турпайы болса, яғный d шамасы λ ден әдеўир 

үлкен, онда дифракция мүйешлери киши ҳәм 𝜑𝑚 мүйеши θ мүйешинен аз шамаға 
айралады. Бундай жағдайда  

𝜑𝑚 + 𝜃

2
≈ 𝜃 ҳәм s𝑖𝑛

𝜑𝑚 − 𝜃

2
≈
𝜑𝑚 − 𝜃

2
 

деп болжай аламыз.  
Демек, биз мынаған ийе боламыз: 

𝑑 cos 𝜃(𝜃 − 𝜑𝑚) = 𝑚𝜆 (47.2) 
Бул формуланы пәнжереге толқын фронты нормаль бағытта келип түсетуғын 

жағдайдағы 𝑑 sin𝜑𝑚 = 𝑚𝜆 ямаса 𝑑𝜑𝑚 = 𝑚𝜆 (егер 𝜑𝑚 мүйеши киши болатуғын болса) 
формуласы менен салыстырамыз. Бул салыстырыў ноллик максимум ҳәм ноллик емес 
максимумлар арасындағы мүйештиң түсиў бағыты нормал болған жағдайдағыдай 
формуланың жәрдеминде есапланатуғынлығын көрсетеди. Бирақ, бул жағдайда ғана 
пәнжере киширейген дәўирге, атап айтқанда 𝑑 cos 𝜃 шамасына тең дәўирине ийе болыўы 
керек. 

 

 
 
 
 

9.21-сүўрет. 
Тегис параллель дәстениң 

дифракциялық пәнжереге қыя 
бағытта түсиўи. 

 
Егер θ ның шамасы π/2 ге жақын болса, биз дәўирдиң жүдә сезилерликтей дәрежеде 

кемейетуғынлығын көремиз. Демек, турпайы пәнжереге жақтылықты 900 қа жақын мүйкш 
пенен түсиретуғын болсақ, биз анық дифракциялық сүўретти көре аламыз. Мысалы, 
гравировкаланған милимметровкалық сызғышқа жақтылық жүдә қыя мүйеш пенен келип 
түскенде оның бетинде көзге көринетуғын жақтылық ушын дифракциялық спектрлерди 
бақлаўға болады. 

Көрсетилген жағдай рентген нурларының дифракциясын изертлеўде өзиниң 
әҳмийетли қолланылыўын тапты. Рентген нурларының толқын узынлығы жақтылықтың 
толқын узынлығынан мыңлаған есе киши болғанлықтан жасалма түрде соғылған 
пәнжерелердиң барлығы да рентген нурлары ушын жүдә турпайы болып табылады, атап 
айтқанда бул жағдайда 𝑑/𝜆~1000. 

Нурлардың жүдә қыя түсиўин пайдаланып салыстырмалы турпайы пәнжереден 



164 
 
рентген нурларының айқын көринетуғын дифракциясын алыўдың сәти түсти (𝑑 ≈ 0,02 мм, 
Комптон ҳәм Дьюэн, 1925-жылв). Кейинирек бул усыл бойынша оғада жақсы 
дифракциялық спектрлер алынды ҳәм усының салдарынан рентген нурларының толқын 
узынлықлары жүдә үлкен дәлликте өлшенди. Ҳәзирги ўақытлары өлшеўдиң усы усылы ең 
жетилискен усыл болып табылады (§ 118 бенен салыстырыңыз). 

 
§ 48. Фазалық пәнжерелер 

 
§ 46 да келтирилген ҳәр қыйлы тәртиптеги спектрдеги энергияның тарқалыўы 

энергияның әдеўир бөлегиниң нолинши тәртипли спектрде топланғанлығын көрсетеди; 
жоқары тәртиплерге өткен сайын энергия тез кемейеди. Усындай дифракциялық 
пәнжерелер менен тәмийинленген спектарллық әсбаплар киши жақтылық күшине ийе 
болған болар еди. Пәнжерелерди ис жүзиндеги әҳмийетли болған жетелистириў Рэлейдиң 
көрсетпеси менен Вуд тәрепинен әмелге асырылды. Бул жағдайда спектр бойынша 
тарқалыўды өзгертиў пәнжерениң ҳәр бир штрихының шеклеринде қосымша жүрислер 
айырмасын пайда етиўдиң тийкарында жүзеге келтирилди. Усындай мақсетте пәнжерени 
ҳәр бир ойықтың базы бир профилге ийе болатуғындай етип ояды43. Нәтийжеде 
шағылысыўда (ямаса өтиўде) ойықтың бир шетинен екинши шетине шекем қосымша 
жүрислер айырмасы пайда болады (9.22-сүўрет). Ойықтың профилин сайлап алыў жолы 
менен қандай да бир тәртиптеги спектрдеги энергияны концентрациялаўдың сәти түседи. 
Басқа тәртиптеги, соның ишинде нолинши тәртипли спектрдиң энергиясы ҳәлсирейди. 
Усындай типтеги пәнжерелер дифракциялық спектрографларды жақтылық күши бойынша 
әдеттеги призмалы спектрографлардың қасында жүдә әҳмийетли қуралға айландырды. 

 
9.22-сүўрет. Энергияны ҳәр қыйлы тәртиптеги айырым спектрледе концентрациялаў ушын 

қолланылатуғын арнаўлы профилге ийе болған фазалық пәнжерелер: a — 
шағылыстырыўшы ҳәм б — өткериўши пәнжере. 

 
9.22-сүўретте көрсетилген пәнжерелер айырым элементлери бир биринен толқынның 

амплитудасына тәсир ететуғын шағылыстырыў ямаса өткериў қәбилетликлери менен емес, 
ал толқынның фазасын өзгертиўи бойынша айрылатуғын фазалық пәнжерелер болып 
табылады. Бул жағдайда фазаның өзгериўи толқынды шағылыстырыўшы ямаса өткериўши 
пластинканың геометриялық формасына байланыслы. Қалыңлығын турақлы қалдырып 
ҳәм өткериўши қатламлардың сыныў көрсеткишлериниң ҳәр қыйлы болыўын тәмийинлеп 
толқынның фазасына тәсир етиўге болады; мөлдир денеде ультраакустикалық толқынды 
пайда етиў арқалы усындай фазалық пәнжерени пайда етиў мүмкин. Шийше менен 
металдан шағылысқандағы толқынның фазасының ҳәр қыйлы шамаларға 

                                                      
43 Рус тилиндеги "гравировка" (немисше gravieren, инглиз тилинде engraving) сөзинен қолдан 

ямаса механикалық усылдың жәрдеминде металдың, тастың, ағаштың, шийшениң бетине сүўрет 
салыўды, жазыўды түсинеди, материалды кесиў менен қайта ислеўдиң ең әййемги усылларының 
бири (аўдарыўшылар).  
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өзгеретуғынлығына тийкарланған фазалық пәнжере де дөретилди (С.М. Рытов ҳәм И.Л. 
Фабелинский). Усындай мақсет ушын 90 градуслық айланбалы призманың гипотенузалық 
қапталына гүмислендеген айнаның жолақлары менен ажыратылған гүмистиң жолақлары 
отырғызылды. Жақтылық шийше тәрептен келип түскенде (9.23-сүўрет) ҳәр қыйлы 
жолақлардан шағылысқан жақтылықтың интенсивликлери дерлик бирдей (толық ишки 
шағылысыў). Бирақ, дифракциялық сүўреттиң пайда болыўына алып келетуғын 
фазалардағы айырма пайда болады. 

Әлбетте, амплитудалық-фазалық пәнжерелердиң, яғный бир ўақытта амплитудаға да, 
фазаға да тәсир ететуғын пәнжерелердиң болыўы мүмкин. Усындай пәнжерелердиң 
улыўмалық теориясы § 45 те қарап өтилген теорияны қайталаў болып табылады. Тек ғана 
жеткиликли дәрежеде кең болған бир саңлақтағы дифракциядағы амплитуданың 

тарқалыўын тәрийиплейтуғын 
sin[(𝜋𝑏/𝜆) sin𝜑]

(𝜋𝑏/𝜆) sin𝜑
=

sin𝛼

𝛼
 көбейтиўшисиниң орнына штрихтың 

кеңлиги 𝑏 дан, толқын узынлығы λ ден ҳәм дифракция мүйеши φ ден ғәрезли болған, 
бирақ штрихтың өзгешелигин беретуғын (оның профили, шағылыстырыўшы ямаса 
өткериўшилик қәбилетлигин ҳ.т.б.) улыўмалырақ түрдеги 𝐹(𝑏, 𝜆, 𝜑) көбейтиўшиси 
пайдаланылады.  

Солай етип, (46.1)-аңлатпа 

𝐴𝜑 = 𝐴0𝐹(𝑏, 𝜆, 𝜑)
sin𝑁𝛽

sin 𝛽
 

аңлатпасы менен алмастырылады екен. 

 

 
 

9.23-сүўрет. 
Шийше менен гүмистеги толық ишки 

шашыраўдағы фазаның өзгерисиндеги 
айырманы пайдаланатуғын фазалық 

шағылысытырўшы пәнжере. 
 

 
𝐹 функциясының түрин анықлайтуғын штрихтың өзгешелигин арнаўлы түрде сайлап 

алыўдың имканиятының бар болыўы айырым тәртиптеги спектрлердеги энергияны 
концентрациялаўға мүмкиншилик береди. Мысалы, 9.22-b сүўретте көрсетилген 
пәнжерелер ушын § 39 да келтирилген есаплаў мынадай аңлатпаға алып келеди: 

𝐹(𝑏, 𝜆, 𝜑) =
sin(𝛼 − 𝛼0)

𝛼 − 𝛼0
, 𝛼 − 𝛼0 =

𝜋𝑏

𝜆
(sin𝜑 − sin 𝜃). 

𝐹(𝑏, 𝜆, 𝜑) функциясы 𝛼 = 𝛼0 теңлиги орынланғанда максималлық мәнисине жететуғын 
болғанлықтан, ең үлкен интенсивликке штрихтың қапталындағы нурлардың геометриялық 
сыныў мүйеши θ ға φ мүйеши жақын болған жағдайларда жетиледи. 

Дифракциялық пәнжерелерди соғыў техникасы жүдә әстелик пенен раўажланды 
Шамасы, биринши дифракциялық пәнжере 1785-жылы америкалы астроном Риттенгауз 
тәрепинен соғылған. Бирақ, оның өзи де, басқа адамлар да бул пәнжерени пайдаланбаған. 
Пәнжере 1821-жылы Фраунгофер тәрепинен қайтыдан ашылды. Ол параллель нурлардағы 
дифракция теориясының тийкарларын берди ҳәм дифракциялық спектроскоптың 
жәрдеминде жүдә әҳмийетли болған илимий ашылыўларды қолға киргизди (сондай-ақ, 
Қуяштың тутас спектриндеги қараңғы сызықларды – Фраунгофер сызықларын ашты). 
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Фраунгофер дәслеп пәнжерелерди бир бирине параллель болған еки винтке оралған 
сымнан соқты. Усындай жоллар менен ол ҳәр дюйимде 40 тан 340 қа шекемши штрихлары 
бар пәнжерелерди соға алды44. Бираз жетилискен пәнжерелерди соғыў ушын Фраунгофер 
дәслеп шийшениң бетине жалатылған жуқа алтын қатламда штрихларды сызыўға өттти, ал 
кейин шийшениң бетине алмаздың жәрдеминде тиккелей штрихларды сызды. 
Фрауногфердиң ең жақсы пәнжересиның кеңлиги ½ дюйм ҳәм ол шама менен 3 мкм 
дәўирге (бир дюймда 8000 штрах) ийе болды. 

Фраунгофердиң соққан пәнжерелериниң барлығы өткериўши пәнжерелер болған 
болса ла, ол шағылыстырыўшы пәнжерелерди соғыўдың принципиаллық мүмкин 
екенлигин көрсетти. 

Фраунгофердиң әпиўайы пәнжерелеринен ҳәзир ўақытлардағы дифракциялық 
пәнжерелерге өтиў қурамалы техникалық мәселе болып табылды ҳәм оны шешиўге көп 
санлы изертлеўшилер қатнасты. 

Бул мәселени шешиўде әҳмийетли қәдемди Роулэнд қойды. Ол үлкен өлшемлерге ийе 
болған жетилискен ең нәзик пәнжерелерди соғыў ушын арнаўлы машиналарды дөретти. 
Усының менен бирге Роулэнд биринши болып пәнжере менен жыйнаўшы линзаның 
хызметин атқаратуғын дөңес шағылыстырыўшы пәнжерелерди соқты. Роулэндтың 
пәнжерелериниң кеңлиги үлкен болып (10 см ге шекем), оның ҳәр бир дюйминде 20 000 
штрахқа шекем болды. 

Андерсон, Вуд ҳәм басқалар Роулэндтың машиналарын буннан былай 
раўажландырды. Ҳәзирги ўақытлары жоқары сапаға ийе болған пәнжерелер көп еллерде 
соғылмақта. Әдетте, олар штрихларының профиллери дерлик үш мүйешлик түрине ийе 
болған шагылыстырыўшы пәнжерелер болып табылады (9.22-а сүўреттеги эшеллетлер деп 
аталатуғын профиллер). Олар пәнжереге келип түсетуғын жақтылықтың 70-80 процентин 
ноллик емес, ал қандай да бир тәртиптеги спектрде концентрациялай алады. Узақтығы 
инфракызыл (λ ≈ 1 мм) областтан ультрафиолет (λ ≈ 100 нм) областқа және жақын болған 
рентген (λ ≈ 1 нм) спектрине шекемги областлар ушын өлшемлери 400 х 400 мм2 ҳәм 1 мм 
деги штрихлар саны (спектрдиң областына байланыслы) 4 тен 2300 ге шекем болған 
гравирленген пәнжерелер соғылмақта. Гравировкаланған пәнжерелерден 
(репликалардан) нусқалар (көширмелер) таярлаў кеңнен тарқалды. Оларды арнаўлы 
пластмассаларда тамғаларды соғыў жолы менен алады ҳәм оннан кейин оның бетине 
шығытыстырыўшы металл қатламды отырғызады. Репликалар сапасы жағынан 
оригиналынан дерлик айырмаға ийе болмайды. 

1970-жыллары лазер нурының арнаўлы жақтылықты сезгиш материалларда 
интерференциясының нәтийжесинде интенсивликтиң дәўирли тарқалыўын дәретиўге 
тийкарланған пәнжерени соғыўдың жаңа технологиясы ислеп шығылды. Голографиялық 
деп аталатуғын бундай пәнжерелер жоқары сапаға ийе ҳәм спектрдиң көзге көринетуғын 
ҳәм ультрафиолет областлары ушын соғылады. Олардың бетиниң өлшемлери 600 х 400 
мм2 шамасына ҳәм 1 мм деги штрихлардың саны 600 ден 6000 ға шекем жетеди. 

 
§ 49. Майкельсон эшелоны 

 
 

                                                      
44 Усы пәнжерелердиң жәрдеминде Фраунгофер Na диң D-сызығының узынлығын анықлады 

(5886 Å). Фраунгофердиң пәнжерелериниң улыўмалық кеңлиги үлкен емес еди, сонлықтан 
олардың ажырата алыў қәбилетлиги 500 ден үлкен болмады. Усындай пәнжерениң жәрдеминде 
натрийдиң 5890 ҳәм 5896 Å толқын узынлықларына ийе дублетин ажыратыўдың мүмкин емес 
екенлиги тәбийий. 
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Салыстырмалы үлкен емес санлы айырым "саңлақлардан" туратуғын фазалық 

пәнжерениң әҳмийетли түри Майкельсон эшелоны болып табылады 
(интерференцияланыўшы саңлақлардың саны 30 дан аспайды). Бундай жағдайда айырым 
дастелер арасындағы жүрислер айырмасы жүдә үлкен болғанлықтан (10 000 Å ҳәм оннан 
да үлкен) бундай әсбапта биз жүдә жоқары тәртипли спектрлерди ала аламыз. 

Эшелон қалыңлықлары қатаң түрде бирдей етип исленген ҳәм бирдей кеңликлерге ийе 
тегис-параллель және пүткиллей бир текли ҳәм қалыңлықлары тең шийше 
пластинкалардан (1 ден 2 см ге шекемги) қуралған текшелерден ибарат баспалдақ болып 
табылады (9.24-сүўрет). 

 



9.24-сүўрет. Майкельсон эшелонының схемасы 
 
Эшелонның жақсы сапаға ийе болыўы ушын пластинкаларды қайта ислеўдиң жүдә 

жоқары пуқталық пенен орынланыўы лазым. Олардың қатаң түрде тегис-параллель ҳәм 
бир текли болыўы, сонлықтан оларды бир бириниң үстине қойғанда бир текли шийшениң 
тутас бөлегинен туратуғын бирдей текшелерге ийе болған баспалдықтың алыныўы керек. 

 
9.25-сүўрет. 

Майкельсон эшелонындағы нурлардың 
жүриси: 𝐴𝑂 = 𝑄𝐵 = ℎ;𝑂𝐵 = 𝑑; 
𝐴𝐷 = ℎ cos𝜑 , 𝐵𝐶 = 𝑠 sin 𝜑. 

 

 
 
Эшелонның барлық қалыңлығы арқалы өткен параллель дәсте басқышлардың 

шетинде дифракцияға ушырайды. Айырым толқынлар арасында пайда болатуғын 
жүрислер айырмасы текшелердиң қалықлығы h тан ҳәм кеңлиги s тен, шийшениң сыныў 
көрсеткишинен ҳәм дифракция мүйеши φ ден ғәрезли болады. 9.25-сүўреттен 
баспалдақтың сәйкес ноқатларынан шыққан AM ҳәм BN нурлары арасындағы жүрислер 
айырмасының 

∆= 𝑄𝐵 + 𝐵𝐶 − 𝐴𝐷 = 𝑛ℎ + 𝑠 sin𝜑 − ℎ cos𝜑 = 𝑠 sin𝜑 + ℎ(𝑛 − cos𝜑) 
шамасына тең. Бул аңлатпада φ — дифракция мүйеши. φ диң киши екенлигин нәзерде 
тутып sin𝜑 = 𝜑 ҳәм cos𝜑 = 1 деп есаплаў мүмкин. Солай етип, 

∆= 𝑠𝜑 + ℎ(𝑛 − 1). 
Пәнжере болған жағдайдағыдай, бас максимумларды табыўдың шәрти ∆= 𝑚𝜆 түрине 

ийе, бул теңликте 𝑚 арқалы пүтин сан белгиленген. Демек, 
𝑠𝜑 + ℎ(𝑛 − 1) = 𝑚𝜆, 

яғный 

𝜑 =
𝑚𝜆 − ℎ(𝑛 − 1)

𝑠
 

(49.1) 

формуласына ийе боламыз. 
Дифракциялық пәнжередегидей, максимумлардың кескин түрде көриниўи 

интерференцияланыўшы дәстелердиң саны бойынша, яғный эшелонның 30 дан артық 
болмаған басқышларының саны бойынша анықланады. Бирақ, бул жағдайда қоңсылас 
даслелер арасындағы жүрислер айырмасының шамасы жүдә үлкен; киши болыўына 
байланыслы 𝑠𝜑 ағзасын есапқа алмай ℎ = 1 см ҳәм 𝑛 = 1,5 ушын 

𝑚 =
ℎ(𝑛 − 1)

𝜆
~10 000 

шамасына тең болатуғынлығын табамыз. 
Солай етип, эшелон тек жүдә монохромат нурланыўда ғана ислей алады. Қоңсылас 

тәртипли бас дифракциялық максимумлар арасындағы қашықлық, яғный 𝑚 шамасы бирге 
өзгергендеги φ шамасының өзгериси, жүдә үлкен емес. (49.1)-формуладан 𝛿𝜑 = 𝜆/𝑠 
теңлигине ийе боламыз. Бул дифракциялық максимумлардың барлығы да бир саңлақтан 
алынатуғын орайлық максимумның шеклеринде ғана сезилердиктен интенсивликке ийе 
болады (§ 44 ҳәм 46 ларды салыстырыңыз). Бул максимумның мүйешлик кеңлиги 𝛥𝜑 =
2𝜆/𝑠, яғный "саңлақтың" кеңлиги 𝑠 ке тең. Демек, кеңлиги 𝛥𝜑 шамасына тең 
сезилердиктей жақтылыққа ийе майданның шеклеринде қоңсылас тәртипке ийе тек бир 
ямаса еки максимум ғана жайласады. Себеби олардың арасындағы қашықлық 𝛿𝜑 =  𝛥𝜑/2 
шамасына тең (9.26-сүўрет). 
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9.26-сүўрет. Майкельсон эшелонындағы бас максимумлардың еки орны: 𝑎 — ∆𝜑 = 2𝜆/𝑠 

мүйешиниң шеклеринде сезилерликтей интенсивликке ийе болған және 𝛿𝜑 = 𝜆/𝑠 
қашығы менен айрылған 𝑚 − ҳәм (𝑚 + 1) −тәртипли еки дифракциялық максимум 

жайласқан; 𝑏 — ∆𝜑 мүйешиниң шеклеринде интенсивлиги сезилерликтей болған бир 
дифракциялық максимум жайласқан (есаплаўлар 10 пластинкадан ибарат эшелон ушын 

жүргизилген). 
 

§ 50. Спектраллық аппаратлардың характеристикалары ҳәм оларды бир бири менен 
салыстырыў 

 
Бул бапта бир бирине жүдә жақын болған еки спектраллық сызықлардың толқын 

узынлықларын жоқары дәлликте өлшеўге ямаса оларға сәйкес келетуғын толқын 
узынлықларының айырмасын анықлаўға мүмкиншилик беретуғын базы бир спектраллық 
аппаратлардың (дифракцияоық пәнжере, Майкельсон эшелоны) жумыс ислеўи қаралған. 
Тап усындай мәселени VII бапта тәрийипленген интерференциялық спектроскоплардың 
(Люммер-Герке пластинкасы, Майкельсон интерферометри, Фабри-Пероның 
интерферометри ямаса эталоны) жәрдеминде шешиў мумкин.  

Ҳәр қыйлы болған бул аппаратлардың жумыс ислеўлерин салыстырыў ҳәм олардың 
қайсысын аныў ямаса мынаў физикалық мәселени шешиў ушын пайдаланыўдың керек 
екенлигин анықлаў ушын спектраллық аппаратураның белгили болған 
характеристикаларын салыстырыў керек. 

а. Спектраллық аппраттың дисперсиясы D. Спектраллық аппаратлар тийкарынан 
изертленетуғын жақтылықтың толқын узынлығын анықлаў ушын пайдаланылады. Бул 
мәселе көпшилик жағдайларда бир бирине жақын болған спектраллық сызықлардың 
толқын узынлықларының шамаларының айырмасын өлшеўге алып келинеди. Әдетте, 
аппараттағы спектраллық сызықтың орны дисперсиялық элементтен кейинги толқын 
фронтына түсирилген нормал менен анықланатуғын бағыт пенен бериледи. Сонлықтан, 
дисперсияны толқын узынлығы бойынша 1 Å ге еки спектраллық сызық ушын анықланған 
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бағытлар арасындағы мүйешлик қашықлық сыпатында анықлайды. Егер толқын узынлығы 
бойынша δλ шамасына айрылатуғын еки сызыққа мүйешлер бойынша δφ айырмасы сәйкес 
келетуғын болса, онда дисперсияның өлшеми болып бир ангстремге сәйкес келетуғын 
мүйешлик бирликлердеги 

𝐷 =
𝛿𝜑

𝛿𝜆
 

шамасы хызмет етеди (мүйешлик дисперсия).  
Сызықтың орнын биз экранда ямаса фотопластинкада бақлаймыз ҳәм сонлықтан 

сызықлардың арасындағы қашықлықты анықлаўда мүйешлик қашықлықты, мысалы, 
миллиметрлерде аңлатылған сызықлы қашықлық 𝛿𝑠 пенен алмастырған қолайлы. Егер 
спектрди экранға проекциялайтуғын линзаның фокуслық қашықлығы 𝑓 ке тең болса, онда 
𝛿𝑠 = 𝑓 𝑑𝜑 теңлигиниң орынланатуғынлығы анық. Сонлықтан сызықлы дисперсия  

𝐷∗ =
𝛿𝑠

𝛿𝜆
= 𝑓𝐷 

формуласының жәрдеминде бериледи ҳәм бир ангстремдеги миллиметрлерде 
аңлатылады. Әмелде аппараттың дисперсиясын фотопластинканың 1 миллиметринде 
жайғасатуғын ангстремлер менен тәрийиплеп, кери шаманы да пайдаланады. 

Мейли, биз бир бирине жақын болған еки 𝜆1 ҳәм 𝜆2 толқын узынлықларына ийе 
болайық, дәлиреги еки спектраллық участка жүдә тар ҳәм оларды 𝜆1 ҳәм 𝜆2 мәнислери 
менен тәрийиплеў мүмкин болсын. Мысалы, сынап лампа тәрепинен шағарылатуғын еки 
сызық усындай болып табылады. 𝜆1 менен 𝜆2 ушын максимумлар арасындағы қашықлық 
δφ максимумлардың орынларын анықлайтуғын 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 шәрти бойынша 
анықланады. Ҳақыйқатында да, дифференциаллап 

𝑑 cos𝜑 𝛿𝜑 = 𝑚 𝛿𝜆 
теңлигине ийе боламыз, яғный 

𝐷 =
𝛿𝜑

𝛿𝜆
=

𝑚

𝑑 cos𝜑
. 

(50.1) 

Демек, пәнжерениң дәўири D қанша киши болса ҳәм бақланатуғын спектрдиң тәртиби 
m қаншама үлкен болса дисперсия соншама үлкен болады екен. 

Интерференциялық әсбаплардың мүйешлик дисперсиясын да анықлаў қыйын емес. 
Есаплаўлар оның мәнисиниң әдетте үлкен болмайтуғынлығын көрсетеди (81-шынығыўға 
қараңыз). 

б. Спектраллық әсбаптың ажырата алыўшылық уқыплығы. Әдеўир дисперсияның 
болыўы монохроматлыққа қаншама жақын болса да бир бирине жақын болған 𝜆1 ҳәм 𝜆2 
спектраллық сызықларын айырып бақлаўға мүмкиншилик бермейди. Ҳақыйқатында да, 
дисперсия 𝜆1 ҳәм 𝜆2 еки толқыны ушын интенсивликтиң максимумлары арасындағы 
мүйешлик ямаса сызықлы қашықлықты анықлайды. Бирақ, қәлеген аппаратта оның 
дүзилисине байланыслы берилген толқын узынлығының максимумынан минимумына 
өтиў қандай да бир дәрежеде әстелик пенен болады. Сонлықтан экрандағы ямаса 
фотопластинкадағы жақтыландырылғанлықтың тарқалыўы 9.27-сүўретте көрсетилгендей 
түрге ийе болады. 

Жақтыландырылғанлықтың бақланатуғын тарқалыўы бирдей интенсивликке ийе 
болған бир бирине жақын 𝜆1 ҳәм 𝜆2 спектраллық сызықлар тәрепинен дөретилетуғын 
жақтыландырылғанлықтың қосындысы болып табылады; бул тарқалыў 𝐶 иймеклигиниң 
жәрдеминде сүўретленген. Солай етип, егер жақтыландырылғанлықтың төменлеўи 9.27-
сүўретте көрсетилгендей жатық болатуғын болса, онда дисперсия үлкен болған жағдайда 
да (үлкен 𝐴𝐵 қашықлығы) еки 𝜆1 ҳәм 𝜆2 толқын узынлықларының бар екенлигин табыўдың 
мүмкиншилиги болмайды. 

Аппараттың еки толқын узынлығының бар екенлигин көрсете алыўы ушын (толқынның 
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еки узынлығын ажырата алыўы ушын) максимумлардың арасындағы берилген 
қашықтықтағы еки сызықтың контурлары жеткиликли дәрежеде кескин болыўы шәрт 
(9.28-сүўрет). Бундай жағдайда еки максимумның (еки толқын узынлығының) бар екенлиги 
олардың ҳәр қайсысының өркешлери үлкен дәрежеде қабатласатуғын болса да, жүдә анық 
көринеди. Бул жағдайда еки максимумды бир биринен ажырата алыў мүмкиншилигиниң 
спектрдиң бойында интенсивликтиң тарқалыўы изертленип атырған усылдың (визуаллық 
ямаса фотометрлик) контарстқа сезгирлигине, интенсивликлердиң үлкен болмаған 
айырмасын исенимли түрде көриў мүмкиншилигине байланыслы екенлиги өз-өзинен 
түсиникли.  

 

 

 

9.27-сүўрет. Интенсивликлери бирдей 
болған бир бирине жақын еки 

спектраллық сызықлар косылғандағы 
жақтыландырылғанлықтың тарқалыўы. 

9.28-сүўрет. Ажыралатуғын еки 
спектраллық сызықлар ушын 

жақтыландырылғанлықтың тарқалыўы 
(Рэлей критерийи). 

 
Солай етип, еки сызықты ажырата алыў мүмкиншилиги бир қанша анықсызлыққа ийе 

болады. Рэлейдиң усынысы бойынша, егер еки өркеш 9.28-сүўреттегидей болып 
жайласқан болса, яғный биринши өркештиң максимумы екинши өркештиң минимумы 
менен бетлесетуғын болса, онда оларды бир биринен толық ажыратылған деп есаплаў 
қабыл етилген. Жоқарыда келтирилген шәртти қанаатландыратуғын толқын 
узынлығындағы δλ айырмасы спектраллық аппараттың бирдей интенсивликке ийе болған 
квазимонохромат спектраллық сызықларының жақын толқын узынлықларын ажырата 
алыў қәбилетлигин анықлайды. 

Жоқарыда келтирилген формадағы Рэлей критерийин интерференциялық спектраллық 
аппаратлар ушын қолланыўға болмайды. Бундай аппаратларда максимумнан минимумға 
өтиў дифракциялық пәнжереге қарағанда басқаша мүйешлик ғәрезликке ийе болады45. 
Сонлықтан Рэлей критерийине бар қанша басқа түр бериў қолайлы. Егер бир бири менен 
шегаралас болған еки спектраллық сызықлар бирдей интенсивликке ҳәм формаға ийе 
болатуғын болса, онда минимум қоңсылас максимумлардың 80 процентин қурайды. 
Бундай контрастты регистарцияның визуаллық усылларында да, объективлик 
усылларында да (фотографиялық ҳәм электрлик) үлкен исеним менен айырыўға болады. 
Усындай жағдайдан келип шыққан ҳалда ажырата алыўдың шегин бир бирине жақын ҳәм 
бирдей интенсивликке ийе болған сызықлардың интенсивлигиндеги ер тәризли 
ойықлықтың тереңлиги қоңсылас максимумлардың 20 проценттен кем болмайтуғындай 

                                                      
45 Айырма мынадан ибарат: дифракциялық пәнжерелерде (соның ишинде Майкельсон 

эшелоны да бар) бирдей интенситвликлерге ийе 𝑁 дана дастелер, ал интерференциялық 
спектроскопларда болса әстелик пенен ҳәлсирейтуғын шексиз көп санлы дәстелер қосылады. 
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етип алынады. 

Бундай формуларовкадағы ажырата алыўшылық критерийиниң шәртли екенлиги жүне 
де анығырақ көринеди. Интенсивликлери күшли айрылатуғын еки сызықты ажырата 
алыўдың мүмкиншилигин таллағанда ҳәр бир айқын жағдайды есапқа алған ҳалда ҳәр 
қыйлы факторлардан келип шығыўға туўры келеди. Бирақ, солай болса да, Релей 
критерийиниң шәртли екенлигине қарамастан ҳәр қыйлы әсбаплардың ажырата 
алыўшылық қәбилетликлерин салыстырыў ушын жүдә пайдалы болып шықты. Мысалы, 
спектраллық аппараттың узынлықлары бир бирине жақын толқынларды ажыратыўға 
уқыплығының тәртип 𝑚 ниң мәниси жоқары болған жағдайда және максимумлар кескин 
түрге ийе болатуғын болса (максимумның минимумға тик өтиў) жоқары болатуғынлығы 
тиккелей түсиникли. 

Спектраллық аппараттың ажырата алыўшылық қәбилетлигиниң өлшеми ретинде 
өлшеўлер алып барылатуғын λ толқын узынлығының көрсетилген δλ минималлық 
интервалына қатнасына, яғный 𝒜 = 𝜆/𝛾𝜆 шамасы қабыл етилген. 𝒜 шамасының мәнисин 
анықлаў ушын (мысалы, дифракциялық пәнжере ушын) 𝜆1 ҳәм 𝜆2 толқын узынлықлары 
ушын 𝑚 −тәртипли максимумлардың орынларын беретуғын шәртлерди қоямыз: 

𝑑 sin 𝜑𝑚
′ = 𝑚𝜆1, 𝑑 sin 𝜑𝑚

′′ = 𝑚𝜆2. (50.2) 
𝜆2 толқын узынлығы ушын m-максимумнан сәйкес минимумға өтиў ушын жүрислер 

айырмасы 𝜆2/𝑁 шамасына өзгеретуғындай етип түсиўши нурдың бағытын өзгертиў керек 
Бул қатнаста 𝑁 арқалы интерференцияланыўшы жақтылық дәстелериниң саны 
(пәнжерениң штрихларының саны) белгиленген (§ 46 ға қараңыз). Солай етип, 𝜆2 толқын 
узынлығы ушын минимум 

𝑑 sin 𝜑𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝜆2 +
𝜆2
𝑁

 
(50.3) 

шәртин қанаатландыратуғын 𝜑𝑚𝑖𝑛 бағытында бақланады. 
Рэлей шәрти 

𝜑𝑚
′ = 𝜑𝑚𝑖𝑛 

теңлигиниң орынланатуғынлығын дағазалайды. Сонлықтан 

𝑚𝜆1 = 𝑚𝜆2 +
𝑚𝜆2
𝑁

 ямаса 
𝜆2

𝜆1 − 𝜆2
= 𝑚𝑁 

теңликлери орынлы болады. 𝜆1 менен 𝜆2 шамалары бир бирине жақын, яғный 𝛿𝜆 = 𝜆1 −
𝜆2 айырмасы киши шама болғанлықтан, ажырата алыў күши  

𝒜 =
𝜆

𝛿𝜆
= 𝑚𝑁 

(50.4) 

шамасына тең болады. 
Солай етип, штрихлардың саны берилген жағдайда пәнжерениң ажырата алыў 

уқыплығы жоқары тәртипли спектрлерге өткенде үлкейеди екен. 𝒜 ның максималлық 
мәниси дифракция мүйешиниң синусының 1 ден үлкен болмаўы шәрти бойынша 
анықланған m ниң максималлық мәнисине сәйкес келеди. Нәтийжеде пәнжерениң 
тийкарғы формуласы 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 шәртинен 𝑚𝑚𝑎𝑥 = 𝑑/𝜆 ни табамыз ҳәм усыған сәйкес 
пәнжерениң максималлық ажырата алыўшылық уқыплығы 

𝒜𝑚𝑎𝑥 =
𝜆

𝛿𝜆
=
𝑁𝑑

𝜆
 

(50.5) 

формуласының жәрдеминде анықланады. Бирақ, 𝑁𝑑 шамасы пәнжерениң улыўмалық 
кеңлиги болып табылады. Усыған сәйкес, пәнжерениң максималлық ажырата алыўшылық 
уқыплылығы оның улыўмалық кеңлиги бойынша ямаса, дәлиреги, пәнжерениң биринши 
ҳәм ақырғы штрихларынан тарқалатуғын жақтылық дәстелериниң 𝑁𝑑/𝜆 толқын 
узынлықларында аңлатылған максималлық жүрислер айырмасының мәниси бойынша 
анықланады екен. 
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Демек, егер 𝑁1𝑑1 = 𝑁2𝑑2 теңлиги орынланатуғын болса, онда пәнжерениң 
максималлық ажырата алыў қәбилетлиги оның киши дәўирге ийе (𝑑1) штрихлардың көп 
санына (𝑁1) ямаса үлкен дәўирге ийе (𝑑2) штрихлардың аз санына (𝑁2) ийе екенлигинен 
ғәрезсиз екен. Бирақ, сол 𝑁1𝑑1 = 𝑁2𝑑2 шәрти орынланғанда майда етип кесилген пәнжере 
(киши 𝑑1 ҳәм үлкен 𝑁1) турпайы пәнжере сыяқлы максималлық ажырата алыў уқыплыгына 
ийе болаўы менен бирге үлкен артықмашлыққа ийе болады. Өйткени салыстырмалы 
жоқары емес тәртиплерде киши 𝑑 ға үлкен муйешлик дисперсия сәйкес келеди. Турпайы 
пәнжере болса тек салыстырмалы әдеўир үлкен болған тәртиплерде ғана тап сондай 
дисперсияға ҳәм ажырата алыў қәбилетлигине ийе болады [(50.1)- ҳәм (50.4)-аңлатпаларға 
қараңыз]. Бул тәртиптеги спектрлердиң интенсивликлери болса сырттан сызылған 
иймекликтиң тез түсиўиниң салдарынан жүдә киши (9.18-сүўреттеги штрихланған 
иймеклик). Дәўирдиң мөлдир болған бөлегин киширейтиў арқалы сырттан сызылған 
иймекликтиң кеңлигин "кеңейтиўге тырысыў" нәтийже бермейди. Себеби оның 
киширейиўи пәнжере өткеретуғын жақтылық ағысын киширейтеди. Сонлықтан үлкен 𝑚 
лерде энергияның жоқары концентрациясын тәмийинлейтуғын фазалық пәнжерелердиң 
пайдаланылыўы мүмкин (§ 48, 49 ларды қараңыз). Ақырында, киши 𝑑 менен 𝑚 лерде 
дисперсиялық область әдеўир үлкен (төменде келтирилген). Сонлықтан әмелий жақтан 
үлкен улыўмалық кеңликке ийе ҳәм штрихларының саны көп болған пәнжерелер жокары 
баҳаға ийе болады. Жоқарыда айтылып өтилгениндей, спектрдиң көзге көринетуғын 
областы ушын соғылған жақсы пәнжерелер 150 мм ге тең улыўмалық кеңликке ҳәм дәўири 
1/600 мм шамасына тең 100 000 дай штрихқа ийе болады. 

(50.4)-формула спектраллық аппараттың ажырата алыў уқыплығының спектрдиң 
тәртиби 𝑚 ниң әсбаптағы интерференцияланыўшы дәстелердиң санына көбейтемине тең 
екенлигин көрсетеди. Дифракциялық пәнжере ушын бул сан штрихлардың санына тең; 
Люммер-Герке пластинкасы ямаса Фабри-Перо эталоны ушын 𝑁 әдеўир интенсивликке ийе 
болған шагылысқан жақтылық дәстелериниң санына (эффектив нурлардың санына) тең 
деп шәртли түрде есаплаў мүмкин. 𝑅 шағылыстырыў коэффициентиниң мәниси үлкен 
болса бундай дәстелердиң саны да көп болады (§ 30 ға қараңыз). Майкельсон 
интерферометри ушын 𝑁 = 2, Майкельсон эшелоны ушын 𝑁 ниң мәниси пластинкалардың 
санына тең ҳ.т.б. 

Жақсы дифракциялық пәнжерениң үлкен ажырата алыў қәбилетлигиниң 𝑚 ниң үлкен 
болмаған мәнислеринде (2 ямаса 3) 𝑁 ниң оғада үлкен болған мәнислеринде (пәнжерениң 
штрихларының улыўмалық саны), ал интерференциялық спектроскопларда болса 𝑁 ниң 
мәниси үлкен емес (20-30 дан артық емес), бирақ, 𝑚 ниң мәниси жүдә үлкен (онлаған мың). 
𝑚𝑁 көбеймеси әсбаптан шығатуғын шетки жақтылық дәстелери арасындағы жүрислер 
айырмасын береди. Усы мәнис қәлеген әсбаптың ажырата алыў қәбилетлигин анықлайды. 

Жоқарыда келтирилген ажырата алыў қәбилетлигиниң тийкарыны сыпатында 
Рэлейдиң критерийи алынған. Бул критерийдиң ең үлкен әҳмийетли өзгешелиги мынадай 
талап қойылған: еки спектраллық сызық тәрепинен пайда етилетуғын интенсивликтиң 
қосынды тарқалыўында белгили бир үлеске ийе минимумның болыўы керек (мысалы, 
қоңсы максимумлардың 80 процентине ийе, 9.28-сүўретке қараңыз). Демек, Рэлей 
критерийине сәйкес жалғыз сызық болған жағдай менен қосы сызық болған жағдай 
арасында жақтыландырылғанлықтың тарқалыўында санлық айырманың, яғный, майда-
шүйдесине шекем қалдырмай өткерилетуғын өлшеўлерсиз де сезилерликтей болған 
айырманың болыўы керек (усыған сәйкес орайда максимум ҳәм минимум). Басқа сөз 
бенен айтқанда Рэлей критерийи тек визуаллық бақлаўдың өткерилиўин нәзерде тутады. 

Санлық өлшеўлерди әмелге асырған жағдайда адыратыў ҳақкындағы мәселениң 
қойылыўының өзгернтилиўи керек (Г.С. Горелик). Мейли, еки сызық бир бирине сондай 
жақын жатқан болсын, қосынды тарқалыўдың ортасында минимум емес, ал 
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жақтыландырыўдың максимумы жайласатуғын болсын (9.27-сүўретке қараңыз). Бундай 
жағдайда 𝐶 иймеклиги айырым алынған 𝐴 ҳәм 𝐵 иймекликлериндей түрге ийе болады. 
Бирақ, усындай жағдайға қарамастан, интенсивликтиң бул қосынды тарқалыўы жалғыз 
сызықтың таркалыўынан санлық айырмаға ийе болады. Дара жағдайда, қосынды 
тарқалыўдың кеңлиги жалғыз сызықтың тарқалыўының кеңлигинен киши болады. Егерн 
өлшеўлердиң дәллиги жеткиликли дәрежеде жоқары болса, онда бул айырманы өлшеў 
мүмкиншилиги пайда болады. Бундай жағдайда нурланыў спектринде бир емес, ал еки 
спектраллық сызықтың бар екенлигин анықлаў мүмкин. Солай етип, санлық өлшеўлерде 
ажыратыў критерийин былайынша айтыў мүмкин: егер жақтыландырылғанлықтың 
қосынды тарқалыўы жалғыз сызықтың тарқалыўынан өлшеўлер қәтелигинен үлкен шамаға 
айырмаға ийе болса, онда еки сызықты айырыў мүкин деп еспаланады. Демек, бул 
критерийге сәйкес дифракциялық пәнжерениң (ямаса басқа спектраллық аппараттың) 
берилген қәсийетлеринде спектраллық сызықтың контурларында интенсивликтиң 
тарқалыўын өлшеўдиң дәллиги қаншама жоқары болса, онда ажырата алыў қәбилетлиги 
де соншама жоқары болады. Абсолют дәл өлшеўлердиң шеклик жағдайында ажырата 
алыў қәбилетлиги шексиз жоқарылайды. 

в. Дисперсиялық область  𝐺. Тәжирийбе өткериўдиң күнделикли шараятларында 
биз толқын узынлығы λ ге тең монохромат толқын менен емес, ал толқын узынлығы λ ден 
λ + Δλ ге шекемги базы бир спектраллық участка менен ис алып барамыз. Толқын 
узынлықларының усындай жыйнағының орын алыўы спектраллық аппаратлардың, 
солардың ишинде айрақша жеткиликли дәрежедеги кең спектраллық интерваллар менен 
жумыс алып барғанда бир бириниң үстине түсетуғын жоқары тәртиптеги спектрлер 
бақланатуғын аппаратлардың жумысларының әдеўир қурамаласыўына алып келеди. 
Солай етип, ҳәр бир аппарат ушын дискрет максимумлар менен минимумлардың алыныўы 
мумкин болған спектраллық интервал Δλ ниң шеклик кеңлиги болады. Бул интервал 
спектраллық аппараттың дисперсиялық областы 𝐺 деп аталады. Әпиўайылық ушын, 
изертленетуғын жақтылық 9.29-сүўретте көрсетилгендей спектраллық қурамға ийе деп 
есаплаймыз ҳәм дифракциялық пәнжере ушын 𝐺 ны табамыз. 

 

 
9.29-сүўрет. 

λ ден λ + Δλ ге шекемги спектраллық 
интервалдағы интенсивликтиң тарқалыўы.  

Интервалдың оң шети ушын 𝑚 −тәртипли максимумның орны (толқын узынлығы λ +
Δλ)  

𝑑 sin 𝜑𝑚
∗ = 𝑚(λ + Δλ) (50.6) 

шәрти бойынша анықланады.  
Интервалдың шеп тәрептеги шети ушын (толқын узынлығы λ) (𝑚+ 1)-тәртипли 

максимумның ийелеген орны 
𝑑 sin 𝜑𝑚+1 = (𝑚 + 1)𝜆 (50.7) 

аңлатпасының жәрдеминде бериледи. 
Қоңсылас тәртипли максимумлар бир бириниң үстине түсе баслайды, яғный  

𝜑𝑚
∗ = 𝜑𝑚+1, 

яғный 
𝑚(λ + Δλ) = (𝑚 + 1)𝜆 

ямаса 
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𝐺 = ∆𝜆 =
𝜆

𝑚
 

теңлиги орынланғанда интерференциялық сүўрет түсиниксиз бола баслайды. 
Солай етип, әсбаптың дисперсиялық областы усы әсбапта бақланатуғын 

интерференцияның тәртибинен ғәрезли болады екен (§ 21 менен салыстырыңыз). 
Интерференциялық спектроскоплар ҳәм Майкельсон эшелоны ушын бақланатуғын 

максимумлар барлық ўақытта оғада үлкен жүрислер айырмасына, яғный жоқары 
тәртипли максимумларға сәйкес келеди (𝑚 ниң мәниси бир неше мың ямаса бир неше 
онлаған мың). Сонлықтан Δλ~𝜆/10000, яғный бундай әсбаплар ушын ангстремниң 
бөлимлерине тең болған жүдә киши дисперсиялық область тән. 

Дифракциялық пәнжере ушын әдетте екинши ямаса үшинши тәртиплерди бақлайды, 
яғный 𝑚 = 2 ямаса 3. Усыға сәйкес дисперсиялық область Δλ = 𝜆/2 ямаса λ/3 жүдә 
жоқары. Дифракциялық пәнжерениң оғада үлкен артықмашлығы усыннан ибарат, ол ҳәтте 
ақ жақтылықты, яғный жүдә кең болған спектраллық интервалды (мыңлаған ангстрем) 
таллаўға мүмкиншилик береди. Ал, мысалы, Люммер-Герке пластинкасы болса бир 
ангстремнен үлкен болған спектраллық интервалларда максимумларды бир биринен 
айырылып көрсете алмайды. Сонлықтан интерференциялық спектроскоплар жүдә бир 
текли болған, мысалы сийреклетилген газлердиң спектраллық сызықларын бақлаў ушын 
жарайды. Олар усындай сызықларды таллағанда олардың қурамында бир неше 
сызықлардың бар екенлигин (жуқа структура), сызықлардың кеңлигин баҳалаўға, сыртқы 
тәсирлердеги өзгерислердиң жүзеге келетуғынлығын (сызықлардың бир неше 
қураўшыларға бөлинетуғынлығын, мысалы, Зееман эффекти) анықлаўға мүмкиншилик 
береди. 

Төменде келтирилген әпиўайы тәжирийбе дисперсиялық областтың әҳмийетин жүдә 
көргизбели етеди. Жақтылық шығарған моментте сынаплы лампа төменги басымдағы 
сынаптың пуўларына ийе болады ҳәм Фабри-Перо эталоны (айналар арасындағы 
қашықлық шама менен 1 см) орналастырылған спектроскопта кескин түрдеги 
максимумлар менен минимумларға ийе салыстырмалы тар сызықларды береди.  Бир 
қанша ўақыттан кейин лампа қызады ҳәм сызықлар кеңейеди. Бундай жағдайда Δλ ниң 
мәниси әсбаптың G көрсеткишинен үлкен болады: максимумлар бир бири менен 
қосылады ҳәм интерференциялық сүўрет жоғалады. Бирақ, егер лампаны күшли 
вентиллятор менен салқынлатсақ, онда ол салқынлайды ҳәм максимумлар қайтадан 
ажыралады. 

г. Спектраллық әсбаплардың қәсийетлерин салыстыры ў . Ҳәр қыйлы 
спектраллық аппаратлардың қәсийетлерин бир бири менен салыстырыў 9.2-кестеде 
берилген; 𝐺 = 𝛥𝜆 шамасы мәниси 𝜆/𝑚 ге тең  дисперсия областын, 𝒜 =  𝜆/𝛿𝜆 мәниси 𝑚𝑁 
ге тең болған ажырата алыў күшин аңгартады. Кесте спектрдиң жаысл областы ушын 
дүзилген (λ = 5000 Å = 500 нм). 

9.2-кесте 
Ҳәр қыйлы спектраллық аппаратлардың характеристикалары 

 

 𝑚 𝑁 𝐺, Å 𝒜 Жуўық 
түрдеги δλ, Å 

Фабри-Перо эталоны, 𝑑 = 25 мм, 
𝑅 = 0,9. 

105 30 0,05 3·106 0,0017 

Майкельсон интерферометри. 106 2 0,005 2·106 0,0025 

Люммер-Герке пластинкасы. 5·104 10 0,10 5·105 0,01 

Майкельсон эшелоны. 1·104 30 0,50 3·105 ~0,017 

Дифракциялық пәнжере. 3 105 ~1700 3·105 ~0,017 
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9.2-кестеде келтирилген мағлыўматлар усы түрдеги ең жақсысы болмаса да, жаман 
емес қуралларды сыпатлайды. 

Жоқарыда келтирилген салыстырыўлардан жақсы дифракциялық пәнжерениң жақсы 
интерференциялық спектроскоплардың ажырата алыўшылық қәбилетлигиндей 
қәбилетликке ийе болатуғынлығын көрсетеди. Бирақ оның қолланылыў областы 
салыстырмас дәрежеде үлкен (дисперсия областы). Пәнжере менен жетиў мүмкин болған 
ең жоқары нәтийжелерди алыў процессинде оны пайдаланыўдың қурамалылығы оның 
кемшилиги болып табылады. Бирақ ажырата алыў күши 𝒜 ≈ 3·1010-105 шамасына тең орта 
классқа кириўши әсбапларда пәнжере ең жақсы дисперсли элементлердиң қатарына 
киреди, қала берсе ол призмалық системаларға салыстырғанда артықмашлықларға ийе (§ 
94 қараңыз). Сонлықтан дифракциялық спектраллық әсбаплар ең көп қолланылатуғын 
әсбаплар болып табылады. 

Ҳәр қыйлы спектраллық аппаратлардың хызметин комбинациялаў жолы менен 
гейпара ўақытлары ажырата алыў қәбилетлигин төменлетпей аппаратураның дисперсия 
областын жоқарылатыўға болады. Бундай арнаўлы жағдайларды биз қарамаймыз. 

 
§ 51. Жақтылық импульсин таллағандағы спектраллық аппараттың тутқан орны 

 
Спектраллық аппараттың жәрдеминде биз қурамалы толқынлық импульсти спектрге 

жаямыз, яғный бул импульстеги ҳәр қыйлы жийиликлер бойынша топланған энергияның 
тарқалыўын табамыз. Бирақ, буннан алдыңғы параграфтан көринип турганындай, ҳәр 
қыйлы ажыратыў күшине ийе болған спектраллық әсбаплар ушын энергияның жийиликлер 
бойынша тарқалыўы ҳәр қыйлы болып шығады. Ондай болатуғын болса, спектраллық 
әсбаптың жәрдеминде импульсти үйрениўдиң нәтийжеси испульстиң қәсийетлеринен де 
(оның ўақытқа байланыслы өзгериў нызамынан, яғный импульстиң формасы менен 
узынлығынан) ҳәм спектраллық аппараттың қәсийетлеринен (оның ажырата алыўшылық 
қәбилетлигинен) ғәрезли болады. 

Әсбаптың ажырата алыўшылық қәбилетлиги қанша жоқары болса, ол энергияның 
спектраллық тарқалыўына соншама киши тәсир етеди; керисинше, ажырата алыў 
қәбилетлиги киши болған жағдайда алынған картина жоқары дәрежеде әсбаптың 
қәсийетлери менен анықланады ҳәм бақланатуғын импульстиң өзгешеликлерин жеткерип 
бермейди. 

Бирақ, мынадай бир әҳмийетли жағдайды есте сақлаў керек: шексиз үлкен болған 
ажырата алыўшылық қәбилетликке ийе болған әсбап бар болған жағдайда 
спектрограмманың түри импульстиң формасы бойынша бир мәнисли анықланған болар 
еди. Ал, қарама-қарсы мәнистеги жуўмақ дурыс емес: усындай спектрограммаға ийе болып 
биз толқын импульсиниң формасы ҳаққында ҳеш нәрсе де айта алмаймыз. 

Ҳақыйқатында да, идеал спектрограмма тәрепинен берилген импульстиң 
энергиясының жийиликлер бойынша тарқалыўы ҳаққындағы мағлыўматлар импульсти 
Фурье теоремасына сәйкес қатарға жайған жағдайдағы усы қатардың (интегралдың) 
айырым элементлериниң коэффициентлерин ғана береди. Өйткени, айырым спектраллық 
сызықтың интенсивлиги қатардың сәйкес коэффициентиниң жәрдеминде анықланылады. 
Бирақ, импульстиң формасы тек бул коэффициентлердиң мәнислеринен ғана емес, ал 
оның айырым қураўшыларының фазаларының қатнасынан да ғәрезли болады.  Сонлықтан 
пүткиллей ҳәр қыйлы болған импульслер Фурье коэффициентлериниң тек бир мәнисине 
сәйкес келиўи мүмкин ҳәм, сонлықтан, тек бир ғана спектраллық тарқалыўды береди. 
Солай етип, берилген аппараттың жәрдеминде берилген толқын импульсин қатарға жайыў 
ҳаққындағы мәселе бир мәнисли шешиледи. Ҳәтте шексиз үлкен ажырата алыў күшине ийе 
болған әсбаптың жәрдеминде алынған оның спектри бойынша басланғыш спектрди қайта 
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тиклеў анық емес мәселе болып қалады. 

Дифракциялық пәнжере ямаса басқа спектраллық аппарат басланғыш импульстың 
формасы ушын математикалық аңлатпа белгили болған жағдайда оны математикалық 
жоллар менен синусоидалық қураўшыларға жайыў сыяқлы мәселени шешетуғын әсбап 
болып табылады. 

Усындай көз-қарастан, толқын импульслери тәрепинен жеткерилип берилетуғын 
монохромат емес жақтылықты, дара жағдайда ақ жақтылықты монохромат жақтылық 
толқынларының жыйнағынан турады деген тастыйықлаў шаўқым дурыс музыкалық 
тонлардың жыйнағынан турады деген тастыйықлаўдай мәниске ийе болмай қалады. Сес 
импульсиндеги сыяқлы жақтылық импульсинен де сәйкес таллаўшы инструменттиң 
жәрдеминде анаў ямаса мынаў әпиўайы тонды бөлип алыўға болады (монохромат 
жақтылық). Бирақ, үйренилетуғын импульсти бизиң аппаратымыз түрлендиретуғын 
қураўшылардың монохроматлығының дәрежеси әсбаптың қәсийетинен ҳәм оның ажырата 
алыўшылық күшинен ғәрезли. Сонлықтан спектраллық әсбаптың жәрдеминдеги 
таллаўдың жоқары дәрежеде ямаса төмен болғанлығы импульсти түрлендириў ушын 
қандай әсбаптың пайдаланылғанлығына байланыслы болып шығады. Усындай 
түрлендириўдиң механизми пәнжерениң импульске тәсирин үйренгенде айрықша айқын 
болады. Соның менен бирге бул мысал спектрдиң түриниң спектраллық аппараттың 
ажырата алыў уқыплығынан қанша күшли ғәрезли екенлигин анық көрсетеди. 

 
 

9.30-сүўрет.  
Импульсти дифракциялық пәнжере 

арқалы өткенде монохромат 
толқынлардың жыйнағына түрлердириў. 

 

 
Мейли, ықтыярлы формаға ийе болған қысқа импульс нормаль бағытта дифракциялық 

пәнжереге келип түсетуғын болсын46; нормаль менен φ мүйеши менен берилген бағытта 
жайласқан қабыл етиўши аппаратқа тәсирди қараймыз (9.30-сүўрет). Пәнжерениң барлық 
мөлдир элементлери (саңлақлары) бир ўақытта P ноқатына φ дифракция мүйеши менен 
бағытланған уйытқыўлардың дереклерине айланады. Бирақ, сүўретте көринип 
турғанындай, бул айырым уйытқыўлар P ноқатына бир ўақытта келип жетпейди, ал 
системалы түрде (𝑑 sin𝜑)/𝑐 шамасына кешигеди, бул қатнаста 𝑑 — пәнжерениң дәўири, 
ал 𝑐 — жақтылықтың тезлиги. Демек, P ноқаты бир бириниң изинен 𝑇 = (𝑑 sin𝜑)/𝑐 ўақыт 
аралығынын кейин қайталанатуғын дәўирли түрдеги уйытқыўларды алады. Соның менен 
бирге ҳәр бир φ бағыты ушын өзиниң 𝑇 шамасына тең тәсир етиў дәўири болады. 
Нәтийжеде пәнжереге келип түсетуғын импульс жалғыз болса да, қәлеген 𝑃 ноқатындағы 
тәсир дәўирли характерге ийе. Пәнжере қаншама көп саңлаққа ийе болса, дәўирли тәсир 
де узақ ўақыт тәсир етеди. Шексиз көп санлы саңлаққа ийе идеал пәнжере болған 
жағдайда (шексиз үлкен ажырата алыў күшине ийе), дәўирли тәсир шексиз көп ўақыт даўам 
созылады. Фурье теоремасы бойынша бундай шексиз дәўирли тәсирди дәўирлери 

𝑇,
𝑇

2
,
𝑇

3
, … шамаларына тең синусоидалық тербелислердиң жыйнағы түринде көрсетиледи. 

Ал олардың амплитудалары болса импульстиң формасы менен узынлығынан, пәнжерениң 

                                                      
46 Узынлығы қәлеген T дан киши болғанлығы себепли биз импульсти "қысқа" деп атадық 

(төменге бериледи). 
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мөлдир ҳәм мөлдир емес орынларының өлшемлериниң қатнаслары бойынша 
анықланатуғын усындай дәўирли тәсирлерден ғәрезли. Дәўирли соққыларды 
синусоидалық тербелислерге усындай етип жайыў P ноқатындағы қубылыслар усы ноқатқа 
толқын узынлықлары сәйкес 

𝜆1 = 𝑐𝑇 = 𝑑 sin𝜑 , 𝜆2 = 𝑐
𝑇

2
=
𝑑

2
sin𝜑 , 𝜆3 = 𝑐

𝑇

3
=
𝑑

3
sin𝜑 , … 

шамаларына тең болған монохромат толқынлар келетуғындай болып жүзеге келеди. Солай 
етип, φ бағытында толқын узынлықлары 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 шәртин қанаатландыратуғын (𝑚 
арқалы пүтин сан белгиленген), яғный дифракциялық спектрдиң бас максимумлардың 
орынларын анықлайтуғын монохромат жақтылық толқынлары бақланады. 

𝜑 = 0 бағытында барлық саңлақлардын импульслер бир ўақытта келип жетеди: 
дәўирли тәсир пайда болмайды ҳәм ноллик максимум "ақ" болып қалады. Бул 
жуўмақлардың барлығы да дифракциялық пәнжерелердиң әдеттеги теориясына сәйкес 
келеди (§ 46 ға қараңыз). Келтирилген таллаў импульсти тәрийиплейтуғын дәўирли емес 
функцияны гармоникалық қураўшыларға жайыў бойынша математикалық операцияның 
орнына биринши орынға импульсти дәўирли процесске түрлендириўдиң физикалық 
картинасын қояды ҳәм соған сәйкес дифракциялық пәнжерениң импульске тәсириниң 
механизмин көрсетеди. 

Алынған дәўирли тәсирди қараў ушын бизиң математикалық жоллар менен дәўирли 
функцияны синусоидаларға жайыўды қолланғанымыз базы бир қанаатландырмайтуғын 
сезимди пайда етиўи мүмкин. Бирақ, бул жағдайда да физикалық жол менен жүриўге 
болады. Биз әдеттегидей (саңлақлы) пәнжере, яғный мөлдир ҳәм мөлдир емес 
орынлардың дәўирли түрде гезеклесип жайласыўы менен ис алып бардық. Басқа сөз бенен 
айтқанда, пәнжерениң өткериў коэффициенти 𝜏 пәнжере бойлап дәўирли түрде 0 ден 1 
ге шекем секирмели түрде өзгереди (9.31-а сүўрет). Енди мөлдирлиги x координатасының 
бағытында 𝜏 = sin[(2𝜋/𝑑)𝑥] синусоидалық нызам бойынша өзгеретуғын, яғный τ дың 
мәниси +1 ден -1 ге шекем өзгеретуғын пәнжереге ийе болайық (d арқалы пәнжерениң 
кеңисликлик дәўири белгиленген, 9.31-b сүўрет). τ шамасының терис мәниске, яғный 
өтиўши жақтылықтың амплитудалары терис мәниске ийе болатуғынлығы жүдә әпиўайы 
мәниске ийе: бул оң ҳәм терис амплитудалы толқынлардың фазаларының қарама-қарсы 
екенлигин билдиреди. Демек, бизиң пәнжеремиз амплитудалы-фазалық характерге ийе: 
кеңисликлик дәўирдиң ярымында амплитуда бирден нолге шекем өзгереди, ал екинши 
ярымында нолден бирге шекем үлкейеди, бирақ фаза кериге қарай өзгерген. 

 

 
 
 

9.31-сүўрет. 
Пәнжерениң өткериў коэффициенти τ дың 
координата 𝑥 тан ғәрезлиги: 𝑎 − дәўири 𝑑 
ға тең саңлақлы пәнжере, 𝑏 − дәўири 𝑑 ға 

тең болған синусоидалы пәнжере. 

Бундай пәнжере ушын жоқарыда келтирилген таллаўларда қайталап (9.30-сүўретке 
қараңыз) 𝑃 ноқатына шекем (φ бағытында) ўақыт бойынша 
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sin (
2𝜋

𝑇
 𝑡) 

нызамы бойынша өзгеретуғын жақтылық қоздырыўы жетип келетуғынлығын көремиз (бул 

аңлатпада 𝑇 =
𝑑 sin𝜑

𝑐
). 

Ҳақыйқатында да 𝑃 ноқатына шекем ўақыттың өтиўи менен өткериў коэффициенти   

sin (
2𝜋

𝑇
 𝑥) нызамы бойынша өзгеретуғын участкалардан қоздырыўлар келип жетеди, 

соның менен бирге 𝑥 тың мәниси 𝑇 ўақыты ишинде 𝑥 тың мәниси d ға өзгеретуғындай 

болып ўақытқа пропорционал рәўиште өзгереди, яғный 𝑥 =
𝑑

𝑇
 𝑡. Сонлықтан, 𝑃 қозыўы 

sin (
2𝜋

𝑇
 𝑥) = sin (

2𝜋

𝑇
 
𝑑

𝑇
 𝑡) = sin (

2𝜋

𝑇
 𝑡) 

нызамы бойынша өзгереди. 
Егер бизиң пәнжеремиз узынлығы бойынша шексиз болатуғын болса (яғный шексиз 

үлкен ажырата алыўшылық қәбилетликке ийе), онда бул синусоидалық қозыў ўақыт 
бойынша шекленбеген ҳәм дәўири 𝑇 ямаса толқын узынлығы 𝜆 = 𝑐𝑇 = 𝑑 sin𝜑 болған 
монохромат толқын болып табылады. 

Демек, синусоидалық пәнжере болған жағдайдағы максимумның пайда болыў шәрти 
әдеттеги дифракциялық пәнжерени тәрийиплейтуғын 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆 шәртиниң орнына 

𝑑 sin𝜑 = 𝜆 (51.1) 
түрине ийе болады. Тийкарғы айырма мынадан ибарат: синусоидалық пәнжередеги 

дифракция тек ғана биринши тәртипли максимумлардың пайда болыўына алып келеди 
(𝑚 = ±1). Ал әдеттеги пәнжерелерде болса нолинши максимум ҳәм ҳәр қыйлы 
тәртиплердеги максимумлар пайда болады (Рэлей). Сонлықтан бундай пәнжереде толқын 
узынлығы λ болған монохромат толқын (51.1) шәрти менен анықланатуғын ±𝜑 мүйеши 
астында дифракцияланады. Ықтыярлы формаға ийе болған импульс дәўири 𝑑 болған 
шексиз үлкен ажырата алыў күшине ийе синусоидалық пәнжереге түсип монохромат 
толқынлардың жыйнағына түрлендириледи. Олардың ҳәр қайсысы (51.1)-шәрт бойынша 
анықланатуғын өзиниң φ бағыты бойынша тарқалады. Бул айырым монохромат 
толқынлардың интенсивликлериниң (амплитудаларының) қатнасы импульстиң түринен 
ғәрезли болады. Егер пәнжередеги штрихлардың саны шексиз үлкен болмаса, онда ҳәр 
қыйлы φ бағытлары бойынша тарқалатуғын айырым цуглардың ўақыт бойынша узынлығы 
қысқарады ҳәм импульстен бөлинип шыққан толқынлар монохромат болмай қалады. 
Шекли пәнжерениң импульсти түрлендириўиниң нәтийжесинде алынған бул шама менен 
монохромат цуглар импульстиң түри менен де, пәнжерениң өлшемлери менен де, яғный 
берилген дәўирдеги оның штрихларының саны менен де анықланады. Бул параметрлер 
пәнжерениң ажырата алыў қәбилетлигин тәрийиплейди. 

Басқа спектраллық аппаратлар ушын таллаўлар бир қанша қурамаласады, бирақ 
олардың мәниси өзгериссиз қалады 47 (92-шынығыўды да қараңыз). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
47) Спектраллық жайыў ҳәм спектраллық аппараттың түрлендириўшилик орны мына китапта 

толық қарап шығылған: Г. С. Горелик. Колебания и волны. Москва. Физматгиз. 1959. 
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КӨП ӨЛШЕМЛИ СТРУКТУРАЛАРДАҒЫ ДИФРАКЦИЯ 
 

§ 52. Дифракциялық пәнжере бир өлшемли структура сыпатында 
 
§ 50 де баянланған мағлыўматлар (ҳәм, сондай-ақ, тек биринши тәртипли спектрлерди 

беретуғын синусоидалық пәнжерелердеги дифракцияның Рэлей тәрепинен ашылған 
өзгешеликлери) қәлеген түрдеги структуралардағы дифракция ҳаққындағы мәселени 
қараўдың улыўмалық ҳәм ис жүзинде әҳмийетли болған усылы болып табылады. 
Структураның қандай болыўына қарамастан (атап айтқанда егер ол дәўирли болмаса да) 
дифракция қубылысы орын алады. Бирақ, әмелий жақтан кең тарқалған бундай жағдайда 
дифракциялық сүўретти есаплаў әдеўир қыйын мәселе болып табылады. Рэлей усындай 
мәселелерди шешиўдиң жүдә улыўмалық усылын көрсетти. 

§ 4 те биз ўақыттың қәлеген функциясын ҳәр қыйлы дәўирлерге, амплитудаларға ҳәм 
фазаларға ийе ўақыттың синусоидалық функцияларының жыйнағы түринде көрсетиўдиң 
мүмкин екенлигин көрдик. Тап сол сыяқлы, қәсийети, мысалы, өткериў коэффициенти, 
кеңисликлик координаталардың функциясы болған қәлеген кеңисликлик структураны 
синусоидалық структуралардың жыйнағы түринде көрсетиў мүмкин (Фурье теоремасы). 
Атап айтқанда, егер структураның өткериў коэффициенти тек ғана бир координатадан 
ғәрезли болса (мысалы 𝑥 тан), онда айырым түрде алынған синусоидалық 

структуралардың өткериў коэффициенти 𝑎 sin (
2𝜋

𝑑
𝑥 + 𝜓) түрине ийе болады. Бул 

аңлатпада 𝑎 – амплитуда, 𝑑 – кеңисликлик дәўир ҳәм ψ – фаза. Дәўирли емес структура 
үзликсиз түрде өзгеретуғын дәўирге ийе синусоидалық структуралардың жыйнағы түринде 
бериледи (Фурье интегралы түринде көрсетиў). Дәўири 𝑑 ға тең дәўирли структура 
қатардың ағзаларының суммасы түринде көрсетиледи. Улыўма жағдайда олардың бири 
турақлы шама болып табылады, ал қалғанлары дәўири 𝑑, 𝑑/2, 𝑑/3, . .. шамаларына тең 𝑥 

тың функциялары болып табылады. Яғный қалған ағзалары 𝑎𝑛 sin (
2𝜋𝑛

𝑑
 𝑥 + 𝜓𝑛) түрине ийе 

болады (𝑛 = 1, 2, 3, …, Фурье қатары түринде көрсетиў). Бул қаралған структураның 
характери қатардың айырым синусоидалық ағзаларының амплитудалары менен 
фазаларының мәнислерин анықлайды. Сонлықтан қурамалы структурадағы дифракцияны 
бул структураның Фурье жайыўының ҳәр бир айырым қураўшысындағы дифракцияны 
қараў жолы менен есаплаў мүмкин. Фурье қатарының турақлы ағзасы ноллик максимумды, 
ал синусоидалық ағзалардың ҳәр бири биринши тәртипли еки максимумды береди (𝑚 =
 ±1). Синусоидалық структуралардың дәўирлери ҳәр қыйлы болғанлықтан, биринши 
тәқртипли максимумларға сәйкес келетуғын мүйешлер де ҳәр қыйлы болады ҳәм 
жыйнағында барлық структураның толық дифракциялық сүўрети алынады. Усындай көз-
қарастан, әдеттеги дифракциялық пәнжерениң жоқары тәртипли максимумлары мәниси 
бойынша оған сәйкес келетуғын синусоидалық қосылыўшының биринши тәртипли 
максимумы болып табылады. Мысалы, үшинши тәртипли максимум (𝑚 = ±3) дәўири 𝑑/3 
ке тең болған үшинши синусоидалық структурадағы биринши тәртипли максимум (𝑚 =
±1) болып табылады. Солай етип, биз тәрепинен үйренилген бир өлшемли пәнжере ушын 
(тек ғана бир координата бойлап өзгеретуғын өткериў коэффициенти бар пәнжере) бизлер 
қараўдың улыўмалырақ болған усылының жәрдеминде тәжирийбе менен сәйкес 
келетуғын нәтийжени аламыз. 

 
§ 53. Еки өлшемли структурадағы дифракция 

 



181 
 

Жақтылық тәстесиниң алдында жайласқан пдастинканың өткериў коэффициенти тек 
бир бағытта ғана өзгерип қоймай, ал бизиң пластинкамыздың барлық бетинде өзгериске 
ушырайтуғын жағдай әдеўир кеңирек тарқалған. Оған мысал ретинде тәртипсиз түрде шаң 
түскен шийше пластинканың бетин ямаса суўықтың салдарынан пайда болған нағышқа ийе 
айнаны көрсетиў мүмкин. Өткериў коэффициентиниң усындай өзгерисин бизиң 
бетимиздеги еки координата бойынша өзгерис сыпатында тәрийиплеўдиң мүмкин 
екенлиги түсиникли, бундай структура еки өлшемли структура болып табылады. Ең 
әпиўайы жағдайда бул еки өлшемли дәўирли структура (еки өлшемли пәнжере), ал улыўма 
жағдайда көп санлы еки өлшемли пәнжерелердиң жыйнағы болып табылады. 

Дәўирлери 𝑑1 ҳәм 𝑑2 болған бир бирине перпендикуляр қойылған еки өлшемли 
пәнжерени қараймыз. Усындай жағдайда еки шийше пластинканың үстине сызыў жолы 
менен алынған еки әдеттегидей дифракциялық пәнжерени штрихларын бир бирине 
перпендикуляр түрде бир бириниң үстине жайластырыў жолы менен алыў мүмкин. 

Монохромат жақтылықтың жиңишке дәстеси вертикал бағыттағы штрихлары бар 
биринши пәнжере арқалы өткенде горизонт бағытындағы сызықтың бойынша 
максимумлардың жыйнағын бериўи керек (ноллик ҳәм жоқары тәртиптеги максимумлар). 

 

 
 
 

10.1-сүўрет. 
Еки өлшемли дифракциялық пәнжередеги 

интенсивликтиң тарқалыўының схема 
түриндеги сүўрети. 

 

Ҳәр бир максимумға сәйкес келетуғын жақтылық дәстеси екинши пәнжере арқалы 
өткенде вертикал сызықтың бойында максимумларды пайда ететуғын жаңа жақтылық 
дәстелерине айланады. Спектрдиң толық сүўрети 10.1-сүўретке усайды. Дақлардың 
қасындағы 0,0; 0,1; 1,1; 1,2 ҳ.т.б. санлар биринши ҳәм екинши пәнжерелердеги спектрдиң 
тәртибин көрсетеди; олардың интенсивликлери пәнжерениң дифракциялық 
спектрлериндеги интенсивликтиң тарқалыўы нызамы бойынша кемейеди. Усындай 
пәнжередеги дифракцияның элементар теориясын бериў қыйын емес. 

Мейли, жақтылық усындай пәнжереге нормал бағытта түсетуғын болсын. 
Жақтылықтың бағытын Z көшери, ал пәнжерелер бойындағы бағытларды X ҳәм Y 
көшерлери етип аламыз. Түсиўши дәстениң бағытын 𝛼0, 𝛽0, 𝛾0 мүйешлери, ал 
дифракцияланған нурдың бағытын α, β, γ мүйешлери менен тәрийиплеймиз. Биз қарап 
атырған жағдайда 𝛼0 = 𝜋/2, 𝛽0 = 𝜋/2, 𝛾0 = 0, яғный cos 𝛼0 = cos 𝛽0 = 0, cos 𝛾0 = 1. 

Дифракцияланған нурдың X бойындағы аўысыўы дифракцияның мүйешлериниң 
минимумлары менен максимумларының пайда болыўына алып келеди. Бир өлшемли 
пәнжерениң теориясын пайдаланып биз бас максимумлардың турған орынларының  

𝑑1 cos 𝛼 = 𝜆, 2𝜆, 3𝜆, … ,𝑚1𝜆 (53.1) 
шәртлерин қанаатландыратуғынлығын табамыз. 

Тап усыған сәйкес, Y бағытындағы дифракция  
𝑑2 cos 𝛽 = 𝜆, 2𝜆, 3𝜆, … ,𝑚2𝜆 (53.2) 

шәртлери менен анықланатуғын бағытларда максимумлар менен минимумларды 
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беретуғынлығын табамыз. 

Солай етип, жоқарыда жазылған шәртлердиң екеўин де қанаатландыратуғын 
бағытларда максимумлардың болатуғынлығын көремиз. Соның менен бирге 𝑚1 ҳәм 𝑚2 
пүтин санларының ҳәр бир жубына анаў ямаса мынаў тәртиптеги максимум сәйкес келеди. 
Усындай жоллар менен табылған α менен β мүйешлериниң мәнислери бойынша  

cos2 𝛼 + cos2 𝛽 + cos2 𝛾 = 1 (53.3) 
геометриялық қатнасының тийкарында γ мүйешиниң мәнисин табамыз. Демек,  

𝑑1 cos 𝛼 = 𝑚1𝜆, 
𝑑2 cos 𝛼 = 𝑚2𝜆, 

cos2 𝛼 + cos2 𝛽 + cos2 𝛾 = 1 

 
(53.4) 

үш шәрттен (𝑚1 менен 𝑚2 лер пүтин санлар) биз берилген структура ушын (𝑑1 менен 
𝑑2 лер берилген) ҳәм берилген λ толқын узынлығы ушын жақтылықтың бас максимумлары 
бақланатуғын α, β, γ мүйешлериниң мәнислерин табамыз. Егер бизиң пәнжеремиз көп 
санлы элементлерге (штрихларға) ийе деп болжасақ, онда бас максимумлар жүдә кескин 
ҳәм оларда дифракцияланған толқынлардың дерлик барлық энергиясы топланған болады. 
Демек, дерлик барлық жақтылық тек ғана көрсетилген бағытларда, дәлиреги сол 
бағытлардың әтирапындағы үлкен емес денелик мүйештиң ишинде ғана бақланады. 

Егер 𝑑1 ҳәм 𝑑2 пәнжерелер бир бирине перпендикуляр болмаса, ал бир бири менен 
қандай да бир мүйеш жасайтуғын болса, онда бул жағдайларда да бизиң таллаўларымыз 
өз күшинде қалады, тек ғана геометриялық қатнаслар өзгериске ушырайды. Әлбетте, 
максимумлар (дақлар) жайласқан орынлар пәнжерелердиң штрихлары арасындағы 
мүйештен ғәрезли болады. Сонлықтан, дақлардың жайласыўлары бойынша штрихланған 
беттиң структурасы, яғный 𝑑1 ҳәм 𝑑2 ҳәм пәнжерелердиң бир бирине салыстырғандағы 
ориентациялары ҳаққында гәп етиўге болады. 

Егер бетлик структура дәўирли болмаса, онда таллаў ушын Рэлей усылын пайдаланыў 
керек. Сүўрет қурамалырақ болып алынады. Мысалы, егер структура формасы бойынша 
да, өлшемлери бойынша да жақын, бирақ пүткиллей ҳәр қыйлы ориентацияларға ийе 
бөлекшелерден туратуғын болса (шаң басқан пластинка, шийшениң бетиндеги суўықтың 
нәтийжесинде пайда болған нағышлар), онда бундай структура мүмкин болған барлық 
ориентацияларға ийе болған әпиўайы пәнжерелердиң жыйнағына эквивалент, ал сәйкес 
дифракциялық сүўрет концентрлик шеңберлер түрине ийе болады. Бундай қубылысты 
усындай пластинка арқалы жақтылықтың үлкен болмаған жақтылы дерегине қараў жолы 
менен аңсат бақлаўға болады. 

 
§ 54. Үш өлшемли структуралардағы дифракциялық қубылыслар 

 
Кеңисликлик бир теклилик болмаған жағдайлардағы дифракция ең үлкен әмелий 

әҳмийетке ийе. Бундай жағдайда толқын бир текли орталықта емес, ал ҳәр қыйлы 
участкаларында толқынның тарқалыў тезлиги ҳәр қыйлы, яғный сыныў көрсеткишиниң 
мәниси ҳәр қыйлы болған орталықта тарқалады.  

Егер орталық толығы менен бир текли, яғный оның қәлеген үлкен емес областының 
сыныў көрсеткиши басқа областтың сыныў көрсеткишине тең болса, онда жақтылық 
толқыны орталықта бағытын өзгертпей тарқалады48.  

Сондай-ақ, усындай орталықта тарқалатуғын тегис толқын усындай тегис толқын болып 
қала береди. Бул жуўмақты жақтылықтың туўры сызықлы тарқалыўын түсиндириў ушын 

                                                      
48 Сызықлы өлшемлери жақтылықтың толқын узынлығынан киши болған областларды үлкен 

емес областлар деп есаплаймыз. 
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хызмет ететуғын (Френель бойынша) таллаўларға усыған таллаўдың тийкарында 
тастыйықлаў мүмкин. Егер орталықтың бир теклиги қандай да бир қосымталар ямаса 
қандай да бир процесслердиң тәсиринде бузылған болса, яғный егер орталықта орталықты 
сыныў көрсеткиши сол орталықтың басқа бөлиилериниң сыныў көрсекишинен өзгеше 
болған областлар ушырасатуғын болса, онда бундай орынларда дифракциялық 
қубылыслардың жүзеге келиўи керек ҳәм жақтылықтың бир бөлеги өзиниң дәслепки 
тарқалыў бағытынан дифракцияланады (аўысады). 

Ҳақыйқатында да, ҳәр қыйлы сыныў көрсеткишлерине ийе областлар бойынша 
тарқалатуғын толқын фронтының бөлимлери ҳәр қыйлы тезликлер менен тарқалады, 
сонлықтан толқын фронты, яғный бирдей фазалар бети тегис болыўдан қалады ҳәм 
жақтылық ҳәр қыйлы бағытларға тарқалады. 

Усындай түрдеги қубылыслар тәбиятта үлкен масштабларда бақланады. Буған 
биринши гезекте жақтылықтың думандағы тарқалыўы киреди. Ол кемелердиң жүзиў 
бағытын анықлаў ушын үлкен әҳмийетке ийе болады. Бундай әмелий мәселе бул 
қубылысты майда-шүйдесине шекем изертлеўдиң себеби болып табылды (Тиндаль, 1868-
жыл). Кеңислик бойынша бир теклиликтиң болмаўы менен байланыслы болған дифракция 
қубылысы Қуяш пенен айдың дөгерегинде дөңгелеклер менен сақыйналардың (гало ҳәм 
тажлар деп аталатуғын) пайда болыўына алып келип, метеорологиялық оптикада үлкен 
орынды ийелейди. Олардың пайда болыўы ҳаўадағы майда бөлекшелердеги Қуяштың ҳәм 
Айдың нурларының сыныўы ҳәм дифракциясы менен түсиндириледи49. 

Кеңисликлик тосқынлықлардағы ямаса бир теклик болмаған жағдайдағы дифракция 
қубылысын усындай бир текли емес орынлардың саны көп, ал олардың өлшемлери киши 
болған жағдайда бақлаў аңсат. Бундай жағдайда орталықты гүңгирт орталық деп ҳәм 
дифракция қубылысын әдетте жақтылықтың шашыраўы деп атайды. Кейинирек биз 
әсиресе басқа бөлекшелердиң араласыўының ақыбетинде жүзеге келетуғын патасланыў 
менен байланыслы болмаған, ал орталықтың молекулалық структурасы менен 
байланыслы болған бул қубылысты толығырақ қараймыз. Әдеттеги жақтылық толқыны 
ушын орталықтың молекулалық қурылысының бир теклиликтиң бузылыўына алып 
келмейтуғынлығын атап өтемиз. Себеби молекулалардың өлшемлери жақтылық 
толқынының узынлығынан мыңлаған есе киши. "Молекуллалық гүңгиртлик" көп санлы 
молекулалардың тәртипсиз болған жыллылық қозғалысларының ақыбетинде көп санлы 
молекулалардың тосыннан жайналыўының нәтийжеси болып табылады. Керисинше, жүдә 
қысқа толқынлар, мысалы рентген толқынлары ушын, молекулалардың бар болыўының 
өзи орталықтың бир теклилигиниң бузылыўын тәмийинлейди ҳәм дифракцияға 
(шашыраўға) алып келеди. 

Қәлеген формаға ийе болған кеңисликлик бир текли емес областлары бар 
орталықлардағы дифракцияны қараў жүдә қурамалы мәселе болып табылады. Сонлықтан 
биз бир текли емес областлар дурыс дәўирли характерге ийе болатуғын, яғный биз 
пәнжере деп атайтуғын дүзилиске сәйкес келетуғын жағдайды қараў менен шекленемиз. 
Бирақ, бул жағдайда дәўирли структура кеңисликлик характерге ийе болады, яғный 
пәнжере орталықта барлық тәреплерге тарқалады. Биз оны үш координаталық бағытлар 
бойынша дәўирли болған структуралардың жыйнағы деп көз алдымызға келтире аламыз, 
ал дифракцияны болса усындай кеңисликлик үш өлшемли пәнжередеги тегис толқынның 
дифракциясын деп қараймыз. 

Рэлейдиң усылын пайдаланып (§ 52 ге қараңыз) қәлеген кеңисликтеги структурадагы, 

                                                      
49 Киши радиусқа ийе тажлар менен үлкен дөңгелек галоны бир биринен айырыў керек. Киши радиусқа 

ийе тажлар тамшылардағы дифракцияның салдарынан, ал үлкен радиусқа ийе болған гало (мүйешлик 
өлшемлери 22 ҳәм 460) ҳаўадағы муздың гексагоналлық кристалларындағы сыныў менен байланыслы. 
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соның ишинде дәўирли емес болған структурадағы дифракцияны қараў мүмкин 
(жақтылықтың шашыраўы). 

Орталық 𝑋 көшериниң бағытында дәўири 𝑑1 шамасына тең дәўирли структураны, ал 𝑌 
көшериниң бағытында дәўири 𝑑2 ге тең, ал 𝑍 көшериниң бағытында дәўири 𝑑3 ке тең 
дәўирли структурадан ибарат деп есаплайық ҳәм соның менен бирге 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3 > 𝜆 
теңсизликлери орынланатуғын болсын. Элементар қутыларының қабырғалары бир бирине 
перпендикуляр болған (𝑑1, 𝑑2 ҳәм 𝑑3) ромбалық кристалларды50 қараў менен шекленемиз. 
Бундай структуралар ушын дара жағдайлар сыпатында тетрагоналлық (𝑑1 = 𝑑2, 𝑑3) ҳәм 
кублық (𝑑1 = 𝑑2 = 𝑑3) пәнжерелерди киргизиў мүмкин. Жақтылықтың тарқалыў бағыты 
толқын номалы менен координаталар көшерлери арасындағы үш мүйеш пенен бериледи. 
Олардың түсиўши толқын ушын α0, β0, γ0, ал дифракцияға ушыраған толқын ушын α, β, γ 
белгилеўлерин қабыл етемиз. 

Мейли жақтылық 𝑍 көшериниң бағытында түсетуғын болсын, яғный α0 = β0 = π/2 ҳәм γ0 
= 0. XY тегислигине пераллель болған, яғный 𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 шәрти орынланатуғын қандай да 
бир катламды қараймыз. Бул қатлам еки өлшемли пәнжере болып табылады ҳәм 
жақтылық усы қатлам арқалы өтип алдыңғы параграфта қаралғандай дифракцияға 
ушырайды. Ҳәр бир λ толқын узынлығы ушын (53.4)-шәрт бойынша анықланған α, β, γ. 
мүйешлериниң мәнислериниң жәрдеминде берилген бағытында максимумларды аламыз. 

Бирақ, биз қарап атырған жағдайда орталық Z көшериниң бағытында 𝑑3 дәўири менен 
жайласқан еки өлшемли пәнжерелердиң жыйнағы болып табылады. Егер пәнжерениң ҳәр 
бир қатламы жеткиликли дәрежеде мөлдир болатуғын болса, онда жақтылықтың бир 
бөлими биринши қатламда, екинши бөлими екинши қатламда, ал жақтылықтың қалған 
бөлими үшинши, төртинши ҳ.т.б. қатламларда дифракцияға ушырайды. 

 

 
 
 

10.2-сүўрет. 
 

Үш өлшемли структурадағы 
дифракцияның схемасы. 

Солай етип, табылған бағыт бойынша (α, β, δ) белгили жүрислер айырмасына ийе 
болған бир неше когерентли толқын тарқалады ҳәм бизиң ақырғы нәтийжеге ийе 
болыўымыз ушын олардың өз-ара интерференциясын есапқа алыўымыз керек. 

                                                      
50 Қутысының қабырғалары туўры емес мүйешлер менен кесилисетуғын триклинлик 

кристалларда мәселени қараў қыя мүйешли координаталар системасын пайдаланыўды талап еткен 
болар еди. 
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Нәтийжени схема түриндеги 10.2-сүўреттен аңсат алыўға болады. Бул сүўретте OZ 
арқалы түсиўши толқынның бағыты, AM, BN, CQ, DS, ... арқалы схема түринде 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, ... 
тамғалары менен белгиленген айырым киши майданларда дифракцияға ушыраған 
толқынлардың бағытлары белгиленген; AM, BN, ... бағытлары менен OZ бағыты 
арасындағы мүйеш γ ға тең. AB = BC = CD = ... 𝑑3 бизиң структурамыздың үшинши дәўири. 
Нурлардың ҳәр бир жубы арасында  

(𝐴𝐵 − 𝐴𝑀) = (𝐵𝐶 − 𝐵𝑁) = (𝐶𝐷 − 𝐶𝑄) = ⋯ 
шамасына тең жүрислер айырмасы бар. 

Ҳәр бир қатлам тәрепинен көрсетилген бағытта бурылған толқынлардың бир бирин 
күшейтиўи ушын олар арасындағы жүрислер айырмасының шамасы пүтин сан еселенген 
толқын узынлығына тең болыўы керек. Бул қосымша шәрт мына түрде аңлатылады: 

𝑑3 − 𝑑3 cos 𝛾 = 𝑚3𝜆. 
Солай етип, дәўирлери 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3 болған кеңисликтеги структурадағы дифракцияда 

төмендегидей төрт шәртти қанаатландыратуғын бағытларда ғана жақтылықтың 
максимумларын алады екенбиз: 

 дифракциялық шәртлер (𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 – пүтин санлар): 
𝑑1 cos 𝛼 = 𝑚1𝜆, (54.1) 
𝑑2 cos 𝛼 = 𝑚2𝜆, (54.2) 

𝑑3(1 − cos 𝛼) = 𝑚3𝜆 (54.3) 
ҳәм геометриялық шәрт: 

cos2 𝛼 + cos2 𝛽 + cos2 𝛾 = 1. (54.4) 
Улыўма айтқанда, қәлеген толқын узынлығы ушын усы шәртлердиң барлығының 

орынланатуғын (α, β, γ) бағытын алыўдың мүмкин емес екенлигин аңсат көриўге болады. 
Ҳақыйқатында да,  бул теңлемелерден α, β, γ лардың мәнислерин жоғалтып 

𝑚1
2𝜆2

𝑑1
2 +

𝑚2
2𝜆2

𝑑2
2 +

(𝑑3 −𝑚3𝜆)
2

𝑑3
2 = 1 

(54.5) 

қатнасын аламыз ҳәм бул қатнас келип түсиў бағыты анық болған жағдайда берилген 
структурада анық көринетуғын дифракциялық максимумлардың пайда болыўы ушын 
жақтылықтың толқын узынлығы λ ниң қандай болыўының керек екенлигин көрсетеди.  

Демек, берилген кеңисликлик пәнжередеги дифракцияның сызықлы ямаса бетлик 
пәнжерелердеги дифракциядан парқы мынадан ибарат екен: кеңисликлик пәнжере 
барлық толқын узынлықларында емес, ал (54.5)-шәртти қанаатландыратуғын толқын 
узынлығында максимумларды береди. 

Солай етип, егер барлық толқын узынлықлары бар параллель дәстени (ақ жақтылық) 
сызықлы пәнжереге түсирилетуғын болса, онда ҳәр бир толқын узынлығы ушын 
пәнжерениң штрихларына перпендикуляр бағыт бойлап жайласатуғын максимумларды 
(спектр) аламыз.  Егер ақ жақтылықтың параллель дәстеси еки өлшемли пәнжереге 
түсетуғын болса, онда барлық толқын узынлықлары ушын пәнжерениң тегислигине 
параллель болған тегисликте белгили бир тәртипте жайласқан максимумларға ийе 
боламыз (реңли дақлар). Егер барлық толқын узынлықларына ийе болған жақтылықты 
кеңисликлик пәнжереге түсиретуғын болсақ, онда жоқарыда келтирилген шәртти 
қанаатландыратуғын базы бир толқын узынлықлары ушын максимумларды аламыз. Басқа 
шамадағы толқын узынлықларына ийе болған толқынлар нолинши тәртипли 
дифракциялық максимумды пайда етеди. 

Максимумлардың жайласыўы орынлары ҳәм λ толқын узынлығының мәниси бойынша 
дифракцияны жүзеге келтирген кеңисликлик пәнжерени бир мәнисли түрде қайта тиклеў 
мүмкин. 

 
§ 55. Рентген нурларының дифракциясы 



186 
 

 
Жоқарыда қарап өтилген үш өлшемли пәнжередеги дифракциялар оғада үлкен 

әҳмийетке ийе. Әмелде бундай дифракция рентген нурларының тәбийий кристаллардағы 
дифракциясында жүзеге келеди. Рентген нурлары толқын узынлығы әдеттеги 
жақтылықтың толқын узынлығынан мыңлаған есе киши болған электромагнит толқынлары 
болып табылады. Сонлықтан рентген нурлары ушын жасалма түрдеги дифракциялық 
пәнжерелерди соғыў оғада үлкен қыйыншылықты пайда етеди. Бул қыйыншылықты 
жеңиўдиң бил жолының пәнжереге 900 қа жақын болған мүйеш пенен түсетуғын нурларды 
пайдаланыў екенлигин биз көрген едик. Бирақ, рентген нурларының дифракциясы 
штрихланған шағылыстырыўшы пәнжерелерге қыя түсирилген тәжирийбелерден әдеўир 
бурын жүзеге келтирилген еди. Лауэниң ойлаўы бойынша (1913-жыл) рентген нурлары 
ушын дифракциялық пәнжере сыпатында тәбийий кеңисликлик пәнжере – кристаллар 
пайдаланылды. Кристаллардағы атомлар менен молекулалар дурыс үш өлшемли пәнжере 
түринде жайласқан. Бундай пәнжерелердиң дәўирлери рентген нурларының толқын 
узынлықлары менен барабар. Егер усындай кристалға рентген нурларының дәстесин 
түсиретуғын болсақ, онда кристалдағы ҳәр бир атом ямаса молекулалық топар рентген 
нурларының дифракциясын пайда етеди. Биз жоқарыда қаралған үш өлшемли 
пәнжередеги дифракцияға ийе боламыз. Ҳақыйқатында да, бақланатуғын дифракциялық 
сүўретлер кеңисликлик пәнжередеги дифракцияға тән өзгешеликлерге ийе болады. 

Лауэ усылының жәрдеминде оғада әҳмийетли болған еки мәселе шешиледи. 
Дифракциялық пәнжере сыпатында пайдаланылып атырған кристаллық пәнжерениң 
структурасы белгили болса, онда рентген нурларының толқын узынлықларын 
анықлаўдың мүмкиншилиги ашылады. Усындай жоллар менен атомның қурылысының 
әҳмийетли болған өзгешеликлерин анықлаў ушын хызмет ететуғын рентген нурларының 
спектроскопиясы дөретилди (§ 118 бенен салыстырыңыз). Екиншиден, еле белгисиз болған 
кристаллық структурадағы толқын узынлығы белгили болған рентген нурларының 
дифракциясын бақлап, биз бул структураны анықлаў, яғный кристалды қурайтуғын 
ионлардың, атомлардың молекулалардың бир бирине салыстырғандағы жайласыўлары 
менен олар арасындағы қашықлықларды анықлаў мүмкиншилигине ийе боламыз.  
Усындай жоллар менен молекулалық физиканың көп санлы жуўмақларының тийкарында 
жатырған кристаллық затлардың структуралық анализи дөретилди. 

 
§ 56. Жақтылық толқынларының ультраакустикалық толқынлардағы дифракциясы 

 
Көзге көринетуғын жақтылық нурларының дифракциясын бақлаў ушын қолайлы 

болған кеңисликлик пәнжерени қолдан соғыўдың мүмкиншиликлери бар. Буған биринши 
гезекте ультрасес толқынларындағы дифракциялық қубылыслар киреди. 

 
10.4-сүўрет. Ультраакустикалық толқынлардағы дифракцияны бақлаўдың схемасы. 
 
Кварц ямаса турмалин кристалларында жүдә жоқары жийиликке ийе болған 

механикалық тербелислерди қоздырыўдың мүмкин екенлиги белгили (108 Гц ке шекем). 
Усындай жийилик пенен тербелетуғын пластинка өзинен серпимли (ультраакустикалық) 
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толқынларды нурландырады. Олар қоршаған орталықларда сестиң тезлигиндей тезлик 
пенен тарқалады. Тербелиўши кварцты қандай да бир суйықлықта жайластырып (мысалы 
ксилолда) биз усы суйықлықтағы ультраакустикалық толқынларды аламыз. Суйықлықтағы 
серпимли толқын белгили бир тезлик пенен тарқалатуғын қысылыў менен сийреклеў 
толқыны болып табылады. Сонлықтан ультраакустикалық толқын тарқалатуғын суйықлық 
қысылыў ҳәм сийрексиў областларының дәўирли избе-излигинен турады. Бундай 
областлардың сыныў көрсеткишлери ҳәр қыйлы болады. Сонлықтан ультраакустикалық 
толқын тарқалатуғын суйықлық жақтылық ушын фазалық пәнжере болып табылады (§ 48 
ге қараңыз). Себеби, усындай суйықлықтың бағанасы арқалы өткенде жақтылық 
толқынының амплитудасы емес, ал фазасы өзгериске ушырайды. Егер ультраакусткалық 
толқынды ыдыстың түбинде шағылыстырыўға мәжбүрлесек, онда өткен ҳәм шағылысқан 
толқынлардың қосындысы турғын ультраакустикалық толқынның пайда болыўына алып 
келеди. Бундай турғын толқын өзгермели тығызлыққа ийе (яғный жақтылық ушын сыныў 
көрсеткиши өзгермели) болған дәўирли структура болып табылады. Өткен 
ультраакустикалық толқындағы сыяқлы турғын ультраакустикалық толқында да пайда 
болған пәнжере сол толқынның толқын узынлығына тең дәўирге ийе болады. Бул 
жағдайды 10.3-сүўреттен аңсат көриўге болады. Ксилолда ультраакустикалық толқынның 
тарқалыў тезлиги шама менен 1000 м/с, сонлықтан 108 Гц шамасына тең жийиликлерде 
ультраакустикалық толқынның узынлығы λ = 10-3 см = 10 мкм. Усының салдарынан биз 
жақтылық толқынларының дифракциясын бақлаў ушын толық қолайлы болған дәўири 10 
мкм болған фазалық пәнжерени алады екенбиз. Толқынларды қоздырыў ушын хызмет 
ететуғын кристалдың өзинде ультраакустикалық толқын пайда болады ҳәм усыған сәйкес 
тербелиўши кристалдың өзи де фазалық дифракциялық пәнжере болып хызмет ете 
алады51. 

 
10.3-сүўрет. Тығызлықтың жуўырыўшы (а) ҳәм турғын (b) ультраакустикалық 

толқынлардағы тығызлықтың тарқалыўы. Жуўырыўшы толқындағы сыяқлы турғын 
толқында дәўирли түрде қайталанатуғын қысылыў ҳәм сийрексиў областларының 

узынлығы орталықтағы ультраакустикалық толқынның узынлығына тең. 
 

                                                      
51 Көпшилик суйықлықлар ушын әдеттеги сес толқынларының тезлигинен айырмасы жоқ 

ультрасес толқынларының тезлиги шама менен 1000-1500 м/с ке тең. Мөлдир қатты денелер ушын 
(шийше, кварц) тезликлер 5000—6000 м/с шамасына тең. Сонлықтан, бул затлардың барлығында 
107 Гц ге шекемги ҳәм оннан үлкен болған жийиликлерде ультраакустикалық толқынлардағы 
дифракция бойынша тәжирийбелерди өткериў қолайлы. Турғын толқынлар менен ис алып 
барғанда шағылысқан толқынның интенсивлигиниң өткен толқынның интенсивлигине тең болыўы 
әҳмийетли. Сонлықтан, ультраакустикалық толқынлар аз жутылатуғын затларды пайдаланған 
жақсы. Суйықлықлардан аз жутатуғынлары суў менен ксилол болып табылады. Жутылыўдың 
ультраакустикалық толқынның жийилигиниң квадратынан ғәрезли екенлигин итибарға алыў керек. 
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Ультраакустикалық толқын қоздырылған суйықлық бар ыдыс арқалы ақ жақтылықты 
өткерип (10.4-сүўрет) экранда кварцтың тербелис жийилиги ҳәм суйықлықтағы 
ультрасестиң тезлиги бойынша есапланған дифракциялық пәнжерениң дәўирине сәйкес 
келетуғын дисперсиялы спектрди аламыз (10.5-сүўрет). 

Егер ультраакусткалық толқынларды үш бағытта өткерсек, онда жақтылық нурлары 
ушын кеңисликлик пәнжерени аламыз. Ҳәтте жақтылық нурлары Z бағытында 
тарқалатуғын 10.4-сүўретте келтирилгендей жайластырыўлар бар болған жағдайда да биз 
кеңисликлик пәнжереге ийе боламыз. Бирақ X және Y бағытлары бойынша пәнжерениң 
дәўири нолге тең, яғный тутас шағылыстырыўшы тегисликлер – айналар болады. Бул 
айналардан шағылысыў нызамы (түсиўши нур, шағылысқан нур айнаға түсирилген нормаль 
менен бир тегисликте жатады ҳәм түсиў мүйеши шағылысыў мүйешине тең) (54.1)-(54.4) 
қатнаслардағы α ҳәм β мүйешлериниң мәнислерин анықлайды, ал айналар системасынан 
шағылысқан нурлардың өз-ара интерференциясы болса γ мүйеши ушын үшинши 
дифракциялық шәртти береди. Солай етип, бул жағдайда да үш мүйеш ушын үш 
дифракциялық шәртке ҳәм төртинши геометриялық шәртке ийе боламыз. Бул жағдайда 
кеңисликлик дифракция қубылысы (белгили болған толқын узынлықлары ушын дискрет 
максимумлар) рентген нурларындағыдай болып айқын түрде көринбейди. Себеби, 
дифракция қубылысы жүзеге келетуғын бағананың бийиклиги пәнжерениң дәўирине 
салыстырғанда жүдә үлкен емес, сонлықтан бул жағдайда биз тегис пәнжереден көлемлик 
пәнжереге өтиў жағдайына ийе боламыз. 

Ультраакустикалық толқынлардың жәрдеминде пайда етилген фазалық пәнжерениң 
және бир өзгешелигиниң бар екенлигин атап өтиў қызық. Сыныў көрсеткиши тек ғана 
кеңисликлик дәўирге ийе болып қоймай, ультраакустикалық толқынның дәўириндай 
дәўир менен, яғный секундына шама менен 107 – 108 рет өзгериске ушарайды. Бул 
дифракцияға ушыраған жақтылықтың интенсивлигиниң тап сондай жийилик пенен 
өзгериўине, яғный модуляциясына алып келеди. 4-параграфта баянланған жағдайға 
сәйкес, егер ультраакустикалық толқынға жийилиги 𝜈 ≈ 5 · 1014 Гц болған монохромат 
жақтылық түсетуғын болса, онда дифракцияланған жақтылық 𝜈 + 𝑁 шамасына өзгериске 
ушыраған жийиликке ийе болады (𝑁 арқалы пайдаланылған ультраакустикалық 
толқынның жийилиги белгиленген). Егер 𝑁~108 Гц болатуғын болса, онда жийиликтиң 
өзгериси үлкен емес ҳәм дәслепки жийиликтиң онлаған миллионнан бирине тең. Усындай 
өзгерис тәжирийбелерде бақланды. Илимий ҳәм әмелий жақтан жүдә әҳмийетли болған 
сондай қубылыслар менен биз жақтылықтың шашыраўын мәселесин қарағанда 
ушырасамыз (162-параграфқа қараңыз). 

Жоқарыда баянланған таллаўды ҳәр бир ноқаттағы сыныў көрсеткиши ўақытқа 
байланыслы өзгеретуғын турғын ультраакустикалық толқын ушын қолланыў мүмкин. 
Жуўырыўшы ультраакустикалық толқын ушын жийиликтиң өзгерисин жақтылықтың 
қозғалыўшы беттеги (жуўырыўшы толқынның фронты усындай болады) шағылысыўы 
түринде, яғный Доплер қубылысының нәтийжеси деп қараған аңсат (127-параграфқа 
қараңыз). Бир тәрепке қарай жуўыратуғын толқында дифракцияға ушыраған толқынның 
жийилигиниң өзгериси (𝜈 + 𝑁) ге үлкейиўге, ал жуўыратуғын толқынға қарай қозғалатуғын 
толқынның жийилигиниң өзгериси (𝜈 − 𝑁) ге сәйкес келеди. Еки жуўырыўшы толқынның 
жыйнағынан туратуғын турғын толқын (𝜈 ± 𝑁) түриндеги формула арқалы аңлатылатуғын 
жийиликтиң өзгерисин болдырады. Қурамалы болмаған есаплаў турғын толқын 
усылындағыдай (модуляция), жуўырыўшы толқын усылында да (Доплер қубылысы) 
түсиўши жақтылықтың жийилиги ушын бирдей өзгеристиң (𝑁) алынатуғынлығын 
көрсетеди. 

Ультраакустикалық толқынлардағы жақтылықтың дифракциясын үйрениў затлардағы 
бундай толқынлардың тарқалыў нызамларын изертлеўдиң әҳмийетли усылына айланды 
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ҳәм молекулалық физиканың мәселелерин изертлеў ушын хызмет етеди; базы бир 
техникалық мәселелерди шешиўде ультраакусткалық дефектоскопия қолланылады. 

 
XI бап 

ГОЛОГРАФИЯ 
§ 57. Кирисиў 

 
Спектрдиң оптикалық областына киретуғын электромагнитлик тербелислердиң дәўири 

жүдә киши. Сонлықтан үлкен ямаса киши инерцияға ийе болған нурланыўдың 
қабыллағышлары жақтылық тербелислериниң бир заматлық мәнисин емес, ал 
тербелистиң дәўири бойынша орташа болған жақтылық энергиясының мәнисин 
регистрациялай алады. Усындай орташалаўдың салдарынан биз тербелислердиң 
амплитудалары ҳаққында гәп етиў мүмкиншилигине ийе боламыз, бирақ олардың 
фазалары ҳаққындағы мағлыўматларды толығы менен жоғалтамыз. Усының менен бирге 
толқынлардың фазалары жақтылық дерегиниң бөлимлериниң бир бирине 
салыстырғандағы жайласыўлары, оның қабыллағыштан қандай қашықлықта екенлиги 
ҳ.т.б. ҳаққында информацияға ийе болады. Солай етип, толқынлар алып жүретуғын 
тербелислердиң фазалары кирмейтуғын өлшеўлердиң нәтийжелери улыўма алғанда усы 
толқынлардың дереклери ҳаққында толық көз-қарасқа ийе болыўға мүмкиншилик 
бермейди. 

 

 
 

11.1-сүўрет. 
Толқынның фазасын регистрациялаў 

мәселесине. 

Мейли, мысалы, 𝐻 фотопластинкасының бетине 𝑆1 ноқатлық дерегинен шыққан 
сфералық толқын келип түсетуғын болсын (11.1-сүўрет). Түсиўши жақтылық жақтылықты 
сезгиш қатламның ашық областында бир текли қараўытыўды пайда етеди. Тап усындай 
нәтийжени қәлеген басқа деректен келген толқын да береди (мысалы 𝑆2 дерегинен). 
Әлбетте, толқын фронты менен 𝐻 пластинкасына шекемги өзгериўши қашықлық пенен 
анықланатуғын қабыллағыштың бетиндеги тербелислердиң фазаларының тарқалыўы 
деректиң турған орны менен бир мәнисли басланыслы (11.1-сүўретке қараңыз). Бирақ, 
жоқарыда көрсетилген фундаменталлық себеплерге байланыслы болған фазаны билмеў 
толқынлардың дерегиниң локализациясы ҳаққында қандай да бир жуўмаққа келиўге 
мүмкиншилик бермейди.  

 
11.2-сүўрет. Оптикалық системалардағы толқынларды регистрациялаў мәселесине. 
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Биз линзаны ямаса қандай да бир қурамалы оптикалық әсбапты пайдалана ҳәм 
фотопластинканы 𝑆1 дерегиниң сүўрети менен бетлестире аламыз (11.2-сүўрет). Оптикалық 
системалардың таутохронизмине сәйкес (§ 20 ға қараңыз) линзаның ҳәр қыйлы бөлимлери 
арқалы өтетуғын жақтылық 𝑆1

′  сүўретине бирдей фазалық аўысыў менен келеди ҳәм 
жақтылықтың дереги турған орын ҳаққындағы мағлыўматлар оның сүўретиниң 
локализациясы бойынша анықланады. Сүўреттиң турған орнын ҳәм оптикалық әсбаптың 
қәсийетин билип, есаплаў арқалы деректиң координаталарын анықлаўға болады. Көринип 
турғанындай, бул айтылғанлардың барлығы да қабыллағыштың 𝐻 тегислигинде 
сәўлеленетуғын беттиң қәлеген ноқатына тийисли. Баянланған принцип XII-XV бапларда 
қарап өтилетуғын оптикалық әсбаплардың көпшилигиниң тийкарында турады. 

Бирақ, жоқарыда келтирилген принципти пайдаланыў дерек ҳаққындағы бизди 
қызықтыратуғын барлық мағлыўматларды бир фотосүўретте сақлаўға мүмкиншилик 
бермейди. Мысалы, 𝐻 дерегиниң бетиниң сыртында жайласқан 𝑆2 дерегиниң 𝑆2

′  сүўрети 
(11.2-сүўретке қараңыз) пластинканың 𝐶′ участкасының қараўытыўына, яғный  𝐶 
предметиниң сүўрети алып келген эффекттей эффектке алып келеди. 𝑆2

′  ты 𝐻 ке түсетуғын 
сфералық толқынның дереги деп қарап ҳәм 11.1-сүўретти таллаўды еске түсирип 
оптикалық системаны пайдаланғанда да, пайдаланбағанда да дереклердиң қәсийетлерин 
билиўдиң толық емес екенлигиниң физикалық себеби – қабыллағыш тәрепинен 
регистрациялағанда тербелислердиң фазалары ҳаққындағы мағлыўматлардың 
жоғалатуғынлығы менен ис алып барамыз. 

Демек, талланған әпиўайы мысаллар ҳәм улыўмалық ойлар толқынлардың 
дереклериниң локализациясы ҳаққындағы толық мағлыўматларды алыў ушын 
толқынлардың амплитудаларының тарқалыўын да, фазаларының тарқалыўын да өлшей 
алыўдың керек екенлигин көрсетеди. 

Фазалардың тарқалыўын интерференциялық қубылыслардың жәрдеминде өлшеўге 
болады (IV-VII бапларға қараңыз). Интерференцияның мәниси когерент тербелислерди 
қосқанда олардың фазаларының айырмасының қосынды тербелистиң амплитудасының 
өзгерисине алып келиўден ибарат. Басқа сөзлер менен айтқанда толқынлардың фазалық 
қатнасларының интерференциялық сүўреттиң амплитудалық структурасына 
түрлениўи жүзеге келеди. Демек, нурланыўдың қабыллағышына бизди қызықтыратуғын 
толқын менен бирге фронтының формасы салыстырмалы әпиўайы болған басқа "сынап 
көрилетуғын" толқынды жиберсе, онда пайда болған интерференциялық сүўрет 
қабыллағыштың бетиндеги еки толқынның фазалар айырмасының өзгериўиниң нызамын 
толық тәрийиплейди. Усындай усылдың жәрдеминде биз үйренилетуғын толқынның 
фазалық структурасы ҳаққындағы толық көз-қарасларға ийе бола аламыз. 

Әлбетте, интерференциялыныўшы тербелислердиң зәрүрли болған шәртлерин ҳәм 
техникалық характерге ийе болған бир қатар илажларды көриў керек болады. Олар 
ҳаққында керекли болған орынларда айтып өтиледи. Ал ҳәзир биз әпиўайы мысалларды 
қараў жолы менен жоқарыда келтирилген улыўмалық принципти иллюстрациялаймыз. 

 
§ 58. Тегис толқынды голографиялаў 

 
Мейли, H экранына 1 арқалы белгиленген тегис толқын түскен болсын (11.3-𝑎 сүўрет). 

Сынап көрилетуғын ямаса тирек толқын деп аталатуғын толқын сыпатында O тегис 
толқынды сайлап аламыз. Егер бипризмаға келип түсетуғын басланғыш тегис толқын 
жеткиликли дәрежеде когерентли болатуғын болса, онда 11.3-𝑎 схеманың 1 ҳәм О 
толқынларының когерентлигин тәмийинлейтуғынлығы көринип тур. H экранында 
параллель дәўирли жолақларға ийе интерференциялық сүўрет қәлиплеседи (§ 15 ке 
қараңыз). Жолақлар арасындағы қашықлық болған ℬ шамасының мәниси толқын 
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узынлығының 1 ҳәм О толқынлары арасындағы 2φ мүйешине қатнасына [(15.5) ке 
қараңыз], яғный ℬ = 𝜆/2𝜑 ге тең. Мейли экран фотопластинкадан ибарат болсын. 
Жолақлардың фотосүўретин түсирип ҳәм олардың арасындағы қашықлықты өлшеп бизлер 
2φ мүйешиниң мәнисин есаплай аламыз. Усындай жоллар менен биз 1 толқынының 
бағытын тирек толқынға салыстырғанда анықладық, яғный толқын ҳаққындағы 
информацияны қабыллағыштың бети бойынша фазалардың тарқалыўы бойынша 
анықладық. 

 
11.3-сүўрет. О ҳәм 1 тегис толқынның интерференциялық сүўретин регистрациялаў (𝑎) (𝐻 
тың оң тәрепинде жақтыландырылғанлықтың тарқалыўы көрсетилген) ҳәм шашыраған 

толқынның жәрдеминде 1-толқынның қайтадан тиклениўи (𝑏). 
 
Бизлер фотопластинкадағы қараўытыўдың тарқалыўын өлшеў менен шекленбеўимиз, 

бирақ оның жәрдеминде интерференцияланған толқынларды және қайтадан тиклеўимиз 
мүмкин. Ҳақыйқатында да, фотопластинканы интерференция қубылысы түсирилген тап сол 
орынға тап сондай бағытта орналастырамыз ҳәм 1-толқынды F диафрагмасы менен жаўып, 
оған О тирек толқыны менен бирдей болған толқынды жиберемиз (11.3-b сүўретке 
қараңыз). Пластинканың қараўытыўы дәўирли түрге өзгергеретуғын болғанлықтан, ол 
дәўири ℬ болған дифракциялық пәнжерени береди. Пластинканың оң тәрепинде биз тегис 
дифракцияланған толқынлардың жыйнағын табамыз; олардың тарқалыў бағыты 
(дифракция мүйеши)  

𝜃 = 𝜑 +𝑚
𝜆

ℬ
= 𝜑 +𝑚2𝜑, 𝑚 = 0,±1, ±2,… 

қатнасының жәрдеминде анықланады (§ 47 ге қараңыз) ҳәм әпиўайылық ушын түсиў 
мүйеши φ менен дифракция мүйеши θ ны киши деп болжаймыз. Нолинши тәртип (𝑚 = 0) 
әдеттегидей түсиўши толқынның тарқалыўына сәйкес келеди (11.3-b сүўретке қараңыз). 
𝑚 =—1 ушын θ = φ теңлигине ийе боламыз, яғный 11.3-a схема бойынша 
интерференциялық сүўрет пайда болғанда бул толқын 1-толқынның дәл тарқалыў 
бағытында тарқалады. Усы жағдай 11.3-b сүўретте штрихланған сызықтың жәрдеминде 
белгиленген. Бул сызық 1-нурдың оның тарқалыў бағытына қарама-қарсы бағыттағы 
даўамы болып табылады. 
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Қалған 𝑚 = 1,±2,… мәнислер дәслепки толқынлардың ишинде болмаған қосымша 
толқынларға жуўап береди (11.3-a сүўретке қараңыз). Белгили болғанындай, тәртип 𝑚 ниң 
ҳәр қыйлы мәнислерине жуўап беретуғын дифракцияланған толқынлардың 
интенсивликлериниң қатнасы пәнжерениң дәўириниң узынлығындағы өткериў 
коэффициентиниң өзгериў нызамы бойынша анықланады (§ 46, 48). Егер өткериў 
синусоидалық нызамға бағынатуғын болса, онда 𝑚 = 0,±1 толқынлары пайда болады 
(Рэлей пәнжереси; 51-параграфқа қараңыз). Биз қараған жағдайда фотопластинканың 
жақтыландырылғанлығының тарқалыўы синусоидалық болды, бирақ фотопластинкада 
прайда болған сүўреттиң өткериўи толық синусоидалық емес ҳәм, сонлықтан интенсивлиги 
әдетте салыстырмалы киши болған қосымша толқынлар бар болады. Тек ғана 𝑚 = 1 
болған толқын бул тәртипке бағынбайды, оның интенсивлиги 𝑚 = −1 болған толқынның 
интенсивлигиндей. 

Солай етип, жоқарыда баянланған тәжирийбениң тек ғана қабыллағыштың бетиндеги 
толқынның фазасының тарқалыўын регистрациялап қоймай (бундай регистрациялаўдың 
мүмкин екенлиги алдын-ала айқын), ал, егер керек болса, интерференциялық сүўреттиң 
пайда болыўына қатнасатуғын толқынды да қайта тиклей алатуғынлығын көрсетеди. 

Жоқарыда талланған тегис толқын мысалындағы толқынның фазасын регистрациялаў 
ҳәм оны қайта тиклеў усылы голография деп аталады. Грек тилиндеги "голография" сөзи 
"толық жазыў" мәнисин аңғартады, яғный атамасының өзинде жақтылықты 
қабыллағыштың бетиндеги толқынлық майдан ҳаққындағы толық мағлыўматларды 
регистрациялаўдың мүмкин екенлиги атап көрсетилген. Қараўытыўлар түриндеги 
интерференциялық сүўрет түсирилген фотопластинканы голограмма деп атайды. Усындай 
мақсетлер ушын жақтылықтың басқа да қабыллағышларының пайдаланылатуғынлығы өз-
өзинен түсиникли. Бирақ, техникалық жақтан ең жақсы ислеп шығылған усыл 
фотографиялық усыл болып табылады ҳәм ол басқа усылларға салыстырғанда әдеўир жийи 
қолланылады. 

 
§ 59. Сфералық толқынды голографиялаў 

 
11.4-сүўретте ноқатлық S дереги тәрепинен шығарылған сфералық толқынды 

голографиялаў бойынша тәжирийбениң схемасы көрсетилген. Тирек толқын сыпатында  P 
пластинкасында бағытын өзгертип 𝐻 экранының бетине перпендикуляр бағытта түсетуғын 
когерент сфералық толқын хызмет етеди 

𝐻 тегислигинде орайы усы тегислик пенен оған S ноқатынан түсирилген перпендикуляр 
менен кесилисиў ноқаты болған концентрлик сақыйналар түриндеги интерференциялық 
сүўретти бақлаў мүмкин. Тап усындай сүўрет 26-параграфта да қаралған еди. Онда тегис 
ҳәм сфералық толқынлардың интерференциясы қаралды (Ньютон сақыйналары). 
Қоңсылас сақыйналар арасындағы қашықлық олардың радиусларының үлкейиўи менен 
киширейеди. Бул жағдайды сфералық ҳәм тегис фронтлар арасындағы жүрислер 
айырмасын ҳәм 

𝜓 =
2𝜋

𝜆

𝑟2

2𝑅
+ 𝜓0 

 қатнасының жәрдеминде анықланатуғын сәйкес фазалар айырмасы ψ ди әпиўайы 
есаплаўдың жәрдеминде аңсат түсиндириўге болады. Бул қатнастағы 𝜓0 – базы бир 
турақлы шама, 𝑅 = 𝑆𝑂, 𝑟 – сақыйнаның радиусы. Жақты сақыйналардың орынлары 𝜓 =
2𝜋𝑛1 шәртинен анықланады (𝑛1 – пүтин сан). Сонлықтан 

𝑟𝑛 = √2𝜆𝑅𝑛, 𝑛 = 𝑛1 −
𝜓0
2𝜋
. 

Деректи жылыстырыў арқалы сүўреттиң ортасында интенсивликтиң максималлық мәниске 
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жетиўин болдырыў мүмкин. Бул жағдай 
𝜓0

2𝜋
 шамасының пүтин мәниске ийе болыўына 

эквивалент ҳәм сонлықтан 𝑛 = 𝑛1 −
𝜓0

2𝜋
 айырмасы сақыйнаның номерине сәйкес келеди. 

Қандай да бир сақыйнаның радиусын өлшеп, биз О ноқатындағы толқын фронтының 
иймеклигиниң радиусын 

𝑅 =
𝑟2

2𝜆𝑛
 

 формуласының жәрдеминде анықлаў менен деректиң орнын анықлай аламыз. 

 
11.4-cүўрет. Сфералық толқынды голографиялаўдың схемасы: 𝑎 — интерференциялық 

сүўретти регистрациялаў; 𝑏 — голограмманы жақтыландырыў; 𝑐 — оң тәрепте 
көрсетилген голограмманың 𝑆′′ тәрепинен 𝑆′ сүўретиниң қәлиплесиўи. 

 
Демек, бул жағдайда да толқынның фазасын "жазыў" оның геометриялық 

қәсийетлерин анықлаў ушын жеткиликли. 
H экранын фотопластинка менен алмастырамыз ҳәм интерференциялық сүўретти 

сүўретке түсиремиз. Нәтийжеде биз мөлдир ҳәм мөлдир емес сақыйналардың избе-
излигинен туратуғын голограмманы аламыз. Бул жағдайда да сақыйналардың радиусының 
өзгерисиниң нызамы зоналық пластинкадағы жолақлардың радиусының өзгерисиниң 
нызамындай болады. 34-параграфта баянланған зоналық пластинканың қәсийетлери 
толқын фронтын қайта тиклеў бойынша төмендегидей тәжирийбениң нәтийжелерин аңсат 
түсиниўге мүмкиншилик береди. Алынған голограмманы тегис толқын менен 
жақтыландырып (11.45-сүўретке қараңыз) голограмманың оң тәрепинде бир неше 
толқынды табамыз. Олардың бири (тегис) голограммаға келип түсиўши толқынның 
бағытында тарқалады; екиншиси 𝑆′′ ноқатында жыйналады, үшиншиси болса тарқалады 
ҳәм оның орайы 𝑆′ ноқаты болып табылады. 𝑆′ ноқаты голограммадан экспозиция 
ўақтындағы 𝑆 қашықлығындай қашықлықта турады (11.4-a сүўретке қараңыз), яғный  𝑆′ 
ноқатын қайтадан тикленген 𝑆 дереги деп қараўға болады. 

Жоқарыда тәрийипленген қубылысларды түсиндириў зоналық пластинканың 
фокуслаўшы қәсийетлеринен тиккелей келип шығады (34-параграфқа қараңыз). Егер 
голограмманың өткериўшилиги sin(𝜋𝑟2/𝜆𝑅) нызамы бойынша болатуғын болса, онда 
жоқарыда келтирилген үш толқыннан басқа ҳеш қандай толқын пайда болмайды. Зоналық 
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пластинкалардың бул қәсийети Рэлей пәнжерелериниң 𝑚 = 0 ҳәм 𝑚 = ±1 тәртиптеги 
дифпакциялық максимумларды пайда ете алыў қәбилетлигине усайды (88-шынығыўға 
қараңыз). Сонлықтан зоналық пластинканы гейде зоналық пәнжере деп атайды. 

Егер голограмманың өткериўи жоқарыда келтирилгенлерден айрылатуғын болса, онда 
11.4-b сүўретте көрсетилмеген бир қанша әззи болған қосылыўшы ҳәм тарқалыўшы 
толқынлар бақланады (34-параграфқа ҳәм 8.6-сүўретке қараңыз)52. 

Голограммалар өзиниң бир бөлими менен толқын фронтын қайта тиклей алыўы менен 
байланыслы болған жүдә әҳмийетли қәсийетке ийе болады. 11.4-c сүўретте 
көрсетилгендей етип голограмманың бир бөлимин диафрагма менен жаўып 
тәжирийбениң схемасының түрин өзгертемиз. Тәжирийбелер голограмманың ашық 
бөлиминиң бурынғыдай жоқ болған S дерегиниң жормал (S') ҳәм ҳақыйқый (S") 
"сүўретлерин" пайда ететуғынлығын көрсетеди. Әлбетте, жақтылық ағысының киши 
болыўына сәйкес барлық тәртиптеги толқынлардың интенсивлиги киширейеди. Еки 
жағдайда да зоналық пластинканың қәсийети линзаның қәсийетине уқсас. Өткен 
параграфта талланған тегис толқынның голограммасы жағдайында, голограмманың 
айтылып өтилген қәсийети анық көринип тур: Дифракциялық пәнжерениң бир бөлими 
жабылған жағдайда да дифракцияға ушыраған толқынлардың бағытлары бурынғыдай 
болып қала береди. Бирақ олардың интенсивлиги өзгереди ҳәм бас максимумлардың 
кеңлиги үлкейеди (46-параграфты қараңыз). Солай етип, бундай қатнаста да тегис ҳәм 
сфералық толқынлардың голограммалары бир бирине толық уқсаслыққа ийе. 

11.4-c схема бойынша орынланған тәжирийбе қызықлы болған еки жуўмақты 
шығарыўға мүмкиншилик береди. Бириншиден, голограмманың кейин диафрагма менен 
жабылған участкасын сүўретке түсириўдиң пүткиллей кереги болған жоқ. Бирақ, бул 
жағдай сфералық толқын H экраны менен фотопластинкаға қыя келип түскенде де 
голограмманы түсириўге болатуғынлығын аңғартады (яғный голограмманы түсириўдиң 
биринши этапында 11.4-c сүўретте көрсетилгендей схемаға сәйкес келетуғын схема менен 
ислегенде де). 𝑚 = −1 тәртипке ийе қайта тикленген толқын ушын жыйналыўдың орайы 
S' ноқаты болып қала береди (бул ноқат экспозициялаў ўақытындағы S дерегиниң орнына 
сәйкес келеди). Екиншиден, қыя түсиў схемасында (11.4-a ҳәм b сүўретлерден айырмасы) 
деректиң ҳақыйқый ҳәм жормал сүўретлерин пайда етиўши дәстелердиң кеңисликлик 
айырылыўы жүзеге келеди. Бул жағдайдың әмелий артықмашлыққа ийе болатуғынлығы 
гүмәнсыз. Усының салдарынан голографиялық әсбаплардың көпшилигинде тирек 
жақтылық дәстелериниң қыя түсиўи әмелге асырылады. 

 
§ 60. Үш өлшемли объектлердиң Френель голограммалары 

 
Толқынның тирек ҳәм жақтыландырыўшы объектиниң Σ лазер нурының кеңейтилген 

толқын фронтын еки бөлимге бөлиўдиң нәтийжесинде қәлиплесиўи мүмкин (11.5-𝑎 
сүўрет). Фронттың бир бөлими А айнасында шағылысады, ал екинши бөлими бақлаў 
объекти О тәрепинен шашыратылады. Еки толқынлық майдан P фотопластинкасына келип 
түседи ҳәм усы фотопластинкада О объектиниң голограммасы болған ақырғы 
интерференциялық сүўрет регистрацияланады. 11.6-сүўретте базы бир объектлердиң 
әдеттеги фотосүўрети, 11.7-a сүўретте өзиниң үлкенлигиндей болған олардың 
голограммасы, 11.7-b сүўретте сол голограмманың үлкейтилген участкасы берилген. 
Голограммадағы интерференциялық сақыйналар тирек толқынның алдына тосыннан 

                                                      
52 34-параграфтағы 𝑟𝑚 шамасының Френелдиң m-зонасының радиусы екенлигин нәзерде тутыў 

керек. Бул параграфта болса биз n-жақтылы сақыйна менен ис алып бардық, ал ҳәр бир сақыйналық 
дәўирдиң шеклеринде Френелдиң еки зонасы жайласады. 
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келип қалған шаң бөлекшелериндеги жақтылықтың дифракциясының салдарынан пайда 
болған қосымша эффект болып табылады. 

Объекттиң сүўретлери голограмманы лазерден шыққан жақтылықтың нуры менен 
жақтыландырғанда (11.5-b сүўрет) ҳәм оның қараўытыўларындағы бир текли емес болған 
оранлардағы жақтылықтың дифракциясының нәтийжесинде қәлиплеседи. 1-1 бағытында 
объективтиң жәрдемисиз объекттиң ҳақыйқый сүўретин (DI) пайда ететуғын толқынлық 
майдан тарқалады. 2-2 бағытында 11.5-a сүўретте көрсетилгендей бақлаў объекти 
тәрепинен шашыраған толқынлық майдан қайта тикленеди. Бул толқынлық майдан 
объекттиң жормал сүўретине (MI) сәйкес келеди. Бундай майданды онда объективти ямаса 
көзди орналастырып ямаса оларды жылыстырып предметтиң ҳәр қыйлы мүйешлерде 
кеңисликтиң ҳәр қыйлы ноқатларында көринетуғын ҳәр қыйлы сүўретлерин 
қәлиплестириў ушын пайдаланыўға болады. Бундай жағдайда орын алатуғын сүўреттиң 
деталларының өз-ара паралактикалық аўысыўы 11.8-сүўретте көрсетилген. Тап усындай 
жағдайды голограмманың ҳәр қыйлы участкаларын жақтыландырыў жолы менен 
ҳақыйқый сүўретлер ушын да бақлаўға болады.  

 
11.5-сүўрет. Үш өлшемли шашыратыўшы объектлердиң голограммасын түсириў ҳәм 

олардың сүўретлерин қайта тиклеў бойынша тәжирийбениң схемасы. 
 
Қарап өтилген толқынлық майданлардан басқа голограммадан кейин ҳәлсиреген 

дәслепки жақтылық дәстеси 3-3 ҳәм азмаз тарқалатуғын (параллель емес) 4-4 жақтылық 
дәстеси тарқалады. Бул дәстелер бақлаў объекти ҳаққында ҳеш қандай информацияларға 
ийе болмайды. 

Талланған тәжирийбеде объект тәрепинен шашыраған нурларды жақтыландыратуғын 
лазер дәстесиниң усы объекттеги дифракциясы деп қараўға болады. 11.5-сүўреттеги 
схемада голограмма объекттен жүдә қашықлатылған емес. Сонлықтан көрсетилген 
дифракцияға ушыраған толқынды Френеллик типке жатқарыўға болады (VII бапқа 
қараңыз)53. Сонлықтан усындай жайласыўларда алынған голограммаларды Френель 
голограммалары деп атайды. 

                                                      
53 Френеллик тип – тегис емес жақтылық нурларының дифракциясы (Аўдарыўшылар). 
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11.6-сүўрет. Изертлеў объектиниң фотографиясы 

 

 
 

 
11.7-сүўрет. 11.6-сүўретте көрсетилген объектлердиң голограммасы (𝑎) ҳәм оның күшли 

үлкейтилген участкасы (𝑏). 
 
Жоқарыда тәрийипленген жүдә эффектли болған экспериментти түсиндириў ушын 

былайынша пикирлеў керек. Голография түсириўдиң биринши этапында фотопластинка 
фазалық қәсийетлери объект пенен тирек толқынның геометриялық өзгешеликлеринен 
ғәрезли болған азы-көпли қурамалы майданды қабыллайды. Себеби пайдаланыған 
лазерлик нурланыў кеңислик бойынша когерентли. Қандай болыўына қарамастан, бул 
майданды тегис толқынлардың жыйнағы деп қараў мүмкин (Фурье теоремасы). Олардың 
ҳәр қайсысы тирек толқын менен интерференцияның салдарынан өзине тән болған 
бағыттағы ҳәм дәўирге ийе интерференциялық жолақлардың системасын пайда етеди. Ҳәр 
бир элементар толқын голограммада базы бир дифракциялық пәнжерени пайда болыўына 
алып келеди. 58-параграфта баянланған жағдайға сәйкес усы пәнжерениң ҳәр бири 
голографиялаўдың екинши этапында дәслепки тегис толқынды қайтадан тиклейди. 
Тереңирек таллаў дәслепки тегис толқынлар арасындағы қандай амплитудалық ҳәм 
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фазалық қатнаслар болатуғын болса, қайта тикленген элементар толқынлардың арасында 
да тап сондай амплитудалық ҳәм фазалық қатнаслардың болатуғынлығын көрсетеди. 
Сонлықтан, Фурье теоремасына сәйкес, қайта тикленген элементар тегис толқынлардың 
жыйнағы объект тәрепинен шашыратылған биз бақлайтуғын ҳәм сүўретке түсирип 
алатуғын майданды қайтадан тиклейди. 

Айтылғанлар 11.3-сүўретте 𝑚 = −1 тәртипли толқын сыпатында белгиленген 
элементар тегис толқынға тийисли. Усының менен бир қатарда, элементар дифракциялық 
пәнжере және де ең кеминде еки толқынның жыйнаған – ноллик ҳәм биринши тәртипли 
толқынларды пайда етеди. 𝑚 = −0 тәртипли толқын тирек толқынның бағытында 
тарқалады ҳәм көзге түспейди (11.5-b сүўретке қараңыз). Ал 𝑚 = 1 тәртипли толқын (бул 
жағдайды кейинирек көремиз) объекттиң ҳақыйқый сүўретин пайда етеди. 

Ең кейин көрген жағдайға айқынлық киргизиў ушын сфералық толқынның 
голограммасына сүйенген ҳалда басқа усыл менен таллаў мақсетке муўапық келеди. 
Предметтиң ҳәр бир ноқаты сфералық толқынның дереги болып табылады; оның тирек 
толқын менен интерференциясы голограммада элементар зоналық пәнжерени пайда 
етеди. Пайда болған бул пәнжере голограмма түсириўдиң екинши этапында дәслепки 
сфералық толқынды қайта тиклейди ҳәм предметтиң берилген ноқатының сүўретин 
қәлиплестиреди (11.4-сүўреттеги S' ноқаты). Көринип турғанындай, элементар зоналық 
пәнжерелердиң жыйнағы барлық объекттиң жормал сүўретин пайда етеди. 

  
 

 

 
 

11.8-сүўрет. 
Ҳәр қыйлы бақлаў бағытлары ушын 

алынған голографиялық 
сүўретлер.  

 
S' жормал сүўретинен басқа элементар зоналық пәнжере S" ҳақыйқый сүўретти де 

пайда етеди (11.4-b, c сүўретлер), олардың жыйнағы объекттиң тутас ҳақыйқый сүўретиниң 
пайда болыўына алып келеди. 

Тирек толқын менен ҳәр бир элементар толқынның интерференциясының салдарынан 
пайда болған элементар пәнжерелер менен бирге голограмма элементар толқынлардың 
бир бири менен интерференцияланыўының нәтийжесинде пайда болған қосымша 
структураға да ийе болады. Бул қосымша структура тирек толқынның базы бир 
шашыраўына ямаса (бул соның менен бирдей) жақтыландыратуғын толқынның тарқалыў 
бағытының жанында концентрацияланатуғын қосымша дифракцияланған толқынлардың 
пайда болыўын тәмийинлейди. Тирек толқынның усыған усаған шашыраўы объекттиң 
сүўретин (жормал ҳәм ҳақыйқый) бақлаўға кесент береди. Бирақ, егер тирек толқынның 
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голограммаға түсиў мүйеши предметлик толқынлардың түсиў мүйешинен жеткиликли 
шамада айрылатуғын болса, онда қосымша толқынлар сүўреттиң үстине түспейди (236-
шынығыўға қараңыз). 

Голография түсириўди санлық жақтан тәрийиплеўде тербелислерди комплексли жазыў 
қолайлы (§ 4 ти қараңыз). Биз усы қолайлы болған жағдайды пайдаланамыз. Объект 
тәрепинен лазерлик нурланыўды шашыратыўдың нәтийжесинде голограмманың 
тегислигинде пайда болатуғын майданды  

𝐸(𝝆) = 𝐴(𝝆) exp[𝑖𝜑(𝝆)] (60.1) 
түринде жазыў мүмкин. Бул аңлатпада 𝝆 арқалы голограмманың 𝐴(𝝆) тегислигинде 
жататуғын радиус-вектор ҳәм 𝜑(𝝆) арқалы радиус-вектор 𝝆 болған орындағы жақтылық 
тербелислериниң амплитудасы менен фазасы белгиленген. Тегис толқын  

𝐴0 exp(𝑖 𝒌0𝒓) (60.2) 
аңлатпасы менен тәрийипленеди54. Бул аңлатпада 𝒌0 арқалы толқын векторы, 𝒓 арқалы 
кеңисликтиң ықтыярлы ноқатының радиус-векторы, 𝐴0 арқалы дәстениң көлденең кесими 
шеклеринде турақлы мәнисин сақлайтуғын амплитуда белгиленген. Егер координата 
басын голограмманың басына жайластыратуғын болсақ, онда оның тегислигиндеги 
майдан 

𝐸0(𝝆) = 𝐴0 exp(𝑖 𝒌0𝒓) (60.3) 
түринде жазылады. Нәтийжеде голограмманың бетиндеги қосынды майдан былайынша 
жазылады: 

𝐸0(𝝆) + 𝐸(𝝆) = 𝐴0 exp(𝑖 𝒌0𝒓) + 𝐴(𝝆) exp[𝑖𝜑(𝝆)]. (60.4) 
Тербелислерди комплексли жазыўды пайдаланыўдың қағыйдалары бойынша 
интерференциялық сүўреттеги жақтыландырылғанлықтың тарқалыўы болған 𝐼(𝝆) шамасы 
(60.4)-аңлатпаның квадратына туўры пропорционал, яғный 

𝐼(𝝆) = |𝐸0(𝝆)|
2 + |𝐸(𝝆)|2 + 𝐸0

∗(𝝆)𝐸(𝝆) + 𝐸0(𝝆)𝐸
∗(𝝆) (60.5) 

теңлиги орынлы болады. Бул аңлатпаларда биз есаплаўлар ушын әҳмийетке ийе болмаған 
пропорционаллық коэффициентин жазбадық. 

Мейли, биз позитив фотосүўретти алайық ҳәм фотоматериал менен оны қайта 
ислеўдиң режимин голограмманың өткериў коэффициенти болған 𝑇(𝝆) шамасын 
жақтыландырылғанлық 𝐼(𝝆) ге пропорционал болатуғындай етип сайлап алынған болсын, 
яғный 𝑇(𝝆) = 𝑇0 𝐼(𝝆) теңлиги орынланатуғын болсын. Бундай шараятларда 
голографиялаўдың екинши этапының тәрийипи мынаған алып келинеди. Тирек толқынға 
уқсас болған жақтыландырыўшы толқын голограмма арқалы өтеди ҳәм 
интерференциялық сүўреттеги жақтыландырылғанлықтың тарқалыўына сәйкес 
модуляцияланған толқынға айланады. Голограммадан шыққан орындағы, яғный оның 
"шығатуғын" бетиндеги жақтыландырыўшы майданды ℰ(𝝆) арқалы белгилеп 

ℰ(𝝆) = 𝑇(𝝆)𝐸0(𝝆) = 𝑇0 𝐼(𝝆)𝐸0(𝝆) (60.6) 
теңлигиниң орынланатуғынлығын табамыз. (60.5)-, (60.1)- ҳәм (60.3)-аңлатпалардың 
жәрдеминде ℰ(𝝆) ушын жазылған аңлатпаға мынадай форманы бериў мүмкин: 

ℰ(𝝆) = 𝐸1(𝝆) + 𝐸2(𝝆) + 𝐸3(𝝆), 
𝐸1(𝝆) = 𝑇0[|𝐴0|

2 + |𝐴(𝝆)|2]𝐸0(𝝆), 
𝐸2(𝝆) = 𝑇0|𝐴0|

2𝐸(𝝆), 
𝐸3(𝝆) = 𝑇0𝐴0

2𝐸∗(𝝆) exp(2𝑖 𝒌0𝒓). 

 
(60.7) 

(60.6)- ҳәм (60.7)-теңлемелер биринши рет Д. Габор (1948) тәрепинен алынды ҳәм 
Габор теңлемелери деп аталады. 

                                                      
54 Фазаның турақлы болыўы 𝒌0𝒓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 шәрти 𝒌0 ге перпендикуляр болған тегисликти 

анықлайтуғын болғанлықтан (60.2)-аңлатпа ҳақыйқатында да 𝒌0 диң бағытында тарқалатуғын тегис 
толқынға сәйкес келеди. 
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Солай етип, ℰ(𝝆) майданын үш ағзаның қосындысы түринде көрсетиў мүмкин екен. 
Суперпозиция принципине сәйкес биз ҳәр бир ағза тәрепинен пайда етилетуғын 
дифракцияланған толқынларды айырым түрде қарай аламыз. 

Гюйгенс-Френель принципи бойынша голограммадан кейинги дифракцияланған 
майдан базы бир ықтыярлы беттеги жалған дереклердиң фазалары ҳәм амплитудалары 
бойынша бир мәнисли анықланады. Усындай бет сыпатында биз ℰ(𝝆) майданды есаплаған 
голограмманың шығыў тегислиги хызмет ете алады ҳәм усындай жоллар менен Гюйгенс-
Френелдиң жалған дереклериниң характеристикаларын билдик. Қәлеген дифракциялық 
мәселеде жалған дереклердиң тек фазалары менен амплитудаларының тарқалыў 
нызамының үлкен әҳмийетке ийе екенлигин еске түсиремиз. Барлық жалған дереклер 
ушын бирдей болған амплитудалардың үлкейиўи ямаса кемейиўи тек ғана 
дифракцияланған толқынлардың пропорционал рәўиште өзгерисин болдырады, бирақ 
олардың өзлерине тән өзгешеликлерине тәсир етпейди. Бул кейинги жағдай 
дифракциялық мәселени толық көлемде шешиў зәрүрлигинен қутқарады ҳәм сонда да 
қайта тикленген толқынның структурасын анықлаўға мүмкиншилик береди. 

Голограмманың шегарасындағы 𝐸1(𝝆) ағзасы менен тәрийипленетуғын 𝑇0[|𝐴0|
2 +

|𝐴(𝝆)|2] дәллигиндеги майданның бөлими тирек толқын голограмма болмаған 
жағдайдағы, яғный еркин тарқалғандағы толқынға сәйкес келеди. Әдетте тирек толқын 
предметлик толқынға салыстырғанда әдеўир интенсивли болады. Сонлықтан |𝐴(𝝆)|2 
ағзасын есапқа алмаўға болады ҳәм 𝐸1(𝝆) менен 𝐸0(𝝆) арасындағы коэффициент турақлы 
шамаға айланады. Бул жағдайда 𝐸1(𝝆) ағзасы голограммадан кейин бағыты бойынша 
тирек толқынның бағытына параллель болған тегис толқынның тарқалыў фактын 
сәўлелендиреди55.  

(60.7)-аңлатпадағы 𝐸2(𝝆) ағзасы голограмманың тегислигинде изертленетуғын 
объекттен келген толқын тәрепинен пайда етилген 𝐸(𝝆) майданына пропорционал. 
Сонлықтан Гюйгенс-Френелдиң екинши дереклерине сәйкес қәлиплесетуғын майданның 
голограмма жоқ ўақыттағы объекттиң өзи тәрепинен пайда етилетуғын майдан менен 
бирдей екенлиги түсиникли. Солай етип, майданның бул бөлими объекттиң жормал 
сүўретине жуўап береди. Сонлықтан жормал сүўретти бақлаў голограмманың жумыс 
ислейтуғын бөлимине сәйкес келетуғын тесик арқалы предметтиң өзине қараўға 
эквивалент деп айтыўға болады. Усы айтылғанларға байланыслы голограмманың кишкене 
бөлиминиң жәрдеминде сүўретти қайта тиклеў қәбилетлиги дерлик аңсат түсиндириледи: 
усы қабилетлик предметтиң қандай да бир ноқатын тиккелей қарағанда оның 
нурланыўының көзге келип түсетуғын нурлардың ҳәрекеттеги конусы менен шекленген 
бөлими ғана пайдаланылатуғынлығына эквивалент. 

𝐸3(𝝆) ағзасының объекттиң ҳақыйқый сүўретиниң пайда болыўын 
тәрийиплейтуғынлығын көрсетиў қыйын емес. Буның дурыслығына биз ноқатлық деректиң 
мысалында исендик (59-параграфқа қараңыз). Экранды ҳақыйқый сүўреттиң локализация 
областының ҳәр қыйлы кесимлерине избе-из жайластырып ҳеш қандай қосымша 
оптикалық системаларды пайдаланбай-ақ үш өлшемли объекттиң ҳәм оның деталларының 
анық сүўретлерин алыў мүмкин. Усындай бақлаўларда объект пенен оның ҳақыйқый 

                                                      
55 𝐸(𝝆) толқынын элементар толқынларға жайыўға тийкарланған көз-қараслардың 

шеклеринде |𝐴(𝝆)|2 ағзасы, көринип турғанындай, элементар толқынлар арасындағы 
интерференция менен байланыслы болған голограмманың қосымша структурасын тәрийиплейди. 
Жоқарыда анықланғанындай, көрсетилген структура жақтыландарытуғын толқынның базы бир 
шашыраўына алып келеди, бирақ бундай шашыраўдың зыянлы тәсирин тирек ҳәм 
жақтыландыратуғын толқынлар арасындағы мүйешлерди рационал түрде сайлап алыў жолы 
менен сапластырыўға болады. 
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сүўретиниң уқсаслығы тек ғана тирек ҳәм жақтыландыратуғын дәстелердиң голограммаға 
оның бетине перпендикуляр түскен жағдайда ғана алынатуғынлығын аңсат көриўге 
болады. Бундай болмағанда ҳақыйқый сүўрет майысқан болып шығады ҳәм базы бир 
жағдайларда оның жоғалыўы да мүмкин (263-шынығыўға қараңыз). 

Усы ўақытларға шекем биз тирек толқынды тегис деп есапладық. Жоқарыда 
баянланған элементар теориядан тирек толқыны сыпатында сфералық толқынның хызмет 
ете алатуғынлығын аңсат аңғарыўға болады. Ҳақыйқатында да, (60.3)-аңлатпаны 

𝐸0(𝝆) = 𝐴0 exp[𝑖𝑘0(𝒓0 − 𝝆)] 
менен алмастырайық Бул аңлатпада 𝒓0 – сфералық толқынның орайының радиус-векторы. 
Бул жағдайда да |𝐸0(𝝆)|

2 = |𝐴0|
2 теңлиги орынланатуғын болғанлықтан, бурынғысынша 

𝐸2(𝝆)~𝐸(𝝆) аңлатпасын аламыз ҳәм, усыған сәйкес, жормал сүўрет тегис тирек 
толқындағыдай болып қала береди. 

 
§ 61. Голограмма идеал оптикалық системаның элементи сыпатында. Үлкейтилген 

сүўретлердиң алыныўы 
 
Алдыңғы параграфларда бизлер тирек ҳәм жақтыландырыўшы толқынларды бирдей 

деп есапладық. Бул жағдайда жормал сүўрет объекттиң өзиниң толық көширмеси болып 
табылады. Бирақ, көрсетилген шәртти орынлаўдың зәрүрлиги жоқ ҳәм биринши ҳәм 
екинши этапларда ҳәр қыйлы толқын узынлықларына және иймеклик радиуслары ҳәр 
қыйлы болған толқын фронтларын пайдаланғанда да голографиялаў табыслы түрде әмелге 
асырылады. Тәжирийбениң шәртлериниң усындай өзгерислери голографияланатуғын 
предметлердиң үлкейтилген сүўретлерин алыўға мүмкиншилик береди. 

Тирек ҳәм жақтыландырыўшы толқынлар сыпатында сфералық толқынларды 
пайдаланған жағдайда алынатуғын сфералық толқынның голограммасын аламыз. 
Голограмманың радиус-векторы 𝝆 болған ноқаттағы усы үш толқынға сәйкес келетуғын 
жақтылық тербелислерин  

𝐸(𝝆) = 𝐴0 exp [𝑖𝑘|𝒓𝑠 + 𝝆𝑠 − 𝝆|],   
𝐸0(𝝆) = 𝐴0 exp [𝑖𝑘|𝒓0 + 𝝆0 − 𝝆|],   
𝐸0
′(𝝆) = 𝐴0 exp [𝑖𝑘′|𝒓0

′ + 𝝆0
′ − 𝝆|]   

 

түринде жазамыз. 𝝆𝑠, 𝝆0 ҳәм 𝝆0
′  векторлары голограмманың тегислигинен сәйкес 

предметлик, тирек ҳәм жақтыландыратуғын толқынлардың орайларына қарай 
бағытланған 𝒓𝑠, 𝒓0 ҳәм 𝒓0

′  перпендикулярларының тийкарларының орынларын береди 
(11.9-сүўрет). Улыўма айтқанда 𝑘 = 2𝜋/𝜆 ҳәм 𝑘′ = 2𝜋/𝜆′ толқын санлары бир бирине тең 
емес. 

 

 
 
 

11.9-сүўрет. 
Голографиялық системалардың 

теориясына. 

Дәслеп предметтиң жормал сүўрети менен қызығамыз. (60.6)-қатнасты тийкарлағанда 
пайдаланылған таллаўларды қайталап голограмманың "шығыў" шегарасындағы 
майданның бизди қызықтыратуғын бөлими 𝐸2(𝝆) шамасының оны жақтыландырғаннан 
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кейин 

𝐸0(𝝆) = 𝑇0𝐸0
∗(𝝆)𝐸(𝝆) = 𝑇0𝐴0

∗𝐴0
′ 𝐴 exp[𝑖𝜓(𝝆)] (61.2) 

қатнасы менен аңлатылатуғынлығына исениў қыйын емес. Бул қатнаста 𝜓(𝝆) арқалы 
радиус-векторы 𝝆 шамасына тең болған ноқаттағы тербелистиң фазасы белгиленген: 

𝜓(𝝆) = 𝑘|𝒓𝑠 + 𝝆𝑠 − 𝝆| − 𝑘|𝒓0 + 𝝆0 − 𝝆| + 𝑘′|𝒓0
′ + 𝝆0

′ − 𝝆|. (61.3) 
Перпендикулярлардың узынлықлары |𝝆𝑠 − 𝝆| айырмасынан әдеўир үлкен ҳ.т.б., яғный 

нурлардың голограммаға түсиў мүйешлери оның барлық ноқатлары ҳәм барлық үш толқын 
узынлығы ушын киши деп болжаймыз. Бул жағдайда әпиўайы, бирақ көлеми жүдә үлкен 
оқыўшының шынығыў ушын пайдалы түрлендириўлер 𝜓(𝝆) шамасын 

𝜓(𝝆) =
𝑘′

2𝑟𝑠′
(𝝆 − 𝝆𝑠

′ )2 + 𝜓0 
(61.4) 

туринде жазыўға мүмкиншилик береди. Бул аңлатпада 𝜓0 шамасы 𝝆 дан ғәрезсиз, ал 𝑟𝑠
′ 

пенен 𝝆𝑠
′  шамалары 

𝑘′

𝑟𝑠′
=
𝑘

𝑟𝑠
+
𝑘′

𝑟0
′ −

𝑘

𝑟0
 

(61.5) 

ҳәм  

𝑘′
𝝆𝑠
′

𝑟𝑠′
= 𝑘

𝝆𝑠
𝑟𝑠
+ 𝑘′

𝝆0
′

𝑟0
′ − 𝑘

𝝆0
𝑟0

 
(61.6) 

қатнасларының жәрдеминде анықланады. 
(61.4)-формуланың жәрдеминде тәрийипленетуғын фазалардың тарқалыўын толқын 

узынлығы 𝜆′ = 2𝜋/𝑘′ шамасына тең сфералық толқын пайда еткен болар еди. Оның орайы 
𝝆𝑠
′  ноқатынан қайта тикленген узынлығы 𝑟𝑠

′ шамасына тең болған перпендикулярда 
жайласады. Бундай жағдайда 33-параграфта талланған сфералық толқынның еркин 
тарқалыўына тийисли болған Френель қурыўы голограммадан кейин жоқарыда 
көрсетилген оның орайынан сфералық толқын тарқалады деп жуўмақ шығарыўға 
мүмкиншилик береди. Басқа сөз бенен айтқанда 𝑟𝑠

′ ҳәм 𝝆𝑠
′  ушын жазылған (61.5)- ҳәм 

(61.6)-формулалар голограммаларды түсирген ўақытта 𝑟𝑠 ҳәм 𝝆𝑠 шамалары менен 
берилетуғын ноқатта жайласқан ноқатлық объекттиң сүўретиниң орнын анықлайды. 

Голограмманы жақтыландырғанда пайда болатуғын ноқатлық деректиң екинши 
сүўретиниң орнын анықлайтуғын (𝑟𝑠

′′ ҳәм 𝝆𝑠
′′) қатнасларды келтирип шығарыўға болады: 

𝑘′

𝑟𝑠′′
= −

𝑘

𝑟𝑠
+
𝑘′

𝑟0
′ +

𝑘

𝑟0
, 

(61.7) 

𝑘′
𝝆𝑠
′′

𝑟𝑠′′
= −𝑘

𝝆𝑠
𝑟𝑠
+ 𝑘′

𝝆0
′

𝑟0
′ + 𝑘

𝝆0
𝑟0
. 

(61.8) 

𝑟𝑠
′ ҳәм 𝑟𝑠

′′ шамаларының мәнислериниң оң болыўының да, терис болыўының да 
мүмкин екенлигин атап өтемиз. Физикалық жақтан бул жағдай қайта тикленген 
толқынларының ҳәр қайсысының иймеклик орайларының голограмманың еки тәрепинде 
де жайласыўының мүмкин екенлигин аңғартады. Буннан былай голограммадан 𝑆, 𝑂, 𝑂′ 
ноқатларына шекемги (11.9-сүўретке қараңыз) ҳәм сүўретлердиң 𝑆′, 𝑆′′ ноқатларына 
шекемги қашықлықлардың мәнислерин оң деп есаплаймыз. Егер бул ноқатлар 
голограмманың артында турған болса (жақтылықтың тарқалыў бағытындағы) оң, ал олар 
голограммаға шекем жайласқан болса терис болып табылады. 

Демек, биз қараған улыўмалық жағдайда қайта тикленген толқынлардың екеўи де 
жормал (𝑟𝑠

′ < 0, 𝑟𝑠
′′ < 0) сүўретти де, ҳақыйқый сүўретти де (𝑟𝑠

′ > 0, 𝑟𝑠
′′ > 0) пайда ете 

алады. Сонлықтан буннан былай 𝑆′ ты (ℰ2(𝝆) майданының бир бөлими) бас сүўрет, ал 𝑆′′ 
ты (ℰ3(𝝆) майданының бир бөлими) – қосымша сүўрет деп аталады. 

Егер жақтыландырыўшы толқын тегис болса, онда тирек толқынның иймеклигинен 
ғәрезсиз 𝑆′′ ҳәм 𝑆′ сүўретлери голограммадан бирдей қашықлықта, бирақ ҳәр қыйлы 
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тәреплерде жайласады 

𝑘′

𝑟𝑠′
= −

𝑘′′

𝑟𝑠′′
= 𝑘 (

1

𝑟𝑠
−
1

𝑟0
). 

Демек, бул жағдайда егер тирек толқынның иймеклиги 
1

𝑟0
 дерек тәрепинен 

шығарылған толқынның иймеклиги 
1

𝑟𝑠
 ден киши болса (алгебралық мәнисте), онда бир 

сүўрет ҳақыйқый, ал екиншиси жормал болады. Бундай жағдайда бас сүўрет жормал 
сүўрет болып табылады. Мейли, енди предмет пенен тирек толқынның орайы 
голограммаға параллель тегисликте жатқан болсын (𝑟𝑠 = 𝑟0). Бундай жағдайда (61.5)- ҳәм 
(61.7)-аңлатпалардан 𝑟𝑠

′′ = 𝑟𝑠
′ = 𝑟0

′ теңликлерин аламыз, яғный сүўретлердиң екеўи де 
голограмманың бир тәрепинде ҳәм оннан бирдей қашықлықларда жайласады. Бул жағдай 
келеси параграфта толығырақ қарап шығылады. 

Голографиялық сүўреттиң үлкейтилиўи ҳаққындағы мәселеге өтемиз. Ноқатлық 
предметти голограмманың тегислигине параллель ∆𝝆𝑠 шамасына жыл ысырамыз. 𝑆′ ҳәм 
𝑆′′ сүўретлери де жылысады ҳәм (61.6)- ҳәм (61.8)-формулалар бойынша бул жылысыўлар 

∆𝝆𝑠
′ =

𝑘

𝑘′
𝑟𝑠
′

𝑟𝑠
∆𝝆𝑠, ∆𝝆𝑠

′′ =
𝑘

𝑘′
𝑟𝑠
′′

𝑟𝑠
∆𝝆𝑠 

(61.9) 

шамаларына тең. Егер ∆𝝆𝑠, ∆𝝆𝑠
′  ҳәм ∆𝝆𝑠

′′ шамалары сыпатында предметтиң еки ноқатын 
ҳәм олардың сүўретлерин тутастыратуғын векторлар деп түсинсек те, тап усындай 
нәтийжеге келемиз. (61.9)-қатнаслардағы пропорционаллық коэффициентлерин 
голографиялық системаның көлденең үлкейтиўлери 𝑉 ҳәм 𝑉′ деп атайды: 

𝑉 =
𝑘

𝑘′
𝑟𝑠
′

𝑟𝑠
=

1

1 −
𝑟𝑠
𝑟0
+
𝑘′

𝑘
𝑟𝑠
𝑟0
′

,  

𝑉′′ =
𝑘

𝑘′
𝑟𝑠
′′

𝑟𝑠
=

1

1 −
𝑟𝑠
𝑟0
−
𝑘′

𝑘
𝑟𝑠
𝑟0
′

. 

 
 

(61.10) 

Олардың сан шамалары голограмманың тегислигине параллель бағытлардағы 
сүўреттиң өлшеми менен объекттиң өлшеминиң қатнасына тең. 

Бойлық үлкейтиўлер 𝑈 ҳәм 𝑈′ голограммаға нормаль бағыттағы сүўреттиң 
аўысыўының предметтиң ноқатының аўысыўына қатнасы сыпатында анықланады. (61.5)-, 
(61.7)- қатнаслардан олар ушын 

𝑈′ =
𝑑𝑟𝑠

′

𝑑𝑟𝑠
=
𝑘

𝑘′
(
𝑟𝑠
′

𝑟𝑠
)

2

=
𝑘

𝑘′
𝑉′

2
,  

𝑈′′ =
𝑑𝑟𝑠

′′

𝑑𝑟𝑠
=
𝑘

𝑘′
(
𝑟𝑠
′′

𝑟𝑠
)

2

=
𝑘

𝑘′
𝑉′′2 

 
 

(61.11) 

формулаларына ийе боламыз. 
(61.11)- ҳәм (61.10)-формуларады салыстырсақ, онда көлденең ҳәм бойлық 

үлкейтиўлердиң ҳәр қыйлы екенлигин көремиз. Бул (үш өлшемли) объектке 
салыстырғанда сүўреттиң формасының майысқанлығын аңғартады; қайсы үлкейтиўдиң 
(|𝑉′| ямаса |𝑉′′| тың, |𝑈′| ямаса |𝑈′′| тиң) үлкен болыўына байланыслы сүўрет голограммаға 
қараған бағытта қысылған ямаса созылған. Бас сүўрет 𝑟𝑠 = 𝑟𝑠

′ шәрти орынланған жағдайда 
ғана объектке усайды. Бул жағдайға бирден бир болған 

1

𝑟𝑠
=

1

𝑘′ − 𝑘
(
𝑘′

𝑟0
′ −

𝑘

𝑟0
) 

қашықлығы сәйкес келеди. Бундай шәрт орынланғанда көлденең ҳәм бойлық үлкейтиўлер 
толқын узынлықларының қатнасына тең болады, яғный: 
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𝑉′ = 𝑈′ =
𝑘

𝑘′
=
𝜆′

𝜆
. 

Солай етип, объектке уқсас болған үлкейтилген голографиялық сүўретти алыў мүмкин 
екен; бундай жағдайда жақтыландырыўшы толқынның предметлик ҳәм тирек толқынның 
узынлығынан үлкен болыўы керек. 

Тегис объектлер ушын 𝑉′ = 𝑈′ шәрти зәрүрли емес ҳәм майыспаған сүўретти тек ғана λ 
ҳәм λ' толқын узынлықларының айырмасының есабынан емес, ал тәжирийбениң 
геометриялық шәртлерин сайлап алыў жолы менен де алыў мүмкин. Мысалы, тегис тирек 
толқыны (𝑟0 → ∞) пайдаланылғанда 

𝑉′ =
1

1 + (𝑘′/𝑘)(𝑟𝑠/𝑟0
′)

 

ҳәм үлкейтилген бас сүўрет 𝑟𝑠 пенен 𝑟0
′ шамаларының ҳәр қыйлы мәнислеринде алынады, 

яғный жақтыландыратуғын толқын қосылатуғын болыўы керек (𝑟𝑠 ның мәниси барлық 
ўақытта терис)56. 

Биз объекттиң орны менен оның сүўретлерин байланыстыратуғын улыўмалық (61.5)-
(61.8) қатнасларын буннан артық конкретлестирмеймиз. Себеби олар формаллық жақтан 
қәлеген оптикалық система ушын дурыс болған нызамлар менен толығы менен сәйкес 
келеди. Оптикалық системалар менен байланыслы болған бул жағдай XII-XIV бапларда 
толық талланады. Ал биз бул жерде көрсетилген аналогияны айтып өтиў менен ғана 
шекленемиз. Салыстырыўдағы қолайлылық ушын голографиялық ҳәм линзалық 
системалардағы сүўретти тәрийиплейтуғын тийкарғы қатнасларды қатар түринде жазамыз 
(79-параграфқа қараңыз): 

Бас голографиялық сүўрет Идеал линзадағы сүўрет 
𝑘′

𝑟𝑠′
−
𝑘

𝑟𝑠
=
𝑘′

𝑓′
, 

𝑛2
𝑎2
−
𝑛1
𝑎1
=
𝑛2
𝑓2
= −

𝑛1
𝑓1
, 

𝑉′ =
𝑘

𝑘′
𝑟𝑠
′

𝑟𝑠
,  𝑉 =

𝑛1
𝑛2

𝑎2
𝑎1
, 

𝑈′ =
𝑘

𝑘′
 (
𝑟𝑠
′

𝑟𝑠
)

2

=
𝑘′

𝑘
 𝑉′2, 𝑈 =

𝑛1
𝑛2
(
𝑎2
𝑎1
)
2

=
𝑛2
𝑛1
 𝑉2 

Бул аңлатпалардағы 𝑎2 менен 𝑎2 (сүўреттен ҳәм объекттен линзаға шекемги қашықлық, 
дәлиреги оның бас тегисликлерине шекемги қашықлықлар) 𝑟𝑠

′ пенен 𝑟𝑠 шамаларына уқсас. 
Предметлердиң кеңислиги менен сүўретлердиң кеңислигиниң сыныў көрсеткишлери 
болған 𝑛2 ҳәм 𝑛1 шамаларын 𝑘′ пенен 𝑘 шамалары менен сәйкес келеди деп есаплаў керек. 
Голографиялық системаның фокуслық қашықлықларының орнын 

𝑘′

𝑓′
=
𝑘′

𝑟0
′ −

𝑘

𝑟0
,

𝑘

𝑓
= −

𝑘′

𝑟0
′ +

𝑘

𝑟0
= −

𝑘′

𝑓′
 

қатнасларының жәрдеминде анықланатуғын 𝑓′ ҳәм 𝑓 шамалары ийелейди. Олар бир бири 
менен линзалық системаның фокуслық қашықлықлары (алдыңғы ҳәм артқы) 𝑓2 ҳәм 𝑓1 дей 
болып байланысқан. 

𝑓′ ҳәм 𝑓 шамаларын жуқа линзаның фокуслық қашықлықлары менен салыстырыў 
арқалы талланып атырған уқсаслықты даўам етиў мүмкин57 (76- ҳәм 77-параграфларға 
қараңыз): 

𝑛2
𝑓2
=
𝑛2 − 𝑛

𝑅2
−
𝑛1 − 𝑛

𝑅1
,

𝑛1
𝑓1
=
𝑛1 − 𝑛

𝑅1
−
𝑛2 − 𝑛

𝑅2
= −

𝑛2
𝑓2
. 

                                                      
56 Қосымша сүўреттиң тап усындай талланыўын 264-шынығыўда қараңыз. 
57 76-параграфтағыға салыстырғанда 𝑛2 ≠ 𝑛1 болған жағдай ушын дурыс болған бир қанша 

улыўмарақ аңлатпалар келтирилген. 
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Бул аңлатпада 𝑛 арқалы линзаның материалының сыныў көрсеткиши, 𝑅1 менен 𝑅2 
арқалы 𝑟𝑠 ҳ.т.б. ушын орынланатуғын белгилер кағыйдасына бағынатуғын оның 
бетлериниң иймеклик радиуслары белгиленген. Солай етип, бас сүўретке қатнасы 
бойынша голограмма бетлериниң иймеклик радиуслары 𝑟0 менен 𝑟0

′ шамалары менен 
1

𝑟0
=
𝑛1 − 𝑛

𝑛1

1

𝑅1
,

1

𝑟0
′ =

𝑛2 − 𝑛

𝑛1

1

𝑅2
 

 түринде байланысқан жуқа линзаға эквивалент. 
Бас ҳәм қосымша голографиялық сүўретлер бир бирине сфералық айналардағы 

шағылысқандағыдай болып түрленеди. Ҳақыйқатында да (61.5)- ҳәм (61.7)-, (61.9)-, (61.11)- 
қатнаслардан  

1

𝑟𝑠′′
+
1

𝑟𝑠′
=
2

𝑟0
′ , ∆𝝆𝑠

′′ =
𝑟𝑠
′′

𝑟𝑠′
∆𝝆𝑠

′ ,
𝑑𝑟𝑠

′′

𝑑𝑟𝑠′
= −(

𝑟𝑠
′′

𝑟𝑠′
)

2

 

қатнасларын аңсат алыўға болады. Бул қатнаслар сфералық айнаның иймеклик радиусы 
голограмма менен жақтыландырыўшы сфералық толқынның орайы арасындағы 
қашықлық 𝑟0

′ шамасына тең болған жағдайда сол сфералық айнадағы шағылысыўды 
рәсимий түрде сыпатлайды [(72.4) ке қараңыз]. Сонлықтан қосымша сүўретти гейпара 
жағдайларда түйинлес сүўрет деп те атайды. 

Демек, голограмма тәрепинен пайда етилетуғын бас ҳәм қосымша сүўретлердиң 
геометриялық қәсийетлери, соның менен бирге олардың орынлары, бағытлары58, 
өлшемлери ҳ.с.у. сәйкес түрде сайлап алынған линза менен айна тәрепинен пайда етилген 
сүўретлердиң қәсийетлери толығы менен бирдей. 

Табылған рәсимий уқсаслық, әлбетте, тосаттан пайда болған уқсаслық емес. 
Голографиялағанда да, линзалық ямаса айналық оптикалық системадағы сүўреттиң 
алыныўында да бир сфералық толқынның (предметтиң) басқа, ол да сфералық болған 
толқынға (сүўретке) түрлениўи ҳаққында гәп етиледи. Усындай түрлендириў нызамының 
рәсимий түри (толқын фронтларының иймеклигиниң сызықты түрлендирилиўи) 
мәселениң қойылыўында алдын ала анықланған ҳәм оны жүзеге келтириўдиң айқын 
усылы менен ҳеш қандай байланыспаған. Қәлеген усыл, голографиялық ямаса линзалық, 
дәслепки толқын фронтының иймеклигин белгили бир сан есе үлкейтиўи ҳәм оған жаңа 
қосылыўшыларды қосыўы мүмкин. Бирақ басқа ҳеш нәрсе де қоспайды. Голографиялық 
ямаса линзалық қәлеген усыл толқын фронтының иймеклигин белгили бир сан есе 
өзгертиўи ҳәм оған жаңа қосылыўшыларды қосыўы мүмкин59. Усы процедураны жүзеге 
келтиретуғын физикалық қубылыстың талланыўы сәйкес көбейтиўшиниң ҳәм 
қосылыўшының физикалық мәнисин ҳәм олардың қубылыстың характеристикаларынан 
ҳәм системаның конструкциясының өзгешеликлерине ғәрезлигин айқынластырады. 
Системаның конструкциясының өзгешеликлери ҳәр қыйлы усылларды салыстырғанда 
әҳмийетли орынды ийелейди. Жоқарыда еслетилип өтилгениндей, биринши ҳәм екинши 
этаплардығы ҳәр қыйлы толқын узынлықларын пайдаланыў голография ушын линзалық 
ҳәм айналық системаларағы сәйкес факторға қарағанда адеўир кең мүмкиншиликлерди 
ашып береди (сүўретлер ҳәм предметлер кеңислигиндеги сыныў көрсеткишлериниң ҳәр 

                                                      
58 Линзалық ҳәм айналық сүўретлер мынадай әҳмийетли пунктте айрылады: объектте 

ортлардың оң үшлигин белгилеп аламыз; линзалық сүўретте бул үшлик оң, ал айналық сүўретте 
барлық ўақытта терис үшликке түрленеди. Үйиндеги айналарды көп рет пайдаланған ҳәр бир адам 
бақлаған бул қәсийет предмет пенен оның сүўретин жылыстырыў ямаса айландырыў жолы менен 
үйлестириўдиң мүмкин емес екенлигин аңғартады. 

59 Сызықлы емес оптикалық әсбапларда да усындай жағдай орын алған. Оларда сүўретлер 
әсбаптың ишинде қосынды, еселенген ҳәм басқа да гармоникалардың генерациясының 
нәтийжесинде қозған нурланыўдың есабынан пайда болады. (236-парграфқа қараңыз). 
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қыйлы болыўы, микроскоплардың иммерсиялық объективлери, 97-параграфқа қараңыз). 
Өйткени, бир биринен күшли айрылатуғын толқын узынлықларын, мысалы рентген ҳәм 
көзге көринетуғын толқынларды пайдаланыў мүмкин (рентген лазери дөретилген 
ўақытлары). 

Ақырында голограмма менен оны жақтыландыратуғын толқынның үш өлшемли 
объектти қандай да бир оптикалық системаларды пайдаланбай бақлаўға мүмкиншилик 
беретуғынлығын атап өтемиз. Әдеттегидей фотографияда ҳәр бир негатив объекттиң 
белгили бир мүйеш пенен қарағандағы бир сүўретин беретуғын болса, ҳәр бир 
голограммада үш өлшемли объектти ҳәр қыйлы мүйешлерде қарағанда көриниўи керек 
болған сүўретлердиң пүтин бир комплекси жазылған. Усының менен бирге голография 
ўақыттың ҳәр қыйлы моментлеринде жүзеге келген толқынлардың интерференциясын 
бақлаўға мүмкиншилик береди (67-параграфқа қараңыз). 

 
§ 62. Фурье голограммалары 

 
Предметтиң ҳәр бир ноқаты голограммада Рэлейдиң элементар пәнжересин пайда 

ететуғын белгили бир түрдеги голографиялық системалар пайдалы қәсийетлерге ийе 
болады. Усындай голограммаларды пайда ететуғын усыллардың бири 11.10-сүўретте 
көрсетилген. Штрихланған сызық пенен көрсетилген тегис мөлдир объект лазер нурының 
параллель дәстеси менен жақтыландырылады; сол дәстениң бир бөлими тирек сфералық 
толқынның дереги болған киши О тесигине L линзасының жәрдеминде фокусланады. 
Сонлықтан, көринип турғанындай, схема тирек толқын менен предметтен келетуғын 
толқынның когерентлигин тәмийинлейди. 

 
 

11.10-сүўрет. 
Ферье голограммасын алыўдың  

схемасы. 

 
Голограмманың 𝐻 бетиниң тегислигиндеги тирек толқын менен объекттиң қандай да 

бир 𝑆 ноқатынан шыққан толқынның интерференциясының нәтийжесинде алынған 
сүўретти қараймыз. IV бапта толық талланған усындай түрдеги интерференциялық 
сүўретлер дәўирли жолақлардың избе-излиги түрине ийе болады; жолақлардың кеңлиги 
(дәўири) толқын узынлығының дәўир есапланған 𝐻 ноқатынан қарағанда 𝑂𝑆 участкасы 
көринетуғын мүйештиң қатнасына тең. Солай етип, 11.10-сүўреттеги схемада объекттиң ҳәр 
бир ноқатына H тегислигиндеги интенсивликтиң гармоникалық тарқалыўы сәйкес 
келеди60. Оның өзгериў амплитудасы объекттиң S ноқатындағы өткериў коэффициентине 
туўры пропорционал, ал S ноқаты тирек толқынның дереги O дан қанша алыс болған сайын 
дәўирдиң шамасы киши болады. 

Жоқарыда айтылғанларға сүйенген ҳалда мынадай жағдайды аңсат көрсетиўге 
болады: барлық объекттиң тәсириндеги H тегислигиндеги жақтылықтың интенсивлигиниң 
тарқалыўы объекттиң тегислигиндеги майданның амплитудасының тарқалыўы ушын 
Фурье түрлендириўи болып табылады (265-шынығыўға қараңыз). Басқа сөз бенен айтқанда 

                                                      
60 Угловые размеры отрезка Әлбетте, OS кесиндисиниң мүйешлик өлшемлери голограмманың  

қолланылып атырған бөлиминиң барлық ноқатлары ушын шама менен бирдей болыўы керек. 
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11.10-сүўретте схема түринде көрсетилген дүзилис физикалық жақтан амплитудалардың 
көрсетилген тарқалыўы үстинен Фурье түрлендириўин әмелге асырады. Сонлықтан 
көрсетилген типтеги жайласыўларда алынатуғын голограммаларды Фурье 
голограммалары деп атайды. 

Егер Фурье голограммасы тегис толқын менен жақтыландырса, онда ҳәр бир 
элементар пәнжере тәртиплери 𝑚 = 0,±1 болған үш тегис толқынды пайда етеди (58-
параграфты қараңыз). Демек, предметтиң ҳәр бир ноқаты тегис толқынларды пайда етеди 
екен (бас ҳәм қосымша сүўретлер), ал олардың тарқалыў бағытлары усы ноқаттың 
координаталары бойынша анықланады. Солай етип, бул жағдайда голографиялаў 
предметти базы бир оптикалық системаның фокаллық тегислигине жайластырыўға 
эквивалент. Тап усындай жуўмақ буннан алдыңғы параграфта алынған улыўмалық 
формалалардан да келип шығады. Қарап атырған жағдай ушын 61-параграфтың 
белгилеўлеринде 𝑟𝑠 = 𝑟0, 𝑟0

′ → ∞ екенлиги ҳәм (61.5)- ҳәм (61.7)-қатнаслардан  
1

𝑟𝑠′
=
1

𝑟𝑠′′
= 0 

теңлиги келип шығады ҳәм өз гезегинде бул теңлик бас сүўреттиң де, қосымша 
сүўретлердиң де шексиз қашықлықта жайласатуғынлығын аңғартады. 

Енди голограмманы сфералық толқын менен жақтыландырамыз. Бул жағдайда еки 
сүўрет те ҳәм жақтыландырыўшы толқынның орайы бир тегисликте жатады (11.11-сүўрет). 
Орайлық кишкене дақ жақтыландырыўшы толқынның жыйналыў орайына сәйкес келеди, 
шеп ҳәм оң тәреплердеги сүўретлер мәниси бойынша бас ҳәм қосымша сүўретлер болып 
табылады. Сүўретлердиң өз ара "төңкерилгенлиги" олардың көлденең үлкейиўиниң 
қарама-қарсы белгилери менен байланыслы (61-параграфты қараңыз). 

Атап өтилген өзгешеликлер 61-параграфта баянланған улыўмалық теориядан алыў 
мүмкин болған жуўмақлар менен толық сәйкес келеди. (61.5)-, (61.7)- ҳәм (61.10)-
қатнасларда 𝑟𝑠 = 𝑟0 теңлиги орынланады деп болжап, 

𝑟𝑠
′ = 𝑟𝑠

′′ = 𝑟0
′, 𝑉′ = −𝑉′′ =

𝑘

𝑘′
𝑟0
′

𝑟𝑠
=
𝜆′

𝜆

𝑟0
′

𝑟𝑠
  

теңликлерине ийе боламыз. 
Егер жақтыландыратуғын толқын тарқалыўшы толқын болса, онда сүўретлердиң екеўи 

де жормал ҳәм оларды регистрациялаў ушын қосымша оптикалық система керек болады. 
Усындай оптикалық системаның орнын көзлер де ийелей алады. Ал жыйналыўшы толқын 
менен жақтыландырыў (𝑟0

′ > 0) линзаларды пайдаланбай-ақ экранда ҳақыйқый 
сүўретлердиң алыныўына мүмкиншилик береди. (линзасыз сүўрет деп аталатуғын 
сүўретти). 

Үлкейтиў ушын жоқарыда келтирилген аңлатпадан Фурье голографиясында 
үлкейтилген сүўретти λ ҳәм λ' толқын узынлықларының айырмасы бойынша да, объектти 
голограммаға жақынлатыў (𝑟𝑠 ти киширейтиў) жолы менен де алыўға болатуғынлығы 
көринип тур. Бул жағдайда голограмма микроскоптың объективиндей болып хызмет 
етеди. 

Үлкейтилген сүўрет алыўдың басқа жолы голограмманың киширейтилген масштабтағы 
репродукциясын соғыўдан ибарат. Бундай жағдайда интерференциялық структураның 
масштабы киширейетуғын болғанлықтан (айтайық, M есе) жақтыландырыўшы жақтылық 
ушын дифракция мүйеши сәйкес түрде үлкейеди (ол да M есе). Демек, сүўреттиң 
өлшеминиң де үлкейиўи керек. Ҳақыйқатында да, үлкейтиў коэффициенти ушын әпиўайы 
есаплаў  

𝑉′ =
𝑀𝑘

𝑘′
 

қатнасына алып келеди (266-шынығыўға қараңыз). Усындай усыл тек Фурье 
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голографиясында ғана емес (мысалы, голографиялық микроскопияда), ал бир қатар басқа 
жағдайларда да қолланылады. 

 
§ 63. Голографиялық системалардың ажырата алыўшылық уқыплығы 

 
Сүўретлердиң орынларын есаплаўға мүмкиншилик беретуғын 61-параграфта алынған 

қатнаслар бойынша объекттиң ҳәр бир ноқатына сүўреттеги ноқат сәйкес келеди деп 
түсиниўге болмайды (бул сөздиң математикалық мәнисинде). Қәлеген басқа оптикалық 
системадағыдай, толқын фронтының өлшемлерин шеклеў ноқатлық деректиң сүўретиниң 
толқын узынлығына пропорционал болған үлкен ямаса киши өлшемге ийе дифракциялық 
дақтың түрине ийе болады (IX, XV бапларды қараңыз). Еслетип өтилген қатнаслар тек ғана 
дифракциялық дақлардың орайларының орынларын тәрийиплейди. Ал олардың формасы, 
өлшемлери, олардағы энергияның тарқалыўы ҳ.т.б. мәселесине келсек, онда сүўреттиң 
бундай әҳмийетли қәсийетлери голограмманың формасы ҳәм оның өлшемлери менен 
анықланады (әлбетте, егер сүўретти бақлағанда голограммадан шыққан жақтылықтың 
барлығы пайдаланылатуғын болса). Егер сүўретти регистрациялйтуғын система 
(фотоаппарат ямаса көзлер) қайта тикленген толқынның бир бөлимин өткеретуғын болса, 
онда дифракциялық дақтың қәсийетлери регистрациялайтуғын система тәрепинен 
анықланады. 

 
 

11.12-сүўрет. 
Голографиялық системаның ажырата алыў 

қәбилетлигин анықлаўға. 

 
Ноқаттың сүўретиниң дифракциялық кеңейиўиниң нәтийжесинде голографиялық 

система еки ноқатты егер олар арасындағы қашықлық дифракциялық дақтың диаметринен 
киши болған жағдайда бир биринен айыра алмайды. Олар сүўретте бир ноқат болып 
көринеди. Бундай жағдайда система берилген ноқатларды бир биринен айыра алмайды 
деп айтады. 

Алдыңғы параграфларда баянланған көз-қарасларға сүйенип жақтылықтың еки 𝑆1 ҳәм 
𝑆2 дереклерин ажыратыўдың шәртлерин қараймыз (11.12-сүўрет). Егер голограмманың 
тегислигиндеги сәйкес интерференциялық сүўретлер бир биринен жеткиликли дәрежеде 
анық айрылатуғын болса, онда 𝑆1 ҳәм 𝑆2 ноқатлары бир биринен ажыралады. Өз гезегинде 
бул ажыралыў тирек толқын менен 𝑆1 ҳәм 𝑆2 ноқатларынан шыққан толқынлар арасындағы 
𝜓1 ҳәм 𝜓2 фазалар айырмасының мәнисинен болады. 𝜓1 − 𝜓2 айырмасының 𝑆1 ҳәм 𝑆2 
ноқатларынан шыққан толқынлардың фазалары айырмасы 𝛿𝜓 ге тең екенлигин көриў 
қыйын емес. Демек, егер 𝛿𝜓 диң шамасы жеткиликли дәрежеде үлкен, мысалы, π ден 
үлкен болса, онда 𝑆1 менен 𝑆2 ге сәйкес келетуғын интерференциялық сүўретлер бир 
бирине салыстырғанда жеткиликли дәрежеде жылысқан ҳәм 𝑆1 ҳәм 𝑆2 ноқатлары 
ажыралған болады. 

11.12-сүўретте 𝛿𝜓 диң голограмманы шеклеп турған диафрагманың шетинде 
максималлық мәниске ийе екенлигин көриўге болады ҳәм соның менен бир қатарда 
сәйкес жүрислер айырмасы 

∆= 𝑙 sin 𝑢 



208 
 
шамасына тең. Бул теңликте 𝑙 арқалы 𝑆1 менен 𝑆2 ноқатлары арасындағы кашықлық, ал 𝑢 
арқалы диафрагманың ярымына қарай бағытланған туўрылар арасындағы мүйеш 
белгиленген. 𝛿𝜓 = 2𝜋Δ/λ болғанлықтан ажыратыў критерийи Δ ≥ λ/2 ге эквивалент, 
соның ушын 𝑆1, 𝑆2 ноқатлары 

𝑙 ≥ 𝑙𝑚𝑖𝑛 =
𝜆

2 sin 𝑢
 

(63.1) 

шәрти орынланғанда ажыралады. Егер 𝑢 мүйешиниң шамасы үлкен болмаса, онда sin 𝑢 ≈
𝑢 ≈ 𝐷/2𝑟𝑠 ҳәм (63.1)-шәрт  

𝑙 ≥ 𝑙𝑚𝑖𝑛 =
𝜆

𝐷
𝑟𝑠 

(63.2) 

түрине енеди (𝐷 арқалы диафрагманың диаметри, ал 𝑟𝑠 арқалы 𝑆1 ноқатынан голограммаға 
шекемги қашықлық белгиленген). 

Сапалық көз-қараслар тийкарында алынған (63.1)-шәрт микроскоптың ажырата алыў 
қәбилетлигин қатаң түрде қарағанда алынатуғын нәтийжеден азмаз айрылады (97-
параграфқа қараңыз). Бул жағдайды күтиўге болады, себеби голографиялаўдың өзине тән 
өзгешеликлери болған тирек толқынның болыўы, оның геометриясы, жақтыландырыў 
ҳ.т.б. ажыратыўдың дифракциялық шеги мәселесинде пүткиллий әҳмийетке ийе емес. 

Жоқарыда келтирилген таллаўларда айқын емес түрде интерференциялық сүўретти 
регистрациялайтуғын жақтылықты сезгиш қатламның усы интерференциялық сүўреттиң 
барлық киши болған деталларын жеткерип береди деп болжанды. Бирақ, ҳақыйқатында 
фотоқатламдиң ажырата алыўшылық қәбилетлиги шексиз емес ҳәм, егер 
интерференциялық сүўреттиң структурасының сызықлы өлшемлери базы бир ε шамасынан 
киши болса, онда фотоқатлам жақтыландырыўдың ҳақыйқый тарқалыўын бере алмайды. 
Голографиялық эмульсия ушын ε шамасы жақтылықты сезгиш заттың дәнелериниң 
өлшемлери бойынша анықланады. 

Көрсетилген қәсийеттиң тегис тирек толқындағы сфералық толқынның 
голограммасына тәсирин қараймыз (59-параграфқа қараңыз). Бул жағдайда голограмма 
8.5-сүўретте көрсетилген зоналық пәнжере түрине ийе болады. базы бир номерден баслап 
сақыйналардың арасындағы қашықлық фотоқатламның ажырата алыўшылық 
уқыплығынан киши болады ҳәм сақыйналар бир бириниң үстине түседи61). 
Голограмманың усындай шетки участкалары арқалы өткен жақтыландырыўшы толқын 
турақлы дифракцияға ушырамайды ҳәм деректиң сүўретин пайда етиўге қатнаспайды. 
Басқа сөз бенен айтқанда, голограмманың ҳәрекеттеги өлшеми фотоқатламның 
қәсийетлери менен шекленген болады. Бул өлшемниң шамасын анықлаймыз. 

59-параграфқа сәйкес, зоналық пәнжерениң n-сақыйнасының радиусы 
𝑟𝑛
2 = 2𝜆𝑟𝑠𝑛 

аңлатпасының жәрдеминде бериледи. Қоңсылас сақыйналар арасындағы қашықлық 
жуўық түрде былайынша аңлатылады 

𝑟𝑛+1 − 𝑟𝑛 =
2𝜆𝑟𝑠

𝑟𝑛+1 + 𝑟𝑛
≈
𝜆𝑟𝑠
𝑟𝑛
. 

𝑟𝑛+1 − 𝑟𝑛 айырмасын минималлық ажыратылатуғын қашықлық ε ге теңлестирип, 
голограмманың ҳәрекеттеги бөлиминиң диаметрин табамыз: 

                                                      
61) Усындай эффекттиң есабынан голограммаға қосылатуғын майысыў ҳаққындағы көргизбели 

түрдеги көз-қарасты соған усаған интерференциялық сақыйналар бар 7.5-сүўреттен алыўға болады. 
Полиграфиялық репродукция өлшемлери бул жағдайда 0,5 мм болған ҳәм сонлықтан лупаның 
жәрдеминде көриўге болатуғын қутылардан туратуғын болғанлықтан орайдан алыста сақыйналар 
бир биринен ажыралмайды. Репродукцияның ҳәр бир қутысы голограмманың фотоэмульсиясының 
дәнесиниң орнын ийелейди. 
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𝐷 =
2𝜆𝑟𝑠
휀

 

ҳәм диаметрдиң алынған мәнисиниң жәрдеминде голографиялық сүўреттеги 
ажыратыўдың шегин анықлаймыз 

𝑙 ≥ 𝑙𝑚𝑖𝑛 =
휀

2
. 

Солай етип, бул жағдайда объекттиң ноқатлары арасындағы ажыратылатуғын 
қашықлық фотоқатламдағы ажыралатуғын қатламның ярымына тең екен. 

Әдетте, фотоматериалларды ε ге кери болған шама менен, яғный 𝑁 = 1/휀 шамасы 
менен тәрийиплейди (бир миллиметрдеги бир биринен ажыралатуғын сызықлардың 
саны). Голографиялық системалар ушын әсбаптың үлкен ажырата алыў уқыплығын 
тәмийинлеў мақсетинде арнаўлы түрде 𝑁 саны үлкен болған фотоэмульсиялар ислеп 

шығылған (шама менен 1000-8000 мм-1). Егер, мысалы, 𝑁 = 103 мм-1 болса, онда 
2
=

1

2𝑁
=

0.5 · 10−3 мм-1 шамасы толқын узынлығының шамасы менен барабар болады ҳәм 
фотопластинка әсбаптың ажырата алыўшылық уқыплығын жүдә көп төменлетпейди. 

Бирақ, мынадай жағдайды атап өтиў керек: есаплаўлар бас ҳәм қосымша сүўретлерди 
пайда ететуғын дәстелер ажыралмаған жағдай ушын орынланды (11.4-b сүўретке 
қараңыз). Еки сүўреттиң ажыралыўы ушын зәрүрли болған көп пайдаланылатуғын дәстелер 
қыя бағытта түсетуғын жайласыўларда тек жоқары тәртиптеги сақыйналар пайдаланылады 
(11.4-c сүўретке қараңыз) ҳәм фотоқатламның тутқан орнының әҳмийети жоқарылайды. 
Сонлықтан дәстелер қыя бағытта түсетуғын Френель голографиясында ажырата 
алыўшылық уқыплық фотоматериал тәрепинен анықланады. 

 
§ 64. Голографиялық сүўретлердиң сапасы 

 
Усы ўақытқа шекем биз тирек ҳәм жақтыландыратуғын толқын ушын 

пайдаланылатуғын нурланыўдың объектлерди жақтыландыратуғын нурлар сыяқлы толық 
когерентли деп болжадық. Бирақ, абсолют когерентли жақтылық болмайды ҳәм нурланыў 
дереги қанаатландыратуғын зәрүрли болған талапларды анықлаў ҳаққындағы мәселениң 
пайда болыўы тәбийий. 

21-22-параграфларда баянланған жағдайлар бойынша, контрастлы интерференциялық 
сүўретти бақлаў ушын толқын узынлықларында аңлатылған интерференциялық сүўреттиң 
кеңлигиниң 

∆𝜆 < 𝜆/𝑚 
шәртине бағыныўы керек. Бул теңсизликтеги 𝑚 - интерференцияның тәртиби, яғный 

интенференцияланатуғын нурлардың жүрислер айырмасы 𝐿 диң толқын узынлығы λ ге 
қатнасы. Толқын узынлығына салыстырғанда қолайлылаў шама бирлиги см-1 лердеги 
жийиликтиң 2𝜋𝑐 шамасына қатнасы болып табылады. Оны ν арқалы белгилейди ҳәм оның 
сан мәниси бир секундтағы тербелислердиң санына тең. Егер спектрдиң кеңлигин см-1 
лерде, ∆𝜈 = ∆𝜆/𝜆2 шамасында аңлатылса, ал интерференцияның тәртибиниң орнына 𝑚 =
𝐿/𝜆 шамасына тең жүрислер айырмасын енгизсе, онда нурланыўдың монохроматлығы 
критерийи ушын әпиўайы форманы бериў мүмкин: 

∆𝜈 <
1

𝐿
. 

(64.1) 

Демек, см-1 лерде аңлатылған нурланыў спектриниң кеңлиги кери жүрислер айырмасы 
1/𝐿 шамасынан киши болыўы керек (әдеўир киши болғаны жақсырақ). Бул шәрттиң 
физикалық мәниси гүмансыз: голограмманың тегислигинде бир цугқа тийисли болған 
тербелислердиң интерференцияланыўы ушын когерентлик узынлығы ямаса 
квазимонохромат нур болып табылатуғын цугтың узынлығы болған 1/∆𝜈 шамасының 
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мәнисиниң (21-параграфты қараңыз) жүрислер айырмасы 𝐿 ден үлкен болыўы керек. 

Үш өлшемли объектлердиң голографиясын түсиргенде 𝐿 шамасы ис жүзинде объекттиң 
өлшемлери менен тең болады ҳәм бул жағдайда жүрислер айырмасының ең үлкен мәниси 
орын алады. Демек, егер жүрислер айырмасының шамасы бир неше онлаған см ге тең 
болса, онда ∆𝜈 шамасының мәниси 0,01 см-1 шамасынан үлкен бола алмайды. Салыстырыў 
ушын жақтылықтың газразрядлы дереклеринде спектраллық сызықлардың кеңлиги әдетте 
0,1 – 1 см-1 шеклеринде жайласатуғынлығын көрсетемиз ҳәм, сонлықтан, оларды 
голографияда қолланыў жоқары ажырата алыўшылық күшке ийе болған Фабри-Перо 
интерферометри сыяқлы әсбаптағы қосымша монохроматлаўды талап етеди (30-, 50-
параграфларға қараңыз). 

Нурланыўдың кеңисликлик когерентлигине байланыслы болған талапларды 22-
параграфта киргизилген когерентлик областы түсинигиниң жәрдеминде келтирип 
шығарыў мүмкин: когерентлик областының өлшемлери 2𝑙𝑘𝑜𝑔 голограмманың өлшемлери 

𝐷 дан үлкен болыўы керек. Егер деректиң мүйешлик өлшемлери θ ға тең болса, онда 
2𝑙𝑘𝑜𝑔 = 𝜆/𝜃 ҳәм келтирип шығарылған зәрүрли болған кеңисликлик когерентлик 

критерийи 2𝑙𝑘𝑜𝑔 > 𝐷 дан  

𝜃 <
𝜆

𝐷
 

(64.2) 

теңсизлиги келип шығады. Алынған шәртти былайынша таллаў мүмкин: деректиң 
мүйешлик өлшемлери мүйешлик өлшемлерде аңлатылған [(63.2)-аңлатпаға қараңыз] 
система тәрепинен ажыратылатуғын қашықлықтан киши болыўы керек. Тап усындай 
нәтийжеге егер 11.9-сүўреттеги ҳәм (63.1)-қатнастағы интерференцияның апертурасының 
ҳәм 𝑢 мүйешиниң бир екенлигин есапқа алатуғын болсақ, онда интерференциялық 
тәжирийбелердеги жақтылықтың созылған дерегиниң мүмкин болған өлшемлерин 
шеклеўши (17.1)-улыўмалық шәрттиң жәрдеминде де келиўге болады. 

Бир бири менен байланысы жоқ деп алынған (64.1)- ҳәм (64.2)-шәртлердиң ҳәр 
қайсысын салыстырмалы әпиўайы орынлаўға болады. Мысалы, тәртип 𝑚 ниң үлкен емес 
мәнисиндеги анық интерференциялық сүўреттиң 16-параграфта интерференциялық 
тәжирийбелердиң ҳәр қыйлы схемаларын қарағанымызға қарағанда салыстырмалы үлкен 
майданларда жеңил пайда болады. Бирақ, еки шәрттиң де бир ўақытта орынланыўы жүдә 
киши ағыслар менен ислеўге мәжбүр етеди ҳәм голография бойынша лазерлик емес 
дереклер менен өткерилетуғын экспериментлерди оғада қыйын ҳәм қурамалы иске 
айландырады. 

Голографияның тийкарғы физикалық идеялары Д.Гобар тәрепинен 1948-жылы 
электронлық микроскоплардың ажырата алыў қәбилетлигин жоқарылатыў машқаласына 
байланыслы ислеп шығылды. Габор өзиниң теориялық пикирлерин спектрдиң оптикалық 
областында өткерилген экспериментлерде тастыйықлады. Бирақ, жоқарыда көрсетилген 
қыйыншылықларға байланыслы голография нурланыўы өзиниң ислеўиниң принципи 
бойынша монохромат ҳәм жоқары дәрежедеги кеңисликлик когерентликке ийе оптикалық 
квантлық генераторлар дөретилгенше жүдә әстелик пенен раўажланды. (228-229 
параграфларға қараңыз). Алпысыншы жыллардың басында Э.Лейт ҳәм Ю.Упатниекс лазер 
нурланыўындағы биринши голограммаларды алды. Усы ўақыттан баслап голография тез 
раўажлана баслады ҳәм әмелий оптиканың тармақланған областына айланды. Сонлықтан 
голографияның табыслары толығы менен оптикалық квантлық генераторлардың ислеп 
шығылыўы менен байланыслы деп толық тийкар менен айтыўға болады62. 

                                                      
62 Усыған байланыслы голографияны дөреткен Д.Габор 1971-жылы былай деп жазды: 

"Илимниң жоллары жийи түсиниксиз болады. Электронлық микроскопия усы ўақытқа шекем 
толқынның қайта тиклениўинен айтарлықтай пайда көрген жоқ, усы дәўирде мениң 
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Лазерлердиң нурланыўының когерентлик узынлығы жүзлеген метрге жетеди ҳәм ең 
кеминде принципиаллық жақтан лазерлер голография ушын жақтылықтың дереги 
машқаласын шешеди. Ҳәр қыйлы типтеги лазерлер қолланылады, бирақ солардың ишинде 
гелий-неонлық лазерлер кең түрде қолланылады (λ = 632,8 нм, 227-параграфқа қараңыз). 

Буннан алдыңғы параграфларда тийкарғы дыққат голографиялаў процессиниң 
физикалық тәрепине аўдарылды ҳәм биз саналы түрде усындай көз-қараста әҳмийетке ийе 
болмаған жүдә жоқары сапаға ийе болған голографиялық сүўретлердиң алыныўының базы 
бир деталларын талламадық. Енди усындай бир қатар деталларды атап өтемиз. 

60-парграфта тирек ҳәм жақтыландырыўшы толқынлар бир бирине сәйкес келген 
жағдайда сүўреттиң объектке толық усайтуғынын ҳәм тек ҳәр бир ноқаттың дифракциялық 
кенейиўиниң салдарынан айрылыўының мүмкинлиги көрсетилди. (63-парграфқа қараңыз). 
Үлкейтилген сүўретти алыўға тырысыў (61-параграфқа қараңыз) ислери сөзсиз 
қыйыншылыққа ушырайды, ол сүўреттиң сапасының қосымша төменлеўи менен 
байланыслы (сүўреттиң аберрациясы деп аталатуғын қубылыс пенен, XIII бапты қараңыз). 
Бул жағдай өзине айрықша дыққатты аўдарыўды талап етеди, себеби голограммалардың 
өлшемлериниң ҳәм түсиў мүйешиниң үлкейиўи менен аберрациялар да тез өседи. 

Голография ушын көп санлы қосымша сүўретлерди алыў тән. Оның келип шығыў 
себеби тийкарынан 58-параграфта анықланды. Интерференциялық сүўретти тирек тегис 
толқынның ҳәм объекттиң кеңисликлик фурье-қураўшыларының интерференциясының 
нәтийжесинде пайда болған жолақлардың элементар системаларының бир бириниң 
қосылыўы деп қараўға болады (52-параграфқа да қараңыз). Сүйкес элементар 
дифракциялық пәнжере дәўирли болады, бирақ егер фотографиялыў процесси жеткиликли 
дәрежеде дурысланбаған болса, онда оның өткериў коэффициенти координатадан 
гармоникалық түрдеги ғәрезлиликке ийе болмайды. Усындай пәнжерени 
жақтыландырғанда тек 𝑚 = 0,±1 тәртиптеги ғана емес, ал 𝑚 = ±2 ҳт.б. тәртиптеги 
сүўретлер де пайда болады. Интерференцияның ҳәр бир тәртибине өзиниң сүўрети сәйкес 
келеди, яғный көп санлы сүўретлер пайда болады. Олардың бир бириниң үстине түсиўи 
тилекке сәйкес келмейди ҳәм ҳәтте зыянлы болады. 

Жоқарыда еслетип өтилгенлер менен бир қатарда голографиялық экспериментлердиң 
басқа да көп санлы жуқа тәреплери бар (тап басқа да областлардағы сыяқлы). Дара 
жағдайда, жүдә жоқары әҳмийетке тирек ҳәм голографияланыўшы толқынлардың 
интенсивликлериниң қатнаслары, әсбаптың вибрациялары, желатин қатламындагы 
фазалық майысыўлар ҳ.т.б. көп санлы факторлар әдеўир үлкен орынды ийелейди. Биз 
әҳмийетли орынды ийелейтуғын, бирақ арнаўлы түрдеги қызығыўшылықты пайда 
ететуғын факторлардың усындай түрлерин терең таллаўға кириспеймиз. 

 
§ 65. Көлемлик голограммалар (Денисюк усылы) 

 
Тирек ҳәм предметлик толқынлардың қабатласыўы областындағы интерференциялық 

майдан, әлбетте, фотопластинкалардың бетинде локализацияланбаған. Когерент 
толқынлар менен өткерилген қәлеген тәжирийбедеги сыяқлы, қосынды тербелислердиң 
амплитудаларының жоқары ҳәм төменги орынлары барлық кеңисликте толқынлар 
фронтларының түринен ғәрезли болған анаў ямаса мынаў нызамға бағынады. Сонлықтан, 
барлық ўақытта да базы бир қалыңлыққа ийе болған жақтылықты сезгир эмульсияда 

                                                      
тәжирийбелерим (моделлик түринде өткрилген) голографияның тийкарын қалады. Көп санлы 
изертлеўшилер буннан кейинги жыллары базы бир табысларға ериссе де, голографияның 
ҳақыйқый екинши рет туўылыўы 1962-жылы Э.Лейт пенен Ю.Упатниекс лазерлерди қолланғанда 
жүзеге келди...". 
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қараўытыўлардың бурынлары болжанғандай еки өлшемли емес, ал үш өлшемли 
системасы пайда болады. Усының менен бирге жақтылықтың үш өлшемли 
структуралардағы дифракциясының нызамлары өзиниң өзгешеликлерине ийе (X бапқа 
қараңыз). Олар голографияда өзиниң қызықлы түрдеги пайдаланылыўын табады. 

Дәслеп әпиўайы жағдай болған тирек толқын да тегис болғнадағы тегис толқынның 
голограммасын қараймыз (58-параграф пенен салыстырыңыз). Бундай шараятларда 
жақтылық тербелислериниң синфазалық қосылыў ноқатларына жуўап беретуғын ноқатлар 
тирек ҳәм предметлик толқынлардың 𝒌 ҳәм 𝒌0 толқын векторларының арасындағы 
биссектрисаға параллель жайласады. Соның менен бирге қоңсылас қатламлар арасындағы 
қашықлық 𝑑 = 𝜆/[2 sin(𝜃/2)] шамасына тең (267-шынығыўға қараңыз). 11.13-сүўретте 
қараўытыў қатламлары шәртли түрде тутас сызықлар менен күшли үлкейтилген масштабта 
белгиленген. 

Жақтыландырыўшы толқын ушын бундай голограмма дәўирли үш өлшемли структура 
болып хызмет етеди ҳәм Вульф-Брэгг нызамына сәйкес қараўытыў қатламларындағы 
айналық шағылысыўға сәйкес келетуғын бағытта дифракцияға ушыраған толқынның 
бақланыўы керек (11.13-b сүўретке қараңыз). Бирақ тап усы бағытта предметлик толқын 
тарқалады. Солай етип, голограмманың структурасының көлемлилиги толқын фронтының 
қайтадан тиклениўине иркиниш жасамайды. 

 
11.13-сүўрет. Тегис толқынның көлемлик голограммасы. 

 
Тәжирийбе, голограмманың қалыңлығы жеткиликли дәрежеде үлкен болғанда оны 

жақтыландырғанда тек 𝑚 = 0 ҳәм -1 тәртипетеги толқынлардың пайда болатуғынлығын 
көрсетеди (олардың толқын векторлары 𝒌0 менен 𝒌). Ал биринши тәртиптеги толқын пайда 
болмайды. Бул жағдай X бапта баянланған жағдайларға сәйкес келеди. Бундай жағдай 
қатламның ℎ қалыңлығы структураның дәўири 𝑑 дан әдеўир үлкен болған жағдайда ғана 
орын алады. Бундай болмағанда (яғный ℎ < 𝑑 болған жағдайда) үш өлшемли структура 
Рэлей пәнжересине эквивалент ҳәм онда 11.13-b сүўретте штрихланған стрелканың 
жәрдеминде көрсетилген биринши тәртипли толқын пайда болады. Мысалы, мейли,  𝒌0 
векторы голограмманың тегислигине перпендикуляр болсын. Есаплаўлар бундай шараятта  

ℎ >
𝜆

[2 sin(𝜃/2)]2
 

(65.1) 

шәрти орынланғанда фотоэмульсияның избе-из қатламларында пайда болатуғын биринши 
тәртипли толқынлардың бир бирин өширетуғынлығын көрсетеди. Егер λ = 0,63 мкм, θ = 10° 
теңликлери орынланатуғын болса, онда 𝜆/[2 sin(𝜃/2)]2 = 21 мкм ҳәм бул шама әдетте 
пайдаланылатуғын фотоматериаллардың қалыңлығынан үлкен (6-5 мкм) ҳәм (65.1)-теңлик 
орынланбайды. Сонлықтан тирек ҳәм предметлик толқынлар арасындағы салыстырмалы 
үлкен емес мүйешлер жайласыўларда голограмманың көлемлиги әҳмийетке ийе болмай 
қалады ҳәм бас сүўрет сыяқлы қосымша сүўретлер де бақланады (58-64 параграфлар). 
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𝜆/[2 sin(𝜔/2)]2 ≈ 𝜆/4 мкм шәрти үлкен запас пенен орынланатуғын ушырасыўшы 𝜃 ≈
180𝑜) ямаса дерлик ушырасыўшы толқынлардың интерференциясында кери сүўрет жүзеге 
келеди. Бундай жайласыўларда дифракцияланған толқын Брэгг шағылысыўына сәйкес 
келеди ҳәм тек бир голографияның сүўреттиң пайда болыўын күтиў керек. 

 
11.14-сүўрет. Ушырасатуғын дәстелердиң жәрдеминде көлемлик голограммаларды 

алыўдың схемасы. 
 
11.14-a сүўретте усындай голографиялық тәжирийбениң схемасы көрсетилген. S 

объекти фотопластинка арқалы лазер нуры менен жақтыландырылады ҳәм шағылысқан 
толқынлар химиялық қайта ислеўден бурын дерлик мөлдир болған арнаўлы 𝐹𝐸 
фотоэмульсияға қайтады. Лазерлик толқын предметлик майдан менен биргеликте 
объекттен келетуғын толқынлық фронттың барлық өзгешеликлерин жеткерип беретуғын 
ҳәм сонлықтан жүдә қурамалы структураға ийе болған интерференциялық майданды 
пайда етип тирек толқынның да орнын ийелейди. Тәжирийбелер усындай жоллар менен 
алынған голограмманы жақтыландырғанда объекттиң тек жормал (бас) сүўретиниң 
қайтадан тикленетуғынлығын көрсетеди (11.14-b сүўретке қараңыз). Бул жоқарыда 
келтирилген ойларға сәйкес келеди. 

 
11.15-сүўрет. Көлемлик голограмманы когерентли емес жақтылық пенен 
жақтыландырғандағы бас (𝑎) ҳәм қосымша (𝑏) сүўретлерди қайта тиклеў. 

 
Голограмманың үш өлшемли структурасында жақтыландырыўшы толқынның Брэгг 

шағылысыўы пайдаланылатуғын голографияның тәрийипленген усылы Ю.Н.Денисюк 
тәрепинен усынылды ҳәм әмелге асырылды (1962-жыл) және оның аты менен 
аталады.Рис. 11.15. Восстановление главного (а) и дополнительного (6) изображений при 
просвечивании объемной голограммы некогерентным светом 

Жақтыландырыўшы нур сыпатында тарқалыўшы ақ жақтылықты пайдаланыўдың 
мүмкиншилиги, бундай жағдайда да предметтиң сүўретиниң қайта тиклениўи Денисюк 
усылының зор өзгешелиги болып табылады (11.15-𝑎 сүўрет). Бул жағдай жақтылықтың үш 
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өлшемли структурасындағы дифракцияның өзгешеликлери менен байланыслы: 
жақтылықтың эффектив түрдеги шағылысыўы тек Вульф-Брэгг қатнасы менен байланысқан 
толқын узынлықлары ҳәм тарқалыў бағытларында ғана эффективли түрде жүзеге келеди. 
Нурланыўдың барлық қалған бөлими голограмма арқалы өтеди ҳәм сүўретти пайда етиўге 
қатнаспайды. 

Егер голограмманы кери тәрептен жақтыландырса (11.15-b сүўрет), онда бас сүўрет 
пайда болмайды, бирақ қосымша сүўрет пайда болады. 59-64 параграфларда келтирилген 
жайласыўлардай, Денисюк усылының жәрдеминде алынған қосымша сүўрет объектке 
қатнасы бойынша айналық сүўрет болып табылады. 

 
§ 66. Реңли голографиялық сүўретлер 

 
Жоқарыда тәрийипленген көлемлик голография усылы толық қанаатландырарлықтай 

реңлерди жеткерип бериў сапасына ийе реңли сүўретлерди алыўға мүмкиншилик береди. 
Реңли голографияның принципин анықлаў ушын реңли көриўдиң көзлердиң 
сетчаткасында қызыл, жасыл ҳәм көк реңли нурларды сезетуғын жақтылықты 
қабыллағышлардың үш типиниң бар екенлигин нәзерде тутыў керек (193-параграфқа 
қарағыз). Көзлердиң сетчаткасындағы предметтиң сүўретиниң жоқарыда көрсетилген 
толқын узынлықларында көринетуғын бир бири менен бириктирилген үш сүўреттен ибарат 
деп айтыўға болады. Сүўретлерди усындай етип бирлестириўге усаған принцип реңли 
репродукцияда да қолланылады. Бул жағдайда жақтылықты жеткерип бериўдиң талап 
етилетуғын сапасына ғәрезли ҳәр қыйлы бояўлардағы 10-15 ке шекемги сүўретлер 
бирлестириледи. 

Тап сондай жағдай реңли фотографияның тийкарында да жатады. Денисюк усылы 
менен реңли сүўреттиң пайда болыўына ерисиў ушын объектти өзиниң спектринде үш 
(қызыл, жасыл ҳәм көк) реңге ийе болған жақтылық пенен жақтыландырыў (бир ўақытта 
ямаса избе-из) жолы менен голограмманы регистрациялаў мүмкин. Бундай жағдайда 
фотоэмульсияның қатламында турғын толқынлардың үш системасы ҳәм соған сәйкес 
кеңисликлик структуралардың үш системасы пайда болады. Сүўретти ақ жақтылықтың 
жәрдеминде қайта тиклегенде сол системалардың ҳәр қайсысы өз алдына голограмманың 
түсириў ўақытында пайдаланылған спектраллық участкаға сәйкес объекттиң сүўретлерин 
пайда етеди. Буннан алдыңғы параграфта баянланған жағдайларға байланыслы сүўреттиң 
орны толқын узынлығынан ғәрезли болмағанлықтан бир спектрдиң үш участкасындаға бир 
бири менен бириктирилген үш сүўретти аламыз. Бул реңли сүўреттиң пайда болыўы ушын 
толық жеткиликли. 

Бир неше онлаған қатламның жәрдеминде пайда болған көлемлик дифракциялық 
пәнжере салыстырмалы үлкен емес спектраллық ажырата алыў уқыплығына ийе болады. 
Сонлықтан, қурамлық сүўретлердиң ҳәр бири голографиялаўдың биринши этапында 
пайдаланылған лазерлик нурлар сыяқлы жүдә "монохроматлы" емес. Бул жағдай 
жақтылықты алып бериўдеги белгили дәрежедеги "жумсақлыққа" алып келеди. 

Реңли голографияның қыйыншылықларының бири фотоқайта ислеў процессиндеги 
фотоэмульсияның қалыңлығының өзгериўи менен байланыслы (рус тилиндеги "про-
явление", қатырыў, жуўыў ҳәм кептириў).  Тәжирийбе қайта ислеўдиң фотоэмульсияның 
"шөгиўин" болдыратуғıынлығын көрсетеди. Усының нәтийжесинде үш өлшемли 
структураның дәўири киширейеди. Нәтийжеде Вульф-Брэгг шәрти тирек толқынға 
салыстырғанда қысқарақ толқын узынлығындағы нурланыў ушын орынланады. Реңли 
голографиялық сүўретлердиң реңиниң базы бир майсыўлары усы жағдай менен 
түсиндириледи. 
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§ 67. Голографияның қолланылыўы. Голографиялық 
интерферометрия 

 
Голографияның физикалық принциплерин баянлаўды тамамлаў менен электромагнит 

толқынлары тәрепинен алып жүрилетуғын бақлаў объекти ҳаққындағы информацияны 
регистрациялаўдың усындай усылының тийкарында жатырған ойларды және бир рет 
көрип шығамыз. Бизди бул майдандағы амплитудалар менен фазалардың тарқалыўынан 
туратуғын информация қызықтырады. Объекттиң толқын майданы ҳәм оған когерент 
болған тирек толқынның суперпозициясынан пайда болған арнаўлы түрде пайда етилген 
интерференциялық сүўреттеги интенсивликтиң тарқалыўын фотосүўретин түсириў 
үйренилетуғын толқынлық майдан тәрепинен алып жүрилетуғын толық информацияны 
регистрациялаўға мүмкиншилик береди. Голограмманың фотоқатламындағы 
қараўытыўлардың тарқалыўындағы буннан кейинги жақтылықтың дифракциясы 
объекттиң толқынлық майданын қайта тиклейди ҳәм бул бақлаў объекти болмаған 
жағдайда да оны үйрениўге мүмкиншилик береди. Голографияның базы бир әмелдеги 
қолланыўларын қараймыз. 

Голограммада жазылған предмет ҳаққындағы бир биринен ғәрезсиз 
мағлыўматлардың саны төмендегидей ойлардың жәрдеминде турпайы түрде баҳалаўға 
болады. Объекттиң ғәрезсиз элементи, оның "элементар қутысы" сыпатында 𝑙𝑚𝑖𝑛 
ажыралатуғын интервалға тең өлшемлерге ийе майданды қабыл етиў керек. 
Ҳақыйкатында да, егер денениң қәсийети усы майданның узынлығында өзгериске 
ушыраса, голограмма бул өзгерислерди бере алмайды ҳәм усындай қәсийетлерди 
тәрийиплейтуғын параметрлердиң орташа мәнисин ғана регистрациялайды. Керисинше, 
ажыратылатуғын интервалдан үлкен болған қашықлықлар ушын биз объекттиң анаў ямаса 
мынаў қәсийетин табыўымыз мүмкин. Усы айтылғанларды шын мәнисинде ажырата 
алыўдың улыўмалық түсиниги, ал 63-параграфта келтирип шығарылған ажыратыў шәртин 
ажырата алыўдың санлық өлшеми сыпатында қараў мүмкин. 

Ω арқалы голограмма тегислигинен предметти тартып алатуғын денелик мүйешти 
белгилейик. Предметтиң ғәрезсиз элементине сәйкес келетуғын денелик мүйештиң 

шамасы, көринип турғанындай, 𝑙𝑚𝑖𝑛
2 /𝑟𝑠

2 шамасына тең. Сонлықтан Ω денелик мүйешиниң 

ишиндеги бир биринен ғәрезсиз элементлердиң саны 𝑁 = Ω𝑟𝑠
2/𝑙𝑚𝑖𝑛

2  шамасына тең. 
Екинши тәрептен, 𝑙𝑚𝑖𝑛 шамасының мәниси голограмманың өлшеми (63.1)-қатнас бойынша 
байланысқан ҳәм оның жәрдеминде 𝑁 = Ω𝐷2/𝜆2 екенлигин табамыз. Буннан кейинги 
баҳалаўларда Ω = 1 деп аламыз. Бул объекттиң шама менен 60° болған мүйешлик 
өлшемине жуўап береди. Бул жағдайда 

𝑁 =
𝐷2

𝜆2
. 

(67.1) 

Демек, голограммада регистрацияланатуғын предмет ҳаққындағы бир биринен 
ғәрезсиз мағлыўматлардың саны толқын узынлығының квадратына кери пропорционал 
ҳәм голограмманың майданы болған 𝐷2 шамасына туўры пропорционал. Усыған сәйкес, 
голограмманың 1 см2 майданында предмет ҳаққында 

𝑁1 =
1

𝜆2
 

(67.2) 

дана мағлыўмат регистрацияланады екен. 
𝑁 ҳәм 𝑁1 ушын жазылған (67.1)- ҳәм (67.2)-аңлатпаларға басқа көз-қараслар бойынша 

да келиў мүмкин. Мысалы, 𝑁 саны голограмманың сызықлы өлшемлериниң 
интерференциялық сүўреттиң минималлық дәўирине қатнасының квадратына тең [𝑁 =
(𝐷/𝑙)2] деп есаплаўға болады. 𝑑2 = (𝜆/2𝜑)2 = 𝜆2/Ω (2𝜑 – предметтиң мүйешлик 
өлшемлери) теңликлери орынлы болғанлықтан, биз қайтадан (67.1)-аңлатпаны аламыз. 
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Мейли, λ = 0,63 · 10-4 см (гелий-неонлы лазер) болсын. Бул жағдайда голограмманың 
бетиниң 1 см2 майданында бир биринен ғәрезсиз болған N = 2,5·108, ал майданы 5 х 8 см2 
болған салыстырмалы үлкен емес голограммада шама менен бир биринен ғәрезсиз болған 
N = 1О10 мағлыўмат жайласады. 

Әлбетте, бул фантастикалық үлкен санлы мағлыўматлардың барлығы бирдей баҳаға 
ийе емес ҳәм барлық ўақытлары 𝑁 ниң усындай мәнислери ушын зәрүрлик пайда 
болмайды. Егер, мысалы, шахмат доскасындағы отыз еки фигураның орынларын белгилеў 

керек болса, онда он есе запас пенен голограмманың майданының 32·10·𝑙𝑚𝑖𝑛
2  

шамасындағы бөлими жеткиликли.  40 жүриске ийе шахмат ойыны өзиниң регистрациясы 

ушын 10 · 32 · 40 · 2𝑙𝑚𝑖𝑛
2 = 2,56 · 104/2,5 · 108 = 10−4 см2 майданды талап етеди. Егер биз 

кесилген шахмат фигуралары ҳаққындағы толық мағлыўматларды алғымыз келсе63, онда 
зәрүрли болған көлем күшли түрде өседи. Бул жағдайда бир тәрептен бақлаў ушын талап 
етилетуғын голограмманың майданы бақлаў бағытына перпендикуляр болған тегисликтеги 
фигуралардың проекцияларының майданына шама менен тең, яғный жүзлеген см2 
шамасына, ал ҳәр тәреплеме шеңбер бойынша қарағанда оннан да көбирек шамаға тең. 

Голограммада регистрацияланған бир биринен ғәрезсиз болған мағлыўматлардың көп 
саны оның структурасының жүдә қурамалы екенлигинде көринеди. Оның структурасы, 
11.7-b сүўретте көринип турғанындай, мүмкин болған барлық формаларға ҳәм бағытларға 
ийе пүткиллей тосаттан жайласқан қараўытыў дақларының жыйнағы түринде тәсир пайда 
етеди. Бирақ, голограмманың структурасының тосаттан қәлиплесетуғынлығы ҳаққындағы 
көз-қарас субъективлик көз-қарас болып табылады. Бул көз-қарас голограммадан адамның 
көриў аппаратының предметтиң қурамалы формасы ҳаққындағы тәртиплескен ҳәм 
нызамлы мағлыўматларды ала алмаўы менен байланыслы. Бул жағдайға пүткиллей 
қарама-қарсы болған сфералық толқынның сақыйна тәризли структурасында биринши 
қарағаннан-ақ көз барлық ўақытта улыўмалық нызамлықты сезеди ҳәм бундай голограмма 
тәртиплескен болып көринеди. Бирақ, егер, биринши жақынласыўда гәп толқынның 
сфералық екенлигиниң дәлилениўи ҳаққында жүрмейтуғын, ал оның иймеклик радиусын 
дәл өлшеў ямаса толқын фронтының сфералық формадан киши өзгешелиги ҳаққында 
жүретуғын болса, онда бул жағдайда да ситуация қурамалы характерге ийе бола алады ҳәм 
өзин тәрийиплеў ушын көп санлы мағлыўматларды ҳәм соған сәйкес голограмманың үлкен 
майданға ийе болыўын талап етеди. 

Сфералық толқынның мысалында голограмма тәрепинен регистрацияланған дерек 
ҳаққындағы мағлыўматларды голограмманың өзин тиккелей қайта ислеў жолы менен 
алыўға, яғный сақыйналардың радиусларын өлшеў жолы менен алыўға болады (59-
параграфқа қараңыз). Бир қанша қурамалырақ болған жағдайларда, мысалы, шахматтың 
фигураларының голограммаларында, усындай тырысыўлар сәтсизликке алып келеди. 
Усындай көз-қараслардан сүўретти қайта тиклеўди қабыл етиў ушын қолайлы болған және 
алынған мағлыўматлар тийкарында анаў ямаса мына жуўмақты шығарыў ушын бир 
формадағы мағлыўматларды басқа формадағы мағлыўматларға автомат түрдеги 
түрлендириўлер деп қараўға болады. Усының менен бир ўақытта атап айтқандай тап 
усындай түрлендириў информацияны қайта ислеўдиң көп санлы усылларының мазмунын 
қурайды. 

Регистрацияланған мағлыўматларды усындай етип түрлендириўдиң жүдә тез әмелге 
асырылатуғынлығын атап өтиў керек. Сүўретти қайта тиклеў ушын зәрүрли болған 
минималлық ўақытты төмендегидей пикирлеўдиң жәрдеминде баҳалаў мүмкин. Мейли, 
жақтыландыратуғын толқын узынлығы τ болған жақтылық импульси болып табылатуғын 

                                                      
63 Редукцияның ажырата алыў уқыплығының жеткиликли болмаўының себебинен 11.6- ҳәм 

11.8-сүўретлерден усындай тәсирди алмаў керек. 
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болсын. Шекленген (ўақыт бойынша) узынлыққа ийе импульсти монохромат 
толқынлардың жыйнағы деп қараўға болады. Соның менен бирге, 21-параграфта 
баянланған жағдайға сәйкес, импульстиң δν спектраллық кеңлиги τ менен 𝛿𝜈𝜏 = 1 
универсаллық қатнасы менен байланысқан. Өзиниң мәниси бойынша голограмма 
дифракциялық пәнжере болып табылғанлықтан, ол импульстиң спектраллық тарқалыўын 
жүзеге келтиреди ҳәм предметтиң ҳәр бир ноқатының сүўрети сәйкес түрде кеңейген 
болады. Усындай кеңейиўдиң ис жүзинде бақланбаўы ушын импульстиң спектраллық 
кеңлиги голограмма-пәнжере тәрепинен ажыралатуғын жийиликлер интервалынан киши 
болыўы керек (50-параграфқа қараңыз). Жоқарыда келтирилген ойлардың тийкарында 
импульстиң узынлығының 

𝜏 >
𝐷

𝑐
(sin𝜑0 − sin𝜑) 

(67.3) 

шәртин қанаатландырыўы керек. Бул аңлатпадағы 𝐷 – голограмманың өлшеми, 𝜑0 менен 
𝜑 – тирек ҳәм предметлик толқынлардың голограммаға түсиў мүйеши. Алынған шәртти 
басқаша интерпретациялаў да мүмкин: импульстиң узынлығы 𝑐𝜏 дың шамасы пәнжерениң 
шетки штрихларынан келетуғын толқынлар арасындағы 𝐷(sin𝜑0 − sin𝜑) жүрислер 
айырмасынан үлкен болыўы керек; бундай болмаған жағдайда көрсетилген толқынлар 
сүўреттиң ноқатында интерференцияға ушырай алмайды, голограмманың барлығы жумыс 
ислемейди ҳәм сүўрет кеңейген болып шығады. 

(67.3)-шәртте 𝐷 = 9 см, sin𝜑0 − sin𝜑 = 1/3 деп болжап импульстиң зәрүрли болған 
узынлығының мәниси ушын оғада киши болған τ ≈ 10—10 с шамасын аламыз. Сүўреттиң 
сапасына болған талапты киширейткенде импульстиң минималлық узынлығын еле де 
киширейтиўге болады. 

Әлбетте, голографиялық сүўретти қайта тиклеў процессиниң тезлиги системаның 
жумыс ислеўиниң киши ўақытын барлық ўақытта гарантияламайды (бул ўақыттың ишине 
қайта тикленген сүўретти регистрациялаў ушын жумсалатуғын ўақыт та киреди). Мысалы, 
көздиң инерциясының ўақыты шама менен 0,1 с шамасына тең ҳәм сүўретти визуаллық 
регистрациялаўда системаның инертлиги толығы менен көз тәрепинен анықланады. 
Бирақ, инерция ўақыты 10-8 с ҳәм оннан да киши болған жақтылықтың қабыллағышлары 
бар (мысалы, фотокөбейткишлер, 181-параграфқа қараңыз) ҳәм, сонлықтан, тез ҳәрекет 
ететуғын голографияның жүзеге келтирилиўи мүмкин. 

Демек, әмелий көз-қарастан голография мағлыўматлардың оғада үлкен болған 
массивин регистрациялаў (жазыў), сақлаў ҳәм оғада тез түрлердириў қәбилетликлериниң 
бар екенлиги менен тәрийипленеди. Голографияның физикалық принциплерине  
енгизилген тап усындай тәреплери оның ҳәр қыйлы болған техникалық ҳәм илимий 
мәселелерди шешиўдеги қолланылыўының кең областын туўдырды. 

Жүдә кең қолланылыўын тапқан голографиялық интерферометрия деп аталатуғын 
әмелий голографияның усылларының және биреўин қараймыз. Ең әпиўайы варианттағы 
бул усылдың мәниси мыналардан ибарат: бир фотопластинкуада объекттиң бир биринен 
азмаз ғана айралатуғын (мысалы деформация процессиндеги) ҳалларына сәйкес келетуғын 
еки интерференциялық сүўрет избе-из регистрацияланады. Әлбетте, усындай "қос" 
голограмманы жақтыландырғанда бир бирине салыстырғанда объекттиң еки ҳалына 
сәйкес келетуғындай өзгерислер бар оның еки сүўрети регистрацияланады. Бул еки 
сүўретти қайта тиклейтуғын толқынлар когерентли ҳәм сонлықтан интерференцияланады. 
Нәтийжеде сүўреттиң бетинде объекттиң ҳалының өзгерисине сәйкес келетуғын жолақлар 
пайда болады. 

Басқа вариантта голограмма объекттиң белгили бир ҳалы ушын таярланады; оны 
жақтылаендырғанда объект алып кетилмейди ҳәм голографиялаўдың биринши 
этапындағыдай тақлетте жақтыландырылады. Бундай жағдайда және де еки толқынды 
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аламыз: биреўи голографиялық сүўретти қәлиплестиреди, ал екиншиси объекттиң өзинен 
тарқалады. Егер енди объекттиң ҳалында қандай да бир өзгерислер жүзеге келетуғын 
болса (голография түсирилген ўақыттағы ҳалға салыстырғанда), онда көрсетилген 
толқынлар арасында жүрислер айырмасы пайда болады ҳәм сүўрет интерференциялық 
жолақлар менен қапланады. 

 

 
11.16-сүўрет.  

Голографиялық интерферометрия усылы 
менен регистрацияланған объекттиң 

деформациясы. 

Жоқарыда тәрийпленген усыл предметлердиң деформациясын, олардың 
вибрацияларын, илгерилемели қозғалыслары менен айланыўларын, мөлдир 
объектлердиң гетерогенлигин64 ҳ.т.б. изертлеў ушын қолланылады. 11.16-сүўретте токар 
станогының патронында қысылған шарикли подшипниктиң фотографиясы келтирилген. 
Интерференциялық сүўрет қысыў күшиниң еки мәнисиндеги деформациялардың 
айырмасының бар екенлигин көргизбели түрде көрсетеди. Бул ҳаққында избе-из еки 
экспозиция ўақытларындағы тензометрдиң стрелкасының еки орны айтып тур. 

Шағылыстырыўшы бетлердиң қайта ислениўине ямаса изертленетуғын объектлердиң 
оптикалық бир теклигине қатаң түрдеги талаплардың болмаўы голографиялық 
интерферометрияның зор өзгешелиги болып табылады. Шын мәнисинде, 
деформациялардың, вибрациялардың ҳәм басқа да өзгерислердиң ақыбетинде денениң 
бети бойлап өзгеретуғын жүрислер айырмасы пайда болады. Сонлықтан, жолақлар сүўрети 
жуқа пленкадағы интерференция бақланатуғын жағдайға уқсас (VI бапқа қараңыз). Бул 
жағдайда усындай жуқа пластинканың орнын денениң избе-из жүзеге келетуғын еки 
ҳалындағы орта бетлери арасындағы кеңислик ийелейди (белгили ескертиўлер менен). 
Басқа сөз бенен айтқанда интерференцияланатуғын толқынлардың фронтлары жүдә 
қурамалы формаға ийе болыўы мүмкин. Бирақ интерференциялық сүўрет көп жағдайларда 
салыстырмалы турпайы ҳәм аңсат бақланатуғын болады. Голографиялық терминологияны 
пайдаланып мынаны айтыў мүмкин: толқынлардың бири екиншиси ушын тирек 
толқынның хызметин атқара алады ҳәм ҳәр бир айқын жағдайда тирек толқын 
голографияланыўшы толқынға толық уқсас. Буған қарама-қарсы, интерференциялық 
әсбапларда (VII бапқа қараңыз, Жамен, Майкельсон ҳәм б. интерферометрлери) 
салыстырыў толқыны болып, яғный тирек толқыны болып  анық, тегис ямаса сфералық 
стандарт толқын хызмет етеди ҳәм изертленетуғын толқынлар тап сондай әпиўайы толқын 
фронтына ийе болыўы керек. Ондай болмаған жағдайда интерференция 11.7-b сүўретте 
көрсетилгендей майда масштаблы сүўретти береди. Бул жағдайда қолайлылық кемейеди. 
Демек, шағылыстырыўшы дене де жоқары оптикалық сапаға ийе болыўы керек. 
Голографиялық интерферометрия бундай қатаң түрдеги шекленгенликке ийе емес. 

Усындай өзгешеликке ийе болыўының салдарынан голографиялық интерференцияны 
жақтылықтың шашыратыўшы денелердиң гедир-будыр бетинен шағылысыўында да 
(мысалы, автомобиль шиналары, балкалар, коррозияға ушыраған бетлер ҳ.т.б.), 
дийўаллары бир текли болмаған ыдыстың ишине салынған объектлер ҳ.т.б. ушын да 
әмелге асырыўға болады. Сонлықтан голографиялық интерферометрия кең түрде 

                                                      
64 Гетерогенлик – бир текли емес деген мәнисти береди (аўдарыўшылар). 
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қолланылады. 
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ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА 
 

XII БАП 
ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ (НУРЛЫҚ) ОПТИКАНЫҢ ТИЙКАРҒЫ ҚАҒЫЙДАЛАРЫ 

 
§ 68. Кирисиў 

 
Интерференция ҳәм дифракция қубылыслары жақтылықтың тарқалыўының 

толқынлық процесс екенлигин көрсетеди. Толқынлық теорияның жәрдеминде биз 
жақтылықтың бир текли орталықтағы тарқалыў мәселесин де, қәлеген оптикалық система, 
яғный анаў ямаса мынаў бетлер ҳәм диафрагма менен шекленген ҳәр қыйлы орталықлар 
арқалы тарқалыўы мәселесин де шеше аламыз. Бирақ, әмелий жақтан үлкен әҳмийетке 
ийе болған жүдә көп областларда, мысалы, жақтылық дәстесиниң пайда болыў 
мәселесинде (жақтылық техникасы) ҳәм сүўретлердиң пайда болыў мәселелеринде 
(оптотехника) шешимди әпиўайырақ жол менен, геометриялық оптиканың көз-
қарасларының жәрдеминде алыў мүмкин. 

Геометриялық оптика белгили болған сыныў ҳәм шағылысыў, жақтылық дәстелериниң 
бир биринен ғәрезсизлик нызамларына бағынатуғын айырым жақтылық дәстелери 
түсиниги менен жумыс ислейди (қараңыз, "Кирисиў", 1-параграф). 

Жақтылық нуры түсинигин бир текли орталықтағы ҳақыйқый жақтылық дәстесин 
қараўдан алыўға болады. Бул дәстеден тесиги бар бир ямаса избе-из қойылған бир неше 
диафрагмалардың жәрдеминде жиңишке параллель дәсте айырып алынады. Бул 
тесиклердиң диаметри қаншама киши болса айырып алынатуғын дәсте де жиңишке 
болады ҳәм жүдә киши болған тесик бар болған жағдайда туўры сызық түриндеги 
жақтылық дәстесин алыўға болатуғындай болып көринеди. Бирақ, дифракция қубылысына 
байланыслы биз усындай қәлеген шамадағы жиңишке дәстени (нурды) айырып алыў 
процессиниң мүмкин емес екенлигин билемиз. Диаметри 𝐷 болған диафрагма арқалы 
өткерилген жақтылық дәстесиниң бизден ғәрезсиз болған мүйешлик кеңейиўи 𝜑~𝜆/𝐷 
дифракция мүйеши менен анықланады (1-минимумға қараған бағыт, 39-параграфқа 
қараңыз). Тек ғана 𝜆 = 0 болған шеклик жағдайда бундай кеңейиў орын алмаған болар еди 
ҳәм тарқалыў бағытын жақтылық энергиясының тарқалыў бағыты анықлайтуғын 
геометриялық сызық түриндеги нур ҳаққында гәп еткен болар едик. Демек, жақтылық 
нуры түсиниги физикалық образ емес, ал математикалық түсиник болып табылады ҳәм 
геометриялық оптика жақтылықтың толқын узынлығы жүдә киши болған жағдайлардағы 
ҳақыйқый толқынлық оптиканың шеклик жағдайы болып табылады. 

𝜑 ≈ 𝜆/𝐷 қатнасы саңлақлардың 𝐷 өлшемлериниң λ толқын узынлығына 
салыстырғанда жүдә үлкен болған жағдайлардағы бир текли орталықтағы жақтылықтың 
туўры сызықлы тарқалыўын бузатуғын мүйешлик аўысыўдың жүдә киши болатуғынлығын 
көрсетеди. Сонлықтан λ шекли шама болған ҳақыйқый оптикада 𝐷 өлшеми қанша үлкен 
болған сайын геометриялық оптиканың нызамларынан шегиниў соншама киши болады. 

Оптиканың нурлық көз-қарасларының бар болыўы ушын аргумент болып табылатуғын 
анық түрдеги саялардың пайда болыўы мәселесинде де объектлердиң өлшемлери жүдә 
әҳмийетли (1-параграфқа қараңыз). 37-параграфтан айқын болғанындай, объекттен бақлаў 
ноқатына шекемги қашықлық үлкен болған жағдайда (Френель дифракциясы) 
дифракциялық жолақлар бақланатуғын орынлардағы геометриялық сая областының 
кеңлигиниң Френельдиң биринши зонасының радиусының шама менен ярымына тең; 
тегис толқын болған жағдайда (дерекке шекемги қашықлық шексиз үлкен) бул зонаның 

радиусы 𝑟 = √𝑓𝜆 шамасына тең (𝑓 – жақтылықтың дифракциясын жүзеге келтирген 
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объекттен бақлаў ноқатына шекемги қашықлық). Саяның кескинлигиниң өлшеми 
сыпатында объекттиң 𝑥 сызықлы өлшеминиң зонаның радиусына қатнасын, яғный 𝑥/𝑟 
шамасын алыў тәбийий. Тек 𝑥/𝑟 ≈ 1 болған жағдайда ғана сая областы салыстырмалы 
жүдә кең болады ҳәм объект пенен саяның уқсаслығы бузылады. Бул қатнастан 𝑓 > 𝑥2/𝜆 
қашықлықларында ғана саяның болмайтуғынлығы келип шығады. 𝑥 = 1 см, λ = 500 нм 
болған жағдайда 𝑓 = 200 м шамасына ийе боламыз. 

Жоқарыда келтирилген 8.18-сүўрет нурлардың параллель дәстеси менен 
жақтыландырғанда тарелканы услап турған қолдың саясының қандай болып 
көринетуғынлығы көрсетилген. Салыстырмалы киши қашықлықта (8.18-𝑎 сүўрет) сая толық 
түрде кескин ҳәм объектке уқсас, үлкен қашықлықларда болса (𝑓 = 11 км, 8.18-b сүўрет) 
объект пенен саяның геометриялық уқсаслығы ҳаққында гәптиң болыўы мүмкин емес. 
Бирақ, бақлаўдың әдеттегидей шараятларында сондай болған майысыўлар билинбейди 
ҳәм тәжирийбелер геометриялық оптиканың нызамларын пайдаланыў арқалы 
жақтылықтың тарқалыўы ҳәм сүўреттиң пайда болыўы мәселелерин қанаатландырарлы 
дәрежеде шеше алады. 

Солай етип, жақтылық техникасы менен оптотехниканың кең көлемдеги әҳмийетли 
мәселелери ушын биз нурлардың геометриялық оптикасы пайдалана алады екенбиз. 
Бирақ, нур оптикасының нызамларын пайдаланғанда оның биринши жақынласыў 
екенлигин ҳәм дифракциялық қубылысларды есапқа алмаған жағдайларда жақтылықтың 
тарқалыўы орын алатуғын ҳеш бир жағдайды түсиндириўдиң мүмкин емес екенлигин 
умытпаў керек. Демек, бундай нурлық (геометриялық) дүзилислердиң толқынлық 
(дифракциялық) мәнисин түсиниў зәрүрли. Буннан нурлық оптиканың нызамларының 
пайдаланылыўының шекли екенлиги келип шығатуғынлығы анық ҳәм қандай 
шараятларды бул нызамлардың қолланылыўының мүмкин екенлиги ҳәм ис жүзинде 
қандай жағдайларда тәжирийбелер менен сәйкес келетуғынлығын билиў керек болады. 
Бирақ, ҳәтте әмелий оптикада да бираз нәзик болған мәселелер (мысалы, оптикалық 
қураллардың ажырата алыўшылық уқыплығы ҳаққындағы мәселе) дифракция 
теориясының тийкарында шешиледи. 

 
§ 69. Ферма принципи 

 
Геометриялық оптикаға өтиў мүмкин болған шеклик жағдайда, яғный жүдә киши 

болған толқын узынлықларында, толқын фронтының тарқалыўы әпиўайы сызылманың 
жәрдеминде табылады. Мейли, 𝐹 бети (12.1-сүўрет) базы бир 𝑡 моментиндеги бирдей 
фазаға ийе болған бетти (толқын фронты) сүўретлейтуғын болсын. Бул беттиң ҳәр бир M 
ноқатында радиусы 𝑑𝑛 = 𝑣𝜏 болған сфераны қурамыз. Бул теңликте 𝑣 арқалы берилген 
орындағы толқынның тарқалыў тезлиги ҳәм τ арқалы шексиз киши ўақыт аралығы 
белгиленген. Бул кишкене сфераларды айланып өтетуғын 𝐹′ бети де бирдей фазалар бети 
болып табылады. Себеби 𝑡 ўақыт моментинде 𝐹 бетиниң ноқатларының қандай фазаға ийе 
болған болса, (𝑡 + 𝜏) ўақыт моментинде 𝐹′ бетиниң барлық ноқатлары тап сондай фазаға 
ийе болады. 𝑀 ноқатын сәйкес сфера менен айланып өтетуғын сызықтың кесилисиў 
ноқатын тутастыратуғын 𝑑𝑛 туўрыларының кесиндилери фронттың бетине перпендикуляр 
болған нурдың элементи болып табылады65. 

Бундай сызылманы даўам етип биз адымба-адым бирдей фазалар бетин анықлай 

                                                      
65 Таллаўлардың әпиўайы болыўы ушын биз изотроп орталықты қараў менен шекленемиз. 

Бундай жағдайда нур менен фронтқа түсирилген нормаль бир бирине сәйкес келеди (142-
парагшрафқа қараңыз). 

. 
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аламыз ҳәм усының менен бир ўақытта егер τ шексиз киши етап алынатуғын болса 𝑑𝑛 
кесиндилеринен туратуғын сынық сызық өтетуғын иймекликтен ибарат болған нурлардың 
бағытын анықлаў мүмкин. 

 

 
 

12.1-сүўрет. Ферма принципине: 
толқын фронтын избе-из қурыў. 

12.2-сүўрет. Ферма принципине: жақтылықтың 
ҳақыйқый жолы AB минималлық тарқалыў 

ўақытына сәйкес келеди. 
Көрсетилген қурыўдың жәрдеминде мынадай әҳмийетли жағдайды дәлиллеў мүмкин: 

жақтылықтың еки ноқат аралығындағы ҳақыйқый тарқалыўы жолы (нур) усы еки 
нокат аралығындағы ақылға муўапық келетуғын барлық жоллардың ишиндеги ең киши 
ўақыт талап етилетуғын жол болып табылады. Ҳақыйқатында да, жоқарыда 
көрсетилгендей сызылманы қурып (12.2-сүўрет) A ноқатынан B ноқатына шекем нурдың 
бойы менен жақтылық 𝜏 = 𝜏1 + 𝜏2 + 𝜏3 +⋯+ 𝜏𝑛 ўақыты ишинде жетип келеди, бул 
теңликте 𝜏𝑖 = 𝑑𝑛𝑖/𝑣𝑖, яғный 

𝜏 =∑
𝑑𝑛𝑖
𝑣𝑖

∞

𝑖=1

= ∫
𝑑𝑛

𝑣
.

𝐵

𝐴

 

Қәлеген ақылға муўапық жол оны өтиў ушын 𝜏𝑖 ўақыты керек болатуғын 
кесиндилерден турады. Егер усы кесиндиниң бағыты фронтқа нормаль бағатта болса, онда 
усы кесинди арқалы жақтылықтың жүрип өтиўи ушын сарыпланатуғын ўақыт фронтқа 
нормал болмаған кесинди арқалы өтиў ушын зәрүрли болған ўақыттан киши болады. Солай 
етип, жақтылықтың (нурдың) ҳақыйқый жүриў жолы тарқалыўдың минималлық ўақытына 
сәйкес келеди. Бизиң геометриялық оптика дурыс болатуғын жағдайдағы (𝜆 → 0) 
толқынлық теория ушын дәлиллеген теоремамыз геометриялық оптикада ең қысқа 
оптикалық жол принципи (ямаса тарқалыўдың минималлық ўақыты) деп аталатуғын 
аксиоманың мәнисин қурайды. Бул аксиома Ферма тәрепинен жақтылықтың 
тарқалыўының улыўмалық нызамы сыпатында келтирип шығарылды (Ферма принципи, 
шама менен 1660-жылы). Ҳақыйқатында да, бир текли орталық ушын геометриялық 
аксиомаға сәйкес туўрының еки ноқат арасындағы ең қысқа қашықлық екенлигине 
байланыслы бул принциптиң жақтылықтың туўры сызықлы тарқалатуғынлығына алып 
келетуғынлығын көриў қыйын емес. Ал ҳәр қыйлы орталықлар арасындағы шегара арқалы 
өтиў ушын бул принцип жақтылықтың шағылысыў ҳәм жутыў нызамларын береди. 

 

 
 

12.3-сүўрет. 
Ферма принципинен сыныў нызамын 

келтирип шығарыў. 
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Мейли, 𝑃 ноқатынан шыққан жақтылық еки орталықты бөлип турған тегис шегарада 
сынып 𝑄 ноқатына келетуғын болсын (12.3-сүўрет). 𝑃 ҳәм 𝑄 арқалы бөлиў шегарасына 
нормал бағытта тегислик жүргиземиз (түсиў тегислиги). Жақтылық түсиў тегислигиннен 
сырттағы қәлеген 𝑃𝑂1𝑄 жолы арқалы өтиў ушын жумсалған ўақыт 𝑂 ңоқаты 𝑂1 ден түсиў 
тегислигине перпендикулярдың изи болып табылатуғын жағдайдағы түсиў тегислигиндеги 
жатқан 𝑃𝑂𝑄 жолын өтиў ушын керек болған ўақыттан үлкен болады. Ҳақыйқатында да, 
биринши орталықтағы сыяқлы екинши орталықта да 𝑂1 арқалы өтетуғын жолдың 
узынлығы O арқалы өтетуғын жолдың узынлығынан үлкен (𝑃𝑂1 > 𝑃𝑂 ҳәм 𝑄𝑂1 > 𝑄𝑂). 

Солай етип, Ферма принципине сәйкес минималлық ўақытты талап ететуғын жол түсиў 
тегислигинде жатады (сыныўдың биринши нызамы). Түсиў тегислигинде жататуғын 𝑃 
ноқатынан 𝑄 ноқатына шекемги минималлық ўақытты талап ететуғын жолды сайлап алыў 
ушын усы ўақыттың түсиў тегислиги менен айырып туратуғын тегисликтиң кесилисиў 
сызығында жайласқан 𝑂 ноқатының орнынан ғәрезлигин изертлеймиз. 

 
 

12.4-сүўрет. 
Ферма принципине: жақтылықтың 

ҳақыйқый жолы тарқалыўдың стационар 
ўақытына сәйкес келеди. 

 
O ноқатының орны 𝐴𝑂 =  𝑥 кесиндисиниң узынлығы бойынша анықланады. Бул 

теңликте 𝐴 арқалы 𝑃 ноқатынан айырып турыў тегислигине түсирилген перпендикулярдың 
изи белгиленген. 𝑃𝑂𝑄 жолындағы жақтылықтың тарқалыў ўақыты 

𝑡 =
𝑃𝑂

𝑣1
+
𝑂𝑄

𝑣2
 

шамасына тең. Бул теңликте 𝑣1 ҳәм 𝑣2 арқалы жақтылықтың биринши ҳәм екинши 
орталықлардағы тарқалыў тезлиги белгиленген.𝑃𝐴 = ℎ1, 𝑄𝐵 = ℎ2 ҳәм 𝐴𝐵 = 𝑝 
белгилеўлерин пайдалансақ 

𝑡 =
√ℎ1

2 + 𝑥2

𝑣1
+
√ℎ2

2 + (𝑝 − 𝑥)2

𝑣2
 

теңлигиниң орынланатуғынлығын табамыз. 𝑑𝑡/𝑑𝑥 туўындысының нолге тең болыўы 𝑥 тың 
қандай мәнислеринде ўақыттың минимум мәниске ийе болыў шәрти болып табылады. 
Оннан 

1

𝑣1

𝑥

√ℎ1
2 + 𝑥2

−
1

𝑣2

𝑝 − 𝑥

√ℎ1
2 + (𝑝 − 𝑥)2

= 0, 

яғный 
sin 𝑖

𝑣1
−
sin 𝑟

𝑣2
= 0 

ямаса 
sin 𝑖

sin 𝑟
=
𝑣1
𝑣2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (=

𝑛2
𝑛1
) 

теңлигине ийе боламыз. 
Солай етип, Ферма принципинен жақтылық нурларының сыныў нызамы келип шығады 

екен. Тап усындай жоллар менен шағылысыў ҳаққындағы мәселени де қараў мүмкин (34-
шынығыўға қараңыз). 
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Ферма принципинен үлкен сыныў көрсеткиши бар орталықта (𝑛2 > 𝑛1) жақтылықтың 
тезлигиниң киши болатуғынлығы (𝑣2 < 𝑣1) келип шығатуғынлығы ҳәм бул жағдайдың 
Гюйгенстиң көз-қарасларына сәйкес келетуғынлығын, ал Ньютонның теориясына қайшы 
келетуғынлығын атап өтиў қызықлы. Бирақ Ферма принципи оған сүйенип жақтылықтың 
теорияларының арасында қайсысының дурыс екенлигин болжағандай жеткиликли 
дәрежеде минсиз емес. 

Ферма принципиниң жағдайларды ҳақыйқый түрде аңғартыўы ушын оған Ферма 
тәрепинен берилген анықламаға салыстырғанда улыўмалырақ анықламаны бериў керек: 

атап айтқанда, ҳақыйқый жолды белгилейтуғын 
𝑑𝑡

𝑑𝑥
= 0 шәрти экстремум шәрт болып 

табылады, яғный тек минимум шәртти болып ғана қоймай, ал максимум ямаса 
стационарлық шәрти болып та табылады. Яғный, ҳақыйқый жол 𝑃 ноқатынан 𝑄 ноқатына 
еки орталық арқалы өткерилген мүмкин болған барлық жолларға тең, оларға 
салыстырғанда минималлық ямаса максималлық болады. Минималлық жолдың мысалы 
жоқарыда талланған нурлардың тегис шегара арқалы өтиўи болып табылады. Ўақыттың 
мәнисиниң стационарлығына мысал сыпатында фокусларының биринде жақтылық 
шығаратуғын 𝑃 ноқаты жайласқан айланыў эллипсоидының ишки бетиндеги нурлардың 
шағылысыўын көрсетиўге болады (12.4-сүўрет). 𝑄 сүўрети басқа фокуста алынады, соның 
менен бирге эллипсоидтың қәсийетине байланыслы (𝑃𝑂 + 𝑂𝑄) қосындысы 𝑂 ноқаты 
турған барлық орынлар ушын турақлы шама болып табылады. Киши иймпекликке ийе 
болған беттен шағылысыў (𝑀𝑀), мысалы эллипсоидқа урынба болған тегисликтеги 
шағылысыў, толқынның жүриў жолының минимумына, ал үлкен иймекликке ийе болған 
беттеги шағылысыў (𝑁𝑁) толқынның жүриў жолының (ямаса ўақыттың) максимумына 
сәйкес келеди (35-шынығыўға қараңыз). 

 
§ 70. Тийкарғы анықламалар. Сыныў ҳәм шағылысыў нызамы. 

Өз-ара қатнас принципи 
 
Нурлық оптиканың көз-қарасларын пайдаланып биз деректиң ҳәр бир жақтылық 

шығарып турған ноқатын нурлар дәстесиниң тарқалыўшы ноқаты деп қараймыз ҳәм 
бундай ноқатты гомоорайлық (яғный улыўмалық орайға ийе) ноқат деп атаймыз. Егер 
шағылысқаннан ҳәм сынғаннан кейин бул дәсте бир ноқатқа жыйналатуғын дәстеге 
айланса, онда сол дәсте гомоорайлық дәсте болып табылады ҳәм оның орайы жақтылық 
шығарып турған ноқатты сүўрети болып табылады. Гомоорайлық сақланғанда деректиң 
ҳәр бир ноқаты сүўреттиң бир ноқатын береди. Бундай сүўретлер ноқатлық ямаса 
стигматикалық деп аталады (12.5-сүўрет). Жақтылық нурларының қайтымлылығына (еки 
тәрепке бирдей) байланыслы сүўретти дерек, ал деректи сүўрет деп қараў мүмкин 
(төменде келтирилген). Сонлықтан, стигматикалық сүўрет алынған жағдайда тарқалыўшы 
гомоорайлық дәстениң жыйналыўшы дәстеге айланатуғын орайлар түйинлес ноқатлар 
деп аталады. Сәйкес келетуғын нурлар менен дәстелер де түйинлес нурлар ҳәм дәстелер 
деп аталады. Нурларға нормаль болған бетлер толқын бети деп аталады 6-параграфқа 
қараңыз). Усындай мәнисте толқын бети тек геометриялық мәниске ийе ҳәм биз оған 
бурынырақ берген терең мазмунға ийе емес. Бир текли ҳәм изотроп орталықтағы 
гомоорайлық дәстениң толқын бети, көринип турғанындай, сфералық бет болып 
табылады. 
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12.5-сүўрет. 
L ноқатының 

стигматикалық 
сүўрети. Оптикалық 

система арқалы 
өткенде дәстениң 

гомоорайлығы 
сақланады. 

 

 
 
 

12.6-сүўрет. 
L ноқатының 

астиматикалық 
сүўрети. Оптикалық 

система арқалы 
өткенде дәстениң 

гомоорайлығы 
бузылады. 

 

Егер шагылысыўдың ҳәм сыныўдың салдарынан дәсте гомоорайлық емес дәстеге 
айланатуғын болса, онда толқын бети сфера болыўдан қалады. Сүўреттиң стигматлығы 
жоғалады ҳәм бундай жағдайда ноқат ноқаттың түринде сүўретленбейди (12.6-сүўрет). 
Әмелий оптикада әдетте деректиң формасын дәл жеткерип бериў мәселеси қойылатуғын 
болғанлықтан, нур оптикасының ең әҳмийетли мәселеси дәстелердиң гомоорайлығын 
сақлаў шәртин анықлаў болып табылады. 

Нур оптикасының барлық қурылысларының тийкарында жақтиылықтың сыныў ҳәм 
шағылысыў нызамы жатады. Биз олардың мазмунын Кирисиўде қарадық ҳәм оған 
толқынлық теорияның қандай мәнис беретуғынлығын көрдик. Биз енди бул назымларды 
математикалық жақтан келтирип шығарамыз ҳәм жақтылықтың сыныўы менен 
шағылысыўын биргеликте қараўға мүмкиншилик беретуғын түр беремиз. Сонлықтан, 
сындырыўшы системаға (линзалар системасына) тийисли болған формуладан 
шағылыстырыўшы системалар (айналар) ушын да жуўмақлар шығарыўдың мүмкиншилиги 
туўылады. 

 
 

12.7-сүўрет. 
Жақтылықтың сыныўындағы еки тәрепке 

бирдейлик нызамын келтирип шығарыўға. 

 
Бирақ, алдын-ала биз сыныў менен шағылысыў қубылысларында еки тәрепке 

бирдейлик ямаса қәддин тиклегишлик нызамының орынланатуғынлығын көрсетемиз. 
Мейли 1-орталық вакуумнан 2-орталықтың тегис параллель пластинкасы менен 

ажыратылған болсын 12.7-сүўрет). 𝑛1, 𝑛2 ҳәм 𝑁21 шамалары сәйкес орталықлардың 
абсолют ҳәм салыстырмалы сыныў көрсеткишлери болсын. 12.7-сүўреттен 

sin 𝑖

sin 𝛼 
= 𝑛2,

sin 𝛼

𝑟 
= 𝑁21 

теңликлериниң орынланатуғынлығы анық. Буннан 
sin 𝑖

sin 𝑟 
= 𝑛2𝑁21 

теңлигине ийе боламыз. Соңғы формула 2-орталықтың қәлеген қалыңлығы ушын дурыс. 
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12.8-сүўрет. Жақтылық щашырағандағы 
нурлардың жүриси. 

12.9-сүўрет. Жақтылық шағылысқандағы 
нурлардың жүриси. 

2-орталық жүдә киши болған шеклик жағдайға өтемиз (яғный вакуумнан 1-орталыққа 
тиккелей сыныўды қараймыз). Бундай жағдайда sin 𝑖 / sin 𝑟 = 𝑛1 теңлигине ийе боламыз. 
Еки формуланы бир бири менен салыстырып 𝑁21 = 𝑛1/𝑛2 екенлигин табамыз. Усындай 
таллаўды даўам етип 1-орталықтың жуқа қатламы 2-орталықты вакуумнан ажыратып 
туратуғын жағдай ушын 𝑁12 = 𝑛2/𝑛1 ямаса 𝑁12 = 𝑛2/𝑛1 екенлигин, яғный биринши 
орталықтың екинши орталыққа салыстырғандағы сыныў көрсеткишиниң (𝑁12) екинши 
орталықтың сыныў көрсеткишиниң биринши орталықтың сыныў көрсеткишене 
қатнасының (𝑁21) кери шамасына тең болатуғынлығы келип шығады. Буннан еки 
орталықтың арасындағы шегарадағы сыныўды нурлардың еки тәрепке де бирдей 
екенлиги тиккелей келип шығады, яғный нурлардың тарқалыў бағытын қарама-қарсы 
бағытқа өзгерткенде олардың бир бирине салыстырғандағы орынлары өзгериске 
ушырамайды (12.8-сүўрет). 

 Шағылысыў нызамында жақтылықтың еки тәрепке бирдейлик принципиниң 12.9-
сүўреттен буннан былай түсиндириўсиз-ақ көринип тур. Еки тәрепке бирдейлик принципи 
неше сыныў ҳәм неше шағылысыў болса да өзиниң күшин сақлайды. Себеби олардың ҳәр 
қайсысында бул принцип орынланады. Демек, еки тәрепке бирдейлик принципи сүўретти 
пайда етиў менен байланыслы болған барлық мәселелер ушын дурыс.  

Биринши орталықтан екинши орталыққа өткендеги сыныў нызамы 
sin 𝑖

sin 𝑟 
= 𝑁21 =

𝑛2
𝑛1

 
(70.1) 

ямаса  
𝑛1 sin 𝑖 = 𝑛2 sin 𝑟 

екенлигин айтады. 
Шығылысыў нызамы [(12.9)-сүўретке қараңыз]  

𝑖 = −𝑖′ (70.2) 
аңлатпасы менен бериледи66. Оны 𝑛1 = −𝑛2 деп белгилеў арқалы алдыңғы формуладан 
алыўға болады. Демек, 

sin 𝑖 = −sin 𝑟 , 𝑖 = −𝑟. 
Демек, егер 𝑛2 = −𝑛1 деп есапланса ҳәм 𝑟 ди шағылысыў мүйеши деп түсинсек, онда 

шагылысыў нызамының сыныў нызамынан алынатуғынлығын көремиз. Солай етип, 
сындырыўшы системалар ушын келтирип шығарылған қәлеген формуланы 
шағылыстырыўшы системалардағы қубылысларды тәрийиплеў ушын пайдаланыўға 

                                                      
66 Минус белгили 𝑖 менен −𝑖′ мүйешлериниң бетке түсирилген нормалдың еки тәрепинде 

өлшенетуғынлығы менен байланыслы. 
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болады екен.  

 
§ 71. Сфералық беттеги сыныў (ҳәм шағылысыў) 

 
Сыныў көрсеткишлери 𝑛 ҳәм 𝑛2 болған еки орталық 𝛴 сфералық бет пенен айрылған 

деп болжайық (2.10-сүўрет). Сфераның 𝑂 орайынан өтетуғын 𝐿𝐿′ сызығының үстине 
жақтылықтың 𝐿 ноқатлық дерегин орналастырайық. 𝐿 ден еки орталықты бөлип турған 
бетке түсиўши нурлардың тар гомоорайлық конусын қараймыз. 

Биз 𝐿𝑆 кесиндисин 𝐿𝐴 кесиндисине, 𝐿′𝑆 кесиндиси 𝐿′𝐴 кесиндисине тең ҳ.т.б. 
болатуғындай дәрежеде дәстени соншама жиңишке деп, яғный ψ мүйешин жүдә киши деп 
есаплаймыз. Бундай жиңишке дәстени параксиаллық дәсте деп атаймыз67. Солай етип, 
дәстениң параксиаллық шәрти 

𝐿𝑆 ≈ 𝐿𝐴, 𝐿′𝑆 ≈ 𝐿′𝐴 
түринде жазылады. Усы дәстеден мысал ретинде 𝛴 бетине i мүйеши менен түсетуғын 𝐿𝐴 
нурын аламыз, оған түйинлес болған сынған 𝐴𝐿′ нурын қурамыз (сыныў мүйеши 𝑟 ге тең) 
ҳәм сынған нур системаның көшерин кесип өтетуғын ноқатты табамыз. 

𝐴𝐿𝑂 үш мүйешлигинен  
𝐿𝑂

𝐿𝐴
=
sin 𝑖

sin 𝑟
, 

 

𝑂𝐴𝐿′ үш мүйешлигинен 
𝐴𝐿′

𝑂𝐿′
=
sin𝜑

sin 𝑟
 

қатнасларына ийе боламыз. Буннан 
𝐿𝑂

𝐿𝐴

𝐴𝐿′

𝑂𝐿′
=
sin 𝑖

sin 𝑟
=
𝑛2
𝑛1

 
(71.1) 

теңликлерин аламыз.  

 
12.10-сүўрет. Еки орталықтың арасындағы сфералық беттеги параксиаллық нурлардың 

сыныўы. 
 

Буннан былай көшер бойындағы барлық кесиндилерди 𝑆 ноқатынан түсиремиз ҳәм 𝑆 
тен оң тәрепке қарай бағытланған (жақтылықтың тарқалыў бағыты) бағытты оң ҳәм 𝑆 
ноқататынан шеп тәрепке қарай терис бағыт деп есаплаймыз. Солай етип, 𝐴𝐿 ≈ 𝑆𝐿 =
−𝑎1, 𝐴𝐿

′ ≈ 𝑆𝐿′ = 𝑎2, 𝐴𝑂 = 𝑆𝑂 = 𝑅 (бизиң сферамыздың радиусы). Бундай жағдайда 𝐿𝑂 =
−𝑎1 + 𝑅,𝑂𝐿

′ = 𝑎2 − 𝑅 теңликлери орынлы болады. (70.1)-формуладан 
−𝑎1 + 𝑅

𝑎1

𝑎2
𝑎2 − 𝑅

=
𝑛2
𝑛1

 

яғный 

                                                      
67 𝐿𝐿′ сызығы әдетте берилген системаның көшери деп аталады. Буннан параксиаллық 

(көшердиң қасындағы) атамасы келип шыққан. 
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𝑛1 (
1

𝑎1
−
1

𝑅
) = 𝑛2 (

1

𝑎2
−
1

𝑅
) = 𝑄 

(71.2) 

теңликлерин аламыз. Сыныўда соңғы 𝑛 (
1

𝑎
−

1

𝑅
) формуланың 𝑄 мәнисин сақлайтуғынлығы 

көринип тур. Оны Аббениң ноллик инварианты деп атайды. Көпшилик мақсетте бул 
формулаға 

𝑛1
𝑎1
−
𝑛2
𝑎2
=
𝑛1 − 𝑛2
𝑅

 (71.3) 

түрин береди.  
(71.3)-қатнас 𝑎1 = 𝐿𝑆 белгили болған жағдайда 𝑎2 = 𝐿′𝑆 узынлығын табыўға, яғный 

берилген 𝐿 деги 𝐿′ ты анықлыўға мүмкиншилик береди. Оны келтирип шығарғанда биз 
сыныў нызамы менен бир қатарда 𝐿𝐴 нуры параксиаллық дәстеге тийисли деп те 
есапладық. Усыған сәйкес, бул қатнас параксиаллық дәстениң қәлеген нуры ушын дурыс. 
(71.3)-формуладан мәселениң берилген параметрлеринде (𝑛1, 𝑛2, 𝑅) тек 𝑎1 ден ғәрезли 
екенлиги көринип тур. Солай етип 𝐿 ноқатынан шыққан параксиаллық гомоорайлық 
дәстениң барлық нурлары көшерди бир 𝐿′ ноқатында кеседи ҳәм усыған сәйкес L 
дерегиниң стигматикалық сүўрети болып табылады екен. Демек, параксиаллық шәртин 
қанаатландыратуғын болса гомоорайлық дәсте сфералық бетте сынғанда гомоорайлық 
болып қала береди екен. Тийкарғы болған (71.3)-теңлеме сфералық беттеги сыныўдың 
барлық жағдайларын өзиниң ишине алады. Жоқарыда қабыл етилген белгилер 
қағыйдасын пайдаланып биз дөңес (𝑅 > 0) ҳәм ойыс (𝑅 < 0) бетлерди таллаймыз. 

𝑎1 менен 𝑎2 шамаларының бирдей белгиге ямаса қарама-қарсы белгиге ийе 
болыўынан сүўреттиң сындырыўшы беттиң дерек тәрепинде ямаса оған қарама-қарсы 
тәрепинде пайда болыўы тап сондай ғәрезликке ийе. Биринши жағдайда (𝑎2 > 0) сүўрет 
деп аталатуғын ноқат ҳақыйқатында да сынған нурлардың кесилисиў ноқаты болып 
табылады. Бундай сүўрет ҳақыйқый сүўрет деп аталады. Екинши жағдайда (𝑎2 < 0) екинши 
орталықта жүретуғын сынған нурлар тарқалыўшы нурлар болып табылады ҳәм ҳақыйқый 
жағдайда кесилиспейди. Бул жағдайда сүўрет атамасы сынған нурлардың болжанатуғын 

кесилисиў орайы болып табылады. Бундай сүўрет жормал сүўрет болып табылады. Бизиң 
таллаўларымыз ҳәм (71.3)-формула гомоорайлық дәстени сынғаннан кейин оның 
нурлары бир ноқатта кесилисетуғын болып жайласатуғын (ҳақыйқый сүўрет) ямаса 
оның нурларын бир ноқатта кесилисетуғын нурлар түринде көрсетиўге (жормал 
сүўрет) болатуғын дәсте түринде көрсетиўге болатуғынлығын көрсетеди. Атап 
айтқанда тап усындай мәнисте ол гомоорайлық болып қалады. Бизиң барлық 
таллаўларымыз ушын бизиң жақтылық нурларының бағытын билиўимиздиң 
әҳмийетли болыўына байланыслы барлық қурыўларда биз ҳақыйқый сүўретти де, 
жормал сүўретти де бирдей етип пайдалана аламыз. 

(71.3)-формула соның менен бирге егер дерек L' ноқаты болатуғын болса, онда 
сүўреттиң L ноқаты болатуғынлығын да көрсетеди (еки тәрепке де бирдейлик). 

 

§ 72. Сфералық беттиң фокуслары 
 
Тийкарғы болған  

𝑛1
𝑎1
−
𝑛2
𝑎2
=
𝑛1 − 𝑛2
𝑅

 

(71.3)-теңлемеден мына жағдайлар келип шығады: 
𝑎1 = −∞ болған жағдайда 
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𝑎2 =
𝑛2𝑅

𝑛2 − 𝑛1
= 𝑓2, 

(72.1) 

𝑎2 = −∞ болған жағдайда 

𝑎1 =
𝑛1𝑅

𝑛2 − 𝑛1
= 𝑓1 

(72.2) 

теңликлериниң орынлы, яғный 𝑓1 менен 𝑓2 шамаларының беттиң иймеклиги 𝑅 ден ҳәм еки 
орталықтың сыныў көрсеткишлери 𝑛1 менен 𝑛2 ден ғәрезли екенлиги келип шығады. 

Мәниси бойынша 𝑓1 менен 𝑓2 шамалары бирлиги узынлыққа сәйкес келетуғын бетти 
тәрийиплейтуғын шамалар болып табылады. Олар оның фокуслық қашықлықлары деп 
аталады: 𝑓1 – алдыңғы фокуслық қашықлық (𝐹1 ноқаты – алдыңғы фокус), 𝑓2 – артқы 
фокуслық қашықлық (𝐹2 ноқаты – артқы фокус) (12.11-сүўрет). 

Солай етип, сфералық беттиң фокусы деп сынғаннан кейин барлық параллель нурлар 
(яғный шексиз қашықлатылған ноқаттан келген нурлар) қосылатуғын ноқатқа айтамыз. 
Фокуслардың сүўретлер сыяқлы ҳақыйқый ямаса жормал болатуғынлығы, яғный сынған 
нурлардың (сынғанға шекем параллель болған) кесилисиў ноқаты ямаса сынған нурларды 
даўам еткенде пайда болатуғын олардың кесилисиў ноқаты болып табылатуғынлығы 
түсиникли. Егер ажыратып турған беттиң майысқан тәрепи киши сыныў көрсеткишине ийе 
болған орталыққа қарай бағытланған болса, онда фокуслардың екеўи де жормал болады. 
Буның дурыслығына (72.1)- ҳәм (72.2)-формулаларды таллаўдан да, сүўреттен де исениўге 
болады. 

  
12.11-сүўрет. Сфералық беттиң фокуслары. 

 
Оң тәрептен 𝑁𝑂 бойлап тарқалатуғын параллель нурлар (12.11-сүўретке қараңыз) сол 

𝑁𝑂 туўрысының бойында және сындырыўшы беттен |𝑓1| қашықлығында ноқаттағы 𝐹1
′ 

ноқатында жыйналады. 𝐹1𝐹1
′… ноқатларының геометриялық орны радиусы |𝑅 − 𝑓1| 

шамасына тең (12.11-сүўретте келтирилген жағдайда 𝑓1 < 0) ҳәм сындырыўшы сфера 
менен концентрлик бетти пайда етеди (орайы О ноқатында болған). Бул бет алдыңғы 
фокаллық бет атамасына ийе. Тап усындай жоллар менен радиусы радиусы |𝑓2 − 𝑅| 
болған артқы фокаллық бетти дүземиз. Бул бетлердиң киши участкаларын 
(параксиаллық область ушын) тегислик деп қабыл етиў мүмкин (фокаллық тегисликлер). 

Сфералық беттиң фокуслық қашықлықлары белгилери бойынша ҳәр қыйлы ҳәм 
абсолют шамасы менен бир бирине тең емес (12.11-сүўретти қараңыз). Себеби 𝑛1 ≠ 𝑛2. Бул 
жағдайда тәжирийбеде аңсат жүзеге келтириў мүмкин. Оның ушын кең шийше найды 
аламыз ҳәм оның бир ушына сфералық формаға ийе болған сааттың айнасын бекитемиз. 
Егер найға суўды (егер найға сыныў көрсеткиши сааттың шийшесиниң сыныў көрсеткиши 
менен дерлик бирдей болған бензолды қуйса оннан да жақсырақ болады), онда ҳаўа 
менен (сыныў көрсеткиши 𝑛1 = 1,00) бензол (сыныў көрсеткиши 𝑛2 = 1,49) арасында 
сфералық бетти аламыз. Усы әпиўайы аппаратта (72.1)- ҳәм (72.2)-аңлатпаларға сәйкес 

𝑓2
𝑓1
= −

𝑛2
𝑛1

 
(72.3) 

қатнасын аламыз. 
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Сындырыўшы бир сфералық беттиң әҳмийетли әмелий мысалы сыпатында көзге 
эквивалент болған ҳәм "берилген көз" деп аталатуғын системаны көрсетиўге болады (91-
параграфқа қараңыз). Екинши мысал сыпатында сфералық айнаны қараймыз. 70-
параграфта айтылған жағдайларға сәйкес 𝑛2 = −𝑛1 болған шараятларда (71.3)-формуланы 
шағылысыў орын алатуғын жағдай ушын да пайдаланыўға болады. Бул жағдайда 

1

𝑎1
+
1

𝑎2
=
2

𝑅
, 

(72.4) 

яғный сфералық айнаның белгили болған формуласын аламыз. Бундай айнаның фокуслық 
қашықлығы (72.1)-формуланың жәрдеминде анықланады. 𝑓 = 𝑅/2 шамасын табамыз ҳәм 
усыған сәйкес, айнаның формуласын 

1

𝑎1
+
1

𝑎2
=
1

𝑓
 

(72.5) 

түрине алып келемиз. Айна болған жағдайда сүўрет ҳақыйқый болады (егер айна дерек 
пенен бир тәрепте жайласқан болса), ал егер сүўреттиң айнаның арғы тәрепинде 
жайласқан болса, онда сүўрет жормал болады. 

Дөңес пенен ойыс айналар тек ғана R диң белгиси менен ғана ажыралады. Ойыс 
айнаның фокусының ҳақыйқый, ал дөңес айнаның фокусының жормал екенлигин аңсат 
көрсетиўге болады. 

Тегис айнаның нызамларын алыў ушын 𝑅 = ∞ деп есаплаў керек. Бундай жағдайда 
𝑎1 = −𝑎2 теңлигине ийе боламыз, яғный тегис айнадағы сүўрет жормал ҳәм ол 
симметриялы жайласқан болып шығады. 

 
§ 73. Сфералық беттеги сыныўдағы киши предметлердиң сүўрети 

 
Параксиаллық гомоорайлық дәстелердиң қәсийетлеринен пайдаланып сфералық 

беттеги сыныўдағы үлкен емес майданлардың сүўретин қурыў мүмкин. Орайында сәйкес 
көшерлерге қатнасы бойынша параксиаллық характерге ийе жиңишке дәстелерде айырып 
алатуғын үлкен емес DD диафрагмаға ийе сфералық бетти көз алдыға елеслетемиз (12.12-
сүўрет). Сынғаннан кейин параксиаллық гомоорайлық дәсте гомоорайлық болып қала 
береди, яғный өзиниң төбесиниң сүўретин береди. Тап сондай жоллар менен орайы О 
болған ACB доғасының (ямаса сфераның бир бөлегиниң) қәлеген ноқаты сүўретленеди. 
ACB ның барлық ноқатларының сүўретин табыў ушын  

𝑛1
𝑎1
−
𝑛2
𝑎2
=
𝑛1 − 𝑛2
𝑅

 

формуласын пайдаланамыз. ACB ның барлық ноқатлары ушын барлық 𝑎1 лердиң бирдей 
мәниске ийе болатуғынлығы себепли барлық 𝑎2 лер де бирдей болады; радиусы 𝑅 − 𝑎2 
болған сфераның элементи улыўмалық О орайына ийе болған ҳәм радиусы 𝑎2 − 𝑅 болған 
сфераның элементи түринде сүўретленеди. Мысалы, 𝑂′ ноқатын геометриялық жоллар 
менен излеў ушын 𝐵𝑀 ∥ 𝐶𝑂 нурын жүргизиўге болады. Бундай жағдайда сынған нурдың 
𝐹2 фокусы арқалы өтиўи керек, ал BO нуры болса сынбай өтеди. 𝑀𝐹2 менен BO ның 
кесилисиў ноқаты B' ноқатының орнын анықлайды. 

 
12.12-сүўрет. Сфералық беттеги сыныўдың нәтийжесинде киши болған ACB предметиниң 
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сүўретиниң пайда болыўы. 
 

AB менен A'B' қашықлықларының жүдә киши болыўына байланыслы доғалардың 
(сфераның элементлериниң) орнына хордаларды (тегисликтиң элементлери) алыўға 
болады. Солай етип, сфералық системада көшерге перпендикуляр болған киши майдан 
параксиаллық нурлардың жәрдеминде сол көшерге перпендикуляр болған майдан 
түринде сүўретленеди екен. 

Предметтиң AB тегислиги менен оның сүўретиниң A'B' тегислиги берилген оптикалық 
системаға қатнасы бойынша түйинлес тегисликлер деп аталады. 

 
§ 74. Үлкейтиў. Лагранж—Гельмгольц теоремасы 

 
Жақтылық шығарып турған предмет сыпатында көшерге перпендикуляр болған 𝐴1𝐵1 

сызығын жүргиземиз ҳәм оның 𝐴2𝐵2 сүўретин қурамыз (12.13-сүўрет). Сүўреттиң сызықлы 
өлшеминиң (𝑦2 = 𝐴2𝐵2) предметтиң сызықлы өлшемине (𝑦1 = 𝐴1𝐵1) қатнасы сызықлы 
ямаса көлденең үлкейтиў деп аталады 𝑉 = 𝑦2/𝑦1 = 𝐴2𝐵2/𝐴1𝐵1. 𝐴1𝐵1 менен 𝐴2𝐵2 лерге 
белги берип (геометриядағы әдеттегидей жағдай), егер сүўрет туўры болса үлкейтиўдиң 
оң, ал сүўрет төңкерилген болса, онда үлкейтиў ушын терис шаманың алынатуғынлығы 
келип шығады. 

𝐴1𝐵1𝑆1 ҳәм 𝐴2𝐵2𝑆2 үш мүйешликлеринен 
𝑦1
𝑎1
= 𝑡𝑔 𝑖,

𝑦2
𝑎2
= 𝑡𝑔 𝑟 

қатнасларына ийе боламыз. 𝐴1𝐵1 менен 𝐴2𝐵2 лердиң киши өлшемлеринде  
𝑡𝑔 𝑖

𝑡𝑔 𝑟
=
sin 𝑖

sin 𝑟
=
𝑛2
𝑛1

 

қатнасларына, яғный 
𝑛1𝑦1
𝑎1

=
𝑛2𝑦2
𝑎2

 ямаса 
𝑦2
𝑦1
= 𝑉 =

𝑛1
𝑛2
 
𝑎2
𝑎1

 (74.1) 

аңлатпаларын аламыз. Сындырыўшы система ушын 𝑛1 менен 𝑛2 барлық ўақытта оң 
шамалар болғанлықтан 𝑉 ның белгиси 𝑎2/𝑎1 қатнасының белгиси бойынша анықланады. 
Ҳақыйқый сүўретке сәйкес келетуғын жайласыўларда (12.13-сүўретке қараңыз) 𝑎1 менен 
𝑎1 ҳәр қыйлы белгиге, яғный 𝑉 терис мәниске ийе ҳәм сүўрет төңкерилген, ал жормал 
сүўретлер ушын – кериси орынлы. 

 
12.13-сүўрет. Параксиаллық нурлар ушын 𝑦1𝑛1 sin 𝑢1 = 𝑦2𝑛2 sin 𝑢2 Лагранж-Гельмгольц 

теңлемесин келтирип шығарыўға. 
 
Айналар ушын 𝑛1/𝑛2 = −1, яғный 𝑉 = −𝑎2/𝑎1. Ҳақыйқый сүўрет болған жағдайда 𝑎1 

менен 𝑎2 бирдей белгиге ийе ҳәм соған сәйкес 𝑉 < 0 ҳәм сүўрет төңкерилген; жормал 
сүўретте 𝑎1 менен 𝑎2 лер ҳәр қыйлы белгиге ийе, 𝑉 > 0, сүўрет туўры. Тегис айна ушын 
(𝑎1 = −𝑎2) 𝑉 = 1, яғный сүўрет туўры ҳәм натурал болған өлшемге ийе. 
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𝑉 = 1 болған жағдайда түйинлес тегисликлер бас тегисликлер деп аталады. Бундай 
жағдайда өлшемлери объекттиң өлшемлериндей болған туўры сүўрет алынады. Сфералық 
бет болған жағдайда бас тегисликлердиң бир бирине сәйкес келетуғынлығын көриў қыйын 
емес ҳәм бул тегислик S ноқатында сфераға урынба бағытта жайласқан, яғный 𝑎1 = 𝑎2 = 0 
(100-шынығыўға қараңыз). Усыған сәйкес сфералық беттиң фокуслық қашықлықларын бас 
тегисликлерден фокусларға шекемги қашықлық деп есаплаўға болады. 12.13-сүўретте Σ 
бетине түсетуғын дәстелердиң максималлық ашылыўын (апертурасын) анықлайтуғын 𝑢1 
ҳәм 𝑢2 мүйешлери де сүўретленген (2𝑢2 мүйеши). Бул мүйешлердиң шеклик мәнислери 
параксиаллық шәртин орынлаў талабы бойынша анықланады. 

Параксиаллық нурлардың шеклерине жататуғын 𝑢 мүйешлериниң барлық 
мәнислеринде 𝑎2/𝑎1 қатнасы турақлы болып қалатуғын болғанлықтан, (74.2)-қатнас 
сүўреттиң параксиаллық дәстениң қайсы бөлиминен пайда болғанлығынан ғәрезсиз үлкен 
емес болған 𝐴1𝐵1 предметиниң үлкейиўиниң турақлы болып қалатуғынлығын көрсетеди. 
Басқа сөз бенен айтқанда, тек көшердиң бойында жайласқан ноқаттың сүўрети емес (71-
параграфты қараңыз), ал көшерге жақын жайласқан үлкен емес предметтиң сүўрети де 
параксиаллық дәсте тәрепинен майысыўсыз жеткерип бериледи. 

Параксиаллық нурлар ушын 𝐴1𝑃 ≈ 𝐴1𝑆 = 𝑎1 ҳәм 𝑃𝐴2 ≈ 𝑆𝐴2 = 𝑎2. Сонлықтан 

𝑢1 = 𝑡𝑔 𝑢1 =
𝑆𝑃

𝑎1
, 𝑢2 = 𝑡𝑔 𝑢2 =

𝑆𝑃

𝑎2
,
𝑢1
𝑢2
=
𝑎2
𝑎1
. 

(74.1)-аңлатпаның тийкарында 𝑛1𝑎2/𝑛2𝑎1 = 𝑛1𝑢1/𝑛2𝑢2 = 𝑉 = 𝑦2/𝑦1 теңликлерин 
ямаса 

𝑦1𝑛1𝑢1 = 𝑦2𝑛2𝑢2 (74.2) 
теңлигине ийе боламыз. (74.2)-қатнас Лагранж-Гельмгольц теоремасы атамасына ийе. 

Бул қатнас параксиаллық нурлар областы ушын дурыс. Үлкен апертураға ийе 
дәстелерди пайдаланғанда  

𝑦1𝑛1 sin 𝑢1 = 𝑦2𝑛2 sin 𝑢2 (74.3) 
шәрти орынланған жағдайда ғана анық сүўретлердиң алыныўы мүмкин (85-параграфтағы 
Аббе шәрти). Лагранж-Гельмгольц шәрти ямаса синуслар шәрти апертура менен 
предметтиң өлшемин апертура менен сүўреттиң өлшеми байланыстырып оптикалық 
системалардың жәрдеминде жақтылық дәстелериниң түрлендирилиўлерине шек қояды. 
Оннан оптикалық системаның жәрдеминде берилген оптикалық дәстени басқа алдын-ала 
берилген қурылысқа ийе болған дәстеге түрлендириўдиң мүмкин емес екенлиги келип 
шығады. Түрлендирилген дәстениң қурылысы Лагранж-Гельмгольц шәрти тәрепинен 
берилетуғын қурылыстай болады. Бул әҳмийетли болған принципиаллық шеклеў 
фотометрия ҳәм оптикалық системалардың жәрдеминде нур энергиясын концентрациялаў 
мәселелерин шешиўде үлкен әҳмийетке ийе. 

 
§ 75. Орайласқан оптикалық система 

 
Бир сфералық бетте сыныў салыстырмалы сийрек ушырасады. Бар болған 

сындырыўшы системалардың көпшилиги кеминде еки (линза) ямаса көп сандағы 
сындырыўшы бетлерге ийе болады. 

Егер барлық бетлердиң орайлары системаның бас оптикалық көшери деп аталатуғын 
бир туўрының бойында жататуғын болса сфералық бетлердиң системасы орайласқан 
система деп аталады (12.14-сүўрет). 

71-параграфта баянланған барлық пикирлеўлер ушын L ноқатынан (12.10-сүўретке 
қараңыз) гомоорайлық нурдың шығатуғынлығы әҳмийетли ҳәм сол нурдың қандай жоллар 
менен алынғанлығы пүткиллей әҳмийетке ийе емес. Сондай-ақ, L ноқатында жақтылықтың 
нокатлық дереги емес, ал оның қандай да бир оптикалық системаның жәрдеминде 
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алынған стигматикалық сүўретиниң жайласыўы мүмкин. Демек, L ҳаққында гәп етилгенде 
барлық алдыңғы бетлер тәрепинен пайда етилген сүўретти түсинип, (71.3)-қатнасты 
қурамалы оптикалық системаның ҳәр бир сындырыўшы бетине пайдаланыўға болады. 
Бундай жағдайда қарап атырылған бетке нурлардың жыйналыўшы дәстеси түсетуғын 
болса, онда 𝑎1 шамасының оң мәниске ийе болатуғынлығынан гүмән жоқ (12.14-сүўретке 
қараңыз, Σ3 бети). 

 
12.14-сүўрет. Орайластырылған оптикалық система. 

 
Көшерде жататуғын 𝐿1 ноқаты ушын параксиаллық нурлардың дәстеси гомоорайлағын 

сақлайды, яғный ол 𝐿2 ноқатында жыйналады, оннан параксиаллық түрде тарқалыўын 
даўам етеди ҳәм, усыган байланыслы, гомоорайлығын сақлайды ҳ.т.б. 

Демек, орайласқан оптикалық системада ықтыярлы сандағы сыныўларда (ҳәм 
шағылысыўларда) гомоорайлық параксиаллық дәсте гомоорайлық болып қала береди; 
сонлықтан орайластырылған оптикалық системада 𝐿1 ноқаты стигматикалық сүўретти 
береди (ҳақыйқый ҳәм жормал). 

Тап усындай жоллар менен, 73-74 параграфлардағы таллаўларды қайталап биринши 
орталықта орайластырылған системаның оптикалық көшерине перпендикуляр жайласқан 
беттиң үлкен емес болған участкасы соңғы сындырыўшы орталықта оптикалық көшерге 
перпендикуляр болған түйинлес тегислик түринде сүўретленеди. Соның менен бирге 
сүўрет объектке усаған болып қәлиплеседи. Бир сфералық бет ушын жайластырылған еки 
фокустың ҳәм еки фокаллық бетлердиң болыўы бетлер системасының қәлеген 
орайластырылған системасы ушын да сақланады. Дәл сол сыяқлы, бетлердиң 
орайластырылған системасы ушын Лагранж-Гельмгольц теоремасы да өзиниң күшин 
сақлайды, яғный 

𝑦1𝑛1𝑢1 = 𝑦2𝑛2𝑢2 = 𝑦3𝑛3𝑢3 = ⋯ 
Орайластырылған система ушын түйинлес тегисликлер сыпатында бас тегисликлер 
түсиниги де мәнисин сақлайды. Бундай тегисликлерде объект пенен сүўрет бирдей 
өлшемлерге ҳәм бағытқа ийе болады. Бир сындырыўшы сфералық бет ушын еки бас 
тегислик сфералық бетти оның төбеси S те урынба болған бир тегисликке айнанатуғын 
болғанлықтан, орайластырылған бетлер ушын бул еки тегислик, улыўма айтқанда, бир 
бирине сәйкес келмейди. Системаның фокуслық қашықлығы болса, бир сфералық бет 
болған жағдайдағыдай, сәйкес бас тегисликтен фокусқа шекемги қашықлық болып 
табылады. 
 

§ 76. Линзадағы сыныў. Линзаның улыўма формуласы 
 
Мөлдир ҳәм жақсы сындырыўшы материалды (әдетте шийше) ҳаўадан шегаралап 

туратуғын барлығы болып тек еки сфералық беттен туратуғын орайластырылған система 
үлкен әҳмийетке ийе. Бундай система әдеттеги линза болып табылады. 

Егер линзаның еки төбеси бир бирине сәйкес келеди деп есапласақ, яғный егер 
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линзаның қалыңлығы 𝑑 шегаралар турыўшы бетлердиң радиуслары 𝑅1 менен 𝑅2 лерге 
салыстырғанда киши болатуғын болса, онда оны жуқа линза деп атайды. 12.15-сүўретте 
айқынлық ушын линза қалың етип сүўретленген. Буннан кейинги есаплаўларда 𝑆1 менен 𝑆2 
ноқатлары қосылады деп есаплаймыз ҳәм оларды 𝑆 арқалы белгилеймиз. Барлық 
қашықлықларды 𝑅1 ҳәм 𝑅2 ноқатлары менен сәйкес келетуғын усы 𝑆 ноқатынан баслап 
өлшеймиз. 𝑆 ноқаты линзаның оптикалық орайы деп аталады. Усы 𝑆 ноқаты арқалы 
өтетуғын қәлеген параксиаллық нур дерлик сынбайды. Ҳақыйқатында да, бундай нурлар 
ушын линзаның еки бетиниң участкаларын параллель деп есаплаўға болады, сонлықтан 
нур олар арқалы өткенде тарқалыў бағытын өзгертпейди, ал өз-өзине параллель қалып 
жылысады (тегис параллель тегисликтеги сыныў). Ал, биз линзаның қалыңлығын есапқа 
алмайтуғын болғанлықтан, нурдың аўысыўын оғада киши ҳәм нурлы сынбай өтеди деп 
есаплаймыз. Оптикалық орай арқалы өтетуғын нурды линзаның көшери деп атаймыз. Еки 
беттиң орайлары арқалы өтетуғын көшерлерди бас көшерлер, ал қалғанларын қосымша 
көшерлер деп атайды. 

 
12.15-сүўрет. Жуқа линзадағы сыныў. 

 
Биринши сфералық беттеги сыныў көрсеткиши 𝑛 болған тутас шийшедеги екинши 

сфералық бет болмаған жағдайда да төбеден 𝑆𝐶 = 𝑎 қашықлығындағы 𝐶 ноқатында 
сүўретти берген болар еди (12.15-сүўретке қараңыз), сонлықтан 

𝑛1
𝑎1
−
𝑛

𝑎
=
𝑛1 − 𝑛

𝑅1
 

теңлиги орынлы болады. Бул теңликте 𝑎1 = 𝑆𝐴1. 𝑅1 арқалы линзаның биринши бетиниң 
иймеклик радиусы белгиленген. 

Екинши 𝐶 бети ушын жақтылықтың жормал дерегиндей болады. Линзаның екинши 
бетиндеги сыныўдан кейин бул деректиң сүўретин қурыў линзадан 𝑎2 = 𝑆𝐵 
қашықлығында жайласқан 𝐵 ноқатын береди. Бул жағдайда және де 

𝑛

𝑎
−
𝑛2
𝑎2
=
𝑛 − 𝑛2
𝑅2

 

формула дурыс. Бул теңликте 𝑅2 арқалы екинши беттиң радиусы белгиленген. 𝑛1 = 𝑛2 
теңлиги орынланатуғын болғанлықтан (линзаның еки тәрепи де ҳаўа) 

𝑛1
𝑎1
−
𝑛

𝑎
=
𝑛1 − 𝑛

𝑅1
,
𝑛

𝑎
−
𝑛1
𝑎2
=
𝑛 − 𝑛1
𝑅2

 

теңликлерине ийе боламыз. Екинши теңлемени биринши теңлемеге қосып  

𝑛1 (
1

𝑎2
−
1

𝑎1
) = (𝑛 − 𝑛1) (

1

𝑅2
−
1

𝑅1
) 

теңлемесин аламыз ямаса 𝑁 = 𝑛/𝑛1 салыстырмалы сыныў көрсеткишин киргизип 
1

𝑎2
−
1

𝑎1
= (𝑁 − 1) (

1

𝑅2
−
1

𝑅1
) 

(76.1) 

формуласын аламыз.  
Линзаның бул улыўмалық формуласы деректиң қәлеген жайласыўында ҳәм фокустың 

сәйкес жайласыўында дөңес линза ушын да, дөңес линза ушын да дурыс. Тек ғана 𝑎1, 𝑎2, 
𝑅1, 𝑅2 шамаларының белгилерин дыққатқа алыў керек: егер линзадан оң тәрепке қарай 
бағдарланған болса, онда оларды оң шамалар, ал шеп тәрепке қарай бағдарланған болса 
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терис белгиге ийе деп есаплайды [(71.2-формуланы келтирип шығарғанда усындай 
қағыйда сақланды]. Егер 𝑎1 менен 𝑎2 шамаларының белгилери бирдей болса, онда 
түйинлес ноқатлардың бири жормал, яғный бул ноқатта нурлардың өзлери емес, ал 
оларды даўам етиўши туўрылар кесилеседи. 

 
§ 76. Жуқа линзаның фокуслық аралығы 

 
Егер бас көшердиң бойында жайласқан жақтылық шығарып турған ноқат линзадан 

қашықласса (абсолют шамасы бойынша 𝑎1 үлкейеди), онда сүўрет те жылысады. Предмет 
шексизликке қашықласқан жағдайға сәйкес келетуғын сүўреттиң орнын линзаның фокусы 
атамасын алған. Демек, фокус бас көшердиң шексиз қашықласқан ноқатына түйинлес 
ноқат ямаса бас оптикалық көшерге параллель болған нурлардың жайналатуғын ноқаты 
болып табылады. Линзадан фокусқа шекемги қашықлықты жуқа линзаның фокуслық 
қашықлығы деп атайды. Фокус арқалы бас көшерге перпендикуляр болған тегислик 
фокаллық тегислик деп аталады. Егер нурлар шексизликтен параллель дәсте түринде, 
бирақ бас көшерге қандай да бир мүйеш пенен келетуғын болса (қосымша көшер бойлап), 
онда олар фокаллық тегисликтиң сәйкес 𝐴 ноқатында кесилиседи (2.16-сүўрет). Демек, 
фокаллық тегислик шексиз қашықлықта жайласқан тегисликке түйинлес тегислик болып 
табылады екен. 

 
12.16-сүўрет.  

Жуқа линзаның бас ҳәм қосымша 
көшерлериндеги фокустың орны (𝐴𝐹 – 

линзаның фокаллық тегислиги). 

 
Фокуслық қашықлықларды анықлаў ушын төмендегидей қатнасларға ийемиз: 
𝑎1 = −∞ болған жағдайда 

𝑎2 = 𝑓2 =
1

(𝑁 − 1)(1/𝑅1 − 1/𝑅2)
, 

(77.1) 

𝑎2 = ∞ болған жағдайда 

𝑎1 = 𝑓1 =
1

(𝑁 − 1)(1/𝑅1 − 1/𝑅2)
, 

(77.2) 

яғный  
𝑓1 = −𝑓2. (77.3) 

Демек, линзаның фокуслық қашықлықлары шамасы бойынша бирдей68 ҳәм белгилери 
бойынша қарама-қарсы, яғный фокуслар линзаның еки тәрепинде жайласқан. 

𝑅1 менен 𝑅2 ниң белгиси ҳәм шамасына, соның менен бирге 𝑁 − 1 диң белгисине 
байланыслы 𝑓1 диң мәниси оң да, терис те бола алады, яғный фокустың жормал ямаса 
ҳақыйқый болыўы мүмкин. Тап усы айтылғанлар 𝑓2 ушын да дурыс. Қала берсе егер 
биринши фокус жормал болса, онда екинши фокустың да жормал болатуғынлығын (ҳәм 
керисинше) көриў қыйын емес. 

Егер фокуслар ҳақыйқый болса, яғный линзада сынғаннан кейин параллель нурлар 
жыйналатуғын болса, онда линзаны жыйнаўшы ямаса оң деп атайды. Жормал фокус 

                                                      
68 Егер линзаның еки тәрепинде ҳәр қыйлы орталықлар жайласқан болса (𝑛1 ≠ 𝑛2), онда 

формула қурамаласады. Бул жағдайда 𝑓1 ҳәм 𝑓2 фокуслық қашықлықлар арасындағы қатнас 
−𝑛1/𝑛2 шамасындай болады (105-шынығыўға қараңыз). Мысал сыпатында адамның көзлериниң 
хрусталиги хызмет ете алатуғынлығын атап өтемиз. 
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болған жағдайда параллель нурлар линзада сынғаннан кейин тарқалыўшы нурларға 
айланады. Сонлықтан бундай линзаларды шашыратыўшы ямаса терис линзалар деп 
атайды. 

 

12.17-сүўрет. 
Жуқа линзалардың ҳәр қыйлы типлери:  

𝑎) -жыйнаўшы,  
𝑏) – шашыратыўшы. 

Егер жуқа линзаның материалы қоршаған орталыққа салыстырғанда күшлирек 
сындыратуғын болса (ямаса ҳаўадағы шийше линза), онда еки тәрепи де дөңес, бир тәрепи 
тегис, ал екинши тәрепи дөңес (тегис-дөңес) ҳәм ойыс дөңес (оң мәнисли мениск) линзалар 
жыйнаўшы линзалар болып табылады (12.17-a сүўрет); ал еки тәрепи де ойыс, тегис-ойыс, 
ойыс-дөңес ( терис мәнисли мениск) линзалар шашыратыўшы линзалар қаратына киреди 
(12.17-b сүўретке қараңыз). Егер жуқа линзаның материалы қоршаған орталыққа 
салыстырғанда кем сындыратуғын болса (мысалы, суўдың ишиндеги ҳаўа қуўыслық), онда 
12.17-a сүўретте келтирилген линзалар шашыратыўшы, ал 12.17-b сүўретте келтирилген 
линзалар жыйнаўшы линзаларға айланады. 

 
 

12.18-сүўрет. 
Идеал жуқа линза ушын f тың берилген 

мәнисиндеги 𝑎1 менен 𝑎2 шамаларының 
арасындағы байланыстың графикалық 

сүўретлениўи. 

 
Линзаның фокуслық қашықлығы түсинигин киргизип, биз линзаның формуласына 

1

𝑎2
−
1

𝑎1
=
1

𝑓
, 𝑓 = 𝑓2 = −𝑓1 

түрин беремиз. 𝑎1 менен 𝑎2 арасындағы ғәрезлилик 12.18-сүўретте көрсетилген. 
𝑎1 шамасының өзгерисиниң тап сондай белгиге ийе 𝑎2 шамасының өзгерисине алып 

келетуғынлығын аңсат көриўге болады. Басқа сөз бенен айтқанда сүўрет те, объект те бир 
тәрепке қарай жылысады. 𝑎1 = 𝑓1 ноқаты айрықша орынды ийелейди. Усы ноқат арқалы 
өткенде сүўрет 𝑎2 = +∞ ден 𝑎2 = −∞ ге өтеди. 

 
§ 78. Жуқа линзадағы сүўрет. Үлкейтиў 

 
Мейли, көшерге жақын жайласқан киши объект система тәрепинен орайласқан 

сфералық бетлер түринде сүўретленетуғын болсын. Сүўретти қурыўды параксиаллық 
дәстелердиң жәрдеминде орынлаў мүмкин (73-параграфқа қараңыз). Параксиаллық 
нурлар ушын ноқаттың сүўрети стагматикалық болатуғынлығы дәлилленгенликтен (яғный 
дәстениң гомоорайлығы сақланады), оның сүўретин қурыў ушын қандай да еки нурдың 
кесилисиў ноқатын табыў жеткиликли. 
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12.19-сүўрет. 
Жуқа линзадағы сүўретти қурыў. 

 
Ең әпиўайы қурыў 12.19-сүўретте келтирилген нурлардың жәрдеминде әмелге 

асырылады. Олардың бири 𝐶𝐹2𝐵2 бас оптикалық көшерге параллель болған 𝐵1𝐶 нуры 
менен түйинлес; бул нур артқы 𝐹2 фокусы арқалы; екиншиси - 𝐷𝐵2 нуры бас оптикалық 
көшерге параллель ҳәм алдыңғы 𝐹1 фокусы арқалы өтетуғын 𝐵1𝐹1𝐷 нуры менен түйинлес. 
Үшинши нур қосымша оптикалық көшер 𝐵1𝑆𝐵2 бойлап линзаның орайы арқалы өтеди (𝑆 
ноқаты). Бул нур сынбай өтеди. Бул нурларды қурыў қыйыншылықсыз орынланады. 𝐵1 дан 
келетуғын қәлеген басқа нурды сыныў нызамының жәрдеминде қурыўға болады. Бирақ 
оны орынлаў әдеўир қурамалы. Бирақ, гомоорайлық қәсийетинен қурыўды орынлағаннан 
кейин қәлеген сынған нурдың 𝐵2 ноқатынан өтетуғынлығын келип шығады. 𝐵1 ноқатының 
сүўретин қурыў 𝐵2 ноқатын табыўдың геометриялық мәселесине алып келинетуғын 
болғанлықтан сайлап алынған нурлардың ең әпиўайы жубының реаллық характериге ийе 
болыўының зәрүрлиги жоқ. Сондай-ақ, 𝐴1𝐵1 линзаның өлшемлеринен үлкен болса 
(мысалы, фотографиялаў), онда 𝐵1𝐶, 𝐵1𝐷 нурлары (12.20-сүўрет) линза арқалы өтпейди, 
бирақ сүўретти қурыў ушын оларды пайдаланыўға болады. Сүўретти қурыўға қатнасатуғын 
ҳақыйқый (реал) нурлар линзаның 𝑀𝑁 жақлаўы (оправасы) менен шекленген, бирақ, 
әлбетте, сол 𝐵2 ноқатында кесилиседи. Себеби линзаны жеткиликли дәрежеде жақсы деп 
есаплаймыз, сонлықтан ол арқалы өтетуғын дәстелер гомоорайлық дәстелер болып қала 
береди. 

 
12.20-сүўрет. Жуқа линзадағы дәстелерди шеклеў. 

 

Көлденең үлкейтиўди 74-параграфтағыдай 𝑉 =
𝐴2𝐵2

𝐴1𝐵1
=

𝑦2

𝑦1
 қатнасының жәрдеминде 

анықлап, 12.19-сүўреттен 

𝑉 =
𝑆𝐴2
𝑆𝐴1

=
𝑎2
𝑎1

 
(78.1) 

аңлатпасына ийе боламыз. 74-параграфта баянланған жағдайларға сәйкес ҳақыйқый 
сүўретлер ушын 𝑉 < 0, яғный сүўреттиң терис, ал жормал сүўретлер ушын 𝑉 > 0, яғный 
сүўреттиң туўры екенлигин табамыз. 

Қәлеген системаның бас тегислиги сыяқлы, линзаның да бас тегислиги 𝑉 = 1 шәрти 
орынланатуғын түйинлес тегисликлер болып табылады. Жуқа линза ушын бел тегисликлер 
оптикалық көшерге перпендикуляр бағытта оптикалық орай арқалы өтетуғын бир 
тегисликке биригеди (яғный 𝑎1 = 𝑎2 = 0, 100 шыныўғыўға қараңыз). Демек, бас 
тегисликлерден баслап есапланатуғын линзаның фокуслық қашықлықлары жуқа линза 
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болған жағдайда оның бетинен баслап есапланады. 

Еки орайластырылған бетлердиң системасы сыпатында жуқа линза әдеўир кемшилиги 
бар сүўретти беретуғын ең әпиўайы оптикалық системасы болып табылады. Көпшилик 
жағдайларда көп санды сындырыўшы бетлердиң болыўы ҳәм бул бетлердиң бир бирине 
жақын болыўы талабының жоқлығы менен характерленетуғын әдеўир қурамалырақ 
системаларды қурыўға мәжбүр боламыз. Бирақ, ҳәтте әпиўайы жуқа линзалар да 
тийкарынан көз әйнеклердиң шийшелери сыпатында әмелге үлкен әҳмийетке ийе болады. 
Оғада көп санлы жағдайларда көз әйнеклер әпиўайы жуқа линзалар болып табылады. 

Көз әйнеклер соғылатуғын шийшелерди классификациялаў ушын линзаның оптикалық 
күши түсиниги қолланылады. Оптикалық күш деп линзаның артқы фокуслық 
қашықлығына кери шаманы айтады. Егер фокуслық қашықлықты метрлерде өлшесе, онда 
оптикалық күшти диоптрийлерде аңлатыў қабыл етилген. Линзаның жыйнаўшы ямаса 
шашыратыўшы болыўына байланыслы диоптирийлердиң оң ямаса терис болыўы мүмкин. 
Мысалы, фокуслық қашықлығы 20 см болған шашыратыўшы линза (𝑓 = −1/5 м) -5 
диоптирийге тең оптикалық күшке ийе. 

 
§ 79. Идеал оптикалық системалар 

 
Гаусс (1841-жылы) көп санлы математиклер менен физиклер тәрепинен буннан былай 

раўажландырылған оптикалық системалардың улыўмалық теориясын берди. Гаусстың 
теориясы идеал оптикалық системаның, яғный дәстелердиң гомоорайлығы сақланатуғын 
ҳәм сүўретлер геометриялық жақтан предметке уқсас болған системаның теориясы болып 
табылады. Бул анықламаға сәйкес, объектлердиң кеңислигиниң қәлеген ноқатына 
идеаллық системада сүўретлер кеңислигиниң ноқаты сәйкес келеди; бул ноқатлар 
түйинлес ноқатлар деп аталады. Тап сондай, объектлер кеңислигиниң ҳәр бир туўрысына 
ямаса тегислигине сүўретлер кеңислигиндеги түйинлес туўрының ямаса тегисликтиң сәйкес 
келиўи керек. Солай етип, идеал болған оптикалық системаның теориясы ноқатлар, 
сызықлар, тегисликлер арасындағы қатнасларды орнататуғын таза геометриялық теория 
болып табылады. 

75-параграфта баянланған мағлыўматлар симметрия көшерине жақын болған область 
пенен, яғный параксиаллық нурлар менен шекленген жағдайда идеаллық оптикалық 
системаның жеткиликли дәрежедеги жақынласыў менен орайластырылған оптикалық 
система түринде жүзеге келтирилиўиниң мүмкин екенлигин көрсетеди. Гаусс теориясында 
системаның "жуқалығы" талабы жоғалады, бирақ нурлар бурынғыдай параксиаллық деп 
болжанады. Ҳәтте әдеўир тарқалатуғын дәстелердеги идеаллыққа жақын келетуғын 
физикалық системаны излеў әмелий геометриялық оптиканың мәселеси болып табылады. 

 
12.21-сүўрет. Оптикалық системаның бас тегисликлери 𝐻1𝑅1, 𝐻2𝑅2 ҳәм фокуслары 𝐹1 

менен 𝐹2. 
 
Сфералық бетлердиң орайларын тутастыратуғын сызық орайластырылған системаның 

симметрия көшери болып табылады ҳәм оптикалық системаның бас оптикалық көшери 
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деп аталады. Гаусстың теориясы берилиўи оптикалық системаның барлық қәсийетлерин 
толық тәрийиплейтуғын ҳәм системадағы нурлардың ҳақыйқый жүрислерин қарамай-ақ 
оны пайдаланыўға мүмкиншилик беретуғын кардиналлық ноқатлар менен тегисликлер 
деп аталатуғын ноқатлар менен тегисликлерди анықлайды. 

Мейли 𝑀𝑀 менен 𝑁𝑁 лер бизиң системамызды шеклеп турған шетки сфералық бетлер 
ҳәм 𝑂1𝑂2 оның бас көшери болсын (12.21-сүўрет). 𝑂1𝑂2 ге параллель болған 𝐴1𝐵1 нурын 
жүргиземиз; 𝐵1 ноқаты усы нурдың системаға кириў орны болып табылады. Идеаллық 
системаның қәсийетине сәйкес 𝐴1𝐵1 нурына сүўретлердиң кеңислигинде системадан 𝐺2 
ноқатында шығыўшы түйинлес 𝐺2𝐹2 нуры сәйкес келеди. Системаның ишинде нурдың 
қалайынша жүретуғынлығы бизди қызықтырмайды. 𝑃1𝑄1 екинши нурын бас көшердиң 
бойында сайлап аламыз.  

Оған түйинлес болған 𝑃2𝑄2 нуры да бас көшери бойлап жүреди. 𝐺2𝐹2 менен 𝑄2𝑃2 
нурларының кесилисиў ноқаты болған 𝐹2 ноқаты 𝐺2𝐹2 ҳәм 𝑄2𝑃2 нурлары менен түйинлес 
болған 𝐴1𝐵1 ҳәм 𝑄2𝑃2 нурларының кесилисиў ноқатының сүўрети болып табылады. Бирақ 
𝐴1𝐵1 ∥ 𝑃1𝑄1 болғанлықтан, 𝐹2 ге түйинлес болған ноқаты шексизликте жатады. Солай етип, 
𝐹2 бизиң системамыздың фокусы (екинши ямаса артқы) болып табылады. Фокус арқалы 
өтетуғын көшерге перпендикуляр тегислик фокаллық тегислик деп аталады. 

 
12.22-сүўрет. Бас тегисликлердиң бар екенлигин дәлиллеў ушын 

(1, 2, 3 ҳәм 1', 2', 3' нурлары түйинлес) 
 
𝐴2𝐵2 нуры ҳәм 𝑃2𝑄2 көшерлик нуры ушын тап сол таллаўларды қайталап, бизиң 

системамыздың алдыңғы фокусы болған 𝐹1 ноқатын табамыз. Соның менен бирге ушын 𝐺1 
ноқаты 𝐴2𝐵2 менен түйинлес болған нурдың шығыў ноқаты болып табылады. Енди 𝐹1𝐺1 
менен 𝐹2𝐺2 туўрыларын 𝐴1𝐵1 менен 𝐴2𝐵2 ниң даўамлары менен кесилисиўге шекем даўам 
етемиз ҳәм 𝑅1 ҳәм 𝑅2 кесилисиў ноқатларын белгилеймиз. 𝑅1 ҳәм 𝑅2 ноқатларының 
түйинлес ноқатлар екенлигин аңсат көриўге болады. Ҳақыйқатында да 𝑅1 ноқаты 𝐴1𝐵1𝑅1 
ҳәм 𝐹1𝐺1𝑅1 нурларының кесилисиў ноқаты болып табылады. Оған 𝑅2 ноқатында 
кесилисетуғын 𝑅2𝐺2𝐹2 ҳәм 𝑅2𝐵2𝐴2 нурлары түйинлес. Сызылмадан 𝑅1 менен 𝑅2 ниң бас 
көшерден бирдей қашықлықта жатқанлығы айқын, яғный 𝐻1𝑅1 = 𝐻2𝑅2 ямаса сызықлы 
көлденең үлкейтиў 

𝑉 =
𝐻2𝑅2
𝐻1𝑅1

= 1 

шамасына тең. Арнаўлы таллаўдың жәрдеминде 𝐻1𝑅1 сызығының қәлеген ноқатының 
𝑂1𝑂2 сызығынан сайлап алынған сызық сыяқлы бийикликте жайласқан 𝐻2𝑅2 сызығының 
ноқаты менен түйинлес екенлигин көрсетиўге болады. Тап усындай жағдай 𝐻1𝑅1 ҳәм 𝐻2𝑅2 
арқалы өткерилген бас көшерге перпендикуляр бағытта өткерилген тегисликлерге де 
тийисли. Себеби барлық система көшерге қарата симметриялы. 

Демек, биз ноқатлары +1 ге тең үлкейтиў менен сүўретленетуғын 𝐻1𝑅1 ҳәм 𝐻2𝑅2 
тегисликлерин таптық, яғный 𝐻1𝑅1 тегислиги 𝐻2𝑅2 тегислигинде туўры ҳәм өзиниң 
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үлкенлигинде шамада сүўретленеди (12.22-сүўрет). Бундай тегисликлер бас тегисликлер 
деп аталады (74-параграфқа қараңыз). Солай етип, биз идеаллық системаның бас 
тегисликлерге ийе болатуғынлығын ҳәм оларды излеўдиң усылын көрсеттик. Бас 
тегисликлердиң көшер менен кесилисиў ноқатлары 𝐻1 менен 𝐻2 лер системаның бас 
ноқатлары деп аталады. Бас ноқатлардан фокусларға шекемги қашықлықларды 
системаның фокуслық қашықлықлары 𝑓1 = 𝐻1𝐹1, 𝑓2 = 𝐻2𝐹2 деп атайды69. 

Түйинлес ноқатлардың орынларын сәйкес бас тегисликлерге шекемги қашықлықлар 
бойынша анықлап (𝑎1 менен 𝑎2) ҳәм 71-параграфта анықланған белгилер қағыйдасын 
сақлап, бизлер берилген системадағы түйинлес ноқатлардың орынларын анықлайтуғын 
ҳәм системаның формулаларының орнын ийелейтуғын бир қатар қатнасларды аңсат 
табамыз. Олардың ең әҳмийетлилери (106-шынығыўға қараңыз) 

𝑓1
𝑎1
+
𝑓2
𝑎2
= 1, 𝑥1𝑥2 = 𝑓1𝑓2, 

𝑓1
𝑓2
= −

𝑛1
𝑛2
, 𝑉 = −

𝑥2
𝑓2
= −

𝑓1
𝑥1
. 

 
(79.1) 

Бул қатнаслардағы 𝑥1 = 𝑎1 − 𝑓1 ҳәм 𝑥2 = 𝑎2 − 𝑓2 шамалары түйинлес ноқатлар менен 
сәйкес фокуслар арасындағы қашықлықлар болып табылады. 𝑛1 = 𝑛2 теңлиги 
орынланатуғын кең тарқалған жағдайда (дерек ҳәм оның сүўрети бир орталықта, мысалы 
ҳаўада жайласқан) мыналарға ийе боламыз: 

1

𝑎2
−
1

𝑎1
=
1

𝑓
, 𝑥1𝑥2 = −𝑓2, 𝑓2 = −𝑓1 = 𝑓. 

(79.2) 

Белгилердиң қағыйдасын пайдаланып биз жыйнаўшы линзалардың да, шашыратыўшы 
линзалардың да барлық қәсийетлерин тәрийиплей ҳәм жормал ноқатлар ҳәм жормал 
сүўретлер ҳ.т.б. түсиниклерди киргизе аламыз. 

Бас тегисликлер менен бас ноқатлар системаны шеклеп турған бетлерге салыстырғанда 
пүткиллей симметриялы емес, ҳәтте оның бир тәрепинде де жайласыўы мүмкин (12.23-
сүўрет). Фокуслық қашықлықлардың бас тегисликлерден баслап есапланатуғынлығын 
және бир рет еске түсиремиз; сонлықтан, ҳәтте |𝑓1| = |𝑓2| теңлиги орынланған жағдайда да 
фокустан системаны шеклеп турған бетлерге шекемги қашықлықлардың ҳәр қыйлы 
болыўы мүмкин (мысалы: 12.23-сүўретте көрсетилген линза-менисклер). 

 
12.23-сүўрет. 

Жыйнаўшы (𝑎) ҳәм шашыратыўшы (𝑏) 
линза-менисктеги бас тегисликлердиң 

жайласыўы. 

 
Системаны сызықлы үлкейтиў менен бирге мүйешлик үлкейтиў менен де тәрийиплеў 

мүмкин. W мүйешлик үлкейтиўи деп түйинлес болған 𝐴2𝑀2 ҳәм 𝐴1𝑀1 нурлары менен 
оптикалық көшер арасындағы 𝑢2 ҳәм 𝑢1 мүйешлериниң тангенслериниң қатнасына айтады 
(12.24-сүўрет), яғный 

𝑊 =
𝑡𝑔 𝑢2
𝑡𝑔 𝑢1

. 

                                                      
69 Жоқарыда көшерге параллель болған 𝐴1𝐵1 нуры менен түйинлес 𝑅2𝐹2 нуры көшерди кесип 

өтеди деп болжанды (12.21-сүўрет). Бирақ система арқалы өткеннен кейин де нурдың көшерге 
параллель болып қалыў жағдайының орын алыўы да мүмкин. Бул айрықша жағдай телескопиялық 
системалар деп аталатуғын системаларға сәйкес келеди (92-параграфқа қараңыз). Олар ушын 
фокуслар менен бас ноқатлар шексизликте жайласқан. 
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12.24-сүўреттен 𝑊 =
 𝑎1

𝑎2
 теңлигиниң орынланатуғынлығы көринип тур (себеби 𝐻1𝑀1 =

𝐻2𝑀2), ал сызықлы үлкейтиў болса 𝑊 =
 𝑛1𝑎2

𝑛2𝑎1
 шамасына тең (74-параграфқа қараңыз), 

яғный 

𝑊𝑉 =
𝑛1
𝑛2
. 

Предмет пенен оның сүўрети бир орталықта жайласатуғын әдетте ушырасатуғын жағдайда 
(𝑛1 = 𝑛2) 

𝑊𝑉 = 1 
теңлигине ийе боламыз. Системаның мүйешлик үлкейтиўи де, сызықлы үлкейтиўи де 
көшердиң ҳәр қыйлы ноқатлары ушын ҳәр қыйлы; соның менен бирге сызықлы үлкейтиў 
қанша үлкен болса, мүйешлик үлкейтиў соншама киши болады, яғный сүўреттиң 
өлшемлери үлкейгенде оның қураўшылары арасындағы мүйеш киширейеди. Бул жағдай 
жақтылық ушын арналған оптикалық қураллардың жәрдеминде көз бенен көриўде үлкен 
әҳмийетке ийе. (95-параграфқа қараңыз). 

Сызықлы үлкейтиўи 𝑉 = 1 болған түйинлес тегисликлердиң үлкен әҳмийетке ийе 
болатуғынлығына уқсас, мүйешлик үлкейтиў 𝑊 = 1 болған түйинлес ноқатлар да 
системаның айрықша ноқатлары болып табылады. Бул ноқатлар түйинлер (ямаса 
түйинлик ноқатлар) деп аталады ҳәм түйинлер арқалы өтетуғын түйинлес нурлардың бир 
бирине параллель болыўы менен тәрийипленеди. Себеби 𝑢1 = 𝑢2. Усындай ноқатлардың 
жубынан туратуғын ҳәр бир системада биринши ҳәм екинши фокуслардан сәйкес биринши 
ҳәм екинши фокуслық қашықлықларға тең қашықлықларды жайласқан 𝑁1 ҳәм 𝑁2 
ноқатлары болады (12.25-сүўрет). Яғный, 𝑥1 = 𝐹1𝑁1 = 𝑓2 ҳәм 𝑥2 = 𝐹2𝑁2 = 𝑓1. 𝑁1 менен 𝑁1 
ноқатлардың түйинлес екенлигин аңсат көриўге болады. Өйткени олардың 
координаталары 𝑥1𝑥2 = 𝑓1𝑓2 системасының (99.1)-теңлемесин қанаатландырады. Усының 
менен бир қатарда 12.25-сүўретте көринип турғанындай, бас тегисликлерге салыстырғанда 
олардың қашықлықлары сәйкес 𝐻1𝑁1 = 𝑎1 = 𝑓2 + 𝑓1 ҳәм 𝐻2𝑁2 = 𝑎2 = 𝑓1 + 𝑓2 шамаларына 
тең, яғный 𝑎1 = 𝑎2 ҳәм, усыған сәйкес 𝑊 = 𝑎1/𝑎2 = 1. Солай етип, биз көрсеткен 𝑁1 ҳәм 𝑁2 
ноқатлары түйинлес ноқатлар болады ҳәм 𝑊 = 1 шәртин қанаатландырады (яғный 
системаның түйинлес ноқатлары болып табылады). 

Түйинлер арқалы оптикалық көшерге перпендикуляр болған тегисликлер түйинлик 
тегисликлер деп аталады. Алты тегислик (еки фокаллық, еки бас ҳәм еки түйинлик) ҳәм бас 
көшердиң алты ноқаты (фокуслар, бас ноқатлар, түйинлер) кардиналлық тегисликлер ҳәм 
ноқатлар деп аталады. Кардиналлық 𝐹1, 𝑁1, 𝐻1, 𝐹2, 𝑁2, 𝐻2 ноқатларының улыўмалық 
жайласыўлары 12.26-сүўретте келтирилген. 

 
12.26-сүўрет. Системаның кардиналлық ноқатлары менен тегисликлери: 𝐹1 менен 𝐹2 – бас 

фокуслар, 𝑁1 менен 𝑁2 – түйинлер, 𝐻1 менен 𝐻2 – бас ноқатлар (бас тегисликлер). 
 
Системаның еки тәрепинде де бирдей орталық жайласқан болса, онда жоқарыда 

айтылғандай, абсолют шамалары теңдей болған 𝑓1 = −𝑓2 фокуслық қашықлықларға ийе 
боламыз. Енди түйинлес ноқатлар бас ноқатларға қосылады, өйткени 𝐹1𝑁1 = 𝐹1𝐻1 = 𝑓2 ҳәм 
система тек төрт ноқат ҳәм төрт тегислик пенен тәрийипленеди. 
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Кардиналлық тегисликлер менен ноқатлардың қәсийетлерин билип бир ноқаттан 
шығатуғын еки нурды пайдаланып қәлеген системадағы сүўретти қурыўға болады. 
Мысалы, линзалар ушын жуқа болыў талабы жоғалады. 12.27-сүўрет бас тегисликлер 
менен фокуслардың орынлары берилген жағдайда қалың линза ушын сүўретти қалай 
қурыўдың керек екенлигин көрсетеди. 12.27-сүўретте 𝐵 ноқаты менен түйинлес болған 𝐵′ 
ноқатының орнын айрықша аңсат табыўға мүмкиншилик беретуғын нурлар көрсетилген. 
Дәстениң гомоорайлығына байланыслы 𝐵 ноқатынан шыққан қәлеген нур 𝐵′ ноқаты 
арқалы өтеди. 

Бас көшерге параллель етип түсирилген 1 нуры түйинлес нур сыпатында 𝐻2𝐷2 = 𝐻1𝐷1 
бийиклигиндеги ҳәм 𝐹2 фокусы арқалы өтетуғын 1' нурына ийе болады. 𝑁1 түйини арқалы 
өтетуғын 2 нуры екинши түйин арқалы 2 нурына параллель жүретуғын 2' түйинлес нурына 
ийе. 𝐹1 фокусы арқалы өтетуғын ҳәм бас тегисликти 𝐻1𝐶1 бийиклигинде кесип өтетуғын 3 
нуры тап сол бийиклик (𝐻2𝐶2 = 𝐻1𝐶1) арқалы өтеди ҳәм бас көшерге параллель бағытта 
тарқалады. Сүўретти қурыў ушын үш нурдың ишиндеги екеўи менен шеклениў мүмкин. 

 

 
12.27-сүўрет. Системада кардиналлық ноқатларды пайдаланып сүўретти қурыў. 

 
Жоқарыда қарап өтилген жуқа линзаны 𝐻1 ҳәм 𝐻2 ноқатлары бир бирине сәйкес 

келетуғын ҳәм бас тегисликлери бир тегисликке айланған қалың линзаның бир дара 
жағдайы сыпатында қараўға болатуғынлығын аңсат көриўге болады. 𝐻1 ҳәм 𝐻2 
ноқатларына жайластырылған түйинлес ноқатлар да бир бирине сәйкес келеди ҳәм 
линзаның оптикалық орайын пайда етеди. Сүўретти қурыў да бурынғыдай, қандай да еки 
әпиўайы нурлардың жәрдеминде орынланады (12.19-сүўретти де салыстырыңыз). 

Оптикалық системаның бас ҳәм түйинлик тегисликлери түсинигин киргизиў менен бир 
ўақытта биз сызықлы үлкейтиў 𝑉 ҳәм мүйешлик үлкейтиў 𝑊 түсиниклерин де киргиздик. 
Әдетте айырым ноқатлары бас тегисликтен ҳәр қыйлы қашықлықларда жайласқан 
кеңисликлик предметлердиң сүўрети менен ис алып барамыз. Сонлықтан сүўреттиң 
узынлығы болған ∆𝑥2 шамасының сүўретленетуғын киши кесиндиниң узынлығы ∆𝑥1 ге 
(егер бул кесинди көшердиң бойында жайласқан болса) қатнасын көрсететуғын бойлық 
үлкейтиў (𝑈) түсинигин киргизиў рационаллы болып табылады. Узынлығы бойынша киши 
болған кесиндилерди үлкейтиў ҳаққында гәп етилетуғынлығы түсиникли, себеби 
көшердиң ҳәр қыйлы ноқатлары ушын бойлық үлкейтиўдиң мәниси ҳәр қыйлы болады. 
Демек, 

𝑈 =
∆𝑥2
∆𝑥1

. 
 

(79.1)-формуланы пайдаланып 𝑈 ушын аңлатпаны аңсат табыўға болады. Мынаған 
ийе боламыз: 

𝑥1∆𝑥2 + 𝑥2∆𝑥1 = 0 
ямаса 

𝑈 =
∆𝑥2
∆𝑥1

= −
𝑥2
𝑥1
= −

𝑓1𝑓2

𝑥1
2 = −

𝑥2
2

𝑓1𝑓2
= −𝑉2

𝑓2
𝑓1
=
𝑛2
𝑛1
𝑉2. 

Себеби 
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𝑉 = −
𝑥2
𝑓2
= −

𝑓1
𝑥1
 ҳәм 

𝑓2
𝑓1
= −

𝑛2
𝑛1
. 

𝑈, 𝑉 ҳәм 𝑊 шамаларының мәнислерин бир бири менен салыстырып 

𝑈 =
𝑛2
𝑛1
𝑉2, 𝑉𝑊 =

𝑛1
𝑛2

 

ҳәм усыған сәйкес 
𝑈𝑊 = 𝑉 (79.3) 

аңлатпасына ийе боламыз. 
Көлденең үлкейтиў сүўретти экранға ямаса фотопластинкаға проекциялайтуғын 

системалардың характеристикалары ушын әҳмийетли (проекциялық ҳәм фотографиялық 
объективлер). Мүйешлик үлкейтиў қашықласқан объектлерди көриўде әҳмийетли.Бундай 
жағдайда бақланатуғын объектлердиң мүйешлик өлшемлерин үлкейтиўге тырысады 
(телескоплық системалар, 92-параграфқа қараңыз). Бойлық үлкейтиў кеңисликлик 
объекттиң экрандағы сүўретиниң кескинлигин тәрийиплейди ("оптикалық системаның 
тереңлиги" деп аталатуғын). Оның мәниси барлық ўақытта да оң, себеби ∆𝑥1 менен ∆𝑥2 
шамаларының бағытлары бирдей. 

Жоқарыда баянланған идеаллық оптикалық системаның теориясы пүткиллей 
улыўмалық характерге ийе, яғный ықтыярлы конструкцияға ийе болған аксиаллық 
симметрияға ийе болған системалар ушын қолланыўға болады. Егер төрт кардиналлық 
ноқатлардың бир бирине салыстырғандағы орынлары берилген болса, онда системаны 
толық берилген деп есаплаў керек. Әлбетте, ҳәр бир айқын түрдеги системадағы бул 
ноқатлардың орынлары оның конструкциясынан ғәрезли (сындырыўшы ҳәм 
шағылыстырыўшы бетлердиң иймеклигинен, олардың жайласыўынан, сыныў 
көрсеткишинен ҳ.т.б.). Кардиналлық ноқатларды табыўдың бир неше усыллары бар. 
Олардың бири системаға көшерге параллель оң ҳәм шеп тәрептен келип түсетуғын 
нурлардың жүрисин избе-из есаплаўдан ибарат. Бул жағдайда ҳәр бир сындырыўшы бетке 
(71.2)- ямаса (71.3)-формула қолланылады. Басқа, көбирек пайдаланылатуғын усылдың 
мәниси төмендегиден айқын болады. Мейли еки оптикалық система берилген ҳәм олар 
ушын фокуслық қашықлықлар, бас ноқатлардың орынлары белгили болсын. Соның менен 
бирге системаның екеўи де улыўмалық көшерге ийе болып, бир биринен белгили 
қашықлықта жайласқан болсын. Бундай жағдайда еки системадан туратуғын қурамалы 
системаның фокуслық қашықлықларын ҳәм кардиналлық ноқатларының орынларын 
есаплаўға болады. Солай етип, егер кардиналлық ноқатлары белгили болған қурамалы 
система еки ямаса оннан да көп санлы киши системалардан туратуғын болса, онда 
тәрийипленген бир неше қосыў процессин әмелге асырып системаның тутасы менен 
алғандағы параметрлерин анықлаў мүмкин. 

Еки киши системаларға тийисли болған шамаларға 1 ҳәм 2 индекслерин берейик. 
Соның менен бирге штрихланған шамалар сүўретлердиң кеңислигине, ал штрихланбаған 
шамалар объектлердиң кеңислигине тийисли болсын. 12.28-сүўреттен түсиникли болған 
белгилеўлерде қурамалы системаның алдыңғы фокусы 𝐹 тиң орны биринши киши 
системаның алдыңғы фокусы 𝐹1 ге салыстырғанда  

𝑥𝐹 =
𝑓1𝑓1

′

∆
 

(79.4) 

формуласының жәрдеминде есапланады (107-шынығыўға қараңыз). 
Екинши системаның артқы фокусы ушын сәйкес формула 

𝑥𝐹′
′ = −

𝑓1𝑓2
′

∆
 

(79.5) 

түрине ийе болады. Бул жерде есаплаўлар екинши киши системаның артқы фокусы 𝐹2
′ тан 

жүргизиледи (12.28-сүўретке қараңыз). Қурамалы системаның фокуслық қашықлықлары 
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ушын мынаған ийе боламыз: 

𝑓′ = −
𝑓1
′𝑓2
′

∆
, 𝑓 =

𝑓1𝑓2
∆
. 

(79.6) 

Соңғы үш формулада 𝐹1
′ пенен 𝐹2 лер арасындағы қашықлық ∆ шамасының мәниси 𝐹1

′ 
ноқатынан баслап есапланады, яғный 12.28-сүўретте көрсетилген жайласыўлар ушын ∆>
0. 

 
12.28-сүўрет. Қурамалы оптикалық системаның параметрлерин анықлаўға. 

 
Егер киши системалар сыпатында сындырыўшы бетлерди қарасақ, онда ықтыярлы 

оптикалық системаны есаплаўды (79.4)-(79.6) формулаларды ҳәр бир этапта сындырыўшы 
бетлердиң биреўин қосып барыў жолы менен избе-из қолланыўға алып келеди. Бундай 
усылларды бир биринен d қашықлығында орналастырылған иймеклик радиуслары 𝑅1 
менен 𝑅2 болған еки сындырыўшы бетлерден туратуғын система болған линза ушын 
қолланамыз. (79.6)-формуладан ҳәм 72-параграфтан оның фокуслық қашықлығын аңсат 
табамыз: 

1

𝑓′
= (𝑁 − 1) (

1

𝑅1
−
1

𝑅2
+
𝑁 − 1

𝑁

𝑑

𝑅1𝑅2
). 

Линзаның қалыңлығы болған 𝑑 шамасы 𝑅1 менен 𝑅2 шамаларына киши болғнада бул 
аңлатпадағы кейинги ағзаны есапқа алмаўға болады ҳәм биз жуқа линзаның формуласына 
келемиз (77-параграфқа қараңыз). Егер 𝑑 жеткиликли дәрежеде үлкен болса, онда 
линзаның фокуслық қашықлығы оның қалыңлығынан әдеўир ғәрезли болады. 1/𝑓′ = 0 
болған дара жағдайда, яғный қалың линза телескоплық система болған жағдайда, 
үлкейтиўдиң 𝑅1/𝑅2 қатнасы менен анықланатуғын шараятты сайлап алыўға болады. 

 
XIII бап 

 
Оптикалық системалардың аберрациялары 

 
§ 80. Кирисиў 

 
Буннан алдыңғы бапта орайластырылған системалардағы сүўретти қурыўдың 

тийкарлары баянланды. Олар төмендегидей шәртлер орынланғанда дурыс: 
1) жақтылық системаға параксиаллық дәстелер түринде келип түседи; 
2) дәстелер менен системаның бас көшери арасындағы мүйештиң мәниси үлкен емес; 
3) барлық нурлар ушын сыныў көрсеткиши турақлы, яғный орталық дисперсияға ийе 

емес ямаса жақтылық жеткиликли дәрежеде монохромат. 
Әдетте пайланылатуғын оптикада бул үш шәрттиң барлығы орынланбайды. Биз, әдетте, 

қурамалы спектраллық қурамға ийе болған жақтылық пенен ис алып барамыз ҳәм сыныў 
көрсеткишиниң толқын узынлығынан ғәрезлигин есапқа алыўымыз керек (дисперсия). 
Көшерге салыстырғанда киши қыялыққа ийе болған нурлар менен шеклениў системаның 
бас көшеринен тыста жайласқан ноқатлардың сүўретин алыўдан бас тартыў дегенди 
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аңғартады, ал тек параксиаллық дәстелерди пайдаланыў жақтылық ағысының үлкен 
болмаған бөлимин пайдаланыўға алып келеди. 

Әмелде пайдаланыў ушын жүдә үлкен қыйыншылықларға алып келетуғын 
шеклеўлердиң барлығын жоқ қылыў сүўреттиң айтарлықтай кемшиликлериниң пайда 
болыўына алып келеди. 

Оларды терең үйрениў ҳәзирги заман оптикалық системаларының жүдә жоқары 
дәрежедеги жетилисиўине алып келди. Олардағы мүмкин болған қәтеликлер ямаса 
аберрациялардың дерлик толық сапластырылыўы жийи ушырасады. 

Оптикалық системаның бас ўазыйпасы объекттиң дурыс сүўретин пайда етиўден 
ибарат. Ең әпиўайы жағдайда сүўрет системаның оптикалық көшерине перпендикуляр 
жайласқан тегис картина болып табылады. Дурыс сүўрет төмендегидей шәртлердиң 
қанаатландырылыўын талап етеди:  

1) тегисликтиң ҳәр бир ноқатының стигматикалық рәўиште сүўретлеринўи керек; 
2) сүўреттиң барлық ноқатларының системаның көшерине перпендикуляр болған 

тегисликте жатыўы керек; 
3) сүўреттиң масштабы (үлкейтиў) оның барлық бөлимлеринде турақлы болыўы керек. 
Биринши ҳәм екинши шәртлердиң бузылыўы сүўреттиң анықлығының кемейиўине 

алып келеди, ал екинши менен үшинши шәртлердиң бузылыўы сүўретти 
деформациялайды. 

Ең ақырында, сүўрети түсирилетуғын объектлердиң әдетте тегислик түринде емес, ал 
кеңисликлик болыўына байланыслы, алынған сүўрет болса (фотопластинкада, көзде ямаса 
көриў трубасында) дерлик барлық ўақытта тегис болғанлықтан өзине тән қыйыншылықты 
пайда етеди (87-параграфқа қараңыз). 

 
 
 

13.1-сүўрет. 
Каустикалық беттиң кесими: 

𝑆𝑆 – толқын фронты.  

 
 

§ 81. Каустикалық бет. Оның симметриясының характери 
 
Сынған дәстениң нурларының жыйнағын орап турған бет каустикалық бет (каустика) 

атамасына ийе, ал нур арқалы өтетуғын қәлеген бет пенен кесими каустикалық иймеклик 
деп аталады. Егер дәсте оптикалық система арқалы өткенде гомоорайлығын сақлайтуғын 
болса, онда каустика гомоорайлық дәстениң төбеси болып табылатуғын ноқатқа айланады 
(бузылады). Гомоорайлықтың бузылыўы усы әпиўайы бузылған жағдайға салыстырғанда 
каустикалық беттиң үлкен ямаса киши болған майысыўын аңғартады. Ҳәр қыйлы 
аберрацияларды каустикалық беттиң симметриясын төменлеўиниң характери бойынша 
классификациялаў мүмкин. Мысалы, сфералық аберрацияда (82-параграфқа қараңыз) 
каустика симметрия көшерине ийе, бирақ симметрия орайына ийе болмаған беттиң түрине 
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ийе болады. 13.1-сүўрет бундай формалардың бирин сүўретлейди. Бул сүўретте жуўан 
сызықлардың жәрдеминде сүўрет тегислигиндеги каустикалық иймекликке сәйкес келеди, 
ал каустиканың өзи сүўретти 𝑃𝑄 көшериниң дөгерегинде айландырыўдың жәрдеминде 
алынады. Астигматизмның аберрацияциясы (82-83 параграфларға қараңыз) каустикалық 
беттиң симметриясының буннан былайғы төменлеўине сәйкес келеди. Бундай жағдайда 
бет симметрия көшерине ийе болмайды, ал бир бирине перпендикуляр болған еки 
симметрия тегислигине ғана ийе болады. 

Команың аберрациясы (82-параграфқа қараңыз) каустикалық беттиң жақтылық 
шығарып турған ноқат ҳәм оптикалық көшер арқалы өтетуғын тек бир симметрия 
тегислигине ийе болатуғынлығын аңғартады.  

 
§ 82. Нурлардың кең дәстелерине байланыслы болған аберрациялар 

 
а. Сфералық аберрация. Оптикалық системаның көшеринде оптикалық системаға 

(линза) кең дәсте жибериўши жақтылық шығаратуғын L ноқаты жайласқан деп болжайық. 
Линзаның ҳәр қыйлы зоналарының тәсирин бақлаў ушын 13.2-сүўретте көрсетилгендей 
дисктиң диаметри бойынша жайласқан үлкен емес тесикке ийе картон диск пенен 
тәмийинлейик. 

1 параксиаллық дәстеси орайлық тесик арқалы ноқаттың 𝐿′ теги сүўретин береди; бир 
қанша қашықласқан зоналардан өтетуғын дәстелер (2, 3 ҳ.б. дәстелер) 𝐿′, 𝐿′′, . .. 
ноқатларында сүўретлерди береди. Қубылысты шаң ҳаўада жақсы бақлаўға болады. Егер 
тесиги бар картонды алып тасласақ, онда аралықлық зоналар арқалы өткен дәстелер 
аралықлық ноқатларда сүўретлерди береди. Сонлықтан 𝐿 ноқаты 𝐿′, 𝐿′′, . .. сызықларының 
көшеринде сүўретленеди. Нәтийжеде көшерге перпендикуляр болған қәлеген экранда 
жақтылығы тең өлшеўди емес тарқалған диск түриндеги сүўрет пайда болады. Солай етип, 
дәстениң әдеўир кеңлигинде сүўреттиң стигматиклиги көшердиң бойындағы ноқат ушын 
да орын алмайды. Қәтеликтиң усындай түри сфералық аберрация деп аталады. Бирақ ол 
тек ғана сфералық бет ушын ғана тән емес. 

Сфералық аберрацияның өлшеми сыпатында сәйкес зоналар ушын 𝐿′ менен 𝐿′′ лердиң 
арасындағы қашықлықты қабыл етеди (бойлық аберрация). Сфералық аберрацияның 
қолайлы сүўрети 13.2-сүўретте берилген. Бул сүўретте оң 𝛿𝑠 шамасы 𝐴𝐴 сызығының оң 
тәрепинде жайластырылады. 

 
13.2-сүўрет. Сфералық аберрация ҳәм оның графикалық сүўрети. 

 
Сфералық аберрацияның шамасы линзаның бетлериниң иймеклигинен ҳәм сыныў 

көрсеткишинен, соның менен бирге симметриялық емес линзаның қайсы бетиниң дерекке 
қарап турғанлығынан ғәрезли. Мысалы, кроннан соғылған (𝑛 = 1,5) еки тәрепи де дөңес, 
иймекликлериниң радиусларының қатнасы 1:6 ға тең болған және параллель нурларға 
өзиниң дөңеслиги үлкенирек болған тәрепи менен қарап турған линза минималлық 
аберрацияға ийе болады. Тегис-дөңес линза да дерлик жақсы. Сфералық аберрацияның 
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ақыбетинде жақтылық шығарып турған ноқат экранда улыўма айтқанда тең өлшеўли емес 
жақтыландырылған үлке емес дөңгелек (шашыраў дөңгелеги) түриндеги сүўретти береди. 
Экранды оптикалық көшер бойлап жылыстырғанда шашыраў дөңгелегиниң өлшеми ҳәм 
ондағы жақтыландырылғанлықтың тарқалыўы өзгереди. Егер экран AA тегислигине сәйкес 
келетуғын болса (13.2-сүўретке қараңыз), яғный параксиаллық нурлардың 𝐿′ фокусы 
арқалы өтетуғын болса, онда шашыраў дөңгелеги салыстырмалы үлкен ҳәм әззи сәўле 
тәризли түрге ийе болады; экранды 𝐿′ тан 𝐿" қа жылыстырғанда сәўлениң өлшемлери 
киширейеди, бирақ оның жақтыландырылғанлығы өседи, ал жақтылы ноқаттың диаметри 
үлкейеди; экранның базы бир орнында шашыраў дөңгелеги дерлик бир текли 
жақтыландырылғанлыққа және ең киши өлшемге ийе болады (𝐿′ тегислигиндегиге 
салыстырғанда шама менен төрт есе); экранды жылыстырыўды даўам еткенде 
жақтыландырылған бөлимниң тез жайылыўы орын алады. 

Сфералық аберрацияның өзине тән өзгешелиги мынадан ибарат: жақтылық шығарып 
турған ноқат системаның көшеринде жайласқанда да ҳәм бундай жағдайда басқа барлық 
аберрациялар жоғалған болса да (монохромат жақтылықта) сфералық аберрация 
сақланады. 

 

 
13.3-сүўрет. 

Дурысланған системаның сфералық 
аберрациясы. 

 
Оң (жыйнаўшы) линзалар 13.2-сүўретте көрсетилгендей аберрацияларды пайда етеди, 

яғный барлық зоналар ушын 𝛿𝑠 < 0; терис (шашыратыўшы) линзалар қарама-қарсы 
белгиге ийе болған аберрацияларға ийе болады. Сонлықтан, усындай әпиўайы линзаларды 
комбинациялап сфералық аберрацияны әдеўир дүзетиўге болады. Сәйкес мысал 13.3-
сүўретте келтилирген. Қатаң түрде айтқанда, сфералық аберрацияның тек ғана қандай да 
бир тар зоналардың жубы ушын ҳәм, қала берсе, тек белгили болған еки түйинлес ноқат 
ушын толық сапластырылыўы мүмкин. Бирақ, ҳәтте жоқарыда еслетилип өтилген еки 
линзалық системалар ушын дүзетиўлердиң жүдә қанаатландырарлықтай болыўы мүмкин. 
Соған усаған еки линзалық системалар сфералық аберрациялар бойынша жүдә жақсы 
дүзетилген бола алады. Мысалы, диаметри 80 мм ҳәм фокуслық қашықлығы 720 мм болған 
үлкен емес астрономиялық объектив 𝛿𝑠 = −0,011 мм болған максималлық мәнисти 
берди. 

Айналардың (мысалы, прожекторлардың) сфералық аберрациясын дүзетиў ушын 
оларға сфералық форманы емес, ал айланыў параболоиды формасын береди ҳәм деректи 
оның фокусында жайластырады. Пуқталық пенен соғылған жағдайда бундай айналардағы 
сфералық аберрацияларды жүдә киширейтиў мүмкин. Еки бети де сфералық, бирақ 
иймекликлери ҳәр қыйлы, ал гүмисленген артқы айна киши иймекликке ийе болған 
шағылыстыратуғын дүзилислердиң жақсы дүзетилген болыўы мүмкин. Шағылысқан 
жақтылық шағылыстырыўшының шийшесинде қосымша сыныўға ушырайды, ал ол 
шашыратыўшы линзаның орнын ийелейди (орайында жуқа болған). Бул линза артқы 
беттиң аберрациясын дүзететуғындай етип соғылады. Ҳәзирги ўақытлары бундай айналар 
тек үлкен болмаған сигнал бериўши аппаратларда ғана пайдаланылады (диаметри 100 мм 
ден үлкен болмаған). 
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б. Кома70. Егер жақтылық дәстесин жиберетуғын жақтылық шығарып турған ноқат 
системаның көшериниң бойында жайласпаған болса, онда каустика қурамалырақ болған 
түрди қабыл етеди. Линзаны орайы көшерде болған сақыйна түриндеги кишкене саңлақ 
пайда етилген экран менен жабайық. Жақтылық шығарып турған 𝐿 ноқаты көшерден 
сыртта жайласқан. Система арқалы өтип кең дәсте экранда әдеўир қурамалы болған 
асимметриялық фигура түриндеги 𝐿 сүўретин береди (13.4-сүўрет). 

Экранды жоқ етип ҳәм линзаның барлығын жумыс ислеўге мәжбүрлеп, биз ноқаттың 
қуйрыққа ийе болған кометаны еске түсиретуғындай тең өлшеўли емес 
жақтыландырылған дақ түриндеги сүўретин аламыз. Буннан аберрацияның усы түриниң 
атамасы келип шыққан (кома ϰομα — шаштың таласы; комета — шашлы жулдыз). 

Бир қатар сийрек емес жағдайларда кома қурамалырақ түрге ийе болады. Системаның 
бөлимлерин сәйкес түрде сайлап алыў жолы менен команы әдеўир сапластырыў мүмкин. 

 
§ 83. Нурлар дәстесиниң көшерден тыс киши қыялықлары менен байланыслы болған 

аберрациялар 
 
а. Қыя  түсетуғын нурлардың астигматизми . Егер ноқаттан шыққан нурлардың 

дәстеси системаға көшерге базы бир мүйеш пенен келип түсетуғын болса, онда дәсте 
гомоорайлығын жоғалтады. Бундай жағдайда бақланатуғын майысыўдың характерин 
анығырақ көз алдыға келтириў ушын биз қосымша белгилеўлерди киргиземиз. 
Системаның көшери арқалы өтетуғын тегисликлер меридионаллық тегисликлер атамасына 
ийе. Элементар дәстениң орайлық нуры (дәстениң көшери) меридионаллық тегисликте 
жайласқан деп болжайық. Бундай жағдайда усындай дәстеден меридионаллық тегисликте 
жататуғын ҳәм меридионаллық деп аталатуғын ямаса перпендикуляр тегисликте 
жайласқан ҳәм сагитталлық деп аталатуғын нурлардың тегис лентасын ойымызда бөлип 
алыўымыз мүмкин (13.5-сүўрет). 

 

 
13.5-сүўрет. Қыя дәстелердиң астигматизми: 𝐿𝑀𝑀 – меридионаллық кесим, 𝐿𝑚𝐿𝑚 – 

меридионаллық фокаллық сызық, 𝐿𝑆𝑆 – сагитталлық кесим, 𝐿𝑠𝐿𝑠 – сагитталлық фокаллық 
сызық. 

 
Дәстелер көшерге жеткиликли дәрежеде қыя болған жағдайларда L ноқатының 

стигматикалық сүўретин бермейди. Сынғаннан кейин дәсте 12.6-сүўретте 

                                                      
70 Грек тилиндеги ϰομα сөзи қарақалпақ тилиндеги шаштың таласы сөзине сәйкес келеди 

(аўдарыўшылар).  



249 
 
көрсетилгендей түрге ийе болады. 𝐿 ноқатының сүўрети болып еки фокаллық сызық 
хызмет етеди. Олардың бири (13.5-сүўреттеги 𝐿𝑠𝐿𝑠) сагитталлық нурлардың сыныўының 
салдарынан пайда болады ҳәм меридионаллық тегисликте ориентирленген, 
меридионаллық нурлардың сыныўының нәтийжесинде алынған екиншиси (𝐿𝑚𝐿𝑚) 
перпендикуляр тегисликте ориентирленген. Усы еки туўры сызықлы сүўрет жататуғын 
фокаллық тегисликлер (𝐼 ҳәм 𝐼𝐼𝐼) системаның бас тегислигинен ҳәр қыйлы қашықлықларда 
жайласқан. Солай етип 𝐿 ноқаты шашыраў дөңгелеги менен сүўретленеди ҳәм оның 
формасы экранның турған орнынан ғәрезли. I тегислигинде шашыраў фигурасы 
меридионаллық тегисликке перпендикуляр жататуғын туўрының кесиндиси түрине ийе; II 
тегисликте шашыраў фигурасы меридионаллық тегисликте жайласқан туўры сызыққа 
айланады; I ҳәм III тегисликлердиң аралығында жайласқан II тегислигинде шашыраў 
фигурасы дөңгелек, аралықтық тегисликлерде болса эксцентриситетлери ҳәр қыйлы 
болған эллипслердиң түрине ийе. 

Ншно деректиң хызметин ноқат емес, ал сызықтың кесиндиси атқаратуғын болса, онда 
сүўрети түсирилетуғын кесиндиниң бағытына байланыслы I ямаса III тегислигинде оның 
сүўрети толығы менен қанаатландырарлық болады. Меридионаллық тегисликлерде 
жайласқан кесиндилердиң сүўретлери III тегисликте анық болады (бул тегисликте ҳәр бир 
ноқаттың сүўрети меридионаллық тегисликте бағытланған) ҳәм, усыған сәйкес, барлық 
сызықтың қанаатландырарлық сүўретине биригеди; көшерге перпендикуляр (ҳәм усыған 
сәйкес барлық меридионаллық тегисликлерди туўры мүйеш пенен кесетуғын) доға 
(сакыйна) түриндеги кесиндилер сол себепке байланыслы I тегисликте 
қанаатландырарлықтай сүўретти береди. Тәрийипленген қубылысларды демонстрациялаў 
ушын арналған тор 13.5-сүўреттиң шеп тәрептеги мүйешинде жайласқан. О ноқаты 
көшерде жататугындай етип торды жайластырып биз I тегисликте концентрлик 
шеңберлердиң, ал III тегисликте болса радиаллық сызықлардың азлы-көпли 
қанаатландырарлықтай сүўретин аламыз. Тордың орайлық бөлиминиң радиаллық ҳәм 
дөңгелек сызықлары бир тегисликте бирдей анықлықта сүўретленеди. 

 

 
13.6-сүўрет. Сүўрет тегислигиниң майысыўы. 

 
б. Сүўрет тегислигиниң майысыўы . 13.5-сүўретте көрсетилген тордың сүўрети 

стигматикликтиң жоғалыўы менен бирге бир ўақытта қыя түсетуғын дәстелер менен 
байланыслы болған және бир айрықша жағдайды бақлаўға мүмкиншилик береди. 
Экранның белгили бир жайласыўында ҳәр қыйлы сақыйналардың сүўретлердиң (ямаса 
радиуслардың өзиниң узынлығы бойынша анықлығының) ҳәр қыйлы бола алыўы мүмкин. 
Экранды жылыстырып бир участкалардың сүўретин жақсылай аламыз. Бирақ, бундай 
жағдайда басқа участкалардың сүўрети жаман бола баслайды. Бул тәжирийбе сүўреттиң 
оптикалық көшерге перпендикуляр болған тегислик емес, ал майысқан тегислик екенлигин 
көрсетеди. Соның менен бирге меридионаллық дәстелер менен сагитталлық дәстелер 
ушын майысыў дәрежеси ҳәр қыйлы. 13.6-сүўрет бундай майысыўдың характерин 
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көрсетеди: 𝑄𝑂 — системаның көшери, 𝑀𝐻1 — қыя дәстелердиң көшерлери, 𝑂𝑆 — 
параксиаллық дәстеге сәйкес келетуғын майыспаған сүўреттиң тегислиги, 𝑂𝑆𝑚 ҳәм 𝑂𝑆𝑠 — 
сәйкес меридионаллық ҳәм сагитталлық қыя дәстелер пайда еткен сүўреттиң майысқан 
бетлери. Әлбетте, 𝑂𝑆𝑚 ҳәм 𝑂𝑆𝑠 лар 𝑂 ноқатында (яғный параксиаллық областта) OS 
сызығына тийеди. 

Системаның астигматизми системаның конструктивлик элементлерин сайлап алыў 
долы менен дүзетиледи (яғный, бетлердиң радиусларын, сыныў көрсеткишлерин ҳәм 
бетлер арасындағы қашықлықты). Астигматизмди жоқ етиў менен бир ўақытта сүўреттиң 
тегислигиниң майысыўын да сапластырыўға умтылады. Бул тегис жақтылықты сезгиш 
беттеги анық сүўреттиң алыныўы талап етилетуғын фотография ушын айрықша әҳмийетли. 
Бундай типтеги жүдә жақсы болған фотографиялық объективлер — анастигматлар — 
әдеўир үлкен көриў майданына ийе (50° тан үлкен) ҳәм тегис сүўретти береди. 

в. Сүўретлердиң дисторсиясы . Предмет тәрепинен системаға жиберилетуғын 
нурлар оның оптикалық көшери менен үлкен мүйеш жасайтуғын болған жағдайларда 
майысыўдың және бир түрин табыўға болады. Бундай майысыў системаның сызықлы 
үлкейтиўи 𝑉 ның үлкен мүйешлерде дәсте менен системаның көшерлеринен ғәрезли 
болыўы менен байланыслы. Усыған байланыслы 𝑉 ның мәниси сүўреттиң орайынан 
шетине қарай өзгереди. Аберрацияның бундай түри дисторсия атамасына ийе ҳәм оның 
болыўының ақыбетинде сүўрет предметке усамай қалады. Дисторсияның көп 
ушырасатуғын түрлери 13.7-сүўретте келтирилген. 

 

 
13.7-сүўрет. Сүўреттиң дисторсиясы: 𝑎 — майыспаған сүўрет, 𝑏 — дастық тәризли 

дисторсия, 𝑐 — бочка тәризли дисторсия. 
 
 
Дисторсия бақлаўға үлкен зиянын тийгизбейди, бирақ, егер оптикалық системаның 

жәрдеминде өлшеў ушын сүўретке түсириўлер өткерилетуғын болса (мысалы, 
геодезиядағы ямаса айрықша аэрофотограмметрияда), онда ол қәўипли қубылысқа 
айланады. Сонлықтан бундай жумыслар өткериў ушын соғылған әсбаплардың 
объективлерин дисторсияны сапластырыў ушын муқыятлы түрде дүзетиледи. Мысалы, 
М.М.Русинов тәрепинен есапланған картографиялық аэросүўретке түсириўлер ушын 
арналған жақсы объектив 120° шамасына тең көриў майданында объектке қараған бағытта 
анықлағанда 10 мүйешлик секундтан үлкен болмаған қәтени береди. 

 
§ 84. Системаның асимметриясы менен байланыслы болған астигматизм 

 
Күнделикли турмыс ушын жүдә әҳмийетли болған астигматизм системаның өзинде 

бузықлықтың болыўының салдарынан бақланады. L ден шығатуғын ҳәм линза тәрепинен 
жыйналатуғын нурлардың дәстесин көз алдымызға елеслетейик. Қосылыўшы дәстениң 
жолына цилиндр тәризли, яғный бир кесими (мысалы вертикаллық) туўры мүйешти, ал 
екинши кесими – дөңгелек тәризли линзаны орналастырайық. Бундай жағдайда цилиндр 
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тәризли линза вертикаллық ҳәм горизонт бағытындағы еки симметрия тегислигине ийе 
болады. Бирақ түсиўши жақтылық дәстеси ийе болған симметрия көшерине ийе емес. 
Усындай система арқалы өткенде сынған дәстениң көшерлик симметриясы бузылады ҳәм, 
соның нәтийжесинде, астигматикалық сүўрет алынады. 

Астигматикалық дәстениң характери 13.8-сүўретте көринип тур. Астигматикалық дәсте 
көшерге перпендикуляр болған тегисликлер менен кесилискенде бир қатар туўры 
мүйешли кесимлерди береди. 𝑃𝑠 пенен 𝑃𝑚 ноқатларында бул туўры мүйешликлер 
системаның симметрия тегисликлерине параллель болған туўры сызықларға айланады 
(фокаллық сызықлар). 

 

 
13.8-сүўрет. Цилиндр тәризли линзаның астигматизми: 𝑃𝑠 — сагитталлық фокаллық сызық, 
𝑃𝑚 — меридионаллық фокаллық сызық. Егер цилиндр тәризли линзаны дөңгелек тесиги 

бар диафрагма менен тәмийинлесек, онда дәстениң туўры сызықлы кесими сәйкес 
эллипс тәризли кесим менен алмасады. 

 
Көп жағдайларда келип шығыўы усындай болған астигматизмге адамның көзлери ийе 

болады. Усының салдарынан адам сынап көриў ушын арналған кестедеги бир бирине 
перпендикуляр болған жолақларды бирдей анықлықта көре алмайды. Бундай кемшиликти 
дүзетиў ушын көзлердиң тәбийий астигматизмин компенсациялайтуғын цилиндр тәризли 
көз әйнеклер пайдаланылады. 

Тегис шегараға келип түсетуғын тарқалатуғын дәстениң сыныўында астигматизм айқын 
көринеди (108-шынығыўға қараңыз). Астигматизм нурлардың жолына көшерлик 
симметрияға ийе болмаған, бирақ оптикалық система болып есапланатуғын призманы 
қойғанда да жүзеге келеди. Бундай жағдайда призма дәстениң гомоорайлығын бузады. 
Бул жағдай спектраллық аппаратларды соққанда үлкен әҳмийетке ийе. Теория нурлардың 
параллель дәстесинде жайласқан призманың астигматизмди қоспайтуғынлығын 
көрсетеди; бундай жайластырыўларда призмаға жыйналатуғын ямаса тарқалатуғын 
нурлар келип түскенде оның қосылатуғын комасы да жоғалады. Призмаға келип түсетуғын 
нурлар параллель болмаған жағдайда астигматизмди минимумға алып келиў мүмкин. 
Оның ушын призманы минималлық аўыстырыў аўҳалына қойыў керек. Бирақ бул жағдайда 
кома сапластырылмайды. 

 

§ 85. Апланатизм. Синуслар шәрти 
 
Мейли, оптикалық көшерде жайласқан қандай да бир 𝑆 ноқаты ушын сфералық 

аберрация сапластырылған болсын (13.9-сүўрет). Нәтийжеде кең дәстелердиң 
қолланылыўынан ғәрезсиз 𝑆 ноқатының 𝑆′ ноқатында анық сүўретленеди. Буннан 𝑆 арқалы 
өтетуғын ҳәм көшерге перпендикуляр болған беттиң үлкен емес σ участкасының 
майысыўсыз анық сүўрети пайда болады деп айтыўға болмайды. Усындай дурыс сүўрет 
ушын системаның ҳәр қыйлы зоналарының бирдей үлкейтиўди бериўи зәрүр. Бундай 
болмаған жағдайда көшерде жатпайтуғын участканың ноқатлары бизиң кең дәстемиздиң 
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ҳәр қыйлы бөлимлери тәрепинен көшерден ҳәр қыйлы қашықлықларда сүўретленеди. 
Яғный бизиң элементимиздиң бул көшерден тыстағы ноқатлары ушын сүўреттиң 
стигматлығы сақланбайды. Аббе  

𝑛1 sin 𝑢1
𝑛2 sin 𝑢2

=
𝑦2
𝑦1
= 𝑉 

(85.1) 

шәрти орынланған жағдайда ҳәр қыйлы зоналардың үлкейтиўиниң турақлы болып 
қалатуғынлығын тапты. Бул аңлатпада 𝑛1 менен 𝑛2 – орталықтың объект ҳәм сүўрет 

тәрептеги сыныў көрсеткишлери, 𝑉 =
𝑦2

𝑦1
 – көшерде жатқан ноқаттан шығатуғын ҳәм 

системаның көшери менен 𝑢1 ҳәм 𝑢2 мүйешлери менен шекленген түйинлес нурлардың 
қәлеген жубы ушын турақлы болып қалыўы керек үлкейтиў. 

 

 

 
13.9-сүўрет. 

Системаның апланатлық ноқатлары. 

 
13.10-сүўретте Аббениң синуслар шәртиниң физикалық талаптың нәтийжеси екенлиги 

көринип тур. Бул талап бойынша анық сүўреттиң алыныўы ушын объекттен сүўретке 
келетуғын толқынлар системаның ҳәр қыйлы зоналары арқалы жүрислер айырмасына ийе 
болмай жетип келиўи керек. Таллаўлардың әпиўайылығы ушын биз объект сыпатында шеп 
тәрептен параллель дәстелер менен жақтыландырылған диафрагманың радиусы 𝑆1𝐴1 =
𝑦1 шамасына тең үлкен болмаған тесигин сайлап аламыз. 13.10-сүўретте оптикалық 
системаның ҳәр қыйлы болған еки зонасы арқалы диафрагманың сүўретин беретуғын 
усындай еки дәсте көрсетилген: оның орайлық бөлими арқалы (I дәсте, тутас сызықлар) 
ҳәм шети арқалы (II дәсте, штрихланған). Егер I ҳәм II дәстелери 𝐴1𝐵1 дибирдей үлкейтиў 
менен сүўретлейтуғын болса, онда 𝐴2𝐵2 сүўрети анық болады; демек, 𝐴2 менен 𝐵2 сондай 
ноқатлар болып табылады, оларға жақтылық толқынлары системаның ҳәр қыйлы 
зоналары арқалы бирдей фазада жетип келеди. 𝐴1 ҳәм 𝐵1 ноқатлары 𝐴2 ҳәм 𝐵2 ноқатлары 
сыяқлы I бағытта тарқалатуғын толқынның сәйкес бетинде жатады ҳәм олардағы 
тербелислер бирдей фазада болады. 𝐵1 ден 𝐵2 ге шекемги II толқынның жолы 𝐴1 ден 𝐴2 ге 
шекемги жолдан 

(𝐵1𝐶1) − (𝐶2𝐴2) = 2𝑦1 sin 𝑢1 · 𝑛1 − 2𝑦2 sin 𝑢2 · 𝑛2 
жүрислер айырмасына ийе болады. II дәстеде де 𝐴2 ҳәм 𝐵2 ноқатларындағы 
тербелислердиң бирдей фазада болыўы ушын 

(𝐵1𝐶1) − (𝐶2𝐴2) = 0, 
яғный 

2𝑦1 sin 𝑢1 · 𝑛1 = 2𝑦2 sin 𝑢2 · 𝑛2 
ямаса 

𝑛1 sin 𝑢1
𝑛2 sin 𝑢2

=
𝑦2
𝑦1
= 𝑉 

 

(синуслар шәрти) шәртиниң орынланыўы керек. 
Жоқарыда баянланғанлардан синуслар шәрти орынланғанда көшерге жақын жатқан 

ноқатлардың кең дәстелер менен анық, яғный системадағы команың аберрациясының 
жоқ етилгенлиги айқын болады (82-параграф). Бундай жағдайда 𝑢1 мүйешиниң үлкен 
мәниске ийе бола алатуғынлығын атап өтиў керек (яғный дәстениң апертурасы 
шекленбеген, бирақ 𝑦1 шамасы киши деп болжанады). 

Егер системаның еки тәрепиндеги орталық бирдей болса (мысалы ҳаўа), онда 𝑛1 = 𝑛2 
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ҳәм синуслар шәрти 

sin 𝑢1
sin 𝑢2

=
𝑦2
𝑦1

 
(85.2) 

түрине енеди. 
Сфералық аберрация жоқ етилген ҳәм синуслар шәрти орынланатуғын еки 𝑆 ҳәм 𝑆′ 

ноқатлары апланатикалық деп аталады. 
 

 
13.10-сүўрет. Синуслар шәртин келтирип шығарыўға. 

 
Системаның көшеринде апланатикалық ноқатлардың үш жубынан көп болған 

ноқатлардың болыўы мүмкин емес71. Сонлықтан Поэтому апланатизмди сақлаў объект 
барлық ўақытта шама менен белгили бир ноқаттың қасында жайласатуғын системаларда 
айрықша әҳмийетке ийе. Микроскоптың объективи усындай система болып табылады. 
Ҳақыйқатында да, микроскопта изертленетуғын киши өлшемли объект барлық ўақытта 
объективтиң фокаллық тегислигиниң қасында жайластырылады ҳәм объективке жүдә кең 
дәстелерди жибереди. Синуслар шәрти микроскоплардың объективлерин жетилистириў 
жолларын изертлеўлердиң барысында Аббе тәрепинен келтирилип шығарылды. 

 

 

 
13.11-сүўрет. 

Синуслар шәртиниң орынланыўын 
тексериў ушын арналған сынап 

көрилетуғын объект. 

 
Аббе синуслар шәртиниң қандай дәрежеде орынланатуғынлығын анықлаўға 

мүмкиншилик беретуғын әпиўайы усылды да көрсетти. Усындай мақсетте 13.11-сүўретте 
көрсетилген сынап көрилетуғын сүўретти (изертленетуғын объект) 𝐴2 системаның 
апланатикалық ноқатларының биринде жайласқан көз бенен система арқалы бақлайды 
(ямаса экранға түсиреди). Егер синуслар шәрти орынланатуғын болса, онда бақлаўшы 
сүўретин туўры мүйешли тор сыпатында көретуғын екинши апланатикалық 𝐴1 ноқатының 
арғы тәрепиндеги объекттиң орнын табыўдың сәти түседи. 

Ески усталар тәрепинен "тәўекел" шамалап соғылған көп санлы микрообъективлерди 
сынап көрип, Аббе барлық жақсы объективлерде синуслар шәртиниң 
орынланатуғынлығын тапты. sin 𝑢 = 𝑢 шәрти орынланатуғын киши 𝑢 мүйешлеринде Аббе 
шәрти Лагранж-Гельмгольц теоремасына сәйкес келеди (74-параграфты қараңыз) ҳәм, 
усыған сәйкес барлық ўақытта орынланады. Ал кең дәстелер бар болған жағдайларда 
синуслар шәртиниң сақланыўы ушын оптикалық системаны арнаўлы түрде таярлаў керек, 

                                                      
71) Мүйешлик үлкейтиўи 1 ге тең болған айырым системалар өзгешеликке ийе (мысалы, 

әпиўайы айна). Олар ушын барлық ноқатлар апланатикалық. 
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соның менен бирге бул шәрт тек ноқатлардың белгили бир жуплары ушын ғана 
орынланады. 

 
§ 86. Сыныў көрсеткишиниң толқын узынлығынан ғәрезли болыўына байланыслы 

келип шығатуғын аберрациялар (хроматик аберрация) 
 
а.  Сыныў көрсеткишиниң реңнен ғәрезлиги . Нур оптикасының буннан бурынғы 

барлық қурыўларында биз сыныў көрсеткишин турақлы шама деп есапладық. Ал 
ҳақыйқатында сыныў көрсеткиши реңнен, яғный жақтылықтың толқын узынлығынан 
ғәрезли. 

Бул ғәрезликти биринши эксперименталлық изертлеў Ньютонға тийисли. Ол ақ 
жақтылықтың призмадағы сыныўының нәтийжесинде реңлерге (спектр) 
ажыралатуғынлығын көрсететуғын атақлы тәжирийбесин (1672-жылы) өткерди. 
Призмадағы сыныўды бақлаў усы ўақытларға шекем призма соғылған заттың сыныў 
көрсеткишин ҳәм сыныў көрсеткишиниң реңнен ғәрезлигин (дисперсия) анықлаўдың ең 
қолайлы усылы болып қалмақта. 

1. Призмадағы сыныў. Мейли, призманың сындырыўшы мүйеши ε шамасына тең 
болсын (13.12-сүўрет); нурдың аўысыў мүйеши ∠𝐾𝐵𝐶 = 𝐷. 𝑀𝐵𝑁 үш мүйешлигинен 
мынаған ийе боламыз: 

𝐷 = 𝛼1 − 𝛽1 + 𝛼2 − 𝛽2 = (𝛼1 + 𝛼2) − (𝛽1 + 𝛽2).  
𝑀𝑁𝑃 үш мүйешлигинен  

𝛽1 + 𝛽2 = 휀 
екенлигин табамыз. Сонлықтан 

𝐷 = 𝛼1 + 𝛼2 − 휀. 
Нурлардың симметриялық жүрисинде (𝛼1 = 𝛼2) 𝐷 мүйеши максималлық мәниске ийе 

болады (112-шынығыўға қараңыз). Бул жағдайда 

𝑛 =
sin[(𝐷𝑚𝑖𝑛 + 휀)/2]

sin(휀/2)
 

(86.1) 

қатнасына ийе боламыз. 
Соңғы қатнас әдетте гониометрдиң жәрдеминде өлшенген ε ҳәм 𝐷𝑚𝑖𝑛 бойынша сыныў 

көрсеткиши 𝑛 ди анықлаў ушын қолланылады. 
Биз түсиў тегислиги призманың қабырғасына перпендикуляр болған нурдың жүрисин 

қарадық; бул тегислик призманың бас кесими атамасына ийе. Егер нурлар бас кесимге 
мүйеш пенен түсетуғын болса, онда түсиў тегислиги менен бас кесим арасындағы мүйеш 
қаншама үлкен болса, онда нурлар күшлирек сынады. 

2. n ниң λ ден ғәрезлиги (дисперсия). Мөлдир орталықта сыныў көрсеткиши 𝑛 ниң 
мәниси толқын узынлығы λ ниң киширейиўи менен үлкейеди. Мөлдир денелер ушын 
ғәрезлилик (спектрдиң көзге көринетуғын бөлиминде) 

𝑛𝜆 = 𝑎 +
𝑏

𝜆2
+
𝑐

𝜆4
+⋯ 

(86.2) 

түрине ийе. Көп денелер ушын 

𝑛𝜆 = 𝑎 +
𝑏

𝜆2
 

(86.3) 

қатнас пенен шеклениўге болады (Кош и формуласы); 𝑎, 𝑏, 𝑐, ... — затты тәрийиплейтуғын 
турақлылар. Боялған денелер ушын Коши формуласы күшин жоғалтады, ҳәтте 𝑛 ниң λ ден 
ғәрезлигиниң барысы да бузылады (XXVIII бапқа қараңыз). 

Толқын узынлығының ҳәр қыйлы 𝜆1 менен 𝜆2 мәнислери ушын сыныў 
көрсеткишлериниң айырмасы (𝑛𝜆1 − 𝑛𝜆2) дисперсияның өлшеми болып хызмет етеди. 

Сыныўды әдетте 𝜆 = 589,3 нм ушын сыныў көрсеткишиниң мәниси менен тәрийиплейди 
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(натрийдиң бир бирине жақын болған еки сары сызығының орташа мәниси) ҳәм оны 𝑛𝐷 
символы менен белгилейди. Дисперсияның өлшеми болып 

𝑛𝐹 − 𝑛𝐶  
айырмасы түрине анықланатуғын орташа дисперсия хызмет етеди. Бул айырмада 𝑛𝐹 
шамасы λ = 476,1 нм ге (водородтың көк сызығы, 𝐹), ал 𝑛𝐶  болса λ = 656,3 нм толқын 
узынлығына тийисли (водородтың қызыл сызығы, 𝐶). 

Сындырыўшы затты жийи салыстырмалы дисперсия шамасы менен тәрийипленеди, 
ал салыстырмалы дисперсия дегенде  

𝑛𝐹 − 𝑛𝐶
𝑛𝐷 − 1

 

қатнасын түсинеди. Бул қатнаста 𝑛𝐷 шамасы λ = 589,3 нм толқын узынлығына тийисли. 
Әмелий каталогларда әдетте салыстырмалы дисперсияға кери болған шама бериледи, 
яғный 

𝜈 =
𝑛𝐷 − 1

𝑛𝐹 − 𝑛𝐶
 

шамасы дисперсия коэффициенти ямаса Аббе саны деп аталады. Киши дисперсияға ийе 
затлар ν диң үлкен мәниси менен тәрийпленеди (мысалы, флюорит ушын ν = 95); үлкен 
дисперсияға ийе затлар киши ν ге ийе (шийшениң аўыр сортлары ушын ν = 20). Әдетте 
(бирақ, барлық ўақытта емес) дисперсия сыныў көрсеткишиниң орташа мәниси менен 
бирге өседи. 

Шийшелер ушын дисперсияның өсиўи әдетте шийшениң салыстырмалы салмагының 
өсиўи менен параллель түрде өседи. Шийшелердлиң аўыр сортлары (флинтлер) үлкен 
дисперсия менен, ал жеңил шийшелер (кронлар) киши дисперсия менен тәрийипленеди. 
Ҳәзирги ўақытлары шийшелердиң жүдә көп санлы ҳәр қыйлы шийшелер бар (114-
шынығыўға қараңыз). 

б. Ахромат призмалар ҳәм туўры көриў призмалары . Дисперсиядағы 
айырманы пайдаланып сыныўды жоқ қылмай (ахромат призмалар) хроматизмди 
компенсациялаў ҳәм нурлардың бири ушын дисперсияны жоқ қылмай аўысыўды 
киширейтиў ямаса толық еомпенсациялаў мүмкин (қурамалы призмалар ҳәм туўры көриў 
призмалары). Бундай призманың дүзиоиси 13.13-13.15 сүўретлерде келтирилген. 

 

 

 
 

13.13-сүўрет. 
Призмалардың ахромат жубы. 

 
Ахромат призмада дисперсия компенсацияланған, аўысыў киширейген болса да, 𝜑2 −

𝜑1, сақланып қалған (13.13-сүўретке қараңыз). 13.14-сүўретте көрсетилген қурамалы 
спектраллық призмада флиниттен исленген ишки призмадағы үлкен сындырыўшы 
мүйешке байланыслы әдеўир үлкен дисперсия қалады; сыртқы қапталлары арасындағы 
салыстырмалы үлкен емес мүйештиң салдарынан аўысыў әпиўайы үш қапталлы призмаға 
салыстырғанда киширейген. Кроннан исленген астардың болыўы ишки призманың 
сындырыўшы мүйешин үлкейтиўге мүмкиншилик береди. Оның мәниси толық ишки 
шағылысыў қубылысы менен шекленген. 
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13.14-сүўрет. Қурамалы спектраллық призма. 

 
Туўры көриў призмасы 13.15-сүўретте көрсетилген. α1 менен α2 мүйешлерин ҳәм 𝑛1 

менен 𝑛2 сыныў көрсеткишлерин сәйкес сайлап алыў менен белгили толқын узынлығына 
ийе болған нурдың сыныўсыз өтиўине (113-шынығыўға қараңыз), ал әдеўир үлкен 
дисперсияның сақланып қалыўына ерисиўге болады. 

 

 
13.15-сүўрет. Түўры көриў ушын арналған спектраллық призма. 

 
в. Хроматлық  аберрация ҳәм линзаларды ахро матизациялаў. Линзаның 

фокуслық қашықлығы мына қатнастың жәрдеминде анықланады: 
1

𝑓
= (𝑁 − 1) (

1

𝑅1
−
1

𝑅2
). 

Бул аңлатпада 𝑁 арқалы салыстырмалы сыныў көрсеткиши белгиленген. 
Демек, салыстырмалы сыныў көрсеткиши 𝑁 қанша үлкен болса берилген линзаның 

фокуслық қашықлығы 𝑓 (яғный белгили болған 𝑅1 менен 𝑅2 ушын) соншама үлкен болады; 
буннан орынның хроматлық аберрациясы ямаса бойлық хроматлық аберрация пайда 
болады. Усының нәтийжесинде ҳәтте параксиаллық нурлар ушын монохромат емес дәсте 
𝑂1𝑂2 кесиндисиниң бойында фокуслардың жыйнағына ийе болады (13.16-сүўретте күшли 
үлкейтилген). Усыған сәйкес, көшердиң бойындағы ноқат реңли дөңгелеклер менен 
сүўретленеди. Олардың салыстырмалы өлшемлери экранның турған орнынан ғәрезли. 
Шийшениң дисперсиясы киши болған сайын 𝑂1𝑂2 туўрысының бойындағы бойлық 
хроматлық аберрация да киши болады. 

 

 
13.16-сүўрет. Әпиўайы линзаның хроматлық аберрациясы. 

  
Ньютон өзиниң тәжирийбелериниң тийкарында ахроматларстырылғын системаның 

есапланыўына киретуғын салыстырмалы дисперсияның шамасы линзалардың 
материалынан ғәрезли емес деп қәте болжады. Буннан ахромат линзаларды соғыўды 
мүмкин емес деп жуўмақ шығарды. Усыған сәйкес астрономиялық бақлаўларды өткериў 
ушын үлкен әҳмийетке рефлекторлар, яғный шағылыстырыўшы оптикаға ийе телескоплар 
ийе деп есаплады. Бирақ, Эйлер көзлер ушын сезилерликтей хроматлық аберрацияның 
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жоқлығына тийкарланып72 сындырыўшы орталықлардың зәрүрли болған ҳәр қыйлы 
түрлериниң бар екенлиги ҳаққындағы болжаўды ҳәм линзалардың хроматлық 
аберрациясын қалайынша ретлеў ҳаққындағы ойларын усынды. Доллон биринши 
ахроматлық көриў трубасын соқты (1757-жыл). Ҳәзирги ўақытлары ҳәр қыйлы сыныў 
көрсеткишлерине ҳәм ҳәр қыйлы дисперсияға ийе шийшелердиң онлаған сортлары бар. 
Бул жағдай ахроматлық системаларды есаплаў ушын үлкен кеңисликти ашып береди. 
Ультрафиолет жақтылық ушын арналған системаларды ахроматластырыўға байланыслы 
болған ислеп әдеўир қыйын. Себеби ультрафиолет ушын мөлдир болған затлардың саны 
шекленген. Бирақ, усы жағдайға қарамастан кварц пенен флюоритти ямаса кварц пенен ас 
дузын комбинациялап ахроматлық линзаларды соғыўдың сәти түседи. 

Әпиўайы ахроматлық линзаның әдеттеги қурылысы 13.17-сүўретте көрсетилген. Еки 
тәрепи де дөңес болған кроннан исленген линзаға сәйкес түрде есапланған флиниттен 
соғылған флиниттен соғылған линза бекитиледи (желимленеди) (114-шынығыўға 
қараңыз). Қосымша линза биринши линзаның фокуслық қашықлығын үлкейтеди. Бундай 
жағдайда күшлирек сынатуғын нурлар ушын фокуслық қашықлық көбирек үлкейеди (қысқа 
толқын узынлығы). Сонлықтан 𝑂𝑓 фокусы 𝑂𝑞 фокусына салыстырғанда көбирек 

қашықласады. Усындай жоллар менен параметрлерди сайлап, биз еки (ямаса ҳәтте үш) 
толқынлар ушын фокуслардың бир ноқатта болыўын мәжбүрлеймиз. Бирақ ҳәзирги 
ўақытлары бар болған шийшениң сортлары ушын көзге көринетуғын барлық нурлар ушын 
фокуслардың бир бирине сәйкес келиўин жүзеге келтириўдиң сәти түспейди. Усының 
нәтийжесинде екинши спектр деп аталатуғын қалдық хроматизм сақланып қалады. Жуқа 
линзалар ушын ҳәр қыйлы толқын узынлықлары ушын фокустың орынларының бир 
болыўы фокуслық қашықлықларды теңлестириўди де, яғный толық ахроматизацияны 
аңғартады. Қалың линзалар (системалар) ушын фокуслардың сәйкес келиўи фокуслық 
қашықлықлардың сәйкес келиўин аңғартпайды. Себеби фокуслық қашықлық ҳәр қыйлы 
толқын узынлықлары ушын орынлары ҳәр қыйлы болатуғын бас тегисликлерден баслап 
есапланады. Ал фокуслық қашықлықлардың шамасындағы айырмалар ҳәр қыйлы толқын 
узынлықлары ушын үлкейтиўдиң ҳәр қыйлы болатуғынлығын аңғартады. Нәтийжеде 
шекли өлшемлерге ийе болған предметлер реңли жийеклерге ийе сүўретлерди береди. 
Бул екинши хроматлық қәтелик үлкейтиўдиң хроматлық айырмасы деп аталады ҳәм оны 
жоқ етиў ушын арнаўлы есаплаў жүргизиў зәрүрли. Объекттиң барлық қашықлықлары 
ушын еки хроматлық қәтеликлер дүзетилген системалар стабилли ахроматластырылған 
деп аталады. 

Визуаллық бақлаўлар (көриў трубасы) ушын ахроматластырыў қызыл ҳәм көк реңли 
нурлар ушын фокуслар сәйкес болатуғын жағдай ушын орынланады (𝜆𝐶 = 656,3 нм ҳәм 
𝜆𝐹 = 486,1 нм); фотография (фотографиялық объективлер) ушын арналған системаларды 
ахроматлаў сенсибилизацияластырылған фотографиялық пластинкаға күшли тәсир 
ететуғын 𝜆𝐺′ = 434,1 нм ҳәм 𝜆𝐷 = 589,3 нм толқын ушын есапланады.  

Аббе (1886-жылы) микроскопия ушын апохроматларды, яғный нурлардың үш сорты 
ушын фокуслар бириктирилген ҳәм усының менен бирге ҳәр қыйлы реңлер ушын сфералық 
аберрация жоқ етилген объективлерди киргизди (әдетте сферохроматлық аберрация деп 
аталатуғын сфералық аберрацияның хроматлық айырмасы жоқ етилген). Аббениң 
апохроматлары нурлардың еки сорты корреляцияланған ахроматлардың алдында үлкен 
артықмашлықларга ийе. Микроскопта апохроматлардағы қалған үлкейтиўдиң хроматлық 
айырмасы арнаўлы окулярларды (компенсациялық окулярлар) пайдаланыў жолы менен 
сапластырылады. 

                                                      
72 Қызығы соннан ибарат, көздиң хроматлық аберрациясы жүдә киши емес (91-параграф 

пенен салыстырыңыз). 
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Жоқары баянланған жағдайлардан көп санлы аберрацияларды тек ғана арнаўлы түрде 
есапланған қурамалы оптикалық системаларды пайдаланыў жолы менен жоқ етиўдиң 
мүмкин екенлиги келип шығады. Бирақ, барлық кемшиликлерди бир ўақытта дурыслаў 
жүдә қыйын ҳәм ҳәтте шешиў мүмкин емес мәселе болып табылады. Сонлықтан белгили 
бир мақсетке арналған оптиканы есаплаў жолы менен компромисске келиў жийи 
ушырасады. Бундай жағдайда қойылған мәселе ушын айрықша қәўипли болған 
кемшиликлер жоқ етиледи ҳәм басқа кемшиликлердиң толық жоқ етимегенлигине қайыл 
болады. 

Солай етип, астрономиялық трубалардың объективлери ушын (оларда дерек 
сыпатында көшерге жақын жайласқан ноқатлар хызмет етеди) синуслар шәртин сақлаў ҳәм 
майдан орайындағы ноқатлар ушын сфералық ҳәм хроматлық аберрацияларды жоқ етиў 
әҳмийетли; микрообъективлер ҳәм кең көриў майданының фотосүўретин түсириў ушын 
арналған фотообъективлер ушын синуслар шәртин сақлаў менен бирге майданды 
майыстыратуғын аберрацияларды (дисторсия, майданның майсыўы ҳ.т.б.) ҳәм хроматлық 
аберрацияны жоқ етиў зәрүрли. Жақтылығы кем объектлерди бақлаў ушын арналған 
объективлер үлкен салыстырмалы тесикке ийе болыўы керек ҳәм бул жағдай кең дәстелер 
менен жумыс ислегенде жоқ етиўиўи мүмкин болмаған базы бир аберрациялардың бар 
болыўына қайыл болыўға мәжбүрлейди. Визуаллық бақлаўлар ҳәм фотография ушын 
арналған әсбаплардағы хроматизмди дүзетиў адамның көзиниң сезгирлигиниң 
максимумының спектрдиң сары-жасыл бөлимине тийисли, ал фотопластинкалардың 
сезгирлигиниң қысқа толқынлы обласқа қарай жылысқан екенлигине байланыслы ҳәр 
қыйлы спектраллық областларға есапланған. Спектраллық аппараттың объективи 
хроматлық аберрецияға жүдә жақсы дүзетилген, соның менен бир ўақытта камераның 
объективи пүткиллей ахроматласқан болыўы мүмкин, бирақ онда қыя нурлардың 
астигматизми менен кома жүдә зыянлы; бирақ, әдетте спектрографтың оптикасы пүтини 
менен есапланады, сонлықтан оның бир бөлиминиң кемшилиги екинши бөлими 
тәрепинен азлы-көпли компенсацияланады. 

 
XIV бап 

 
ОПТИКАЛЫҚ ӘСБАПЛАР 

 
§ 87. Диафрагмалардың тутқан орны 

 
Қолланылып жүрген оптикалық әсбаплар тек нурлардың тәсир ететуғын дәстесиниң 

кеңлигин белгили дәрежеде шеклеген жағдайда ғана қанаатландырарлықтай сүўретти 
береди. Бирақ, ҳәтте дәстелердиң тарқалыўының қәлеген мүйешинде тегис предметтиң 
дурыс сүўретин бере алатуғын идеаллық системада да оларды шеклеў үлкен әҳмийетке 
ийе болады. 

Қәлеген оптикалық система – қуралланған ямаса қуралланбаған көзлер, 
фотографиялық аппарат, проекциялық аппарат — ең ақырғы есапта сүўретти тегисликте 
салады (экран, фотопластинка, көздиң қарашығы); ал объектлер болса көпшилик 
жағдайларда үш өлшемли. Бирақ, ҳәтте еле шекленбеген идеаллық система үш өлшемли 
объекттиң тегисликтеги сүўретин бермеген болар еди. Ҳақыйқатында да, үш өлшемли 
объекттиң айырым ноқатлары оптикалық системадан ҳәр қыйлы қашықлықларда турады 
ҳәм оларға ҳәр қыйлы түйинлес тегисликлер сәйкес келеди. Жақтылық шығарып турған 𝑂 
ноқаты (14.1-сүўрет) 𝐸𝐸 менен түйинлес болған 𝑀𝑀 тегислигинде 𝑂′ анық сүўретин 
береди. Бирақ, 𝐴 ҳәм 𝐵 ноқатлары 𝐴′ ҳәм 𝐵′ ноқатларында анық сүўретлерди береди, ал 
𝑀𝑀 тегислигинде проекцияланады. Бул проекциялардың өлшемлери дәстелердиң 
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кеңлигин шеклеўден ғәрезли. Егер система ҳеш нәрсе менен шекленбеген болса, онда 𝐴 
ҳәм 𝐵 ноқатлары MM тегислигин тең өлшеўли жақтыландырған, яғный преметтиң ҳеш 
қандай сүўрети алынбаған, ал тек оның EE тегислигинде жатқан айырым ноқатларының 
сүўрети алынған болар еди. 

 
14.1-сүўрет. Диафрагманың анық сүўреттиң тереңлигине тәсири. 

 
Дәстелер қаншама жиңишке болса, онда кеңисликлик предметлердиң тегисликтеги 

сүўрети соншама анық болады. Дәлирек айтқанда, тегисликтикте кеңисликлик предметтиң 
өзи сүўретленбейди, ал сүўреттиң өзи предметтиң базы бир 𝐸𝐸 тегислигине (орнатыў 
тегислиги) түсирилген проекциясы болып табылады (бул тегислик системаға 
салыстырғанда сүўреттиң тегислиги 𝑀𝑀 менен түйинлес). Проекцияның орайы болып 
системаның ноқатларының бири хызмет етеди (оптикалық әсбаптың кириў қарашығының 
орайы). 

 
§ 88. Апертуралық диафрагма, кириў ҳәм шығыў қарашықлары 

 
Демек, шеклеўши диафрагмалардың болыўы (усындай диафрагма хызметин линзаның 

қаснағы хызмет етеди) қәлеген оптикалық әсбап ушын жүдә әҳмийетли екен: 
диафрагмалардың шамасы менен турған орнынан сүўреттиң анықлығы, сүўреттиң 
дурыслығы ҳәм әсбаптың жақтылық күши ғәрезли. 

Оптикалық системалардағы дәстелерди шеклеў, улыўма айтқанда, предметтиң ҳәр 
қыйлы ноқатларынан келетуғын нурлар ушын ҳәр қыйлы болады. Объекттиң ноқатынан 
шығатуғын нурлардың дәстесин шеклейтуғын ҳәм системаның көшеринде жайласқан 
диафрагманы апертуралық диафрагма деп атайды. Жоқарыда көрсетилип өтилгениндей, 
оның орнын қандай да бир линзаның қаснағы ямаса жақтылықтың дәстесин линзаның 
қаснақларына салыстырғанда күшлирек шеклейтуғын арнаўлы 𝐵𝐵 диафрагмасы ийелеўи 
мүмкин (14.2-сүўрет). 𝐵𝐵 апертуралық диафрагмасын қурамалы оптикалық системаның 
айырым компоненталарының (линзалардың) арасында жийи жайластырады, бирақ оны 
системаның алдына да, артына да жайластырыў мүмкин. 

Егер 𝐵𝐵 ҳақыйқый апертуралық диафрагма (14.2-сүўрет), ал 𝐵1𝐵1 менен 𝐵2𝐵2 лер 
системаның алдындағы ҳәм артындағы оның сүўрети болатуғын болса, онда 𝐵𝐵 арқалы 
өтетуғын барлық нурлар 𝐵1𝐵1 менен 𝐵2𝐵2 лер арқалы да өтеди ҳәм керисинше, яғный 𝐵𝐵, 
𝐵1𝐵1, 𝐵2𝐵2 диафрагмаларының қәлегени актив болған дәстелерди шеклейди. 
Ҳақыйқатында да 𝐵1 шети арқалы өтетуғын нур сөзсиз сәйкес 𝐵 шети арқалы өтеди, 
өйткени бул ноқатлар түйинлес. 

Кириў қарашығы деп кириўши дәстени басқа тесиклерге ямаса олардың сүўретлерине 
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салыстырғанда күшлирек шеклейтуғын тесикке ямаса сүўретке айтамыз. Яғный кириў 
қарашығы оптикалық көшер менен предметтиң тегислигиниң кесилисиў ноқатынан ең 
киши мүйеш пенен көринеди. Көринип турғанындай, кириў ҳәм шығыў қарашықлары 
барлық системаға қатнасы бойынша түйинлес болады. 

Кириў қарашығы хызметин анаў ямаса мына тесик (оптиканың қаснағы ямаса арнаўлы 
диафрагма) ямаса оның сүўрети (ҳақыйқый ямаса жормал) атқара алады. Базы бир 
әҳмийетли жағдайларда сүўрети түсирилетуғын предмет жақтыландырылған тесик болып 
табылады (мысалы, спектрографтың саңлағы). Жақтыландырыў тесиктен қашық емес 
жайласқан жақтылықтың дереги ямаса қосымша конденсордың жәрдеминде 
тәмийинленеди. Бундай жағдайда қай орында жайласыўына байланыслы кириў 
қарашығының орнын деректиң шегарасы (14.3-сүўрет) ямаса оның сүўрети (14.4-сүўрет) 
ямаса конденсордың шегарасы ҳ.т.б. ийелей алады. 

 
14.2-сүўрет. Дәстелерди предметтиң көшерлик ноқатларынан шеклеў: BB – апертуралық 
диафрагма, 𝐵1𝐵1 – системаның кириў қарашығы, 𝐵2𝐵2 – системаның шығыў қарашығы. 

  
Егер апертуралық диафрагма системаның алдында жайласқан болса, онда ол кириў 

қарашығына сәйкес келеди, ал бул системадағы оның сүўрети шығыў қарашығы болып 
табылады (14.5-сүўрет). Егер ол системаның артында жайласқан болса, онда ол шығыў 
қарашығы менен сәйкес келеди, ал кириў қарашығы системадағы оның сүўрети болып 
табылады. Егер BB апертуралық диафрагмасы системаның ишинде жатса (14.2-сүўрет), 
онда системаның алдыңғы бөлиминдеги оның 𝐵1𝐵1 сүўрети кириў қарашығы, ал 
системаның артқы тәрепиндеги 𝐵2𝐵2 сүўрети шығыў қарашығы болып хызмет етеди. 
Көшердиң предметтиң тегислиги менен кесилисиў ноқатынан кириў қарашығы 
көринетуғын мүйеш "апертуралық мүйеш" деп аталады. Ал Көшердиң предметтиң 
тегислиги менен кесилисиў ноқатынан шығыў қарашығы көринетуғын мүйеш проекция 
мүйеши ямаса шығыў апертуралық мүйеши деп аталады. 
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14.3-сүўрет. Жақтылық дерегиниң шегарасы системаның кириў қарашығының орнын 

ийелейди. 

 
14.4-сүўрет. Жақтылық дерегиниң сүўретиниң шегарасы системаның кириў ҳәм шығыў 

қарашықларының хызметлерин атқарады. 

 
14.5-сүўрет. Конденсорлық линзаның шегарасы системаның кириў қарашығының орнын 

ийелейди.  
 

§ 89. Қөриў майданының диафрагмсы. Люклер 
 
Апертуралық диафрагма, ал соған сәйкес шыгыў ҳәм кириў қарашықлары актив 

дәстелердиң кеңлигин (тесик) анықлайды, яғный сүўреттиң анықлығына ҳәм әсбаптың 
жақтылық күшине тәсир етеди. Бирақ предметтиң қәлеген ноқатынан шыққан ҳәм кириў 
қарашығы арқалы өткен қәлеген нур оптикалық система арқалы өтпейди ҳәм усыған сәйкес 
система тәрепинен сүўрет пайда етилмейди. Ҳақыйқатында да, 𝑀 ноқатынан шыққан дәсте 
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(14.6-сүўрет) тутысы менен системаның алдыңғы линзасының қапталынан өтеди ҳәм 𝑀 
ноқатының сүўрети пайда болмайды. N ноқатынан шыққан дәстениң бир бөлими система 
арқалы өтеди ҳәм сүўретти береди. Бирақ оның жақтылығы киширейген болады. Себеби 
дәстениң бир бөлими 𝐿1 линзасының қаснагы тәрепинен иркиледи (виньетирлеў). 
Система арқалы Q ноқатынан кеңлиги көшерлик ноқат O арқалы өткен дәстениң 
кеңлигиндей болған дәсте өтеди. 

 
14.6-сүўрет. Предметтиң көшерден тыстағы ноқатларынан шыққан нурлар дәстесин 

шеклеў. 
 
Биз қараған жағдайда системаның көриў майданы алдыңғы линзаның қаснағы 𝐿1 

менен шекленген; басқа жағдайларда көриў майданын шеклеў системаның басқа 
бөлимлери тәрепинен ямаса көриў майданының арнаўлы диафрагмасы менен жүзеге 
келтириледи. Көриў майданы алдыңғы линзаның контуры ямаса қандай да бир 
диафрагманың сүўретиниң контуры бойынша олардың қайсысының кириў қарашығының 
орайынан ең киши мүйеш пенен көринетуғынлығанан ғәрезли анықланады. Ҳақыйқый ҳәм 
сүўретленген бул контур кириў айнасы ямаса люк атамасына ийе (14.7-сүўретте 𝑆1𝑆1), ал 
усы люктың сүўрети болып табылатуғын диафрагма көриў майданының диафрагмасы 
болып хызмет етеди (14.7-сүўреттеги 𝑆𝑆). 

Оптикалық схемадағы кириў люкиниң сүўретин кириў люки деп атайды.Изображение 
входного люка в оптической системе называют выходным ЛЮКОМ (S2S2). 

Апертуралық диафрагманың орайы арқалы өтетуғын нурларды бас нурлар деп атайды. 
Бас нур кириў ҳәм шығыў қарашықларының орайлары арқалы да өтеди, себеби бул нурлар 
апертуралық диафрагманың орайы менен түйинлес. 

Бас нур кириў қарашығына тирелетуғын ҳәм предметтиң ноқатында төбеге ийе нурлар 
конусының көшери болып табылады (14.6-сүўреттеги штрихланған область). Егер 
предметтиң көшерден тыста жатқан ноқатынан шығатуғын бас нур кириў люкиниң шетине 
тийетуғын болса, онда система арқалы көшерлик ноқаттан дәстеден шығатуғын нурларға 
салыстырғанда шама менен олардың ярымы өтеди. 14.7-сүўретте 𝑆1𝑆1 кириў люкиниң 𝑃 
ноқатынан шыққан нурлардың барлығын иркетуғынлығы көринип тур. Усы люк 
болмағанда сол нурлар 𝐵1𝐵1 кириў қарашығының жоқарғы ярымынан өткен болар еди. 
Сонлықтан 𝑃 ноқатының жақтылығы көшердлик ноқаттың сүўретиниң қасындагы 
жақтылықтын шама менен еки есе киши болады. Демек, кириў люкиниң шетлерине 
тийетуғын бас нурлар (14.7-сүўретте олар тутас сызықлар менен сүўретленген) көриў 
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майданының шамасын анықлайды (𝐹𝑄). 

 

 
14.7-сүўрет. Көриў майданының SS диафрагмасы, системаның 𝑆1𝑆1 ҳәм 𝑆2𝑆2 люклери. 

 
Майданды кескин түрде шеклеў ушын 𝑆1𝑆1 диң объективтиң тегислиги менен сайкес 

келиўи керек (яғный, 𝑆𝑆 тиң 𝐿1 ге салыстырғанда объект пенен түйинлес болған тегисликте 
жатады). Мысалы, дара жағдайда алыстығы объектлерди көриў ушын арналған трубалар 
ушын 𝑆𝑆 тиң 𝐿1 объективиниң фокаллық тегислигинде жатыўы лазым. 

Енди әҳмийетли болған оптикалық инструментлерди қараўға өтемиз73. Оптикалық 
инструмент деп анаў ямаса мынаў мәселени шешиў ушын арналған линзалардың, 
диафрагмалардың ҳәм басқа да жәрдемши бөлимлердиң жыйнағына айтады. 

 
§ 90. Фотографиялық аппарат 

 
Фотообъектив пенен камера объективтен анаў ямаса мынаў қашықлықта жайласқан 

предметлердиң жақтылықты сезгиш пластинканың ямаса пленканың бетинде анық 
сүўрети алынатуғындай етип конструкцияланады. Сүўреттиң анық болыўына жетиў ушын 
ҳәр қыйлы дүзилислер қолланылады (объективтиң ямаса оның ҳәр қыйлы бөлимлериниң 
жылжыўы, пластинканың жылжыўы). Апературалық диафрагманың киширейиўи 
фокуслаўдың "тереңлигин" жақсылаўға, яғный тегисликте объекттиң ҳәр қыйлы 
қашықлаған бөлимлериниң анық сүўретиниң пайда болыўына алып келеди (87-параграфқа 
қараңыз). Усының менен бир ўақытта апертуралық диафрагманың өзгериси аппаратқа 
келип түсетуғын жақтылықтың муғдарын өзгертиўин тәмийинлейди (жақтылық күши). 
Әдетте, фотоаппаратта объекттиң киширейтилген сүўрети алынады; ҳәзирги заман 
аппаратларында алынған сүўретти буннан кейин үлкейтиў ушын жақсы анықлықты алыўға 
тырысады. 

Сүўреттиң жақсы сапасы ҳәм жақтылық күшиниң қосындысы мәнисинде, яғный 
сүўреттиң мүмкин болғанынша үлкен жақтыландырылыўы бойынша объективлер 
үзликсиз жетилистирилип барылады. Сүўреттиң жақтыландырылғанлығы жақтылық 
ағысын сүўреттиң майданына бөлгенге, яғный алыстағы объектлер ушын апертуралық 
диафрагманың майданының объективтиң фокуслық қашықлығының квадратына 
қатнасына тең. Бул қатнас объективтиң жақтылық күши деп аталады. Айырым 
жағдайларда жақтылық күши деп максималлық диафрагманың диаметриниң фокуслық 
қашықлыққа қатнасына айтады ҳәм жақтыландырылғанлықты жақтылықтың күшине 

                                                      
73 "Инструмент" сөзи "қурал" сөзи сыпатында пайдаланылады (Аўдарыўшы). 
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пропорционал деп есаплайды. Бул қатнасты салыстырмалы тесик деп атаған дурыс 
болған болар еди. Демек, жақтылық күши салыстырмалы тесиктиң квадраты менен 
өлшенеди екен. 

 
§ 91. Көз оптикалық система сыпатында 

 
Көз өзиниң дүзилиси бойынша белгили бир мәнисте фотоаппараттың аналогы болып 

табылады (14.8-сүўрет). Көзде объективтиң орнын суў тәризли А областынан, L 
хрусталиктен ҳәм Q шийше тәризли денеден туратуғын сындырыўшы орталықлардың 
жыйнағы ийелейди. 

Аккомодация деп аталатуғын ҳәр қыйлы қашықлықларда жайласқан предметлерге 
ийкемлесиў хрусталиктиң иймеклигин өзгертетуғын булшық еттиң жәрдеминде әмелге 
асырылады. Аккомодация мүмкин болған қашықлықлардың шеклери узақта жайласқан 
ҳәм жақында жайласқан ноқатлар атамасына ийе. Әдеттеги көз ушын күштиң түсирилиўи 
талап етилмейтуғын алыстағы ноқат шексизликте, ал жақында жайласқан ноқат адамның 
жасына ғәрезли болған қашықлықта жайласады (жигирма жастағы адамларда 10 см ден 
қырыққа шыққан адамларда 22 см ге шекем). Жасы оннан да үлкен болған адамларда 
аккомодицияның шеклери және де көбирек қысылады (жасы үлкен адамларда 
бақланатуғын узақтан көргишлик). Киши жаслардағы адамларда да аккомодацияның 
әдеттегидей емес шеклери сийрек емес: жақыннан көргиш адамларда ең алыстағы ноқат 
шекли қашықлықта, гейпара адамларда ҳәтте үлкен емес қашықлықларда жайласқан 
болады, ал узақтан көргиш адамларда болса қашықлық ең жақын ноқатқа шекем 
үлкейеди. Бул кемшиликлердиң қосымша түрде пайдаланылатуғын шашыратыўшы ҳәм 
жыйнаўшы линзалардың (көз әйнек) жәрдеминде дүзетилиўи мүмкин. 

 
 
 

14.8-сүўрет. 
Көздиң схема түриндеги кесими. 

 
14.9-сүўреттеги штрихланған орынлар мүмкин болған аккомодацияның салдарынан 

көз тәрепинен анық түрде айырылып көринетуғын областлардың, яғный жақын 𝐴𝑝 

областтан алыс болған 𝐴𝑟 областқа шекемги областтың қалайынша жайласқанлығын 
көрсетеди. Әдеттегидей көз 𝐴𝑝 = 10 − 22 см ден шексизликке шекемги областты 

аккомодициялай алады. Жақыннан көретуғын көз ушын аккомодиция областы өзиниң 
алыстағы шегарасына жақынластырылған ҳәм шекленген. Алыстан көретуғын көз ушын 
аккомодация областының басы жылыстырылған, ал алыстағы ноқат терис мәнисли 
қашықлықта, яғный көздиң артында жайласқан. Бул узақтан көретуғын көздиң жормал 
ноқатларды көре алатуғынлығын билдиреди, яғный ол тор тәризли қабыққа тек параллель 
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нурларды ғана емес, ал кесилисетуғын дәстелерди де алып келе алады. Сонлықтан 
жақыннан көретуғын көздиң оптикалық күши әдеттеги көздиң оптикалық күшине 
салыстырғанда үлкен, ал узақтан көретуғын көздиң оптикалық күши әдеттеги көздиң 
оптикалық күшине салыстырғанда киши. 

 

 
14.9-сүўрет. Әдеттеги (a), жақыннан көретуғын (b) ҳәм алыстан көретуғын (c) көз ушын 

аккомодицияның жақын 𝐴𝑝 ҳәм алыс 𝐴𝑟 ноқатлары. 

 
Көзде апертуралық диафрагма "көздиң реңин" анықлайтуғын ҳәм өзгермели шамаға 

ийе болған тесиктен ибарат (көздиң қарашығы) 𝑖 радуга тәризли қабықтың жәрдеминде 
әмелге асырылады (ирис) (14.8-сүўретке қараңыз). Көздиң алдыңғы оптикалық 
бөлиминдеги қарашықтың сүўрети (суўлы ығал камера) кириў қарашығын анықлайды; ол 
дерлик толығы менен ҳақыйқый қарашыққа сәйкес келеди. Қарашықтың диаметриниң 
өзгериси фотообъективтеги апертуралық диафрагманың өзгериўиниң орнын ийелейди: 
көзге жақтылықтың келип түсиўин ретлейди ҳәм фокусланыўдың тереңлигин өзгертеди. 
Аппараттың фотографиялық пластинкасына көздиң 𝑅 арқалы белгиленген тор тәризли 
қабығы сәйкес келеди. Оның қурамалы дүзилиси менен функциялары төменде 
тәрийпленген (193-параграфқа қараңыз). 

Көп санлы тек оптикалық болған мәселелерде көздиң сындырыўшы орталығы бир 
текли мөлдир заттан соғылған келтирилген көз бенен алмастырылыўы мүмкин. Ол 
төмендегидей турақлыларға ийе (Гульстранд бойынша): 

 
Диоптрийлердеги сындырыўшы орталық 58,48 
Көздиң узынлығы 22 мм. 
Сындырыўшы беттиң иймеклик радиусы 5,7 мм. 
Орталықтың сыныў көрсеткиши 1,33. 
Сетчатканың иймеклик радиусы 9,7 мм. 

 
Көздиң ишиндеги сүўрет ҳаўадан өзгеше болған орталықта алынатуғын болғанлықтан, 

көздиң алдыңғы ҳәм артқы фокуслық қашықлықлары бирдей емес (17,1 ҳәм 22,8 мм) ҳәм, 
усыған сәйкес, көздиң түйинлик ноқатлары бас ноқатларға сәйкес келмейди. Қала берсе, 
бул барлық ноқатлардың бир бирине жақын болғанлығы себепли оларды әмелий жақтан 
көздиң оптикалық орайына бириктириўге болады. 

Саў көзди улыўма айланыў бетлериниң орайласқан системасы деп қараў мүмкин. Қатаң 
түрде айтқанда, бул жүдә жетилискен система емес. Себеби онда сфералық аберрация да, 
қыя дәстелердиң астигматизми де ҳәм әдеўир хромат аберрация айқын көринеди. Бирақ, 
бул кемшиликлердиң барлығы көздиң бир қатар өзгешеликлерине байланыслы жүдә аз 
сезиледи. Мысалы, сфералық аберрация жүдә сезилерликтей болмайды, себеби шашыраў 
дақларындағы жақтыландырылғанлықтың тарқалыўы тең өлшеўли емес. Ал дақтың көриў 
сезими ушын ең жақтылы ҳәм ең әҳмийетли болған бөлими жүдә киши; шашыраў 
дөңгелегиниң қаптал бөлимлери сезилерликтей болатуғын күшли жақтыландырылғанда 



266 
 
қарашықтың диаметри күшли киширейеди ҳәм бул жағдайды жақсылайды. Қыя 
дастелердиң астигматизми дерлик сезилмейди, себеби сетчатканың жақсы таныўы 
қәбилетлиги орайдан шетке қарай тез кемейеди; сонлықтан бақланатуғын ҳәр бир 
ноқаттың сүўрети санадан тыс сетчатканың ең утымлы бөлими болған көздиң көшерине 
өткериледи ("орайлық шуқыр", 193-параграфқа қараңыз). Бул киши бөлимниң көриў 
майданының жеткиликсизлиги көздиң тез қозғала алыў қәсийети менен жүдә жақсы 
компенсацияланады. Хромат аберрация әмелий жақтан дерлик сезилмейди, себеби 
көзлер спектрдиң салыстырмалы тар бөлимин ғана жүдә жақсы сезеди. 

Жоқарыда келтирилген факторлардың комбинациясы әдеттегидей көзлердиң 
предметлердиң сыртқы түри ҳаққында жүдә жақсы баҳалаўға мүмкиншилик береди. Бирақ 
айырым элементлерден туратуғын тор тәризли қабықтың қурылысының характерине 
байланыслы көзлер объекттиң бир бирине жақын жайласқан еки ноқатын бир ноқат 
түринде қабыл етеди. Себеби сүўреттиң екеўи де сетчатканың бир элементинде (кишкене 
колбада) пайда болады. Сонлықтан, сүўрети сетчатканың структурасы менен 
анықланатуғын шегаралардың ишинде жайласатуғын предметтиң участкасы ноқат 
сыпатында қабыл етиледи (оны физиологиялық ноқат деп атайды) ҳәм усы участканың 
шеклеринде детелларды билиўдиң мүмкиншилиги болмайды. Әлбетте, усындай 
учатсканың үлкенлиги объекттен көзге шекемги аралықтан ғәрезли ҳәм сүўреттиң сәйкес 
өлшемлерин анықлайтуғын көриў мүйешиниң жәрдеминде анықланыўы мүмкин (14.10-
сүўрет). Себеби сүўреттиң диаметри 𝑎𝑏 = 𝜑ℎ, 𝜑 – көриў мүйеши, ℎ - көздиң тереңлиги 
(оптикалық орай O дан сетчаткаға шекемги қашықлық), орташа көз ушын оның шамасы 15 
мм ге тең. Деталларды айырыў ушын зәрүрли болған көриўдиң минималлық мүйешин 
физиологиялық шекли мүйеш деп атайды ҳәм қуралланбаған көз ушын шама менен бир 
минутқа тең. Бирақ қуралланбаған көз бенен деталларды ажыратыў мүйешиниң усындай 
мәниси объект жақсы жақтыландырылған жағдайда ғана орын алады. 

 

 
14.10-сүўрет. Сүўреттиң көзге көринетуғын мүйешлик өлшемине оптикалық системаның 

тәсири: 𝑂 — көздиң оптикалық орайы; ℎ — көздиң тереңлиги; 𝐴𝐵 — предмет; 𝑎𝑏 — 
қуралланбаған көздеги оның сүўрети; φ — қуралланбаған көздеги көриў мүйеши; 𝑎′𝑏′ — Σ 

оптикалық система менен қуралланған көздеги предметтиң сүўрети; φ' — қуралланған 
көздиң көриў мүйеши. 

 
Әдетте, көздиң ажырата алыў уқыплығын сыртқы түри 14.11-𝑎 сүўретте келтирилген 

объекттиң жәрдеминде өткериледи (Ландольт дөңгелеги). Үйренилип атырылған көз 
тәрепинен айқын түрде көринетуғын алшақлық мүйеши ажырата алыў мүйеши деп 
аталады. Көриўдиң өткирлигиниң бирлиги сыпатында 1' шамасына тең болған ажырата 
алыў мүйешине сәйкес келетуғын көриўдиң өткирлигин қабыл етеди. Егер минималлық 
ажырата алыў мүйеши 2' шамасына тең болса, онда көриўдиң өткирлиги ½ ге тең ҳ.т.б. деп 
есаплаў қабыл етилген. Әдеттеги көз ушын ажырата алыў мүйешиниң 
жақтыландырылғанлықтан ғәрезлиги 14.1-кестеде берилген. Бул кестеден жақсы 
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жақтыландырылғанда (100 лк тен жоқары) әдеттеги көздиң көриў өткирлигиниң бирден 
үлкен болатуғынлығы көринип тур. 

 

 

 
14.11-сүўрет. 

Көриўдиң өткирлигин тексерип көриў 
ушын арналған тест-объектлер: 

𝑎 – Лондольт дөңгелеги, 
𝑏 – көздиң жоқары ажырата алыў 

уқыплығын сынап көриў ушын арналған 
объект. 

 
14.1-кесте. 

Әдеттеги көз ушын ажырата алыў мүйешиниң жақтыландырылғанлықтан ғәрезлиги 

Фонның жақтыланды- 
рылғанлығы, 
люкслердеги 

Ажырата алыў 
мүйеши, мин. 

Фонның жақтыланды- 
рылғанлығы, 
люкслердеги 

Ажырата алыў 
мүйеши, мин. 

0,0001 50 0,5 2 

0,0005 30 1 1,5 

0,001 17 5 1,2 

0,005 11 10 0,9 

0,01 9 100 0,8 

0,05 4 500 0,7 

0,1 3 1000 0,7 

 
Жоқарыда келтирилген кестедеги мағлыўматлардан көздиң ажырата алыў 

қәбилетлигиниң 1' тан әдеўир төмен ҳәм 1° қа шекем жететуғынлығы көринип тур. 
Предметти көзге жақынлатыў арқалы предметтиң шеклик физиологиялық мүйеш 

пенен кесилетуғын бөлимин киширейтемиз ҳәм усыған сәйкес әдеўир киширек болған 
деталларын айырыў мүмкиншилигине ийе боламыз. Бирақ, объектти жақынлатыў көздиң 
аккомодицияға қәбилетлиги менен шекленген ҳәм әдеттеги көз ушын ең қолайлы 
қашықлық 25 см болып табылады (ең жақсы көриў қашықлығы). Күш түсириў арқалы жас 
көз 10 см ге шекемги қашықлықларда да предметти көре алады. Жақыннан көретуғын көз 
бул қашықлықтың кемейиўин болдыра алады ҳәм сонлықтан, майдарақ болған 
деталларды айыра алады. Алыстан көретуғын көзлер (мысалы, жасы үлкен адамлардың 
көзлери) деталларды ажыратыўда қыйыншылыққа ушырайды (мысалы, китап оқыў). 

Деталларды көриўди буннан былай жақсылаў көз бенен бирликте сетчаткада сүўретти 
пайда ететуғын оптикалық әсбаплардың жәрдеминде әмелге асырылады. Қуралланған 
ҳәм қуралланбаған көздеги бул сүўретттиң узынлықларының қатнасы оптикалық 
инструменттиң көринетуғын үлкейтиўи деп аталады. 14.10-сүўретке сәйкес оның мәниси 
𝑡𝑔𝜑′/𝑡𝑔𝜑 қатнасына тең. Бул қатнаста φ' ҳәм φ арқалы көз предметти сәйкес инструмент 
арқалы ҳәм инструментсиз көретуғын көриў мүйешлери белгиленген. 

 
§ 92. Көзди қуралландыратуғын оптикалық қураллар 

 
а. Лупа — предмет пенен көздиң арасына жайластыратуғын үлкен емес фокуслық 

қашықлыққа ийе (шама менен 100 ден 10 мм ге шекемги) әпиўайы система (бир ямаса бир 
неше линза). Предметтиң жормал үлкейтилген сүўрети ең жақсы көриў қашықлығында 
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(әдеттегидей көз ушын 250 мм) ямаса шексизликте алынады, яғный көз бенен 
аккомодацияға тырысыўсыз көринеди. Лупаны қолланыўдың еки усылында да оның 
көринетуғын үлкейтиўи әмелий жақтан бирдей ҳәм 

𝒩 =
𝑡𝑔𝜑′

𝑡𝑔𝜑
=
𝐷

𝑓
 

(92.1) 

шамасына тең (115-шынығыўға қараңыз). Бул қатнаста 𝐷 – ең жақсы көриў қашықлығы, 𝑓 – 
лупаның фокуслық қашықлығы. 𝐷 = 250 мм болғанлықтан, әдетте қолланылатуғын 
лупалар 2,5 еседен 25 есеге шекемги үлкейтиўди береди. Жақыннан көретуғын көз ушын 
𝐷 киши ҳәм усыған сәйкес лупа деталларды көриўдеги беретуғын жәрдеми үлкен емес. 

б. Микроскоп. Үлкен үлкейтиўлерди алыў ушын бир биринен әдеўир кашықлықта 
жайласқан еки оптикалық система болған объектив пенен окулярдың комбинациясы 
болып табылатуғын микроскопты пайдаланады. Егер объектив пенен окулярдың фокуслық 
қашықлығы сәйкес 𝑓1 менен 𝑓2 шамаларына тең болатуғын болса, онда барлық системаның 
фокуслық қашықлығы 𝑓 = 𝑓1𝑓2/∆ шамасына тең. Бул формулада ∆ арқалы еки системаның 
фокуслары арасындағы қашықлық белгиленген (107-шынығыўға қараңыз). Микроскоп 
тәрепинен берилетуғын үлкейтиў 

𝒩 =
𝐷

𝑓
=
𝐷∆

𝑓1𝑓2
 

(92.2) 

шамасына тең ҳәм оның мәниси жүдә үлкен болыўы мүмкин. Мысалы, 𝑓1 = 0,19 мм, 𝑓2 =
15 мм, ∆= 160 мм болған жағдайда 𝑓 = 0,19 мм ҳәм 𝒩 = 1330 шамасына ийе боламыз. 
Қала берсе, микроскоп тәрепинен берилетуғын пайдалы үлкейтиўге дифракциялық 
қубылыслар шек қояды (XV бапқа қараңыз) ҳәм сонлықтан жоқарыда келтирилген есаплаў 
тек бағдар бериў бойынша ғана әҳмийетке ийе. 

Микроскоптың оптикалық системасының схемасы 14.12-сүўретте берилген. 𝐴𝐵 киши 
объекти объективтиң 𝑆1 бас фокусы болған 𝐹1 фокусының қасында жайластырылады. Бул 
объектив объекттиң үлкейтилген ҳақыйқый 𝐴′𝐵′ сүўретин береди. Ал бул сүўретти 𝑆2 
окуляры арқалы үлкейтилген 𝐴′′𝐵′′ жормал сүўрет көздиң ең жақсы көретуғын қашықлықта 
ямаса шексизликте пайда болатуғындай етип алынады (тыныш көз бенен бақлаў). 
Бақлаўдың еки усылын да бирдей пайдаланыўға болады.  

 
14.12-сүўрет. Микроскоптағы нурлардың жүрисиниң схема түриндеги сүўрети: 𝑆1 — 

объектив; 𝑆2 — окуляр; 𝐴𝐵 — предмет; 𝐴′𝐵′ — объектив беретуғын ҳақыйқый сүўрет, 
𝐴′′𝐵′′ — окулярда көринетуғын жормал сүўрет. 

 
Жақтылық предметтен объективке кең дәсте түринде келип жетеди. Бул жағдай үлкен 

жақтылық дәстелерин пайдаланыў ҳәм микроскоптың ажырата алыў қәбилетлигин 
жоқарылатыў ушын әҳмийетли (XV бапқа қараңыз). Микроскопта әдетте жақтылық 
шығармайтуғын объектлер бақланатуғын болғанлықтан кең дастелерди тәмийинлеў ушын 
арнаўлы түрдеги жақтыландыратуғын дүзилиске (конденсорға) ийе болыў әҳмийетли. Кең 
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дә стелер менен жумыс ислейтуғын микроскоптың объективи форкустың қасындағы ноқат 
ушын апланатизм шәртин қанаатландырыўы керек; соның менен бирге жоқары 
ахроматизация талап етиледи (ахроматлар ҳәм апохроматлар). Жақсы объектив көп санлы 
линзалардан турады (гейпара жағдайларда 10 нан да көп). 

 

 

 
 
 
 
 
 

14.13-сүўрет.  
Конденсордың ҳәм микроскоптың 

қурамалы емес объективиниң кесими. 

 
14.13-сүўретте конденсор менен микроскоптың салыстырмалы әпиўайы объективиниң 

кесими келтирилген. Жақтылық жуқа шийше менен жабылған препараттан объективке 
келип жетеди. Толық ишки шағылысыў қубылысының салдарынан объективке шекем 
шийшениң ишинде апертурасы шама менен 42° болған конусты пайда ететуғын нурлар 
келип жетеди. Қурғақ объективтивлердиң орнына иммерсиялық объективлерди 
пайдаланған жағдайда (бундай жағдайда препараттың үстиндеги шийше пластинка менен 
объективтиң арасындағы аралық суйықлық – май ямаса суў менен толтырылады) бул 
мүйештиң шамасын үлкейтиў ҳәм усыған сәйкес объективке келип жететуғын жақтылық 
ағысын үлкейтиў мүмкин. Қурғақ системаларда препараттың үстине қойылатуғын 
шийшениң бар болыўы басқа жағдай бойынша да әдеўир үлкен әҳмийетке ийе, себеби 
шийшениң қалыңлығы сфералық аберрацияның шамасына тәсир етеди. Сонлықтан 
объективлер ушын жүргизилген барлық есаплаўларда бетти жаўып туратуғын шийшениң 
қалыңлығы 0,17 мм (0,15— 0,20 мм) деп алынады. Ҳәзирги ўақытлары барлық күшли ҳәм 
қурғақ объективлерде коррекциялық оправаны пайдаланады. Ол объективтиң жоқарғы 
ҳәм төменги линзаларының арасындағы қашықлықты бираз өзгертиўге мүмкиншилик 
береди. Бул сәйкес болмаған қалыңлыққа ийе болған үстине қойылатуғын шийшени 
пайдаланған жағдайда сфералық аберрацияны жоқ етиўдиң мүмкиншилигин туўдырады. 
Жаўып туратуғын шийше, иммерсиялық суйықлық ҳәм объективтиң фронталлық линзасы 
бирдей сыныў көрсеткишине ийе болатуғын жағдайда орын алатуғын гомогенли 
иммерсияда жаўып туратуғын шийшениң қалыңлығы ҳеш қандай әҳмийетке ийе 
болмайды. Себеби, бундай жағдайда аберрацияны предметтиң үстиндеги шайша менен 
объектив арасындағы иммерсиялық қатламның қалыңлығын өзгертиў жолы менен 
компенсациялаў мүмкин. Иммерсиялық системалар микроскоптың ажырата алыў 
қәбилетлигин жоқарылатыў ушын да үлкен әҳмийетке ийе (97-параграфқа қараңыз). 

Окуляр тар дәстелерде жумыс ислейди, бирақ бундай жағдайда қыя дәстелер менен 
де жумыс алып барыўға туўры келеди. Сонлықтан окулярда астигматизмди, майданның 
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қыйсықлығын ҳәм хроматлық аберрацияны дүзетиўге тырысады (86-параграфқа қараңыз). 
Микроскоптың объективи менен окулярын алмастырып қойыўға болатуғындай етип 
ислейди, сонлықтан қойылған мәселеге сәйкес олардың ҳәр қыйлы комбинацияларын 
пайдаланыў мүмкин. Үлкен массаға ийе штатив ҳәм микроскоптың қозғалатуғын 
бөлимлерин муқыятлы түрде қозғалысқа келтиретуғын дүзилислер жақсы аппаратлардың 
үлкен бөлимин қурайды. 

в. Көриў трубалары. Көриў трубалары (телескоплар) менен көзди қашықлатылған 
предметлердиң деталларын көриў ушын қуралландырады. Олар да 𝐿1 объективи менен 𝐿1 
окулярынан турады; алыста жайласқан предметтиң ҳақыйқый (киширейтилген ҳәм 
төңкерилген) сүўрети лупадан қараған тәризли окуляр арқалы көринеди. Предметтен 
объективке шекемги қашықлықтан ғәрезли сүўрет объективтиң артқы фокаллық 
тегислигинде ямаса оннан азмаз алысырақта алынады. Усыған сәйкес окулярды бир қанша 
жылыстырыўға туўры келеди (фокусировкалаў). 

 

 
14.14. Көриў трубасындағы нурлардың жүрисиниң схема түриндеги сүўрети: тутас 

сызықлар – алыстағы объекттиң жоқарғы шетинен (𝐴 ноқатынан) келетуғын нурлар; 
штрихланған сызықлар төменги шетинен (𝐵 ноқатынан) келетуғын нурлар; 𝑂𝑐 = 𝑓1 – 𝐿1 
объективтиң фокуслық қашықлығы; 𝑐𝑂′ = 𝑓2 – 𝐿2 окулярының фокуслық қашықлығы; 

𝑀𝑁 − шексизликке аккомодацияланған көздиң қарашығы. 
 
14.14-сүўретте алыстығы объект көринетуғын көриў мүйеши φ арқалы белгиленген. φ' 

– сүўрет көринетуғын көриў мүйеши. Ҳақыйқатында да, көзге параллель нурлар келип 
түседи ҳәм сүўреттиң шетлеринен келип жететуғын нурлардың арасындағы мүйеш 𝜑′ =
𝑏𝑂′𝑎 ға тең, себеби 𝑎 ҳәм 𝑏 лар окулярдың фокаллық тегислигинде жатады. 

14.14-сүўретте көринип турғанындай, системаның үлкейтиўи 

𝒩 =
𝑡𝑔(𝜑′/2)

𝑡𝑔(𝜑/2)
=
𝑓1
𝑓2

 
(92.3) 

шамасына, яғный объектив пенен окулярдың фокуслық кашықлықларының қатнасына тең. 
Әдеттеги көз тынышлықта параллель нурларды қабыл етеди (шексиз қашықласқан 

ноқатты көреди); сонлықтан окулярдың алдыңғы фокаллық тегислиги объекттиң сүўретине 
сәйкес келиўи керек. Мысалы, егер объект шексиз қашықлықта жайласқан болса, онда 
объективтиң артқы фокусы окулярдың алдыңғы фокусы менен сәйкес келетуғындай етип 
қойылады (телескоплық система) (14.15-сүўрет). Сүўрет телескоплық системаның 
үлкейтиўин объективке келип түсиўши ҳәм окулярдан шығыўшы дәстелердиң 
диаметрлериниң қатнасы түринде аңлатыўға болатуғынлығын көрсетеди (яғный 
системаның кириў ҳәм шығыў қарашықларының диаметрлериниң қатнасы болған 𝐷1/𝐷2 
шамасындай) (110-шынығыўға да қараңыз).  

Объектив беретуғын сүўрет төңкерилген. Гейпара жағдайларда окуляр сүўретти 
төңкерилген етип қалдырады (астрономиялық трубалар), гейпара жағдайларда ақырғы 
есапта туўры сүўретти беретуғындай етип және бир рет бурады (төңкереди). Жерде турып 
бақлаў ушын әҳмийетли болған туўры сүўреттиң алыныўы ҳәр қыйлы жоллар менен әмелге 
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асырылады (окулярдың дүзилиси, қосымша төңкеретуғын призмалар – призмалы 
бинокллер). Пайдаланылатуғын ҳәр бир труба ушын апертуралық диафрагманы (кириў ҳәм 
шығыў қарашықлары) ҳәм көриў майданының диафрагмасын анықлайтуғын диафрагмалар 
менен оправаларды дурыс жайластырыў үлкен әҳмийетке ийе. 

 

 

14.15-сүўрет.  
Телескоплық системадағы нурлардың 

жүриси: системаның үлкейтиўи 

𝒩 =
𝜑′

𝜑
=
𝑓1
𝑓2
=
𝐷1
𝐷2
. 

 
Көриў трубалары ең дәслеп көзди қуралландырыў ушын арналған болғанлықтан, оның 

шығыў қарашығы көздиң қарашығының өлшемлеринен үлкен болмаўы керек. Бундай 
болмағанда трубадан шығатуғын жақтылық ағысының бир бөлими радуга тәризли қабық 
тәрепинен услап қалынады ҳәм сонлықтан сүўретти пайда етиўге қатнаспайды. Бул 
объективтиң сыртқы зоналарының жумыстан шығарылып тасланғанлығын аңғартады, қала 
берсе, ҳәрекеттеги апертуралық диафрагма хызметин бақлаўшының көзиниң қарашығы 
атқарады. Демек, объективтиң барлық бетиниң дурыс пайдаланылыўы ушын окулярды 
ҳәм трубаның узынлығын үлкейтиўди шығыў қарашығының керекли болған өлшемлерге 
ийе болатуғындай етип сайлап алыў керек. Түндеги бақлаўларда көздиң қарашығы 6-8 мм 
ден үлкен болмайды; күндизги жақсы жақтыландырыўда қарашықтың өлшеми шама 
менен 2-3 мм ге тең. 

Үлкейтиў 𝒩 = 𝐷1/𝐷2 шамасына тең болғанлықтан трубаның диаметрин толық 
пайдаланыў ушын рационал түрде пайдаланылатуғын минималлық үлкейтиў трубаның не 
мақсетлер ушын пайдаланылатуғынлығынан (күндизги ҳәм түнги бақлаўлар) ҳәм 
объективтиң өлшемлеринен ғәрезли түрде анықланылады. Объективи 𝐷 = 50 мм болған 
объектив ушын түнги бақлаўлардағы үлкейтиў 7-8 шамасынан киши (𝒩 = 50/7), ал 
күндизги бақлаўларда 20 дан болмаўы керек (𝒩 = 50/2,5). Үлкен телескоплар ушын болса 
(𝐷 = 500 мм) минималлық үлкейтиў 75 тен (жулдызларды бақлаў) 200 ге шекем (Қуяшты 
бақлаў) болыўы керек. Жүдә үлкен үлкейтиўлерди пайдаланыў да зыянлы болады, өйткени 
инструменттиң шығыў қарашығы көздиң қарашығынан киши болатуғын жағдайларда 
сүўреттиң сетчаткадағы жақтыландырылыўы кескин түрде кемейеди. Деталлардың 
айырмасы да жақсыланбайды, себеби сетчаткадағы сүўреттиң өлшемлериниң үлкейиўи 
менен сүўреттеги предметтиң ҳәр бир ноқатының дифракциялық тарқалыўының кеңлиги 
де үлкейеди (96-параграф пенен салыстырыңыз). 

Шығыў қарашығының төменги шеги сыпатында 1 мм диң шамасындағы шаманы алыў 
керек. Усыған сәйкес, объективи 50 мм болған трубаның максималлық пайдалы үлкейтиўи 
шама менен 50, ал ярым метрлик объективке ийе трубаның максималлық үлкейтиўи шама 
менен 500 ге тең болады. Солай етип, объективтиң ҳәр бир диаметри ушын рационаллық 
үлкейтиўлердиң салыстырмалы шекленген диапазонын көрсетиўге болады. Бул 
үлкейтиўлер окулярларды сәйкес түрде сайлап алыў менен тәмийинленеди. 

Көриў трубалары жүдә көп тарқалған ҳәм ҳәр қыйлы типтеги бинокллерден баслап 
астрономиялық телескопларга шекемги вариантлар түринде соғылады. Бул 
инструментлердиң объективлерин коррекциялағанда бас дыққат сфералық ҳәм хромат 
аберрацияларды дүзетиўге синуслар шәрти орынлаўға қаратылады. Оның ушын еки 
линзалық системаларды пайдаланыў керек болады (82-параграфқа қараңыз). Соның менен 
бирге ҳәзирги заман трубаларын горизонттың кең участкаларын анық көриўге 
мүмкиншилик беретуғын қурамалы болған объективлер менен соғылады. Трубалардың 
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окулярлары үлкен шамадағы көриў мүйешлерине ийе болыўы керек (40 тан 70° қа 
шекемги) ҳәм, сонлықтан, олардағы қыя нурлардың астигматизмин, майданның 
майысыўын ҳәм хроматизмди жоқ етиў талап етиледи. Сонлықтан окулярларды барлық 
ўақытта қурамалы, кеминде еки линзадан туратуғын етип соғады. 

Астрономиялық бақлаўлар өткериў ушын арналған трубаларға (телескоплар) ең 
жоқары талап қойылады. Шығыў қарашығының мүмкин болған өлшеминде мүмкин болған 
үлкен үлкейтиўди ҳәм соған сәйкес деталлардың жақсы ажыралыўын тәмийинлеў ушын 
биз объективлериниң диаметрлери мүмкин болғанынша үлкен телескопларды 
пайдаланыўдың зәрүрли екенлигин көремиз (96-параграф пенен салыстырыңыз). Жүдә 
әззи болған жулдызларды бақлаў мәселесине байланыслы да тап сондай талап пайда 
болады (95-параграфты қараңыз). Рефлекторлар, яғный шашыратыўшы объективке ийе 
болған телескоплар ҳәзирги ўақытлардағы ең күшли трубалар болып табылады. Ең 
биринши шашыратыўшы телескоп Ньютон тәрепинен соғылды (1672-жылы). Ол линзадан 
туратуғын объективлерди сөзсиз хроматлық аберрацияға ийе деп есаплады. Ньютонның 
пикириниң дурыс емес екенлиги белгили (86-параграфқа қараңыз) ҳәм ахромат 
объективлерди соғыў мүмкин. Ҳәзирги ўақытлары оғада жақсы рефракторлар бар; бирақ, 
үлкен линзалық объективти соғыўға жарайтуғын бир текли шийше дискти соғыўға 
салыстырғанда үлкен диаметрге ийе айнаны соғыў аңсат. Сонлықтан шашыратыўшы бетти 
соғыўдың дәллиги ушын қойылатуғын талап сындырыўшы бетти соғыў ушын қойылатуғын 
талаптан шама менен төрт есе жоқары болса да, жүдә үлкен болған айна объективлерди 
соғыў жеңилирек мәселеге айланды. Мысалы, ҳәзирги ўақытлары айнасының диаметри 
шама менен 5 м болған рефлектор ислеп тур (Маунт-Паломар обсерваториясы) ҳәм 
диаметри 6 м болған рефлектордың иске түсиўи күтилмекте (СССР). Ал ислеп турған 
рефракторлардың объективиниң диаметри барлығы болып 1 м ге жетеди74. 

Принципинде рефрактордың схемасы 14.14-сүўретте көрсетилгендей. 
Ньютон тәрепинен усынылған ең әпиўайы типтеги рефлектордың схемасы 14.16-

сүўретте келтирилген. 𝐵 – шағылыстырыўшы айна. Тегис аўыстыратуғын S айнасы тийкарғы 
дәстениң сыртында окулярды ҳәм бақлаўшының басын жайластырыў мүмкиншилигин 
пайда етиў ҳәм жүдә үлкен болған дифрагмаластырыўды болдырмаў ушын хызмет етеди. 
Ҳәзирги ўақытлардағы жүдә үлкен болған рефлекторларда бақлаўшыны трубаның ишине 
жайластырыў салыстырмалы үлкен емес ҳәм руқсат етиў мүмкин болғандай экранласыўға 
алып келген болар еди. Бирақ, жақтылық нурларының тийкарғы жүриси областындағы 
бақлаўшының денесинен шығатуғын жыллылық тоқлары сүўреттиң сапасының күшли 
төменлеўине алып келеди. Сонлықтан аўыстырыўшы айнаны сақлайды. 

 

 

 

14.16-сүўрет. Ньютонның 
рефлекторының схемасы. 

14.17-сүўрет. Ломоносов-Гершелдиң 
рефлекторының схемасы. 

 

                                                      
74 Айнасының диаметри 6 м болған рефлектор ("Үлкен азимуталлық телескоп") 1975-жылы 30-

декабрь күни иске түсти ҳәм ол сол ўақытлардағы дүньядағы ең үлкен телескоп болып есапланды 
(Аўдарыўшы). 
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14.17-сүўретте Ломоносов тәрепинен ойлап табылған шағылыстырыўшы телескоптың 
(рефлектордың) схемасы көрсетилген. Бундай телескопты кейинирек Гершель тәрепинен 
де соғылды. Бул схеманың өзине тән болған өзгешелиги қосымша 𝑆 айнасының жоқ 
болыўы (бул жағдай айрықша әҳмийетли болып табылады, себеби сол ўақытлары жақсы 
айнаны соға алмайтуғын еди) ҳәм нурлардың бас жүрисиниң жолындағы экранласатуғын 
тосқынлықты сапластыратуғын шағылыстырыўшы B айнасының қыялығы менен ажыралып 
турады. Көшерге қыя бағытта тарқалатуғын дәстелер менен ислеў зәрүрлиги бул 
рефлекторлардағы сүўретлердиң сапасының төменлеўине алып келеди. 

Рефлекторларда хромат аберреция болмайтуғын болса да, бирақ айналардың 
сфералық формасында сфералық аберрация әдеўир кесент жасайды. Сонлықтан, жақсы 
рефлектордларда асфералық айналарды, мысалы, айланыў параболоиды түриндеги 
айналарды пайдаланыўға туўры келеди. Бундай айналарды соғыў техникалық жақтан 
әдеўир қурамалы. Әдетте 14.18-сүўретте көрсетилген жағдайға уқсас болған еки тегис емес 
(бас ҳәм екинши) асфералық айналарды қолланады (Кассегрен системасы). Усындай 
рефлекторларды буннан былай жетилистириў айналардың ҳәр бири тәрепинен 
қосылатуғын аберрециялардың өз-ара компенсациясы арқалы әмелге асырылады. 

 

  
14.18-сүўрет. Кассегрен рефлекторының 

схемасы. 
14.19-сүўрет. Д.Д.Максутовтың менискли 

телескопларының бириниң схемасы.  
 
Солай етип, эллипс ҳәм гипербола тәризли айналарды пайдаланып тек сфералық 

аберрация ғана емес, ал кома да сапластырылған системаларды алыўға болады екен. 
Көринип турғанындай, усындай жол менен ең жетилискен гигант телескопларды алыўдың 
мүмкиншилиги туўылады. 

Оптикалық жақтан жүдә жетилискен ҳәм салыстырмалы қымбат емес системаны 
алыўдың жүдә сәтли шешими болып айналық оптика линзалық оптика менен биргеликте 
хызмет ететуғын аралас системалардың дөретилиўи болып табылады. Бундай 
системаларда бир қатар зыянлы аберрациялар толығы менен сапластырылады. Бундай 
түрдеги системалардың ишиндеги ең жетилискени Д.Д.Максудовтың менискли 
системалары болып табылады (14.19-сүўрет). Бундай системаларда 𝐵 шағылыстырыўшы 
сфералық айна сфералық бет пенен шекленген M мениск (77-параграфқа қараңыз) пенен 
биргеликте хызмет етеди. Аберрациясы айнаның аберрациясын компенсациялайтуғындай 
етип есапланған менискти пайдаланып бас аберрациялары салыстырмалы тесигиниң 
өлшемлери тап сондай болған линзалық системаның аберрациясынан көп есе киши болған 
системаларды алыўдың сәти түседи. Д.Д.Максудов берген мағлыўматлар бойынша 
салыстырмалы тесик 1:5 болған жағдайда менискли системада эквивалент болған 
линзалық объективке салыстырғанда сфералық аберрация 11 есе, кома 11 есе, 
сферохромат аберрация 124 есе, екинши спектр 640 есе ҳәм үлкейтиў хроматизми 3,8 есе 
үлкен болады. Есаплаў менен соғыўдың (сфералық бетлерди!) салыстырмалы 
әпиўайылығының қосындысындағы бул артықмашлық менискли системаларды 
оптотехниканың оғада зор жетискенлиги дәрежесине көтереди. Усындай принципте 
рефлектордың қәлеген типин, соның менен бирге жүдә жетилискен түрин соғыў мүмкин. 
Мысалы, 14.19-сүўрет Максудов принципи бойынша Кассегрен типиндеги телескопты 
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соғыўды иллюстрациялайды. Усы принцип бойынша ҳәзирги ўақытлары жүдә жақсы 
астрономиялық қураллар да, турмыста қолланылатуғын киши әсбаплар да (көз әйнек-
бинокллер, фотообъективлер ҳ.т.б) соғылады. 

 
§ 93. Проекциялық дүзилислер 

 
Алдыңғы параграфта қарап өтилген оптикалық қураллар көзге жәрдем бериў ушын 

арналған ҳәм олар жормал сүўретти береди. Бул сүўретти окуляр арқалы қарап турған тек 
бир бақлаўшы көреди (субъектив бақлаў). Әсбаплардың басқа типи ҳақыйқый сүўретлерди 
береди ҳәм оларды экранға түсиреди. Сонлықтан бундай сүўретти аудиторияның барлығы 
көреди (объектив бақлаў). Бундай қуралларды проекциялық қураллар деп атайды, соңғы 
ўақытлары олар айрықша тарқалды (проекциялық фонарь, киноаппарат). 

Проекциялық системаның мақсети жақтылық шығаратуғын ямаса жақтыландырылған 
предметтиң үлкейтилген сүўретин бериў болып табылады. Оны әмелге асырыў ушын 
сүўретти анық түрде алыныўына сәйкес жылжытыў мүмкин болған проекциялық 
объективтиң бас фокаллық тегислигиниң қасына сол предметти жайластырады. 
Өлшемлери әдетте проекциялық объективтиң өлшемлеринен үлкен болған диапозитивти 
ямаса сызылманы проекциялаў көбирек тарқалған. Объективтиң сфералық ҳәм хромат 
аберрациядан, астигматизмнен ҳәм майданның қыйсықлығынан дүзетилген болыўы 
керек. Өзиниң өзгешеликлери бойынша жақсы проекциялық объектив фотографиялық 
объективке жақынлайды. 

Үлкен үлкейтиўлердеги жүдә әҳмийетли болған мәселе объекттен келип жететуғын 
жақтылық ағысын жақсы пайдаланыўдан ибарат. Себеби сол жақтылық ағысының 
үлкейтилген сүўретти бети бойынша тарқалыўы керек. Объекттиң өлшемлери үлкен 
болғанлықтан объекттен шыққан жақтылықтытың барлығын салыстырмалы үлкен 
болмаған проекциялық объективке қарай бағытлаў ушын зәрүрли болған арнаўлы 
жақтыландыратуғын дүзилистиң болыўы зәрүрли. Бул 14.20-сүўретте көрсетилгендей 
жайласқан үлкен өлшемге ийе болған кысқа фокуслы 𝐶 конденсорының жәрдеминде 
жүзеге келтириледи. Бундай жағдайда конденсордан шыққан жақтылық О проекциялық 
объективиниң кириў қарашығында қосылыўы керек. Екинши тәрептен объективтен D 
предметке шекемги қашықлық экрандағы сүўреттиң анық болыўына сәйкес келетуғын 
болғанлықтан конденсор менен объектив бир бири менен сәйкеслендирилген болыўы 
шәрт. 

 

  
14.20-сүўрет. Проекциялық дүзилистеги нурлардың жолының схема түриндеги сүўрети. 𝐶 
конденсоры жақтылықтың дерегин 𝑂 объективиниң кириў қарашығына проекциялайды; 

𝑂 объективи 𝐷 диапозитивин алыстағы экранға проекциялайды. 
 
Ҳәзирги заман жақтылық күши жоқары болған объективлер мөлдир емес объектлерди 

де проекциялаў мүмкиншилигин береди (эпипроекция). Бул жағдайда объект (сызылма) 
қапталда турған лампалар ҳәм айналардың жәрдеминде күшли жақтыландырылады ҳәм 
жақтылық күши үлкен болған объектив жақтыландырылған предметти экранға 
проекциялайды. Көп санлы әсбапларда мөлдир (диа) ҳәм мөлдир болмаған (эпи) 
объектлерди проекциялаў ушын арналған дүзилислер комбинацияланған. Усындай 
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типтеги әсбапларды эпидиаскоплар деп атайды. 

Микроскопиялық объектлерди проекциялаў ушын окуляры арнаўлы проекциялық 
дүзилис пенен алмастырылған микроскоп пайдаланылады; қала берсе, арнаўлы түрде 
аўысытырылған окуляр менен ямаса ҳәтте окулярсыз-ақ экранда ҳакыйқый сүўретти алыў 
мүмкин. 

Үлкен үлкейтиў менен микропроекциялаўдағы үлкен қыйыншылық сүўреттиң 
жақтылығының жеткиликсизлиги менен байланыслы. Жақтыландырыўшы системалардың 
жетилистирилиўине қарамастан усы ўақытларға шекем үлкен аудиториялардағы 
микропроекциялаў ислери жүдә жаман түрде әмелге асады75. 

 
§ 94. Спектраллық аппаратлар 

 
Оптикалық қураллардың ишинде бир қанша басқаша орынды жақтылық шығарып 

турған объекттиң сүўретин емес, ал сол объект тәрепинен жиберилетуғын жақтылықтың 
спектраллық қурамын изертлеў ушын қолланылатуғын спектраллық аппаратлар ийелейди. 
Усыған сәйкес спектраллық аппараттың үлкен бөлимин жақтылықты толқын узынлыгы 
бойынша жаятуғын дүзилис ийелейди. Бундай орынды әдеўир дисперсияға ийе болған 
материалдан исленген призма, дифракциялық пәнжере ямаса қандай да бир 
интерференциялық әсбап ийелейди. Соңғы екеўи монохромат жақтылыққа жеткиликли 
дәрежеде жақын болған жақтылықты толық таллаў ушын хызмет етеди. Себеби, бул 
әсбаплардың дисперсиялық областы жүдә шекленген. Сонлықтан оларды жийи түрде 
призмалық ҳәм дифракциялық спектраллық аппаратлар менен биргеликте пайдаланады 
ҳәм олар усындай түрдеги ең кең тарқалған қураллар болып табылады. 

Призмалық спектрографтың схема түриндеги дүзилиси 14.21-сүўретте көрсетилген. 
Егер аппарат спектраллық реңлер түринде жүдә тар жақтылық шығарып турған объекттиң 
сүўретин тәмийинлей алатуғын болса, онда таза спектрди алыў мүмкин болады. Бундай 
жағдайда толқын узынлығы бойынша бир бирине жүдә жақын болған сүўретлер бир 
бириниң үстине түспейди. Сонлықтан, әсбаптың әҳмийетли бөлими еки пышақтан 
туратуғын S саңлағы болып табылады. Бул пышақларды винттиң жәрдеминде 
жақынластырыў ямаса алыслатыў мүмкин. Саңлақтың кеңлиги бир неше мыңнан бир 
миллиметрден бир наша онлаған миллиметрге шекем өзгертиледи; арнаўлы мақсетлерде 
кеңлеў болған саңлақларды да пайдаланады. 

Объективлер менен призмалардың системасы фотопластинка жайласқан EE 
тегислигиндеги саңлақтың анық сүўретин тәмийинлейди. Саңлақтан өткен жақтылық 
призма арқалы өтетуғын болғанлықтан астигматизмди жоғалтыў мақсетинде оған келип 
түсиўши дәстени параллель етиў керек (84-параграфқа қараңыз). Бундай мақсетте алдыңғы 
труба (коллиматор) пайдаланылады. Бул трубада S саңлағы 𝐿1 линзасының фокаллық 
тегислигинде жайласады. Саңлақ киши өлшемлерге ийе (кеңлиги бойынша миллиметрдиң 
жүзден бир бөлегиндай ҳәм бийиклиги 3-4 мм дей) ҳәм 𝐿1 объективиниң көшеринде 
жайласатуғын болғанлықтан сол 𝐿1 объективи ҳәр қыйлы толқын узынлықларына ийе 
дәстелердиң параллеллигин тәмийинлеў ушын тийкарынан сфералық ҳәм хромат 
аберрациядан аза етилген болыўы керек. Сонлықтан әдетте коллиматордың объективин 
желимленген ахромат линзадан соғады. 

Призмадан шығатуғын параллель нурлар ҳәр қыйлы толқын узынлықлары ушын ҳәр 
қыйлы бағытларға ийе болады ҳәм олар арасындағы мүйеш призманың материалы менен 

                                                      
75 Әлбетте, бул гәплер санлы видиокамералар болмаған ўақытларда жазылған. Ҳәзирги 

ўақытлардағы видиокамералар микроскопта көринетуғын қәлеген сүўретти үлкен экранларға 
проекциялай алады (Аўдарыўшы). 
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олардың санына байланыслы бир бири менен бир неше градусты қурайды. Бирақ, ҳәтте 
күшли дисперсия орын алғанда да ҳәр қыйлы бағытлар арасындағы мүйештиң шамасы бир 
неше градустан үлкен болмайды. Сонлықтан, камераның объективи үлкен болмаған көриў 
майданына ийе болады; бирақ, соған қарамастан, ҳәзирги заман аппаратларында үлкен 
салыстырмалы тесикке ийе болған объективлер жийи керек болады76. Олар сфералық 
аберрация менен комадан дүзетилген болыўы керек. Хромат аберрация бойынша 
коррекция киргизиў шәрт емес. Себеби, ҳәр қыйлы толқын узынлығына ийе болған нурлар 
пластинканың ҳәр қыйлы ноқатларында сүўретлерди береди. Сонлықтан ҳәр қыйлы 
узынлықлардағы толқынлар ушын сүўреттиң анықлығы пластинканың сәйкес қыялығының 
менен тәмийинленеди. Бирақ, тилекке бир тегисликте жататуғын спектрди алыўға 
мүмкиншилик беретуғын системаны есаплаў сәйкес келеди. Бундай болмаған жағдайда 
фотопластинканы сәйкес түрде иймейтиўге туўры келеди. Бундай операцияны орынлаў 
арнаўлы формаға ийе болған кассеталарды пайдаланыў арқалы әмелге асырылады. 

 

 
14.21-сүўрет. Спектрографтағы нурлардың жолының схема түриндеги сүўрети: 𝑆 — 

саңлақ, 𝐿1 — коллиматордың объективи; 𝑃 — призма; 𝐿2 — камераның объективи; ЕЕ — 
фотопластинка. 

 
Объективлердиң өлшемлери призманың өлшемлери менен ҳәр қыйлы толқын 

узынлықларына ийе болған ҳәр қыйлы бағытларда тарқалатуғын дәстелердиң 
диафрагмаласыўының болмайтуғындай етип сайлап алынады. Призманың өлшемлери 
үлкейгенде әсбапқа түсетуғын жақтылықтың муғдары (аппараттың жақтылық күши) ғана 
үлкеймейди, ал оның ажырата алыўшылық қәбилетлиги де, яғный бир бирине жақын 
толқын узынлықларын айырыў мүмкиншилиги де үлкейеди (100-параграфты қараңыз). 

Коллиматордың көшеринде жатқан саңлақтың орайынан шыққан параллель дәсте 
түсиў тегислигинде призманың бас кесимине ийе болады; саңлақтың басқа ноқатларынан 
шыққан дәстелер бас кесимге мүйеш пенен келип түседи ҳәм саңлақтың сәйкес нокаты 
орайдан қаншама алыста жайласқан болса көберик сынады. Сонлықтан туўры мүйешли 
саңлақ өзиниң иймек тәрепи менен спектрдиң қызыл тәрепине қарай жайласқан доғаның 
түринде сүўретленеди. Спектраллық сызықлардың бул майысыўы саңлақ жоқарыда 
жайласқанда ҳәм коллиматордың объективиниң фокусы қысқа болғанда күшлирек 
болады. 

Көзге көринетуғын жақтылық пенен ислеўге арналған әсбаплардағы призманың (ҳәм 
линзалардың) материалы болып үлкен дисперсияға ийе шийше (флинт, ал ультрафиолет 
ушын арналған әсбапларда — кварц ямаса сильвин (λ > 200 нм ушын) ҳәм флюорит (λ < 200 

                                                      
76 Диаметри 15 см болғанда салыстырмалы тесиги 1:0,7 болған объективи бар спектрографлар 

бар. 
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нм ушын) хызмет етеди. Инфрақызыл спектрографлар тас дузынан ямаса сильвиннен, 
соның менен бирге кварцтан, флюориттен ҳәм басқа да арнаўлы материаллардан соғылған 
оптика менен тәмийинленеди. 

Ҳәр қыйлы толқын узынлықларына ийе нурлардың бағытлары арасындағы мүйеш 
(∆𝜑/∆𝜆 – мүйешлик дисперсия) призмалардың саны, олардың материалы ҳәм 
сындырыўшы мүйешлердиң шамасы бойынша анықланады. Призмалардың айырымлары 
86-параграфта тәрийипленген. Призмадағы дисперсия оның нурлардың параллель 
дәстесиндеги орнынан да ғәрезли. Егер нурлардың түсиў мүйеши минималлық аўысыўдың 
орнына сәйкес келетуғын мүйештен киши болса, онда дисперсия күшли үлкейеди (86-
параграфқа қараңыз). Бирақ, бундай аўҳалда шығыўшы дәстениң кеңлиги түқсиўши 
дәстениң кеңлигинен әдеўир киши болады ҳәм бундай жағдайда призма үлкейтиўди 
беретуғын телескоплық система түринде ислейди (11-шынығыўға қараңыз). Бул жағдай 
спектраллық аппараттың жақтылық күши ушын унамсыз тәсир етеди. Қала берсе, усындай 
дүзилистеги мүйешлик дисперсияның әдеўир үлкейиўине байланыслы қысқарақ фокуслы, 
усыған сәйкес жақтылық күши үлкенирек болған камералық объективлерди пайдаланыўға 
болады. Сонлықтан спектрографлардың көпшилигинде призманы аўысыўдың 
минимумында жайластыратуғын болса да, гейпара ўақытлары усындай системалар 
пайдаланылады (В.М. Чулановский). Пластинкадағы ҳәм қыйлы толқын узынлығындағы 
сызықлардың арасындағы қашықлық (∆𝑙/∆𝜆 – сызықлы дисперсия) камераның 
объективиниң 𝑓′ фокуслық қашықлығынан ғәрезли болады: 

∆𝑙

∆𝜆
=
∆𝜑

∆𝜆
𝑓′. 

(94.1) 

Пластинкадағы саңлақтың сүўретиниң үлкенлиги коллиматордың объективиниң 
фокуслық қашықлығы 𝑓 пенен камераның обективиниң фокуслық қашықлығы 𝑓′ тан 
ғәрезли. Мейли саңлақ 𝑏 кеңлигине ҳәм ℎ бийиклигине, ал оның сүўрети сәйкес 𝑏′ ҳәм ℎ′ 
шамаларына ийе болсын. Призма аўысыўдың минимумында турған ўақытта 

𝑏′ =
𝑏𝑓′

𝑓
 ҳәм ℎ′ =

ℎ𝑓′

𝑓
 

теңликлериниң орын алатуғынлығын көриў қыйын емес. Усындай минимумға қойған 
ўақытта ҳәм монохромат жақтылық ушын саңлақтың майданы S менен оның сүўретиниң 
майданы S' тың қатнасы былайынша жазылады: 

𝑆

𝑆′
=
𝑓2

𝑓′2
. 

(94.2) 

Бул қатнас спектрографтың жақтылық күшин есаплаўда әҳмийетке ийе. 𝑓′2 шамасы 
үлкен болған сайын спектрографтың жақтылық күши соншама киши болады (135-
шынығыўға қараңыз). 

Солай етип, камералық спектрографтың фокуслық қашықлығының үлкейиўи (𝑓′) оның 
жақтылық күшин төменлетип сызықлы дисперсиясын кемейтеди екен. Бул жағдай жүдә 
пайдалы жағдай бола алады, себеби фотоэмульсиялардың түйиршикли структураға ийе 
болатуғынлығы себепли фотопластинкадағы еки сызықтың бир бирине жақын жайласыўы 
оларды айырыўды қыйынластырады. 

Әсбап тәрепинен жақтылықты ең жақсы түрде пайдаланыў ушын саңлақ пенен 
жақтылықтың дерегиниң арасына жақтылықтың коллиматордың объективин толтырыўы 
ушын көбинесе қосымша линзаны (конденсор) орналастырады. Конденсирдан шыққан 
дәстениң апертурасы коллиматордың апертурасынан үлкен болатуғын жағдай жақтылық 
ағысын көз-қарасы бойынша пайдалы емес. Бирақ коллиматордға келип түсетуғын 
дәстениң оның өлшемлеринен үлкен болыўы базы бир артықмашлыққа ийе болады. 
Себеби, бундай жағдайда теориялық таллаў ушын аңсат болған жақтыландырыўшың 
шәрти алынады (жақтыландырыўдың когерентлик дәрежесиниң киширейиўи, 22-
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параграфты қараңыз). Саңлақтан сәйкес қашықлықта жайласқан жақтылық дерегиниң 
үлкен сызықлы өлшемлеринде коллиматорды зәрүрли болған толтырыў конденсорды 
пайдаланбай, тек геометриялық жақтан жүзеге келтириледи. Бирақ усындай жағдайларда 
да, деректиң өлшемлери киши болған жағдайдағыдай, жақтылық дерегиниң анаў ямаса 
мынаў бөлимин айырып алыў ушын ҳәм саңлақ пенен сүўреттиң 
жақтыландырылғанлығының бир текли болыўын тәмийинлеў мақсетинде ҳәтте әдеўир 
қурамалы болған дүзилистиң конденсорын пайдаланады (виньетирлеўди сапластырыў, 89-
параграфқа қараңыз). 

 
§ 95. Жақтылықты қабыллаў. М.В.Ломоносовтың "Түнде көретуғын" трубасы 

 
Енди бизиң қабыл етиўши аппаратларымыздың жақтылыққа қалайынша реакция 

беретуғынлығына ҳәм оптикалық қураллардың жақтылықты қабыллаўда тутқан орнының 
қандай екенлигин қараймыз. 

Көздиң жақтылықты қабыл етиўи көриў нервиниң титиркениўи менен байланыслы 
Бундай титиркениў көздиң сетчаткалық қабығының жақтыландырыўының себебинен 
жүзеге келеди. Сетчатканың айырым элементлери титиркениўге бир биринен ғәрезсиз 
жуўап беретуғын болғанлықтан, сетчатканың жақтыландырылған бетиниң үлкейиўи 
айырым элементлердиң жақтылықтан титиркениўин күшейтпейди, ал жақтыландырылған 
майданның үлкейиўи түринде сезиледи. Сонлықтан жақтылық сезими сетчатканың 
жақтыландырылыўы, яғный сетчатканың бетиниң бир бирлигине түсетуғын жақтылықтың 
ағысы бойынша анықланады. Усы жағдайға байланыслы көз фотоаппаратқа усайды, 
фотоаппаратта да ҳәр бир берилген орындағы фотопластинканың қараўытыўы усы 
орынның жақтыландырылғанлығынан ғәрезли, ал жақтыландырылған бөлимниң 
өлшемлериниң үлкейиўи сүўреттиң майданын ғана үлкейтеди77. 

Бирақ фотопластинканың көзден өзгешелиги соннан ибарат, ол жақтылық ағысын 
ўақыт бойынша интеграллайды. Сонлықтан жақтыландырыўдың ўақытын үлкейтиў 
пластинканың ҳәр бир участкасының қараўылатыўының үлкейиўине алып келеди; усының 
нәтийжесинде егер жеткиликли дәрежеде узақ ўақыт жумыс ислеўге мәжбүрлегенде 
фотопластинканы оғада әззи ағысын регистрациялаў ушын пайдаланыўға болады. 
Керисинше, жақтылықтың узақ ўақыт тәсир етиўи, улыўма айтқанда, көздиң жақтылықты 
қабыл етиўин үлкейтпейди ҳәм егер сетчатканың жақтыландырылғанлығы жүдә киши 
болғанда биз жақтылықты сезбеймиз (титиркениў шегинен киши) ҳәм титиркениўди 
узайтыў исти жақсыламайды. Қала берсе, көздиң жақтылындырыў шараятларына 
ийкемлесиў қәбилетлиги (адаптация) ҳәм басқа да физиологиялық процесслерге 
байланыслы ўақыт элементи көриў сезиминде белгили орынды ийелейди (193-параграфты 
қараңыз). 

Фотоэлемент болса көзге ҳәм фотопластинкаға қарағанда өзгешеликке ийе. Ол сезгир 
беттиң жақтыландырылғанлығына реакция бермейди, ал жақтылық ағысына реакция 
береди. Себеби фототоқ, яғный жақтылықтың тәсиринде ўақыт бирлигинде ажыралып 
шығатуғын электронлардың саны барлық жақтыландырылған бет тәрепинен ўақыт 
бирлигинде жутылатуғын жақтылық энергиясына пропорционал. Сонлықтан 
фотоэлементтиң сезгирлигин әдетте люменге сәйкес келетуғын микроамперлерде береди. 

                                                      
77) Сетчатканың жақтыландырылғанлығы өзгермеген жағдайда жақтылық сезиминиң белгили 

бир шеклерде сүўреттиң өлшеминен ғәрезли болатуғынлығы көрсететуғын бақлаўлар да бар. 
Бундай жағдайда жақтылық сезими сүўреттиң мүйешлик өлшемлери 5 — 7° болғанда максимумға 
жетеди. Бул қубылыс өзиниң түсиндириўин еле тапқан жоқ ҳәм оның көздиң физиологиялық 
өзгешеликлери менен байланыслы болыўы мүмкин. 
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Егер бөлинип шыққан зарядлардың муғдары өлшенетуғын болса (сыйымлығы бар 
электрометр), онда фотоэлемент жақтылық тәсирин ўақыт бойынша интеграллайтуғын 
әсбап сыпатында да ислейди, ал пайда болған тоқтың күши өлшенетуғын болса 
(гальванометр), онда ўақыт бойынша интеграллаў орын алмайды. 

Келтирилген айырмашылықларына сәйкес жоқарыда айтылып өтилген әсбаплар 
жақынласып киятырған жақтылық шығарыўшы объектке ҳәр қыйлы жуўап береди. 
Фотоэлемент болған жағдайда жақтылық шығарып турған бет жақтылықтың ағысын 
үлкейтеди ҳәм, усыған сәйкес, тәсирди күшейтеди. Көз ҳәм фотокамера ушын ис басқаша 
болады, өйткени бундай жағдайда тек ағыс емес, ал сүўреттиң өлшемлери де үлкейеди. 

 

 
14.22-сүўрет. Сүўреттиң жақтыландырылғанлығының предметтиң жарықлығынан ҳәм 

оптикалық системаның параметрлеринен ғәрезлигин келтирип шығарыўға. 
 
Мейли 𝑃𝑄 (14.22-сүўрет) камера ямаса көз тәрепинен қабыл етилетуғын жақтылық 

шығарып турған бет, 𝑂 – оптикалық системаның орайы, 𝑃′𝑄′ – сүўрет, 𝑟 = 𝑂𝑀 ≈ 𝑂𝑃 ≈ 𝑂𝑄 
– предметке шекемги қашықлық, 𝑂𝑁 =  ℎ - сүўретке шекемги қашықлық болсын 
(камераның ямаса көздиң тереңлиги). S арқалы системаның кириў қарашығының 
майданын (объекттиң диафрагмасы ямаса көздиң қарашығының), σ арқалы 𝑃𝑄 майданын 
ҳәм σ' арқалы 𝑃′𝑄′ майданын белгилейик. Бундай жағдайда 

𝜎′ = 𝜎 cos𝜑
ℎ2

𝑟2
 

екенлигине көз жеткериў қыйын емес. Егер жақтылық шығарып турған беттиң 
жарықлығын 𝐵 арқалы белгилесек (есаплаўдың әпиўайы болыўы ушын бет Ламберт 
нызамын қанаатландырады, яғный 𝐵 бағыттан ғәрезли емес болған жағдайда), онда 
системаға бағытлайтуғын ағыстың денелик мүйеши 

Ω =
𝑆

𝑟2
 

шамасына тең болғанлықтан, системаға келип жететуғын ағыстың  

Φ = 𝐵𝜎 cos𝜑 · Ω = 𝐵𝜎 cos𝜑
𝑆

𝑟2
 

(95.1) 

аңлатпасы менен анықланатуғынлығын көриўге болады. 
Демек, фотопластинканың (сетчатканың) жақтыландырылғанлығы 

𝐸 =
Φ

σ′
=
𝐵𝑆

ℎ2
 

(95.2) 

шамасына тең. 
Бизиң көрип турғанымыздай, берилген 𝑆/𝑟2 шамасында жақтыландырылғналық 

деректиң жарықлығына пропорционал. Сонлықтан, көз ушын жақтылықты сезиў 
қашықлықтан ғәрезли емес, себеби ℎ шамасы 𝑟 диң өзгериўи менен ис жүзинде 
өзгермейди. Мысалы, узын көшедеги фонарлардың қатарына қарағанымызда биз көриў 
сезими бойынша олардың қашықлықларының ҳәр қыйлы екенлигине қарамастан, 
олардың барлығын бирдей жарқын деп баҳалаймыз (әлбетте, атмосфера толық мөлдир 
болған жағдайда) (10-шынығыўға қараңыз). Егер предмет h ты өзгерткендей шамаға 
жақынласпайтуғын болса, онда бул жағдай фотокамера ушын да дурыс. Үлкен 
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қашықлықтағы предметлер ушын ℎ тың шамасы линзаның 𝑓 фокуслық қашықлығына тең. 
Солай етип, фотокамерадағы жақтыландырылғанлық объективтиң (𝐷/𝑓)2 жақтылық 

күшине пропорционал. 𝐸 =
𝐵𝑆

ℎ2
 қатнасы киши жарықлыққа ийе предметлерди көргенде 

(сүўретке түсиргенде) неликтен бизиң көзимиздиң қарашығын үлкейтетуғынымызды 
(ямаса объективтиң апертуралық диафрагмасын үлкейтетуғынымызды) көрсетеди.  

Сетчатканың жақтыландырылғанлығы объекттиң жарықлығына пропорционал 
болғанлықтан, жүдә жарық объектлерге қараў көзде аўыртыў сезимин пайда етеди. 
Изертлеўлер көз тәрепинен аўрыўсыз қабыл етилетуғын жарықлықтың жоқарғы шегиниң 
шама менен 16·104 кд/м2 шамасына тең болатуғынлығын көрсетеди. Демек, қыздырыў 
лампасының спиралына қараў көз ушын жағымлы болмайды. Егер бул спиралды гүңгирт 
колбаның ишинде жайласқан болса, онда тап сол ағыс әдеўир үлкен бет тәрепинен 
шыгарылады ҳәм жарықлық күшли кемейеди. Солай етип, жақтыландырыўдың ҳәр қыйлы 
арматураларын дөретиўде қойылатуғын мәселелердиң бири (7-параграфқа да қараңыз) 
жақтылық ағысының шамасын сезилерликтей өзгертпей ҳәм усыған сәйкес 
предметлердиң жақтыландырыўын сезилерликтей кемейтпей жақтылықтың дерегиниң 
жарықлығын кемейтиў болып табылады. 

Жүдә алыста жайласқан предметлерге қарағанда көздиң ажырата алыўшылық 
уқыплығы менен байланыслы олардың сүўретлери шеклик мәниске шекем киширейеди. 
Бундай жағдайда орташа жақтыландырылғанлық объекттиң жарықлығы бойынша 
анықланбайды. Сүўреттиң өлшеми турақлы болғанлықтан, жақтыландырылганлық көзге 
келип түсетуғын ағысқа пропорционал, ал ағыс болса деректиң жақтылығының күшинен 
ҳәм оның көзге шекемги қашықлығынан ғәрезли. Сонлықтан, мысалы, көпшилигиниң 
ҳақыйқый жарықлығы Қуяштың жарықлығынан үлкен болса да, мүйешлик диаметриниң 
шамасы секундтан киши болған жулдызлар көзди қамастырмайды (көздиң көриўи 
төменлеп, басқа предметлерди көре алмай қалмайды). Ал, Қуяштың көзди қамастырыўы 
оның мүйешлик диаметриниң үлкен, шама менен 32' шамасына тең болыўы менен 
байланыслы, ал бул шама болса көздиң ажырата алыў қәбилетлигиниң шегинен әдеўир 
үлкен. 

Оптикалық әсбапты пайдаланып биз предметти оның сүўрети менен алмастырамыз, ал 
бул сүўретке ақырғы есапта көз бенен қараймыз ямаса ол қандай да бир басқа 
қабыллағышқа тәсир етеди. Бул сүўреттиң жарықлығын анықлаў ушын оннан келетуғын 
жақтылық ағысын, сүўреттиң майданын ҳәм дәстени шеклеп турған денелик мүйештиң 
шамасын есаплаў керек. 

 

 
14.23-сүўрет. Оптикалық системадағы сүўреттиң жарықлығын есаплаўға. 

 
Мейли, жарықлығы 𝐵 бағыттан ғәрезсиз болған дерек қандай да бир оптикалық 

системаның жәрдеминде майысыўсыз сүўретленетуғын болсын (апланат түрде, 85-
параграф пенен салыстырыңыз). Сүўреттиң жарықлығы 𝐵′ ты табамыз.  

𝑦, 𝜎 ҳәм 𝑢0 арқалы деректиң сызықлық өлшемин, майданын ҳәм апертурасын, ал 𝑦′, 𝜎 
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ҳәм 𝑢0

′  арқалы сүўреттиң өлшемлерин, майданын ҳәм апертурасын белгилейик; σ шамасы 
𝑦2 шамасына пропоционал. Деректен келетуғын толық ағысты есаплаў ушын элементар 
денелик мүйеш 𝑑𝛺 арқалы өтетуғын ағысты есаплаймыз ҳәм оны барлық апертура 
бойынша интеграллаймыз. 𝑑𝛺 = sin 𝑢  𝑑𝑢 𝑑𝜃 теңлигиниң орынлы екенлигин табыў қыйын 
емес. Бул теңликте 𝑢 арқалы элементар дәстениң көшери менен системаның көшери 
арасындағы мүйеш, θ – азимуталлық мүйеш (системаның көшериниң дөгерегиндеги). 
Соның менен бир ўақытта 𝑢 элементар дәсте менен σ майданға түсирилген нормал 
арасындағы мүйешке тең болғанлықтан сол σ дан келетуғын элементар ағыс 𝑑Φ =
𝐵𝜎 cos 𝑢  𝑑𝛺 = 𝐵𝜎 cos 𝑢 sin 𝑢  𝑑𝑢 𝑑𝜃 шамасына, ал 𝑢0 апертурасының шеклериндеги толық 
ағыс 

Φ = ∫ 𝑑𝜃

2𝜋

0

∫ 𝐵𝜎 cos 𝑢 sin 𝑢  𝑑𝑢

𝑢0

0

= 𝜋𝐵𝜎 sin2 𝑢0 

шамасына тең болады. Тап сол сыяқлы сүўретте келетуғын ағыс мынаған тең: 
Φ′ = 𝜋𝐵′𝜎′ sin2 𝑢0

′ . 
Апланатизм шәрти былайынша жазылады 

𝑛𝑦 sin 𝑢0 = 𝑛
′𝑦′ sin 𝑢0

′  
ямаса 

𝑛2𝜎 sin2 𝑢0 = 𝑛
′2𝜎′ sin2 𝑢0

′ . 
Бул аңлатпада 𝑛 менен 𝑛′ лер арқалы дерек пенен сүўрет жайласқан орталықлардың 

сыныў көрсеткишлери белгиленген. Системадағы жоғалтыўларды есапқа алмаған 
жағдайда  

Φ = Φ′ 
теңлигине ийе боламыз. Солай етип ең ақырында 

𝐵′ = 𝐵
𝑛′2

𝑛2
 

аңлатпасын аламыз. Егер 𝑛 = 𝑛′ теңлиги орынланатуғын болса, яғный дерек пенен сүўрет 
бир орталықта жайласқан болса, онда 

𝐵′ = 𝐵 
теңлиги орынлы болады.  

Солай етип, системадағы шағылысыў ҳәм жутыў менен байланыслы болған 
жоғатлыўларды есапқа алмағанда ҳәм сүўрет дерек турған орталықтай орталықта турған 
жағдайда қәлеген системадағы сүўрет пайда болғанда сүўреттиң жарықлығы деректиң 
жарықлығына тең болады. 

Көрсетилип өтилген бул нәтийже оптикалық системаның сүўреттиң өлшемлерин 
киширейтиў менен бирге жақтылық ағысы тарқалатуғын денелик мүйешти 
үлкейтетуғынлығы менен байланыслы (79-параграфты қараңыз). Нәтийжеде оптикалық 
система арқалы объектти бақлағанымызда бир жарықлықта ҳеш нәрсе де утпаймыз. Бирақ, 
бул жағдай өлшемлери бойынша инструменттиң ажырата алыў шеклеринен үлкен болған 
объектлерди бақлағанда ғана орынлы. Ондай болмаған жағдайда оптикалық әсбап пенен 
қуралланған көздиң сетчаткасында пайда болған өзгермейтуғын өлшемлерге ийе сүўрет 
объективтиң диаметри қанша үлкен болса, соншама көп жақтылық ағысын алады. Солай 
етип, үлкен телескоптың жәрдеминде қуралланбаған көз бенен бақлаў мүмкин болмаған 
жулдызларды бақлаў мүмкин. Өйткени, олар аспан гүмбезиниң фонында көринбейди. 
Телескоп пенен бақлағанда өлшемлерге ийе болған объекттиң жарықлығы сыяқлы аспан 
гүмбезиниң жарықлығы да өзгериссиз қалады (егер әсбаптағы жоғалтыўлар есапқа 
алынбаса), ал жулдыздың сүўретиниң жарықлығы (сетчаткадағы сәйкес орындағы 
жақтыландырылғандырылғанлық) объективтиң майданының қарашықтың майданына 
қатнасындай шамаға үлкейеди (яғный бир неше мың есе). Оптикалық система сүўреттиң 
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жарықлығын үлкейтпесе де, ол системаға келип түсетуғын ағысты сүўреттиң үлкен ямаса 
киши майданына жыйнаў арқалы оның жақтыландырылғанлығын әдеўир үлкейте алады. 
Буннан киши жарықлыққа ийе болған предметлерди сүўретке түсиргендеги үлкен 
жақтылық күшине ийе болған фотообъективлердиң әҳмийети көринип турады (135-
шынығыўға қараңыз). 

Труба арқалы жарық деректи қарағанда (мысалы, Қуяшты) сүўреттиң жарықлығы тек 
киширейетуғын болса да көздиң қамасыўы (көрмей қалыўы) қәўипиниң бар екенлигин 
аңғарыў керек. Оның себеби мынадан ибарат: сетчатканың майданының қанша үлкен 
бөлеги қамастыратуғын ямаса көзди соқыр ететуғын тәсирге ушыраған болса, оның 
көбирек бузылыўы да орын алады. Себеби адамның организми бул бузыўшы тәсирди 
нейтралластырыўға үлгермейди. 

Солай етип, оптикалық система үлкен объекттиң жарықлығын үлкейте алмайды ҳәм 
оны линзалардың бетиндеги шағылысыў менен шийшедеги жутылыўдың салдарынан 
жүзеге келетуғын жоғалтыўлардың себебинен дерлик барлық ўақытта киширейтеди. 
Бирақ, соған қарамастан, оптикалық система төмен жақтыландырылғанлық орын алғанда 
объектлердиң көриниўин жақсылаў ушын пайдалы болады. Себеп деталларды жақсы 
ажырата алыў мүмкиншилигинде. 91-параграфта көрсетилгендей, көздиң ажырата алыў 
қәбилетлиги киши жақтыландырылғанлықларда әдеўир төменлейди. Түнде болса 
жақтыландырылғанлық люкстиң он мыңнан бириндей шамаға киширейеди. Бундай 
жағдайда предметтиң жақтыландырылғанлығы фонның жақтыландырылғанлығынан он 
еседей үлкен болса да көздиң ажырата алыў қәбилетлиги 1' шамасынан 1° шамасына 
шекем өзгереди. Бундай шараятларда труба менен тәмийипленетуғын көриў мүйешиниң 
үлкейтилиўи объекттиң қуралланбаған көз бенен ажырата алыў мүмкин болмаған 
деталларын контурларын ажыратыўда үлкен артықмашлықларға ийе. Тап усындай мәнисте 
түнги ўақытлары оптикалық трубалар менен бинокллер жүдә пайдалы қуралларға 
айланады. Усы жағдайда М.В.Ломоносов биринши болып есапқа алды ҳәм 1756-жылы 
биринши "түнде көретуғын трубаны" соқты. 

Келип түсетуғын барлық жақтылық ағысын пайдаланыў шәрти орынланғанда түндеги 
бақлаўлар ушын пайдаланылатуғын трубалар мүмкин болғанынша үлкен үлкейтиўге ийе 
болыўы керек. Сонлықтан, оларда шағылысыўға байланыслы болған жоғалтыўлардың 
мүмкин болғанынша төменлетилген болыўы керек (аз сандағы шашыратыўшы бетлер 
ямаса ағартылған оптика, 135-параграфты қараңыз). Жақтылық ағысының барлығының 
көзге түсиўи ушын трубаның шығыў қарашығы көздиң қарашығынан үлкен болмаўы керек 
(6-8 мм). Максималлық үлкейтиўге шығыў қарашығын көздиң қарашығына тең етип 
қалдырған жағдайда объективтиң өлшемлерин мүмкин болғанынша үлкейтиў арқалы 
жетисиўге болады. 
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XV бап 
ОПТИКАЛЫҚ ӘСБАПЛАРДЫҢ ДИФРАКЦИЯЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ 

 
Қәлеген оптикалық система тәрепинен пайда етилетуғын сүўрет интерференцияның 

нәтийжеси болып табылады. Өйткени, нур оптикасының барлық нызамлары (туўры 
сызықты тарқалыў, сыныў, шағылысыў) өзлериниң мәниси бойынша жақтылық 
толқынының ҳәр қыйлы бөлимлериниң өз-ара интерференциясының нәтийжесинде келип 
шығатуғын нызамлар болып табылады. Биз бундай көз-қарасты, мысалы, синуслар шәртин 
келтирип шығарыўда пайдаландық (85-парагафқа қараңыз). Сонлықтан, оптикалық 
сүўреттиң толық теориясының, ал соған сәйкес қәлеген типтеги оптикалық әсбаплардың 
теориясының интерференциялық теория болыўы керек. Атап айтқанда, кириў қарашығы 
тәрепинен кесип алынатуғын нурлардың конусын шеклеў менен байланыслы болған 
жақтылық толқынының дифракциясы (оптикалық системаны қурайтуғын линзалардың, 
айналарды ҳәм диафрагмалардың шети) сүўретлердиң стигматлығының бузылыўына 
принципиаллық жақтан алып келеди. Көрсетилген дифракциялық қубылыслардың орын 
алыўына байланыслы идеал түрдеги стигматлықтың болыўы мүмкин емес: ноқат 
дифракциялық дөңгелек пенен сүўретленеди ҳәм бул жағдай сүўреттиң жүдә майда болған 
деталларын ажыратыў мүмкиншилигин шеклейди. Демек, сүўреттиң деталларын ажырата 
алыў ҳаққындағы мәселе (оптикалық әсбаптың ажырата алыў қәбилетлиги) шешиў ушын 
оптикалық системадағы дифракциялық процесслерди қараў зәрүрли болған мәселе болып 
табылады. 

 
§ 96. Объективтиң ажырата алыў күши 

 
Мейли трубаның ямаса фотоаппараттың объективине жақтылықтың шексиз алыстығы 

дерегинен, мысалы, жулдыздан тегис толқын келип түсетуғын болсын. Трубаның тесигин 
шеклеп туратуғын дөңгелек қаснақтың шетлериндеги дифракция объективтиң фокаллық 
тегислигинде ноқаттың стигмат сүўретиниң пайда болыўына емес, ал 
жақтылындырылғанлықтың қурамалы тарқалыўына алып келеди: интенсивлиги тез 
кемейетуғын орайлық максимум қараңғы сақыйнаға; әдеўир әззирек болған екинши 
максимумға ҳ.т.б. айланады (42-параграфқа қараңыз, 9.7-𝑏 сүўрет). Биринши қараңғы 
сақыйнаның радиусы φ мүйеши бойынша анықланады төбеси объективтиң орайында 
жайласқан). Бул мүйештиң шамасы түсиўши толқын монохромат ҳәм λ толқын узынлығына 
ийе болғанда 

𝐷 sin𝜑 = 1,22𝜆 (96.1) 
шамасына тең (𝐷 арқалы объективтиң диаметри белгиленген). Ақ жақтылық болған 
жағдайда сүўрет усындай монохромат сүўретлердиң қосындысынан турады. 

Фокаллық тегисликтеги биринши қара сақыйнаның радиусы 𝑟 былайынша 
анықланады: 𝑟 = 𝑓 𝑡𝑔𝜑, бул теңликтеги 𝑓 объективтиң фокуслық қашықлығы. φ мүйеши 
кишкене болғанлықтан 𝑟 = 1,22𝑓𝜆/𝐷, яғный объективтиң диаметри үлкен болған сайын 𝑟 
диң шамасы соншама киши болады78. 

Егер объектив бир биринен ψ мүйешлик қашықлығында жайласқан узақтағы 𝑆1 ҳәм 𝑆2 
жулдызларына қараған болса, онда олардың ҳәр қайсысы орайлары фокаллық тегисликте 
𝑆1 ҳәм 𝑆2 сүўретлерине сәйкес келетуғын ноқатларда жайласқан дифракциялық 
дөңгелеклерди береди (15.1-𝑎 сүўрет). 

𝑆1 ҳәм 𝑆2 дереклери когерентли емес нурларды жиберетуғын болғанлықтан 

                                                      
78 Баянланып атырған жағдай жуқа объектив болған жағдайда дурыс. Улыўма жағдайда 

объектив ҳаққында емес, ал оның шығыў қарашығы ҳаққында гәп етиў керек. 
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бақлаўшыға көринетуғын сүўрет еки дөңгелектиң жақтылы ҳәм қараңғы сақыйналарының 
қосындысынан турады. Егер дөңгелеклердиң орайлары бир бирине жақын ҳәм олардың 
радиуслары әдеўир үлкен болатуғын болса, онда бир бириниң үстине түсетуғын 
сақыйналардың системасы бир биринен айрылып көринип турған еки сүўрет ҳаққында 
тәсир пайда етпейди: объектив жақтылық шығарып еки ноқатты айыра (ажырата) алмайды. 
Деталларды ажыратып көриўге кесент беретуғын бир бириниң үстине түсиў көздиң ямаса 
фотопластинканың контрастқа сезгирлигинен ғәрезли, яғный бир қанша анық емес шама 
болып табылады. Рэлей бойынша анықлық ушын ажырата алыўдың шеги сыпатында бир 
дөңгелектиң қараңғы сақыйнасы екинши дөңгелектиң жақтылы орайы арқалы өтетуғын 
жағдайды қабыл етеди (50-параграфты да қараңыз). Бул жағдайда 
жақтыландырылғанлықтың тарқалыўын беретуғын иймекликлердиң ординаталары (15.15-
сүўрет) олардың кесилисиў ноқатында максимумдағы ординатаның 0,4 ин қурайды. 
Сонлықтан алынған иймекликте опырылып түсиў орнындағы ординатаның мәниси 
максимумдағы ординатаның мәнисиниң 75 процентин қурайды79. Улыўма айтқанда, 
әдеттегидей көз ямаса фотопластинка максимумнан 25 проценттен кем шамаға 
айрылатуғын болған жағдайда опырылып түсиўди айыра алады. 

 

 
15.1-сүўрет. Бир биринен үлкен болмаған мүйешлик қашықлықта жайласқан алыстағы еки 

жулдызды бақлағанда алынатуғын дифракциялық сүўреттиң улыўма түри (𝑎); еки 
ноқаттың сүўретиндеги ажыратыўдың шеги (Рэлей критерийи) (𝑏). 

 
Рэлей критерийине сәйкес келетуғын жайласыўда биринши қараңғы сақыйнаның 

радиусы φ жулдызлар арасындағы мүйешлик қашықлық ψ шамасына тең. Демек, 
ажыралатуғын мүйешлик қашықлық  

sin𝜓 = sin𝜑 = 1,22
𝜆

𝐷
= 0,61

𝜆

𝐷
  

(96.2) 

шамасына тең (яғный объективтиң диаметри ямаса радиусы үлкен болған сайын киши 
болады). Әдетте φ мүйеши (ψ мүйеши де) киши болады, сонлықтан 

𝜓 = 𝜑 = 0,61
𝜆

𝐷
 

(96.3) 

теңлигин жазыўға болады. 
Шеклик мүйешке кери болған шаманы ажырыта алыў күши деп атайды 

𝒜 =
1

𝜓
=

𝑅

0.61𝜆
. 

(96.4) 

Тап усыған сәйкес, соңғы аңлатпаның жәрдеминде анықланатуғын өлшеми ψ ге тең 
(ямаса киши) болған үлкен емес дерек бақлаўшығы ноқат болып көринеди, яғный труба 
арқалы бақлағанда деректиң формасынан пүткиллей ғәрезсиз ҳәм жақтылық шығарып 
турған ноқаттың сүўретине жақын болған ноқат болып көринеди. Солай етип, объективтиң 
диаметри қаншама үлкен болса, оның ажырата алыўшылық күши де үлкен болады. 

                                                      
79 𝑆1 ҳәм 𝑆2 дереклериниң интенсивликлери бирдей ҳәм объективтиң қаснағы дөңгелек 

болғанда. 
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Көздиң ажырата алыў қәбилетлиги де дифракциялық қубылыслар ҳәм қарашықтың 
өлшемлери менен шекленген. Жақты жақтыландырылғанлықта қарашықтың диаметри 
шама менен 2 миллиметрдей ҳәм оған (96.3)-аңлатпаға сәйкес ажыратыўдың шама менен 
1' шамасына тең шеклик мүйеши сәйкес келеди. Бул шама сетчатка қабығының 
структурасына сәйкес келетуғын ажыратыўдың шамасына сәйкес келеди (91-параграфқа 
қараңыз). Жақтыландырылғанлық төмен болған жағдайда көздиң қарашығы үлкейеди (8 
мм ге шекем), бирақ усының менен бирге оптикалық система сыпатындағы көздиң 
кемшиликлери күшли тәсир етеди. Сонлықтан системаның диаметриниң үлкейиўи менен 
байланыслы болған ажыратыўдың шәртлериның жақсыланыўы көринбейди. Оның үстине, 
91-параграфта еслетилип өтилгениндей, көздиң ажырата алыўшылық қәбилетлиги 
физиологиялық себеплерге байланыслы кемейеди. 

 
§ 97. Микроскоптың ажырата алыў күши 

 
Нурлардың дәстесин шеклеўдиң салдарынан пайда болатуғын дифракция микроскопта 

да орын алады ҳәм оның ажыратыў күшиниң шеклениўине алып келеди. Микроскоп ушын 
оның деталлерды ажыратыў қәбилетлигин мүйештиң шамасы менен емес, ал микроскоп 
тәрепинен ажыратылатуғын ең майда болған деталлардың сызықлы өлшемлери ямаса еки 
ноқат арасындағы минималлық қашықлық пенен аңлатылады. Еки ноқат когерентли емес 
толқынларды шығаратуғын жағдайда (өзлери жарық шығаратуғын ноқатлар) мәселе өткен 
параграфта қарап өтилген мәселеге толық уқсас. 

Трубаны қараған жағдайдағыдай бизди предметтиң сүўретиниң тегислигиндеги 
дифракциялық сүўрет қызықтырады. Егер дифракция мүйеши сыпатында апертуралық 
диафрагманың орайынан қарағанда сүўрет тегислигиниң ноқаты көринетуғын мүйешти 
түсинетуғын болсақ, онда бул тегисликте барлық ўақытта Фраунгофер дифракциясының 
формулаларын пайдаланыўға болатуғынлығын аңсат көриўге болады (39-параграфқа ҳәм 
119-шынығыўға қараңыз). Усының менен бирге объекттиң сүўретиниң тегислиги EE (15.2-
сүўрет) объективтиң диаметрине (ямаса апертуралық диафрагмаға) салыстырғанда әдеўир 
үлкен қашықлықта жайласқанлығын дыққатқа алыў керек (шама менен 160 мм). 
Сонлықтан 𝑢′ мүйешин киши мүйеш деп есаплаў керек. 

 

 
15.2-сүўрет. Микроскоптың ажыратыў күшин есаплаўға: 𝐿𝐿′ — объектив; 𝐴𝐴′ — оның 

апертуралық диафрагмасы; сүўретте масштаб сақланбаған: 𝑂𝑀′ қашықлығы 𝐿𝐿′ 
қашықлығынан (ямаса 𝐴𝐴′ қашықлығынан) шама менен 100 есе үлкен. 

 
Өзлери жақтылық шығарып турған 𝑀 ҳәм 𝑁 еки ноқаты (когерент емес нурларды 

шығаратуғын) арасындағы микроскоп тәрепинен ажыратылатуғын минималлық 
қашықлықты мынадай шәрттен табыўға болады: сүўреттиң тегислиги болған EE 
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тегислигиндеги бир биринен ғәрезсиз болған еки дифракциялық сүўретлердиң орайлары 
бир биринен Рэлей шәртин қанаатландыратуғындай қашықлықта жайласқан болыўы керек 
(яғный 휀′ = 𝑀′𝑁′ шамасы 𝑀′ ямаса 𝑁′ сүўретин қоршап турған биринши қараңғы 
дифракциялық сақыйнаның радиусына тең). Сәйкес дифракциялық сүўретлер 𝐴𝐴′ дөңгелек 
апертуралық диафрагмасындағы Фраунгофер дифракциясының нәтийжесинде алынады. 
Сонлықтан биринши қараңғы сақыйнаның мүйешлик радиусы φ  

𝐴𝐴′ sin𝜑 = 1,22𝜆 ямаса 𝜑 = 1,22
𝜆

𝐴𝐴′
 

шәртинен анықланады (себеби φ мүйешиниң мәниси жүдә киши). Соның менен бирге 𝐴𝐴′ 
апертуралық диафрагманың диаметри болып табылады. Биринши қараңғы сақыйнаның 
сызықлы радиусы 𝜑𝐵𝑀′ шамасына тең ҳәм 𝐵𝑀′ шамасы диафрагмадан EE тегислигине 
шекемги қашықлыққа тең. 

Демек, ажырата алыў шәрти мынадай түрге ийе болады: 

휀′ = 𝜑𝑀𝐵′ = 1,22
𝜆𝐵𝑀′

𝐴𝐴′
. 

15.2-сүўреттен 
𝐴𝐴′

𝐵𝑀′
= 2𝑢′ 

теңлигиниң орынланатуғынлығы көринип тур. Себеби 𝑢′ мүйешиниң мәниси жүдә киши. 
Солай етип, 휀′ = 0,61𝜆/𝑢′, яғный 

휀′𝑢′ = 0,61𝜆. (97.1) 
휀′ пенен ε арасындағы байланысты табыў ушын микроскоптың жәрдеминде 

элементтиң дурыс сүўретин алыў ушын синуслар шәртиниң орынланыўының керек 
екенлигин еске түсиремиз (85-параграфқа қараңыз). Демек, 

휀𝑛 sin 𝑢 = 휀′𝑛′ sin 𝑢′. (97.2) 
Сүўретлердиң кеңислигиндеги орталықтың сыныў көрсеткиши 𝑛′ тиң шамасы бирге 

тең. Себеби сүўрет ҳаўада жайласқан. 𝑛 шамасының мәниси бирден үлкен болыўы да 
мүмкин, себеби предмет пенен объективтиң арасындағы кеңислик гейпара жағдайларда 
қандай да бир зат пенен толтырылады (иммерсия). 𝑢 мүйешиниң мәниси үлкен болса да, 
𝑢′ мүйешиниң мәниси жүдә киши, себеби 𝑂𝑀′ ≫ 𝑂𝐿, сонлықтан 𝑢′ ≈ sin 𝑢′. (97.1)- ҳәм 
(97.2)-аңлатпалардан биз мынаған ийе боламыз: 

휀 =
휀′𝑢′

𝑛 sin 𝑢
=
0,61𝜆

𝑛 sin 𝑢
. 

Демек, 𝑛 sin 𝑢 шамасының мәниси қанша үлкен болса микроскоптың ажыратыў күши 
де соншама үлкен болады. Бул соңғы шама объективтиң санлы апертурасы атамасына ийе 
болды ҳәм A арқалы белгиленеди. 

Биз объекттиң ноқатлары когерентли емес толқынларды (өзи жақтылық шығарып 
турған объект) шығарады деген болжаў менен микроскоптың ажыратыў күши ушын 
аңлатпа алдық. Бундай жағдайда дифракциялық сүўретлер бир бириниң үстине түседи. 
Бирақ, әдетте, микроскоптың жәрдеминде жақтылық шығарып турған объектлерди емес, 
ал жақтыландырылған объектлерди бақлайды. Бул объекттиң айырым ноқатларының 
деректиң бир ноқатынан шыққан ҳәм өзлерине келип түскен толқынларды 
шашырататуғынлығын аңғартады. Усының нәтийжесинде объекттиң ҳәр қыйлы 
ноқатларынан келип жететуғын толқынлар когерентли толқынлар болып табылады. 
Әдеўир көбирек тарқалған усындай жағдай ушын бизиң микроскоптың ажыратыў күши 
ушын келтирип шығарған жуўмақларымызды тиккелей қолланыўға болмайды (120-
шынығыўға қараңыз). Аббе жақтыландырылған объектлер ушын ажыратыў күшин 
анықлаўдың жүдә қызық усылын көрсетти ҳәм бул жағдайда да ажыратыў күшиниң 
объективтиң санлы апертурасы бойынша анықланатуғынлығын тапты. Аббениң қараў 
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(таллаў) усылы мыналардан ибарат: 

Объектти жақтыландыратуғын жақтылық объекттиң деталларында шашырап 
(дифракцияға ушырап) микроскоптың линзасына келип түседи. Сонлықтан жақтылық 
дәстесиниң структурасы усы объекттен ғәрезли болады. Әпиўайылық ушын 
жақтыландырыў ушын параллель дәсте пайдаланылады (Фраунгофер дифракциясы), ал 
объект әпиўайы формаға ийе80, мысалы дурыс пәнжере, яғный мөлдир емес жолақлар 
менен айрылған мөлдир жолақлардан турады деп есаплайық. Бул жағдайда пәнжерениң 
дәўири d деталдың характеристикасы болып табылады, ал микроскоптың ажыратыў күши 
микроскоптың жәрдеминде үлкенирек ямаса киширек майда пәнжерени айырыўға, яғный 
𝑑 ның минималлық мәнисин ажыратыўға мүмкиншилик береди. 

Биз қарап атырған структурадағы параллель дәстениң дифракциясы объективтиң 𝐹𝐹 
фокаллық тегислигинде (15.3-сүўрет) бир қатар бас максимумларды береди. Олардың 
арасындағы мүйешлик қашықлық пәнжерениң дәўири бойынша анықланады. Егер 
түсиўши нурлар объекттиң бетине нормаль бағытта түсетуғын ҳәм системаның көшери 
бағытында болса, онда бул максимумлардың орынлары 𝑑 sin𝜑 = 𝑚𝜆0 шәрти бойынша 
анықланады. Бул аңлатпада 𝑚 арқалы максимумлардың тәртибин анықлайтуғын пүтин сан 
белгиленген. Микроскоптың көшеринде ноллик максимум 𝐴0 жатады (𝑚 = 0), биринши 
тәртипли максимумлар 𝐴1 менен 𝐴1

′  sin𝜑1 = ±𝜆0/𝑑, екинши тәртипли максимумлар 𝐴2 
менен 𝐴2

′  sin𝜑2 = ±2𝜆0/𝑑 ҳ.т.б. шәрти бойынша анықланатуғын бағытларда жайласады. 
Бул дифракциялық максимумлардың барлығы когерент нурларға сәйкес келетуғын 
болғанлықтан, объективтиң фокаллық тегислигиниң артында бул нурлар бир бири менен 
ушырасып, бир бири менен интерференцияланады. Нәтийжеде предметтиң 𝑃1𝑃1 тегислиги 
менен OO объективке салыстырғанда түйинлес болған 𝑃2𝑃2 тегислигинде предметтиң 
өзиниң сүўретин береди. Солай етип, 𝐹𝐹 тегислигиндеги дифракциялық максимумлардың 
жыйнағы да, объектив беретуғын 𝑃2𝑃2 тегислигиндеги ең ақырғы сүўрет те предметтен 
ғәрезли ҳәм оның сүўрети болып хызмет етеди. 

 
15.3-сүўрет. Аббе микроскоптының дифракциялық теориясына (сүўреттиң масштабы 

бузылған – 𝐹𝐹 тен 𝑃2𝑃2 ге шекемги қашықлық объективтиң фокуслық қашығынан әдеўир 
үлкен). 

 

                                                      
80 Усындай әпиўайы объектлер менен алынған барлық жуўмақларды 52-53 параграфларда 

баянланған көз-қараслар бойынша қәлеген түрдеги объектлер ушын да ислеў мүмкин. 
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Аббе объективтиң фокаллық тегислигиндеги сүўретти предметтиң биринши сүўрети, 
ал 𝑃2𝑃2 тегислигиндеги сүўретти предметтиң екинши сүўрети деп атады. Гейпара 
жағдайларда 𝐹𝐹 тегислигиндеги сүўретти спектр (пәнжерелерди ямаса структураларды 
әдеттегидей қолланған жағдайға уқсас), ал 𝑃2𝑃2 тегислигиндеги сүўретти объекттиң 
сүўрети деп атайды. 

Предметтиң дурыс сүўретин алыў ушын 𝑃2𝑃2 тегислигиндеги сүўреттиң 𝐴1, 𝐴1
′ , 𝐴2, 𝐴2

′  
ҳ.т.б барлық максимумлардан келип жететуғын нурлардың өз-ара тәсирлесиўдиң 
салдарынан пайда болыўының керек екенлигин көриў қыйын емес. Ҳақыйқатында да, 
қандай да бир тосқынлық 𝐴1, 𝐴1

′ , 𝐴2, 𝐴2
′  ҳ.т. басқалардан келетуғын нурларды жаўып, тек 

𝐴0 нурын қалдырады деп болжайық. Бундай жағдайда экрандағы сүўрет 𝑃2𝑃2 
дифракциялық спектри (биринши сүўрет) тек бир орайлық максимумға алып келинетуғын 
объектти алып бериўи керек. Бирақ бундай жағдай параллель дәсте предметте ҳеш қандай 
дифракцияға ушырамаған жағдайда, яғный предмет болмаған жағдайда орын алады. 
Сонлықтан 𝑃2𝑃2 тегислигинде ҳеш бир сүўретсиз бир текли жақтыландырылғанлық 
алынады. Егер биз тақ тәртипли дифракциялық максимумларды иркип қалсақ (мысалы, 𝐴1, 
𝐴1
′ , 𝐴3, 𝐴3

′  ҳ.т.б.), онда екинши сүўрет 𝐴0, 𝐴2, 𝐴2
′ , 𝐴4, 𝐴4

′  ҳ.б. туратуғын биринши сүўретке 
сәйкес келген болар еди. Бундай жағдайда максимумлардың жыйнағы 𝑃2𝑃2 пәнжересине 
салыстырғанда дәўири еки есе киши болған пәнжереден алынған болар еди ҳәм биз 𝑃2𝑃2 
экранда ҳақыйқаттағыға қарағанда дәўири әдеўир киши болған пәнжерениң сүўретин 
көрген болар едик. 

Тек дифракциялық максимумлардың толық жыйнағы ғана объектке сәйкес екинши 
сүўретти анықлайды. Усының менен бирге орайдың бир тәрепинде жайласқан 
максимумлардың жыйнағы (мысалы 𝑚 шамасының оң мәнислерине тийисли) барлық 
деталларды жеткерип бериў ушын жеткиликли, ал қалғанлары болса сүўреттиң майда-
шүйделерин өзгертпей жарықлықты ғана күшейтеди. Киши мүйешлерде жайласқан ҳәм 
ирирек ҳәм әдетте қурылыстың үлкен әҳмийетке ийе болған деталлары менен байланыслы 
болған тийкарынан реал объекттиң түрин анықлайтуғын биринши тәртипли максимумлар 
айрықша әҳмийетке ийе болады. Үлкен мүйешлерде жайласқан максимумлар усы предмет 
ушын тән бола алатуғын майда деталлар бойынша анықланады. Мысалы, шексиз пәнжере 
түриндеги объект болған жағдайда биринши тәртипли спектрлер дурыс дәўирге ийе 
дәўирли структура түриндеги, бирақ жақтылы орынлардан қараңғы орынларға әстелик 
пенен өтетуғын сүўреттиң пайда болыўы ушын жеткиликли81. Структураның тек 
дәўирлилигин емес, ал бизиң пәнжеремиз ушын тән болған жақтыдан қараңғыға кескин 
өтиў ушын сүўреттиң пайда болыўы ушын жоқары тәртиптеги спектрлердиң де қатнасыўы 
керек. Жүдә майда деталлардың (толқын узынлығынан киши болған структураның 
элементлери) бақланыўы пүткиллей мүмкин емес, себеби объективтиң апертурасы 
мүмкин болған максималлық 𝑢 = 90° болған жағдайда да усындай деталларда 
дифракцияға ушыраған толқынлар 𝑃2𝑃2 экранына жетпейди. Деталларды ажыратыў шеги 
болған 𝑑 ≥ 𝜆 = 𝜆0/𝑛 шамасын белгилеў ушын усындай ойларды пайдаланыў мүмкин, бул 
аңлатпада 𝜆0 арқалы вакуумдеги толқын узынлығы, ал 𝑛 арқалы объект жайласқан 
орталықтың сыныў көрсеткиши белгиленген. 

𝐹𝐹 тегислигине сәйкес саңлақлары бар экранларды жайластырып, яғный тек 𝐴0 ди 
ямаса тек жуп максимумларды өткерип ҳ.т.б. биз қыйншылықсыз 𝑃2𝑃2 тегислигинде 
сүўреттиң тәрийипленген майысыўы ямаса ҳәтте сүўретсиз, тек тең өлшеўли 

                                                      
81) Себеби, тек биринши тәртипли спектрлер Рэлей пәнжересиндеги дифракцияның 

салдарынан алынады (51-параграфқа ҳәм 76-шынығыўға қараңыз). Сәйкес объекттин көз бенен 
қараганда биз тек өткериў коэффициентиниң әстелик пенен өзгериўи ҳаққында гәп ете аламыз; ал 
фазаның өзгериўи менен байланыслы эффект тиккелей бақланбайды. 
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жақтыландырыўды бақлай аламыз. Аббе тәрепинен орынланған бул тәжирийбелер оның 
таллаў усылын түсиниўге жүдә жақсы жәрдем береди. 

Жоқарыда баянланғанлардан дурыс сүўреттиң алыныўы ушын микроскоптың 
объективи арқалы ҳәм оннан кейин барлық бағытлардағы дифракциялық дәстелердиң 
өтиўи керек екенлиги айқын болады. Әдетте микроскоптың ишине тосқынлықларды 
қоймайды, сонлықтан тийкарғы қәўипти оның жумыс ислеўши тесик хызметин атқаратуғын 
объективтиң қаснағы болған кириў қарашығы береди82. Предмет ямаса оның деталы d 
қаншама киши болса, онда оның беретуғын дифракциясының мүйеши үлкен де болады 
ҳәм объективтиң тесиги де соншама үлкен болыўы керек. Объективтиң тесиги объекттен 
(фокуста жайласқан) объекттиң шетлерине келетуғын шетки нурлар арасындағы 2u мүйеши 
бойынша анықланады. Усы мүйештиң ярымы апертура атамасына ийе. Егер апертура 
биринши тәртипли спектрге сәйкес келетуғын дифракция мүйеши 𝜑1 ден киши, яғный 
sin 𝑢 < sin𝜑1 теңсизлиги орынланатуғын болса, онда микроскопқа нурлар тек орайлық 
максимумнан өтеди ҳәм сонлықтан биз d шамасы менен анықланатуғын деталларға сәйкес 
келетуғын сүўретти көрмеймиз. Яғный, биз пайдаланған пәнжере жағдайында биз тең 
өлшеўли жақтылыққа ийе боламыз. Солай етип sin 𝑢 ≥ 𝜆0/𝑑 шәрти d өлшемине ийе болған 
деталларды ажарата алыў шәрти болып табылады. Ең шетки жағдайда (sin 𝑢 = 𝜆0/𝑑) биз 
жоқары тәртипли максимумдардан айрылып қаламыз ҳәм, жоқарыда айтылып 
өтилгениндей, сүўреттиң сапасын төменлетемиз. 𝜆0/𝑑 шамасына салыстырғанда sin 𝑢 
шамасы қаншама үлкен болған жағдайда сүўретти пайда етиўге көп санлы жоқары 
тәртипли спектрлер қатнасады ҳәм бақланыўшы объект соншама дәл алып бериледи. 

Егер предмет пенен объективтиң ортасында сыныў көрсеткиши 𝑛 шамасына тең 
орталық жайласқан болса, онда объективке толқын узынлығы 𝜆0 болған толқынның 
орнына толқын узынлығы 𝜆0/𝑛 болған толқын киреди ҳәм ажырата алыў қәбилетлиги 

𝑑 ≥
𝜆0

𝑛 sin 𝑢
 

(97.3) 

теңсизлиги бойынша анықланады. Әдетте объектти жақтыландырғанда тек көшер 
бағытында тарқалатуғын нурлар емес, ал оған қыя бағытта тарқалатуғын нурлар да 
пайдаланылады. Бундай жағдай ажыратыўдың шәртин жақсылайды. 

Егер жақтыландыратуғын дәсте микроскоптың көшерине α мүйеши менен түсетуғын 
ҳәм 𝛼0 мүйеши менен дифракцияға ушырайтуғын болса (15.4-сүўрет), онда максимумлар 
шәрти (47-параграфқа қараңыз) 

sin 𝛼0 − sin 𝛼 =
𝑚𝜆

𝑑
 

(97.4) 

түринде жазылады.  
Спектрдиң кеминде биреўи объективке келип түсетуғын шәрт мынадай түрге ийе 

болады: 
𝛼 = −𝑢, 𝛼0 = 𝑢,𝑚 = +1. (97.5) 

Ажыратыў шәрти 

2 sin 𝑢 ≥
𝜆

𝑑
=
𝜆0
𝑛𝑑

 
(97.6) 

ямаса 

𝑑 ≥
𝜆0

2𝑛 sin 𝑢
=
0,5 𝜆0
𝑛 sin 𝑢

 
(97.7) 

түринде жазылады. Демек,  

                                                      
82) Деген менен, күшли объективлерде қарашықтың өлшемин анықлайтуғын арнаўлы 

апертуралық диафрагма жийи қолланылады. 
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𝑑 ≥
0,5 𝜆0
𝑛 sin 𝑢

=
0,5 𝜆0
𝐴

 
(97.8) 

түриндеги аңлатпаға ийе боламыз. Бул аңлатпада 𝐴 = 𝑛 sin 𝑢 бурынғыдай объективтиң 
санлы апертурасын аңғартады. 

Демек, жақтыландырылған объектлер ушын да, өзинен жақтылық шығарып туратуғын 
объектлер ушын да микроскоптың ажырата алыў күши санлық апертура 𝐴 дан ғәрезли 
болады екен. 

 

 

 
15.4-сүўрет. 

Микроскоптың ажырата алыў 
қәбилетлигин жоқарылатыў ушын қыя 

дәстелердиң әҳмийети. 

 
Микроскоптың ажырата алыў қәбилетлигин жоқарылатыў ушын қысқарақ 

толқынларды (ультрафиолет) пайдаланыў менен санлы апертураны үлкейтиў утымлы. 
Соңғы мақсетлер ушын иммерсиялық системаларды пайдаланыў хызмет етеди. Бундай 
системаларда предмет пенен объектив арасындағы кеңислик сыныў көрсеткиши 𝑛 > 1 
болған орталық пенен толтырады. 𝑛 ушын шама менен 1,5 мәнисин сайлап алып (кедр 
майы) биз тек санлы апертураны үлкейтип ғана қоймай, басқа да бир қатар 
артықмашлыққа ийе боламыз (92-параграфқа қараңыз). Ҳәзирги ўақытлардағы 
объективлерде санлы апертураның мәниси әдеўир шамаға жетеди. "Қурғақ" системалар 
ушын 𝑛 = 1 ҳәм sin 𝑢 дың мәниси 0,95 ке шекем жетеди. Бундай жағдайда өлшемлери 
толқын узынлығының ярымына тең болған деталларды ажырата алыў мүмкин. 
Иммерсиялық системаларды пайдаланғанда бир ярым есе үлкен болған ажыратыўға 
жетисиў мүмкин. 

Аббе усылы тек жақтыландырылған объектлер ушын ажырата алыў қәбилетлигиниң 
мәнисин есаплаўға мүмкиншилик берип қоймастан, микроскоптың жәрдеминде 
өткерилген бақлаўлардың нәтийжелериниң бақлаў шараятларынан да ғәрезли екенлигин 
көрсетеди. Аббениң жуўмақлары айрықша әмелий әҳмийетке ийе. Өйткени Л.И. 
Мандельштамға олардың тек ғана жақтыландырылған (когерентлик) объектлер ушын ғана 
емес, ал өзлери жақтылық шығаратуғын объектлер ушын да күшин сақлайтуғынлығын 
көрсетиўдиң сәти түсти. Объективтиң шығыў қарашығындағы дифракцияны қарап, 
Мандельштам объекттиң өзиниң көринисине салыстырғандағы жақтыландырылған 
объектлер ушын Аббе теориясындағыдай сүўреттеги майысыўлардың қарашықтың 
өлшемлери менен формасынан ямаса қандай да бир жаңа шеклеўши диафрагмалардың 
киргизилиўинен ғәрезли екенлигин көрсетти. Мандельштам толқын узынлығына 
салыстырғанда турпайы болған өзи жақтылық шығарып турған объектлердиң барлық 
тәреплерден жақтыландырылатуғын объектлер менен эквивалент екенлигин көрсетти. 
Л.И.Мандельштам тәрепинен объект сыпатында қыздырылған ҳәм жақтыландырылған 
торлар менен өткерилген тәжирийбелер келтирилип шығарылған жуўмақлардың дурыс 
екенлигин тастыйықлады.  

Өзлери жақтылық шығарып туратуғын объектлер (когерентликтиң болмаўы) ушын 
исленген жуўмақлардың тарқалыўы жақтыландырылған объектте толық когерентликтиң 
барлық ўақытта бола бермейтуғынлығына байланыслы айрықша әҳмийетке ийе. Егер 
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деректиң мүйешлик өлшемлери предмет турған орында турып қарағандағы мүйеш 𝜆/𝑑 
шамасына салыстырғанда киши болған жағдайда ғана жақтыландырылған объекттиң 
ноқатлары толық когерент жақтылықты жибереди (λ арқалы толқын узынлығы, ал 𝑑 
арқалы объекттиң жақтыландырылған ноқатлары арасындағы қашықлық белгиленген). 
Ҳақыйқатында да, бул жағдайда деректен жақтыландырылатуғын ноқатларға шекем келип 
жететуғын толқынлар 2π ге салыстырғанда киши болған фазалар айырмасына ийе болады 
(129-шынығыўға қараңыз). Сонлықтан жақтыландыратуғын толқынның деректиң қайсы 
ноқатынанан келип жететуғынлығынан ғәрезсиз (когерентлик) бизиң ноқатлар тәрепинен 
шашыратылатуғын толқынлардың интерференциясы ис жүзинде бирдей эффектти береди. 
Керисинше, деректиң мүйешлик өлшемлери 𝜆/𝑑 шамасына салыстырғанда үлкен болса, 
онда деректиң ҳәр қыйлы ноқатларынан жақтыландырылатуғын ноқатларға келип 
жететуғын жақтылық нолден 2π ге шекемги мүмкин болған барлық фазалар айырмасына 
ийе болады ҳәм усының нәтийжесинде ҳәр қыйлы ноқатлар тәрепинен шашыратылған 
толқынлар ҳәр қыйлы болған интерференциялық сүўретлерди береди (когерентликтиң 
болмаўы). Деректиң аралықлық өлшемлеринде когерентлик үлкен ямаса киши шамада 
жүзеге келеди. Әдеттеги шараятларда микроскоптағы объекттиң жақтыландырылыўы 
нурлардың кең дәстеси менен жүзеге келтириледи ҳәм усыған сәйкес толық когерентлик 
орын алмайды. 

Жоқарыда айтылғанлар 22-параграфта келтирилген есаплаўлардың тийкарында 
тастыйықланады. Бул есаплаўлар бойынша жақтыландырылған объекттиң тегислигиндеги 
когерентлик областының өлшеми 2𝑙𝑘𝑜𝑔 = 𝜆/𝜃 шамасына тең. Бул теңликте θ арқалы 

деректиң мүйешлик өлшемлери белгиленген. Егер 2𝑙𝑘𝑜𝑔 шамасы ажыратылатуғын 

минималлық 𝑑 интервалынан киши болса, онда биз когерентли емес жақтыландырыў 

менен ис алып барамыз; кери болған жағдайда ажыралатуғын қашықлық 2𝑙𝑘𝑜𝑔 =
𝜆

𝜃
> 𝑑 

когерентлик областының ишинде жайласады ҳәм жақтыландырыўды когерентли деп 
есаплаў керек. Демек, таллаўдың усындай усылында биз жоқарыда исленген жуўмақларға 
келемиз. 

Микроскоптағы объектлердиң жақтыландырылыўының толық емес когерентлигиниң 
тутқан орны Д.С. Рождественский тәрепинен толық изертленди83. Ол қубылыслардың 
кеңисликлик когерентлигиниң дәрежеси 𝛾12 деп аталатуғын ҳәм шетки мәнислери ноль 
менен бирге тең фактордың жәрдеминде қубылыслардың санлық тәрийиплемесин берди 
(22-параграфқа қараңыз). Усындай көз-қарасларда турып микроскопиялық бақлаўлардағы 
рационаллық жақтыландырыў мәселесин көрип Рождественский бул әҳмийетли мәселени 
түсиндирди ҳәм ҳәтте деректиң киши қуўатында ең күшли объективлердеги көриў 
майданының жарық жақтыландырылған майданының ең утымлы шәртлерин беретуғын 
жақтыландырыўшыны жүзеге келтирди. 

Микроскопиялық бақлаўлардың нәтийжелерин дурыс түсиниўдиң әҳмийети бойынша 
жақсы мысалды Я.Е.Элленгорн84 келтирген. 15.5-сүўретте жақтыландырыўдың ҳәр қыйлы 
усылларында алынған бир препараттың (диатомлы водорослдиң қабығы) төрт 
микросүўрети келтирилген. Ҳәр сүўреттиң үстинде объективтиң фокаллық тегислиги 
арқалы өтетуғын жақтылық дәстесиниң қандай түрге ийе болатуғынлығы көрсетилген. 1-
сүўрет – тек 0 орайлық максимум өтеди, қабық деталлары жоқ тегис болып көринеди; 2 —
орайлық 0 ҳәм бир қапталлық дифракциялық максимум 𝑎 — қабық бойлық структураға 
ийе; 3 — орайлық 0 ҳәм бир жоқарғы дифракциялық максимум b – қабық көлденең 
структураға ийе; 4 — орайлық 0 ҳәм бир 𝑎 ҳәм 𝑏 максимумнан — қабық тор түриндеги 

                                                      
83 Д. С. Рождественский. Избранные труды.- М.: Наука, 1964, с. 197.  
84 Я. Е. Элленгорн. Ботанический журнал, 1940. 
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структураға ийе болады. 

 

 
15.5-сүўрет. Жақтыландырыўдың характериниң микроскоптағы сүўретке тәсири. 

  
Солай етип, қабықтың структурасы торды еске түсиреди, бирақ бақлаўдың усылына 

байланыслы ол тегис ямаса бойлық яки көлденең жолақларға ийе түринде көринеди. 
Усының менен бирге бурынлары биологлар диатомлы водорослдиң ҳәр қыйлы түрлери 
менен ис алып барып атырмыз деп болжады.  

 
§ 98. Электронлық микроскоп 

 
Санлы апертураны әдеўир жоқарылатыўға болмайтуғын болғанлықтан микроскоптың 

ажырата алыў қәбилетлигин үлкейтиўдиң бирден-бир жолы әдеўир қысқа болған 
толқынларға өтиў болып табылады. 

Микроскоптың оптикасын сәйкес материалдан соғыўды (кварц, флюорит) ямаса 
шағылыстырыўшы оптиканы пайдаланыўды талап ететуғын ультрафиолет нурларды 
пайдаланыў 250-200 нм узынлықтағы толқынларды пайдаланыў менен шекленген. Себеби 
бақлаў керек болған объектлердиң көпшилиги қысқа ультрафиолет нурларды күшли 
жутады. Солай етип усы бағдарда ажырата алыў күшин шама менен еки есе үлкейтиўге 
болады ҳәм бул жағдай ҳәзирги ўақытлардағы ультрафиолет микроскопларды жүзеге 
келтирилген. Әлбетте, бундай жағдайда бақлаўдың фотографиялық усылын пайдаланыўға 
туўры келеди. 

Ультрафиолетти пайдаланыўдың және бир әҳмийетли артықмашлығы бар. Көп санлы 
объектлер, соның ишинде биологиялық объектлер көзге көринетуғын жақтылыққа бирдей 
мөлдир болып табылады. Усының салдарынан оларды көзге көринетуғын жақтылықта 
бақлаў қыйын. Бирақ, ультрафиолет жақтылық ушын объекттиң ҳәр қыйлы бөлимлериниң 
сыныў көрсеткишлери ҳәр қыйлы болып табылады ҳә сонлықтан микрофотографиялар 
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жеткиликли дәрежеде контрастлы болып шығады. Е.М. Брумберг ҳәр қыйлы толқын 
узынлықларының жутылыўының ҳәр қыйлы болатуғынлығын пайдаланатуғын жүдә 
ақыллы системаны ислеп шықты. Препаратты толқын узынлықларының үш топарында 
түсирип ҳәм алынған үш фотосүўретти бир ўақытта үш жақтылық фильтри орналастырылған 
ҳәм соған сәйкес усы толқынлардың үш топарындағы айырмаларды алып беретуғын 
арнаўлы әсбаптың жәрдеминде көрип, биз Брумберг усылы бойынша фотосүўретти 
түсиргенде қолланылған қысқа толқын узынлығына сәйкес келетуғын ажыратыў менен 
деталларға жүдә бай сүўретти аламыз. 

Микроскоптың ажырата алыў қәбилетлигин буннан былай жоқарылатыў ушын рентген 
нурларына өтиў керек деп есаплаўға болады. Бирақ рентген нурларында сүўрет алыў ушын 
сәйкес оптиканы соғыў жүдә үлкен болған қыйыншылықларды пайда етеди.  

Бирақ, ҳәзирги заман теориялық физикасының раўажланыўы қәлеген материаллық 
бөлекшелердиң ағысының тарқалыўының жақтылық ағысындағыдай сыяқлы толқынлық 
нызамлар менен басқарылады деген ойды пайда етеди. Бул бөлекшелердиң күшлердиң 
тәсириндеги қозғалысы ҳаққындағы мәселениң қатаң түрдеги шешиминиң сәйкес 
толқынлардың тарқалыўын қараў арқалы алынатуғынлығын аңғартады. Усындай 
толқынлардың тәбиятында иркилмей, олардың толқын узынлығының бөлекшениң 
массасы 𝑚 ҳәм тезлиги 𝑣 менен 𝜆 = ℎ/𝑚𝑣 түринде байланысқан екенлигин көрсетемиз (де 
Бройль 1923-жыл). Бул теңликтеги ℎ = 6,624·1034 Дж·с шамасы Планк турақлысы болып 
табылады. Буннан бөлекшениң массасы менен оның тезлиги қаншама үлкен болса, толқын 
узынлығының соншама киши болатуғынлығын көрсетеди. Бирақ, ҳәтте жүдә үлкен 
болмаған тезлик пенен қозғалатуғын массасы ең киши бөлекше болған электрон ушын 
(𝑚 ≈ 0,9·10-27 г.) толқын узынлығы жүдә киши. Мысалы, 150 В болған потенциаллар 
айырмасында тезлетилген электронлар ушын λ = 1 Å85. Үлкен тезликлер менен 
қозғалатуғын электронлар, соның менен бирге атомлар, молекулалар ямаса оннан да 
үлкен массаға ийе денелер ушын толқын узынлығы әдеўир киши болады. Солай етип, ҳәтте 
ең жеңил бөлекшелердиң (электронлардың) тарқалыў нызамлары жүдә қысқа 
толқынлардың тарқалыўының нызамларына сәйкес келеди. 

Бул жағдайда, толқынлық теорияға тийкарланған мәселениң қатаң түрдеги шешими 
геометриялық оптиканың (нур оптикасының) усылы менен табылған шешимнен ис 
жүзинде айырмаға ийе болмайды. Сыныў көрсеткишиниң шамасы электрон қозғалатуғын 
орталықтың қәсийетлеринен, яғный күш майданларынан қандай ғәрезликке ийе 
екенлигин таўап, биз оның қозғалысын геометриялық оптиканың қағыйдалары бойынша 
есаплай аламыз. Екинши тәрептен электронға тәсир ететуғын күшлерди билген жағдайда 
оның қозғалысын механиканың әдеттеги нызамлары бойынша да есаплаў мүмкин. 
Механикалық мәселелерге оптикалық көз қараслар менен қараўдың мүмкин екенлигине 
көп ўақыт бурын көрсетилген еди. 100 жылдан бурын Гамильтон (шама менен 1830-жылы) 
механиканың теңлемелерине геометриялық оптиканың теңлемелерине усаған түрди 
бериўге болатуғынлығын көрсетти. Олардың бириншисин ең киши ҳәрекет етиў принципин 
аңлататуғын қатнаслар түринде (Мопертюи принципи, оннан Ньютон механикасының 
теңлемелерин алыўға болады), екиншисин ең киши оптикалық жол принципин 
аңғартатуғын қатнас түринде (Ферма принципи, оннан геометриялық оптиканың 
нызамлары келип шығады, 69-параграфқа қараңыз) көрсетиў мүмкин. Егер сыныў 
көрсеткиши түсинигин сәйкес түрде пайдалансақ, онда бул принциплердиң екеўи де бир 
бири менен бирдей аңлатпаға ийе болады. Ҳәзирги заман теориясының ең зор нәтийжеси 

                                                      
85 Электрон менен байланыслы болған толқын узынлығын санлы есаплаў ушын де Бройль 

формуласына 𝜆 = 12,24/√𝑉 ангстрем түрин бериў керек. Бул аңлатпада потенциаллар айырмасы 
𝑉 фольтлерде аңлатылған. 
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мына жағдайдан ибарат: ең киши ҳәрекет етиў принципи менен Ферма принципин уқсас 
етиў ушын қандай талап қойылатуғын болса, усы теория тәрепинен табылатуғын сыныў 
көрсетки менен бөлекше қозғалатуғын күш майданларын тәрийиплейтуғын параметрлер 
менен байланыслы екенлигин көрсетиў ушын да тап сондай талап қойылады. Мысалы, 
ҳәзирги заман теориясына сәйкес W потенциалы менен тәрийипленетуғын орталықта 
қозғалатуғын бөлекше ушын сыныў көрсеткиши 

𝑛 = √
2(𝐸 −𝑊)

𝑚𝑐2
 

түрине ийе. Бул аңлатпада E – қозғалыўшы бөлекшениң энергиясы, 𝑚 – оның массасы, ал 𝑐 
– жақтылықтың тезлиги; атап айтқанда тап усындай байланыс болған жағдайда ғана 
Гамильтон бойынша анықланған бөлекшениң траекториясы жақтылық нуры менен бирдей 
болады. 

 
 
 
 
 
 
 

15.6-сүўрет. 
 

Электронлық микроскоптың дүзилисиниң 
схемасы (салыстырыў ушын бир қатарда 

оптикалық микроскоптың схемасы да 
келтирилген). 

 

 
 

Электромагнит майданларындағы электронлық жолларды есаплаўдың усыллары 
(механиканың усыллары менен геометриялық оптиканың усылларының пайдаланылып 
атырғанлығынан ғәрезсиз) қандай да бир ноқаттан (дерек) шыққан электронлардың 
қандай да бир ноқатта жыйналыўының (стигмат сүўрет) шәртин табыўға мүмкиншилик 
береди. Усындай сүўреттиң алыныўы ушын электронның қозғалатуғын электр ҳәм магнит 
майданлардың қосындысы "электронлық линзалар" болып табылады (магнитлик ямаса 
электростатикалық). Геометриялық оптикада әдеттеги линзалар қандай орынды 
ийелейтуғын болса, электронлық оптикадағы "электронлық линзалар" тап сондай орынды 
ийелейди86. Қолайлы болған шараятларда (параксиаллық дәстелер ямаса сәйкес түрде 

                                                      
86 Электр ҳәм магнит майданларының электронлардың жолына тәсири (фокуслаўшы тәсири) 

электр ҳәм магнетизм курсларында қаралады (қараңыз, мысалы, С. Г. Калашников. Электричество.- 
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есапланған "дурысланған" электронлық линзалар) электронлардың дереги жақсы сүўретти 
бериўи мүмкин. 

Алынған сүўреттиң фотосүўретин түсириў (егер электронлар фотопластинкаға келип 
түсетуғын болса) ямаса көз бенен тиккелей бақлаў мүмкин (егер электронлар 
электронлардың соққысының салдарынан жақтылық шығаратуғын 
флуоресценцияланатуғын экранға келип түсетуғын болса). Усы принципте ҳәзирги заман 
техникасында әҳмийетли орынды ийелейтуғын көп санлы электронлық-оптикалық 
системалар соғылған. Усындай системалардың бири болып 15.6-сүўретте схема түринде 
көрсетилген электронлық микроскоп хызмет етеди. Көринип турғанындай, электронлық 
микроскоп әдеттеги оптикалық микроскопты қурайтуғын элементлерге толық сәйкес 
келетуғын эквивалент элементлерден турады. Объекттиң "өзи жақтылық шығаратуғын", 
яғный объекттиң өзиниң электронлардың дереги бола алады (қызған катоды ямаса 
жақтыландырылған фотокатод). Соның менен бирге объекттиң "жақтыландырылған" 
объект болыўы да мүмкин. Бундай жағдайда объектке электронлардың дәстеси түседи 
(әдетте қызған катодтан); әлбетте, электронлардың препарат арқалы өтиўи ушын оның 
жеткиликли дәрежеде жуқа ҳәм электронлардың препарат арқалы өтиўи ҳәм "оптикалық" 
система арқалы өтиўи ушын жеткили дәрежеде тез қозғалыўы шәрт. Қала берсе, усындай 
"мөлдирлик" талабын биз әдеттегидей оптикалық микроскопта бақланатуғын 
препаратларға да қоямыз. 

 

 
15.7-сүўрет. Металл фольга арқалы рентген нурлары (𝑎) ҳәм электронлар дәстеси (𝑏) 

өткенде алынатуғын дифракциялық сақыйналар. 
 
Электронлық микроскопты геометриялық оптиканың қағыйдалары бойынша есаплаў 

тәбийий болып табылады. Өйткени, бизиң жоқарыда көргенимиздей, электронларға 
сәйкес келетуғын толқын узынлығы жүдә кишкене. Оның шамасы нанометрдиң бир неше 
мыңнан бириндей, себеби әдетте жеткиликли дәрежеде үлкен тезликке ийе электронлар 
пайдаланылады (40-60 кВ тезлетиўши потенциалына сәйкес келетуғын). Бирақ, усы 
жағдайға қарамастан, бизиң 97-параграфта көргенимиздей, микроскоптың ажырата алыў 
күши ҳаққындағы тийкарғы мәселени қараў ушын толқын узынлығының шексиз киши емес 
екенлигин дыққатқа алыў керек. 𝑑 ≥ 𝜆0/𝐴 формуласын пайдаланып электронлық 
микроскоптың ажырата алыў күшиниң әдеттеги оптикалық микроскоптың ажырата алыў 
күшинен салыстырмас дәрежеде үлкен етип ислениўиниң мүмкин екенлигин көриўге 
болады. Ҳақыйқатында да, электронлық микроскоптағы толқын узынлығы әдеттеги 

                                                      
М.: Физматлит, 2003, § 208-210). 
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оптикалық микроскоптағы толқын узынлыгынан 10 000-100 000 есе киши; сонлықтан 
электронлық "объективлер" ушын санлы апертура ҳәзирше үлкен емес болса да (А ≈ 0,01 
— 0,1) электронлық микроскоптың теориялық ажырата алыў қәбилетлиги оптикалық 
микроскоптағы ажырата алыў қәбилетлигине салыстырғанда бир неше мың есе үлкен. 
Басқа сөз бенен айтқанда, оптикалық микроскопта биз шама менен 200-300 нм болган 
деталларды ажырата алатуғын болсақ, онда электронлық микроскоптың жәрдеминде 
объекттиң шама менен 0,1 нм болған деталларын, яғный атомлар менен молекулаларды 
көриўди үмит етиўге болады. 

Ҳәзирги ўақытлары бар болған электронлық микроскоплардың ең жақсыларының 
ажырата алыў қәбилетлиги шама менен 0,1 нм ди қурайды87. 

СССР да жүдә жетилискен электронлық микроскоплар академик А.А.Лебедевтиң 
басшылығында соғылды. 

Оптикалық микроскоптағы сыяқлы, электронлық микроскоптың ажырата алыў күшине 
принципиаллық шек электронлардың толқынлық тәбиятына байланыслы жүзеге келетуғын 
дифракциялық қубылыслар менен байланыслы. Электронлардың усындай дифракциясын 
тәжирийбени өткериў шәртин жоқарыда баян етилген жағдайларға сәйкес етип алғанда, 
яғный электронлар дәстеси өтетуғын орталықтың кеңисликлик бир текли емес 
бөлимлериниң сызықлы өлшемлери электронлардың толқын узынлықлары менен 
салыстырарлықтай болған жағдайларда тиккелей бақлаўға болады. Электронлардың 
толқын узынлықлары рентген толқынларының толқын узынлығының шамасына жақын ҳәм 
сонлықтан электронлар менен рентген нурларының дифракциялары бир бирине уқсас. 
Ҳақыйқатында да, Девиссон ҳәм Джермер (1927-жылы), Г.П. Томсон (1928-жылы) рентген 
нурларының дифракциясы бойынша тәжирийбелерге уқсас болған электронлардың 
дифракциясы бойынша тәжирийбелерди әмелге асырды. 

15.17-сүўретте жуқа фольга арқалы өткендеги рентген нурларының (a) ҳәм 
электронлық дәстениң (b) дифракцияларының сүўретлери келтирилген (Дебай-Шерер 
сақыйналары, 118-параграфқа қараңыз). Тап усындай дифракциялық тәжирийбелер 
молекулалардың дәстелери менен де, нейтронлардың дастелери менен де әмелге 
асырылды. 

 
§ 99. Қараңғы майдан усылы (ультрамикроскопия). Фазалық контраст усылы 

 
Микроскоптың ажырата алыў қәбилетлигин анықлайтуғын формула микроскоптың 

жәрдеминде көриўге ямаса фотосүўретин түсириўге болатуғын, яғный оның пишинлерин 
майысыўсыз алып беретуғын сүўреттиң алыныўын тәмийинлейтуғын бөлекшениң шеклик 
өлшемин көрсетеди. Оннан киши өлшемлерге ийе болатуғын бөлекшелердиң сүўретлерин 
алыўға болмайды. Бирақ усындай киши бөлекшелердиң бар екенлигин, олардың орнын 
ҳәм қозғалысын микроскоптың жәрдеминде бақлаўдың арнаўлы түрин сайлап алғанда 
табыўға болады. Бул усыл жақтылықтың майда бөлекшелердеги шашыраўына 
тийкарланған. 

Әсбаплардың жайласыўының схемасы 15.8-сүўретте келтирилген. Жақтылықтың 
интенсивли дәстеси 𝑂1 объективиниң жәрдеминде ультармикроскопиялық объектлер бар 
деп есапланатуғын камераға түсириледи. Егер камерада усындай объектлер ямаса ирирек 
бөлекшелер болмаса, онда жақтылық 𝑂1 объективинен жоқарғы объективке түспей 
горизонт бағытта өтеди88. Егер жақтылықтың жолында бөлекшелер бар болса, онда олар 

                                                      
87 Бул мағлыўматлардың жазылғанлына ярым әсирден көп ўақыт болғанын итибарға алыў 

керек (Аўдарыўшылар). 
88 Таза, басқа бөлекшелерден тазаланған бир текли орталықтағы жақтылықтың шашыраўы 
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жақтылықты шашыратады, 𝑂2 объективине келип түседи ҳәм вертикаллық микроскопта 
ультрамикроскопиялық бөлекшениң орнын ҳәм орын алмастырыўын анықлаўға 
мүмкиншилик беретуғын, бирақ оның формасы ҳаққында пүткиллей анық емес 
мағлыўматларды беретуғын дифракциялық сүўретти пайда етеди. Жүдә киши болған 
бөлекшелер (мысалы, металлардың өлшемлери 5·10-6 мм болған коллоидлық 
бөлекшелери) қара фонда жарық шығарып турған жулдызшалар түринде көринеди. 

 
 

 

 
15.8-сүўрет. Ең әпиўайы 

ультрамикроскоптың схемасы. 
15.9-сүўрет. Қараңғы майдан усылын 

жүзеге келтирелуғын арнаўлы 
конденсордың кесими. 

 
Ультрамикроскопте қараңғы майдан принципи жүзеге келтириледи. Оның мәниси 

мынадан ибарат: биз туўры келип түсетуғын нурларды майданнан жоғалтамыз ҳәм тек 
дифракцияға ушыраған нурларды ғана бақлаймыз. Бул принцип бир қатар дүзилислерде 
жүзеге келеди. Мысалы, микроскопиялық столда жайласқан препаратқа қыя бағытта 
интенсивли нурлар менен объективке тиккелей келип жетпейтуғын жақтыландырылыўын 
тәмийинлейтуғын арнаўлы конденсорлардың қолланылыўы тийкарланған (15.9-сүўрет). 
Орайлық нурлар арнаўлы мөлдир емес экран менен тутып қалынады, ал қапталдағы 
нурлар толық ишки шағылысады, айналық бетте шағылысады ҳәм объектте 
концентрацияланады. Олар объективке туўры бағытта түспейтуғындай етип бағытланған, 
тек ғана объектте дифракцияға ушыраған нурлар ғана (объект тәрепинен шашыратылған) 
объективке келип түсе алады. Егер объективлер жеткиликли дәрежеде үлкен болса (λ/2 
ден үлкен), онда объективке ҳәр қыйлы тәртиптеги дифракциялық спектрлер келип жетеди 
ҳәм бир объекттиң формасында формаға ийе сол объекттиң сүўретин көремиз. Ншно 
дифракцияға ушырыған дастелердиң көпшилик бөлими объективке түспейтуғын болса, 
онда объекттиң формасынан сезилерликтей айырмаға ийе болатуғын сүўреттиң пайда 
болыўы ямаса объекттиң формасы ҳаққында ҳеш қандай мағлыўматларды бермейтуғын 
қараңғы фонда жақтылы ноқаттың алыныўы мүмкин. Ҳәр қыйлы системадағы усындай 
конденсорлар (параболоид-конденсор, кардиоид-конденсор) микроскопияда кең түрде 
қолланылыўын тапты. Бақлаўдың ультрамикроскопиялық усылының жетилистирилиўи 
ҳаққында 45-параграфта айтылды. 

Жоқарыда тәрийипленген микроскопиялық усыллар өзиниң жақтылықты жутыўы 
бойынша орталықтың қәсийетлеринен басқаша болыўына байланыслы (абсорбциялық 
структуралар) барлық көриў майданында ажыралып туратуғын объектлерди изертлеўде 

                                                      
жүдә әззи болады. Сонлықтан биз оны есапқа алмаймыз. 
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жүдә пайдалы бола алады. Микроскопиялық практикада болса (мысалы, биологияда) 
қоршаған орталықтан өзиниң сыныў көрсеткиши бойынша (рефракциялық структуралар) 
айырмаға ийе болған объектлерди бақлаў жүдә кең тарқалған. Бул усыл арнаўлы қарап 
өтиўге ылайық. 

 

 

 
 
 
 
 

15.10-сүўрет.  
 

Рефракциялық структураны бақлаўдың 
схемасы. 

 
48-параграфта көрсетилгендей, амплитудаға емес, ал өткен толқынның фазасына 

өзгерис киргизетуғын рефракциялық структуралар жүдә жақсы көринетуғын дифракцияны 
береди (мысалы, фазалық дифракциялық пәнжерелер). Бирақ бурдай структураларды 
тиккелей көриўге ямаса олардың фотосүўретин түсириўге болмайды. Себеби бизиң 
қабыллагышларымыз фазаны емес, ал амплитуданы (интенсивликти) сезеди, ал амплитуда 
болса рефракциялық структураның ҳәр қыйлы участкалары арқалы өткенде өзгериссиз 
қалады. Бул нәтийже Аббениң қараў усылын пайдаланыўдың мүмкиншилигин 
бийкарлайтугындай болып көринеди: дәслепки сүўретлер (спектрлер) бирдей болғанда 
биз пүткиллей ҳар кыйлы болған екинши сүўретлерди аламыз. Пайда болған кыйыншылық 
әпиўайы түрде түсиндириледи: анаў ямаса мынаў структуралардың дифракциялық 
спектрлери бир биринен амплитудалары бойынша айрылмайды, бирақ рефракциялық 
структуралар бар болған жағдайда нолинши спектрдиң фазасы басқа тәртиптеги 
спектрлердиң фазаларынан π/2 ге айрылады. Бул жағдай екинши сүўретлердиң айырмаға 
ийе болыўына алып келеди (бул сүўретлерди барлық спектрлер қосылады). Егер, бизлер 
нолинши спектрдиң фазасын π/2 шамасына өзгертсек, онда абсорбциялық ҳәм 
рефракциялық структуралар беретуғын айырманы сапластырамыз ҳәм сол структураларды 
көре аламыз. Структураның фазада үлкен өзгерислерди беретуғын орынларды (бул 
орынлар фазадағы үлкен өзгерислерди береди) нолинши спектрдеги қосымша фазалық 
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айырманың +π/2 ямаса -π/2 ге тең болыўына байланыслы қараңғы ямаса жақтылы етиўге 
болады. 

Төмендегидей элементар таллаўлар туўры түскен жақтылық пенен (нолинши 
максимум) шашыраған жақтылық (басқа тәртиптеги дифракциялардың жақтылығы) 
арасындағы фазадағы айырманы түсиниўге мүмкиншилик береди. 

Бир текли мөлдир орталық түриндеги объектти көз алдыға елеслетемиз. Оның сөлдир 
болған айырым участкалары сыныў көрсеткиши бойынша бир биринен айырмаға ийе 
болсын (рефракциялық структура). Объект конденсордың жәрдеминде жақтылықтың 
параллель дәстеси менен жақтыландырылған (15.10-сүўрет). Егер объекттиң участкасы 
менен қоршаған орталықтың сыныў көрсеткишлеринде айырма болмаған болса, онда 
жақтылық препарат арқалы бағытын өзгерпей бағытын өзгертпеген толқынды берип өткен 
болар еди (𝑃). Сыныў көрсеткишиндеги жоқарыда келтирилгендей айырма болған 
жағдайда жақтылық бағытын өзгерткен 𝐷 толқынын берип, шашырайды (дифракцияға 
ушырайды), ал үлкен бөлеги 𝑆 дәслепки бағытта өтеди (нолинши тәртипли спектр). Бирақ 
P толқынына салыстырғанда фазасы бойынша базы бир аўысыўға ийе болады (мысалы, бул 
участканың сыныў көрсеткиши қоршаған орталықтың сыныў көрсеткишинен үлкен болған 
жағдайдағы кешигиў). 

 

 

 
15.11-сүўрет. 

Рефракциялық сүўретти бақлағанда 
дифракциялынған 𝐷 толқынының пайда 

болыўы. 

 
15.11-сүўреттеги график бағытын өзгертпеген 𝑃 толқыны менен "кешиккен" 𝑆 толқыны 

арасындағы фазаның үлкен болмаған жылысаўын көрсетеди. Еки толқын арасындағы 
айырма 𝐷 дифракцияланған толқынды береди. 𝑃 менен 𝑆 амплитудасы бойынша жақын, 
бирақ фазасы бойынша азмаз айрылатуғын болғанлықтан, онда графиктен көринип 
турғанындай ямаса есаплаўдың нәтийжелери бойынша аңсат исенгендей (123-шынығыўға 
қараңыз), 𝐷 толқыны үлкен емес амплитудаға ийе болады ҳәм 𝑆 ке салыстырғанда (соған 
сәйкес 𝑃 ға салыстырғанда да фазасы бойынша π/2 ге (шерек толқынға) айрылады.  

Әдеттеги микроскопта сүўреттиң қуралыўында 𝑆 толқыны да, 𝐷 толқыны да қатнасады. 
Олар қосылып 𝑃 толқынын береди. Бул толқынның структура менен қоңсылас болған 
орынлар беретуғын толқыннан айырмаға ийе емес (себеби абсорбция жоқ деп 
есапланады). Солай етип, әдеттеги микроскоп рефракциялық структураның ҳәр кыйлы 
участкаларын бир биринен айыра алмайды. 𝑆 ти иркип қалып, биз қараңғы майданға ийе 
микроскопты аламыз. Бундай микроскопта 𝐷 дифракцияланған толқынның бар болыўына 
байланыслы структураның бақланыўы мүмкин. 𝑆 тиң фазасын ±π/2 ге өзгертип, биз 𝑆 
пенен 𝐷 ны 𝑃 ға салыстырғанда күшейетуғындай (егер 𝑆 пенен 𝐷 ның фазалары 
теңлесетуғын болса) ямаса ҳәлсирейтуғындай (егер 𝑆 пенен 𝐷 ның фазалары қарама-қарсы 
болатуғын болса) етип қосылыўға мәжбүрлеймиз. Яғный, бундай жағдайда қоршаған 
майдандағы жақтылы ҳәм қараңғы участкалардан туратуғын контрастлырақ сүўретти 
аламыз.  

𝑆 пенен 𝐷 амплитуда бойынша күшли айрылатуғын болғанлықтан, үлкен болған 
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контрастты алыў ушын жутыўшы фильтрдиң жәрдеминде 𝑆 тиң (соның менен бирге 𝑃 ның 
да интенсивлигин) 𝐷 ның интенсивлигине шекем киширейтиўимиз керек. Бундай жағдайда 
интерференциялық эффект 𝑃 толқынының киширейтилген интенсивлигиниң фонында 
объекттиң сүўретинде сезилерликтей күшейтиўди ямаса дерлик толық ҳәлсиреўди береди. 
Сонлықтан 𝑆 фазасын +π/2 ге ямаса -π/2 ге өзгертиў ушын арналған пластинка соның менен 
бирге әдетте 𝑆 тиң сәйкес ҳәлсиреўи ушын да қолланылады. Ҳәлсиретиў коэффициентиниң 
мәнислери ҳәр қыйлы болған усындай пластинкалардың жыйнағына ийе болып бақлаў 
ушын ең қолайлы әмелий шараятты сайлап алыўға болады. Ҳәлсирететуғын ҳәм фазаны 
өзгертетуғын пластинканың туратуғын орнын 15.10-сүўреттен көриў қыйын емес. Егер 
препарат параллель дәсте менен жақтыландырылған болса, онда аўыспаған толқын (𝑆 
ямаса 𝑃) 𝐴𝐴 объективиниң фокаллық тегислигинде жыйналады ҳәм буннан кейин 
сүўреттиң барлық тегислиги 𝐸𝐸 бойынша тарқалады. Дифракцияланған (аўысқан) 𝐷 
толқыны 𝐸𝐸 тегислигинде сүўретти береди, ал бул тегислик болса микроскоптың 
объективине қатнасы бойынша объективтиң тегислигине түйинлес болып табылады. 

 
15.12-сүўрет. Фазалық контраст усылының принципи: 𝑎 - 𝑆 ҳәм 𝐷 толқынларының 

фазалары бирдей; 𝑏 - 𝑆 ҳәм 𝐷 толқынлары фазалары бойынша қарама-қарсы. 
 
𝐴𝐴 объективиниң фокаллық тегислигинде 𝑆 ти (ҳәм 𝑃 ны) ҳәлсирететуғын ҳәм қосымша 

фазалар айырмасын жыйнаўшы фазалық пластинка жайласқан болыўы керек. 
Фазалық пластинка мөлдир материалдан соғылған ноллик максимум пайда болатуғын 

орында сәйкес қалыңлығы үлкейген ямаса жуқарған пластинка болып табылады. 
Пластинканың усы бөлими анаў ямаса мынаў абсорбциялық қәбилетликке ийе жутыўшы 
қатлам менен қапланады. 

Ноллик максимум конденсор менен объектив тәрепинен пайда етилген жақтылық 
дерегиниң сүўрети болып табылады. Дерек сыпатында әдетте конденсордың фокаллық 
тегислигинде орналастырылған диафрагма хызмет етеди. Бул диафрагманың тесигиниң 
формасы ноллик максимумның формасын ҳәм соған сәйкес фазалық пластинканың 
қалыңлығы өзгертилген орнының (шөгиў) формасын анықлайды. Бир қатар жағдайларға 
байланыслы қалыңлығы өзгерген областты үлкен емес болған сақыйна түринде соғады. 

Жоқарыда тәрийипленген мөлдир объектлердиң сүўретиниң контрастлығын жақсылаў 
усылы фазалық контраст усылы атамасын алды (Цернике, 1935-жыл). Фазалық контраст 
усылын пайдаланатуғын микроскоплар санаатта шығарылады ҳәм биологиялық 
изертлеўлерде кеңнен қолланылады. 

 
§ 100. Спектрографлардағы дифракциялық қубылыслар 

(хроматлық ажыратыў күши) 
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Дифракциялық қубылыслар спектрографларда үлкен әҳмийетке ийе болады. Егер 

аппараттың тар саңлағы алыстығы үлкен емес болған жақтылық дереги тәрепинен 
жақтыландыратуғын болса (яғный дерлик параллель дәсте менен), онда коллиматордың 
объективине жақтылықтың жүдә тар дәстеси келип түседи. Бундай жағдайда объективтиң 
үлкен емес болған бөлими ғана жумыс ислеген, ал бул жағдай киши ажыратыў 
қәбилетлигине ҳәм, усыған сәйкес, фотопластинкадағы саңлақтың анық емес сүўретиниң 
пайда болыўына алып келген болар еди. Бирақ саңлақта жақтылықтың дифракциясы 
жүзеге келеди. Бул коллиматордың саңлақтың өлшемлерине сәйкес жақтылық пенен 
толыўына алып келеди. 

Объективтиң дифракциялық сүўреттиң орайлық максимумын да, қосымша 
максимумлардың жеткиликли болған санын өткериўи ушын тар саңлақ болған жағдайда 
коллиматордың объективиниң апертурасы жеткиликли дәрежеде үлкен болыўы керек; 
жоқары дифракциялық максимумларды диафрагмалаўдың зәрүрлигинен саңлақтың 
сүўрети азы-көпли шашыраған болады. Қала берсе, коллиматорлық объективтиң 
апертурасы киши болған сайын бул шашыраўдың мәниси де соншама үлкен болады. Бирақ, 
әдетте спектрографтың объективин (коллиматорлық объективти де, камералық 
объективти де) призмалық системаның кесе-кесимине салыстырғанда әдетте үлкен 
өлшемлерге ийе етип соғады. Сонлықтан, саңлақтың сүўретиниң дифракциялық 
кеңейиўинде призма тәрепинен пайда етилетуғын шеклеў хызмет етеди. Екинши тәрептен 
призмалық система үлкен дисперсияға байланыслы түсиўши монохромат емес толқынның 
фронты призмадан өтиўдиң барысында ҳәр қыйлы толқын узынлықлары ушын ҳәр қыйлы 
мүйешлерге бурылады ҳәм усының нәтийжесинде призмалық спектрдиң пайда болыўына 
алып келеди (Ньютон). Дисперсия менен байланыслы болған бир бирине жақын болған 
толқын узынлығы арасындағы мүйешлик қашықлық сызықлардың сүўретлериниң 
дифракциялық кеңейиўи бир бирин толық баспағанға шекем оларды айырыўға 
мүмкиншилик береди. Солай етип, бул жағдайда да дифракция спектраллық аппараттың 
бир бирине жақын толқынларды ажыратыў қәбилетлигине шек қояды, яғный аппараттың 
хроматлық ажырата алыў қәбилетлигиниң шегин белгилейди. 

Бир бирине жақын ҳәм интенсивликлери бирдей болған еки монохромат 
толқынлардың бир бири менен қосылыўындағы интенсивликтиң тарқалыўы схема түринде 
15.18-сүўретте тутас сызық пенен көрсетилген.  

 

 

15.13-сүўрет. 
Бир бирине жақын болған еки 

спектраллық сызықлардың 
қосылыўындағы интенсивликтиң 

таркалыўы. 

 
Бул сүўреттеги еки дискрет толқын узынлығын бир биринен ажыратыў мүмкиншилиги 

белгили дәрежеге шекем шәртли (50-, 96 параграфларды салыстырыңыз). Рэлей бойынша 
еки сызықты бир биринен ажыралған деп есаплаў ушын мынадай шәрттиң орынланыўы 
керек: егер олардың максимумлары 𝐴1𝐴2 арасындағы мүйешлик өлшемлерде 𝑖 арқалы 
белгиленген қашықлық максимумнан ең жақын болған минимумға шекемги аралыққа (φ 
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мүйешлик қашықлығы) тең ямаса оннан үлкен болыўы керек, яғный 𝑖 ≥ 𝜑 болыўы керек. 
Аппараттың ажырата алыў қәбилетлиги деп 𝒜 = 𝜆/𝛿𝜆 шамасына айтады (бул аңлатпада 𝛿𝜆 
арқалы жоқарыда келтирилген шәртти қанаатландыратуғын бир бирине жақын болған 
сызықлардың толқын узынлықлары арасындағы айырма белгиленген). 

 

 
15.14-сүўрет. Спектрографтың ажырата алыў күшин есаплаўға. 

 
Есаплаўлардың әпиўайы болыўы ушын жүдә көп қолланылатуғын жайласыўдан 

пайдаланамыз: призма минималлық аўыстырыў жағдайында орналастырылған, яғный 
призманың ишинде жақтылық дәстеси оның тийкарына параллель бағытта тарқалады. 
15.14-сүўретте 𝐴0𝐵0 туўрысы минималлық аўыстырыў жағдайында турған призмаға келип 
түспестен бурынғы еки толқын узынлығы ушын толқын фронтының изи, ал 𝐴1𝐵1 ҳәм 𝐴2𝐵2 
лер 𝜆1 ҳәм 𝜆2 лер ушын сынғаннан кейинги толқын фронтларының аўҳалы болып 
табылады. 𝑖 мүйеши 𝐴1𝐵1 менен 𝐴2𝐵2 арасындагы мүйеш болып табылады. 

15.14-сүўреттен 

𝑖 ≈ 𝑡𝑔 𝑖 =
𝐵1𝐵2 − 𝐴1𝐴2

𝐴2𝐵2
 

аңлатпасы алынады. Бирақ 
𝐴1𝐴2 = 𝑙2(𝑛1 − 𝑛2) = 𝑙2𝛿𝑛, 
𝐵1𝐵2 = 𝑙1(𝑛1 − 𝑛2) = 𝑙1𝛿𝑛 

теңликлери орынлы. Бул теңликлердеги 𝑙1 менен 𝑙2 арқалы призманың жоқарғы ҳәм 
төменги бөлимлериндеги жолдың узынлықлары ҳәм 𝛿𝑛 = 𝑛1 − 𝑛2 арқалы 𝑙1 менен 𝑙2 
толқын узынлықлары ушын сыныў көрсеткишлериниң айырмасы белгиленген. Себеби 𝑙1 
толқын фронты 𝑙2 толқын фронтынан призма соғылған заттағы кешигиўдиң ҳәм призманың 
нур өтетуғын бөлиминиң қалыңлығының салдарынан артта қалады. 

Солай етип, (𝑙1 − 𝑙2)𝛿𝑛 шамасы 𝜆1 ҳәм 𝜆2 толқынлары арасындағы узынлығы 𝑙1 − 𝑙2 
шамасына тең болған призманың қалыңлығындағы дисперсияның салдарынан пайда 
болатуғын жүрислер айырмасы екен. Жақтылық дәстесиниң кеңлиги болған 𝐴0𝐵0 = 𝐴2𝐵2 
шамасын ℎ арқалы белгилеп 

𝑖 =
𝑙1 − 𝑙2
ℎ

𝛿𝑛 

аңлатпасын келтирип шығарамыз. Дәстениң кеңлиги ℎ  сызықтың дифракциялық 
кеңейиўин анықлайды. 𝜆1 менен 𝜆2 бир бирине жақын болғанлықтан, сол еки сызықтың 
кеңейиўин бирдей ҳәм ℎ sin𝜑 = 𝜆 ямаса  

𝜑 =
𝜆

ℎ
 

шәртинен анықланады (φ арқалы дифракция мүйеши белгиленген). Демек, λ ге жақын 
болған еки сызықтың бир биринен ажыралыўының шәрти 

𝑖 = 𝜑 
ямаса 

𝜆 = 𝛿𝑛(𝑙1 − 𝑙2) (100.1) 
екенлигин көрсетеди. 

Жақтылық дәстеси призманың барлығын өз ишине қамтып алатуғын жағдай ең 



303 
 
қолайлы жағдай болып табылады. Бундай жағдайда 𝑙2 = 0 ҳәм 𝑙2 = 𝑏. 𝑏 арқалы жақтылық 
аўысыўдың минимумында жүретуғын ултанның узынлығы белгиленген. Бул жағдай ушын 

𝜆 = 𝑏𝛿𝑛 ҳәм 𝒜 =
𝜆

𝛿𝜆
= 𝑏

𝛿𝑛

𝛿𝜆
. 

(100.2) 

Демек, призманың хроматлық ажырата алыў қәбилетлиги оның ултанының сыныў 
көрсеткишиниң салыстырмалы дисперсиясының көбеймесине тең екен. 

Бирдей материалдан соғылған бир неше призмаға ийе спектрографларда (𝛿𝑛/𝛿𝜆 ниң 
мәнислери бирдей) 𝑏 шамасы барлық призмалардың ултанларының узынлықларының 
қосындысына тең. Мысалы, ҳәр призмасының ултанының узынлығы шама менен 7 см 
болған, спектрдиң фиолет бөлиминде 𝛿𝑛/𝛿𝜆 = 0,0001 нм-1 шамасындағы дисперсияға ийе 
үлкен емес үш призмалы ИСП-51 спектрографы  𝒜 = 20000 шамасына тең теориялық 
ажыратыў күшине ийе. Демек, бундай спектрографта толқын узынлығы бойынша бир 
биринен 0,02 нм ге тең болған еки фиолет сызықты ажыратыўға болмайды. Ал ҳақыйқый 
ажыратыў күши саңлақтың шекли өлшемлериниң және спектрографтың оптикасының 
кемшиликлериниң тәсиринде, фотоэмульсиялардың түйиртпелик структураға ийе 
болыўының салдарынан бир қанша киши. 

 
 
 
 
 


