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1. fejezet
A szivárvány képalkotó
polarimetrikus vizsgálata
A szivárvány – a természet egyik leglátványosabb jelensége – az égbolt antiszoláris
pontjától nagyjából 42◦ -os szögtávolságra kialakuló színes körgyűrű, ami olyankor keletkezik, mikor a napfény a levegőben zuhanó vízcseppekre esik. Nem meglepő, hogy számos
művészt inspirált a szivárványok csodálatos látványa (Lee és Fraser, 2001) (1.1A ábra).
1811-ben a francia ﬁzikus, Jean Baptiste Biot (1774–1862) (1.1B ábra) felfedezte, hogy a
szivárvány fénye erősen poláros, és az elektromos térerősségvektor rezgéssíkjának (röviden:
E-vektornak) iránya érintőleges a szivárvány ívére (Können, 1985).
A szivárványok fényének színét és intenzitását megmagyarázandó sokan tanulmányozták a nagyméretű vízgömbökön történő fényszóródást (Minnaert, 1940; Tricker, 1970;
Greenler, 1980; Coulson, 1988) mind elméleti, mind pedig kísérleti úton. Dave (1969), polarizálatlan beeső fényt feltételezve, kiszámította a különböző méretű vízcseppeken szóródott fény I intenzitását és p polarizációfokát. Arra a következtetésre jutott, hogy p erősen
oszcillál a fő- és mellékszivárvány ívei között, valamint a magasabb rendű ívek területén.
Khare és Nussenzveig (1974) a szivárványszórásra egy új elméletet javasolt, és következtetéseiket összevetették a Mie-féle szóráselmélet eredményeivel. Különösen ﬁgyelemreméltóak a polarizációval kapcsolatos újításaik. Können és de Boer (1979) kiterjesztette
a szivárvány Airy-féle elméletét poláros beeső fényre, melynek rezgéssíkja párhuzamos
vagy merőleges a szórási síkra. Mobbs (1979) egy huygensi elveken nyugvó elméletet javasolt, és következtetéseit összehasonlította Nussenzveig (1979) eredményeivel. Arra jutott,
hogy a két elmélet által szolgáltatott elektromos és mágneses polarizáció a szórási szög
és a vízcseppméret széles tartományában jól egyezik. Lynch és Schwartz (1991) az azonos
méretű vízcseppek Mie-elméletéből kiindulva meghatározta a szivárványfény saját (háttérfény nélküli) polarizációfokát. Azt találták, hogy a szivárványívek legfényesebb pontján
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1.1. ábra. A: Táj szivárvánnyal, Pieter Pauwel Rubens (1577–1640), 1632–1635, Hermitage, Szentpétervár. B: Jean Baptiste Biot (1774–1862), francia ﬁzikus.

mérhető pmax maximális polarizációfok mind a fő- (pmax < 90 %), mind pedig a mellékívnél (pmax < 50 %) erősen függ a vízcseppek méretétől. Wang és van de Hulst (1991)
egybevetette a Mie- és az Airy-elméletek eredményeit.
A szivárvány viszonylag ritka légköri jelenség, melynek megjelenése nem jósolható meg,
ezért polarimetrikus vizsgálata is nehéz: általában olyankor ﬁgyelhető meg, amikor nincs
kéznél polariméter, illetve az ember egy polariméterrel felkészülve igen sokat várhat a szivárvány megjelenésére. Következésképpen a szivárvány kísérleti kutatása ritkaságszámba
megy. Ennek ellenére már publikáltak néhány kísérleti vizsgálatot, melynek témáját a
szivárvány polarizációs tulajdonságai adták. Sassen (1979) például egy polarizációs nefelométer (zavarosságmérő) és monokromatikus, lineárisan poláros lézerfény segítségével
végzett szögszórás méréseket vízszintesen, illetve függőlegesen poláros beeső fény esetén,
hogy a függő vízcseppek által létrehozott szivárványt vizsgálja. A függő vízcseppek jól
modellezik a nagyobb esőcseppek zuhanás közben felvett függőlegesen elnyújtott alakját. Können (1986, 1992) két színes fényképet publikált, melyeket A. B. Fraser készített
lineáris polárszűrőkön át. A bal oldali kép esetén a polárszűrő a szivárványfényt maximálisan átengedte, míg a jobb oldali kép esetén elnyelte hasonlóan az 1.3A és C képekhez.
Az A. B. Fraser által polárszűrőkön át készített további szivárványképek az Applied Optics 1991-es Light and Color in Open Air című tematikus számában jelentek meg. Lee
(1991) ezeket a fényképeket felhasználva elkülönítette a szivárvány saját színét, kihasználva, hogy a szivárvány fénye lényegesen polárosabb, mint a háttéré. A szivárványfény
merőleges összetevője deﬁníció szerint az, amit a Napra, a szóró esőcseppre és a megﬁ-
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gyelőre fektetett síkra merőleges áteresztési irányú polarizációs szűrőn át láthatunk. Ilyen
polárszűrő-állásnál látszik a legfényesebbnek a szivárvány. A polárszűrőt 90◦ -kal elforgatva
a szivárvány sokkal gyengébb párhuzamos polarizációs komponense gyakorlatilag láthatatlan. A háttér (táj vagy felhő) fénye szinte teljesen polarizálatlan. Így a szivárvány saját
fényének becsléséhez képpontról képpontra ki kell vonni a merőleges polarizációs összetevő
intenzitásából a párhuzamos komponens intenzitását.
A szivárvány polarizációs mintázatainak mérése a nagy térbeli kiterjedése és viszonylag
rövid megﬁgyelhetőségi ideje miatt pontforrású polariméterrel nehézkes lenne. Ezek a
mintázatok csak nagylátószögű képalkotó polariméterrel mérhetők. Előttünk senki sem
publikálta a szivárvány képalkotó polarimetrikus méréseit. Egyik mérőexpedíciónk során
sikerült megmérnünk egy szivárvány polarizációjának térbeli eloszlását. Itt bemutatjuk
ezen szivárvány polarizációs mintázatait a vörös, zöld és kék színtartományokban.
A fejezetben bemutatott eredményeket az Applied Optics 2003. évi Light and Color in
Open Air című tematikus számában publikáltuk (Barta és társai, 2003a).

1.1.

Anyag és módszer: a felvétel kiértékelése és
a szivárvány saját fényének meghatározása

2001. július 18-án, 17 óra 42 perckor (helyi idő, nyári időszámítás, UTC + 3; 29◦ 41′ -es
napmagasság) a ﬁnnországi Oulu városának (65◦ 0′ É, 25◦ 26′ K) tengerpartján sikerült egy
szivárvány polarizációs tulajdonságait megmérnünk a spektrum vörös (650 nm ± 40 nm),

zöld (550 nm ± 40 nm) és kék (450 nm ± 40 nm) színtartományában egy egylencsés, 180◦

látószögű, forgó-analizátoros, képalkotó polariméterrel. A halszemobjektív optikai tengelye vízszintes volt, és a horizont és az antiszoláris meridián metszéspontja felé mutatott.
A polarimétert, a kalibrációját és a teljes kiértékelési folyamatot kollégáink korábban már
publikálták (Gál és társai, 2001). Itt csak azt említjük meg, hogy a polariméter egy Nikon F801-es típusú fényképezőgépből, valamint egy Nikon-Nikkor halszemobjektívből állt
(fényerő: 2,8; fókusztávolság: 8 mm; látószög: 180◦ ), melynek forgatható szűrőtartójába
három szürke lineáris polárszűrőt építettünk be (típus: HNP’B, Polaroid Corporation) három különböző áteresztési iránnyal (χ1 = 0◦ , χ2 = 45◦ , χ3 = 90◦ a szűrőtárcsa sugarához
képest). Detektorként Fujichrome Sensia II 100 ASA típusú színes diaﬁlmet használtunk.
A mért p polarizációfokot a
p=

Imax − Imin
Imax + Imin

összefüggés szolgáltatja, ahol Imax és Imin a polárszűrőn átjutó maximális és minimális
intenzitás. Az α polarizációs irány a polarizációs ellipszis nagytengelyének iránya a he-
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lyi meridiánhoz képest. A p- és α-eloszlásokat nagyfelbontású, kétdimenziós, hamisszínes
ábrákon mutatjuk be.
A színes fényképfelvételek kiértékelése után azt tapasztaltuk, hogy a szivárvány főívének polarizációfoka nagyjából 20–25 % volt, ami lényegesen kevesebb, mint amit az
elmélet a szivárvány saját fényének polarizációfokáról jósol (Können, 1985; Dave, 1969;
Khare és Nussenzveig, 1974; Können és de Boer, 1979; Nussenzveig, 1979; Mobbs, 1979;
Lynch és Schwartz, 1991; Wang és van de Hulst, 1991; Lee, 1998). Ennek oka, hogy mi nem
közvetlenül a szivárvány saját fényét mértük, hanem a szivárványfény és a polarizálatlan
vagy gyengén poláros felhős háttér fényének keverékét. Lee (1991) szerint a háttérfény
jelentősen elhalványítja és depolarizálja a szivárvány saját fényét. A szivárvány saját polarizációfokának becsléséhez a háttérfényt a következőképpen szűrtük ki:
• először a hagyományos módon kiértékeltük a nyers polarizációs felvételeket, ahogyan
azt korábban publikáltuk (Gál és társai, 2001; Pomozi és társai, 2001);

• ezután meghatároztuk a polarizálatlan háttérfény átlagos Iátlag intenzitását a fő szivárványív közvetlen közelében, ahol Iátlag az az intenzitás, amely a vizsgált képpont
polarizációs síkjára merőleges áteresztési irányú polárszűrő mellett mérhető;
• az Iátlag intenzitást kivonva a felvétel minden egyes képpontjából, a szokásos kiértékelést újra lefuttattuk az egész képre.

Az 1.5. ábra graﬁkonjai az így kiértékelt kép polarizációs adatait mutatják.

1.2.

Eredmények: a szivárvány polarizációs mintázata

Az 1.2A ábra az Oulu városának tengerpartjánál felvett 180◦ látószögű színes fényképet
mutatja, a tenger fölött egy szivárvánnyal. (A színes képet három, különböző áteresztési
irányú polárszűrőn át felvett színes fényképből állítottuk elő.) Az előtérben (alul és a
kép szélén jobb oldalt) a megﬁgyelő, illetve a polariméter árnyéka, az aszfaltút korlátja és
sziklák láthatók. A megﬁgyelő fölött az égbolt tiszta, de távolabb egy zivatar felhői vehetők
ki. A vízfelszín fölött kialakult szivárványt a zivatar vízcseppjein szóródott napfény hozta
létre. Az 1.2B–J ábrák az I intenzitás, a p lineáris polarizációfok és az α polarizációs irány
mintázatait mutatják 450 nm, 550 nm és 650 nm hullámhosszakon mérve.
A szivárványról három különböző áteresztési irányú polárszűrőn át készített felvételről
kinagyított téglalapokat az 1.3A–C ábrák mutatják. Az 1.3D ábra a szivárvány rekonstruált színes képe, ahogyan szabadszemmel látható, vagy lefényképezhető lenne polárszűrő
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1.2. ábra. 2001. július 18-án, 17 óra 42 perckor (helyi idő, nyári időszámítás, UTC + 3) Oulu városának
tengerpartjánál (65◦ 0′ É, 25◦ 26′ K) egy szivárványról készült színes, 180◦ látószögű fénykép (A), a vörös
(650 nm), zöld (550 nm) és kék (450 nm) színtartományban mért I intenzitás (B, E, H), p lineáris polarizációfok (C, F, I) és α polarizációs irány (D, G, J) mintázatai. A Nap elevációszöge 29◦ 41′ . Expozíciós
idő: 1/250 s; apertúra: 5,6; detektor: Fujichrome Sensia II 100 ASA típusú színes diaﬁlm. A polarizációs
iránymintázatok egy adott pontjában az α szöget a helyi meridiánhoz képest mértük. (Barta és társai,
2003a, 1. ábra, . oldal alapján)
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polárszűrőn át fényképezett színes képek
χ = 0◦
E-vektor

A

χ = 45◦

B

χ = 90◦

C

rekonstruált (átlagolt) színes kép

D

1.3. ábra. A–C: Az 1.2. ábrán látható szívárványról három különböző χ áteresztési irányú polárszűrőn
át készített felvételből kinagyított téglalap alakú területek. D: A három polarizációs felvételből számított
színes kép, ahogyan a szivárvány szabad szemmel lenne látható, vagy polárszőrő nélküli fényképezőgéppel
lenne fényképezhető. (Barta és társai, 2003a, 2. ábra, . oldal alapján)
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1.4. ábra. Az 1.3. ábrán látható szivárvány színes képe (A), vörös (650 nm), zöld (550 nm) és kék (450 nm)
színtartományban mért I intenzitás (B, E, H), p lineáris polarizációfok (C, F, I) és α polarizációs irány
(D, G, J) mintázatai. Az 1.5. ábra diagrammjai a C, D, F, G, I, J ábrák nyíllal jelzett metszeteinek
numerikus adatait szemléltetik. (Barta és társai, 2003a, 3. ábra, . oldal alapján)
nélkül. Az 1.3A–C ábrán megﬁgyelhető, hogy a vízcseppekről visszaverődött napfény milyen erősen poláros, a polarizációs irány pedig párhuzamos a szivárvány ívével: ahogy
a polárszűrő forog a szivárványív egyes részei eltűnnek, mert a szűrő elnyeli a szivárványfény elektromos térerősségvektorának az áteresztési irányra merőleges összetevőjét.
Az 1.4. ábra az 1.2. ábra mintázataiból kinagyított téglalap alakú területeket mutatja.
Az 1.5. ábra diagramjai az égbolt háttérfényének levonása után a 450 nm-en, 550 nm-en
és 650 nm-en mért p és α értékeket mutatják az 1.4. ábrán jelölt függőleges nyíl mentén
mért ϑ elevációszög függvényében.
Az I intenzitás (1.2B, E, H; 1.4B, E, H ábrák) és a p polarizációfok (1.2C, F, I; 1.4C,
F, I; 1.5A, C, E ábrák) mintázatain jól látható, hogy a szivárványív a 650 nm-es (vörös)
hullámhosszokon a legszembetűnőbb, míg 450 nm-en (kék) alig látszik. A spekrtum vörös
tartományában a polarizációfok mintázatain (1.2I, 1.4I, 1.5E ábrák) még a mellékszivár-
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1.5. ábra. Az 1.4. ábrán nyíllal jelölt metszetek mentén a háttérfény kivonása után a vörös (650 nm),
zöld (550 nm) és kék (450 nm) színtartományban mért p lineáris polarizációfok (A, C, E) és α polarizációs
irány (B, D, F) értékei a Nap ϑ elevációszögének függvényében (az 1.4. ábra téglalapjainak alja ϑ = 0◦ nak, míg teteje ϑ = 28◦ -nak felel meg). Az α szöget az eredeti 1.2. ábrán látható sugárirányhoz képest
mértük. (Barta és társai, 2003a, 4. ábra, . oldal alapján)
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vány is felfedezhető. A polarizációfok mintázatain (1.2C, F, I ábrák) még az is feltűnik,
hogy a felhők által szórt fény szinte teljesen polarizálatlan, és a p polarizációfokban erős
kontraszt ﬁgyelhető meg a felhők és a kék égbolt, illetve az erősen poláros vízfelszín között.
650 nm-en a fő szivárványív olyan erősen poláros, mint az előtérben a vízfelszín. A főíven
átmenő függőleges irányban a p polarizációfoknak egy meredek csökkenése ﬁgyelhető meg:
például 650 nm-en p a főív ∼50 %-os értékéről lecsökken a két ív közötti Alexander-féle
sötét sáv ∼5 %-os értékére. Az Alexander féle sötét sáv fénye a háttérből jövő égboltfény

miatt polarizálatlan. Lee (1991) és Gedzelman (1982) tárgyalták a háttérfény szerepét az
égbolton megﬁgyelt szivárványokban. A főívtől lefelé p néhány oszcilláción át erősen lecsökken (1.2I, 1.4I, 1.5E ábrák). Ezek az oszcillációk a magasabb rendű szivárványíveknek
köszönhetők.
Fontos megjegyezni, hogy sem az α-mintázatokon (1.2D, G, J; 1.4D, G, J ábrák), sem
pedig az α-diagrammokon (1.5B, D, F ábrák) nem látszódnak a szivárványívek. Ez jól
mutatja, hogy a szivárvány és a háttérfény között polarizációs irányban nincs kontraszt.
A helyzet hasonló a felhők esetén: a felhők az α-mintázatokban legerősebben a vörös
spektrális tartományban látszanak (1.2J ábra), míg kékben alig észrevehetőek (1.2D ábra).
A vízfelszín a hullámhossztól függetlenül erősen, vízszintesen poláros fényt ver vissza.

1.3.

Elemzés

Az általunk megﬁgyelt főszivárvány, mint általában a szivárványok, kívül vörös volt,
belül pedig kék, és a belső színek sokkal halványabbnak tűntek, mint a külsők. Nagyjából
11◦ -ra a főívtől egy mellékszivárvány jelent meg, melyben a színek a főszivárvány színeinél
sokkal halványabban és fordított sorrendben voltak láthatók. Néhány magasabb rendű
ív szintén megjelent a főszivárvány alatt. A főív teljes egészében látható volt, mert a
zivatarfelhő alatt a levegő tele volt vízcseppekkel, melyeket közvetlen napfény ért.
Können és De Boer (1979), illetve Können (1985) szerint a szivárvány erős polarizációja a fény vízcseppben bejárt útjának a következménye: a fő- és mellékszivárvány esetén
a fénysugarak egy, illetve kettő visszaverődést szenvednek el a vízcseppben. Mivel ezek
a visszaverődések a Brewster-szöghöz nagyon közeli szögben történnek, a visszavert fény
erősen poláros, és a polarizáció iránya mindig merőleges a szórási síkra, amely viszont
érintőleges a szivárvány ívével. Mivel a főszivárvány alatti és a mellékszivárvány feletti
térből származó fény a fő- és mellékív fényéhez hasonló módon jön létre, a polarizáció
iránya szintén érintőleges lesz az ívekkel. A fő- és mellékív közötti Alexander-féle sötét
sávból érkező halvány fény a vízcseppek külső felületéről való visszaverődésének eredmé-
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nye. Az ebből a tartományból érkező fénynek a polarizációs iránya szintén érintőleges az
ívekkel.
A fő- és mellékszivárvány ívéről visszavert napfény, valamint a főív alatti égboltterületekről, a fő- és mellékív közötti, és a mellékív fölötti területekről származó fény polarizációs
iránya tehát mindig merőleges a szórási síkra, azaz érintőleges az ívekkel. Emiatt nincs
polarizációs iránykontraszt a szivárvány és a környező napsütötte égboltterületek között,
melyekre általában szintén a szórási síkra merőleges rezgéssíkú fény a jellemző (Können,
1985). Ez az oka annak, hogy a szivárvány nem látszik sem az α-mintázatokon, sem pedig
az α-diagrammokon. Ugyanezt a jelenséget ﬁgyelték meg Pomozi és társai (2001) is, akik
180◦ látószögű képalkotó polarimetriával megmutatták, hogy a tiszta égbolt polarizációs
iránymintázata a felhők alatt folytatódik, ha a felhőket és az alattuk lévő légréteget közvetlen napfény éri. Ilyen megvilágítási körülmények mellett nincs polarizációs iránykontraszt
a felhők és a kék égbolt között (lásd még az 1.2. ábra α-mintázatait).
Az a megﬁgyelésünk, hogy a vizsgált szivárvány az I- és p-mintázatokon legjobban
a spektrum vörös tartományában volt felismerhető, míg kékben alig volt látható, azzal
magyarázható, hogy a háttérfény a többszörös szóródás miatt polarizálatlan vagy csak
gyengén poláros volt, és a Rayleigh-szórás miatt a legintenzívebb a kék spektrális tartományban volt. Emiatt a színes és poláros szivárvány fényét a háttérfény legerősebben
a kékben tudta depolarizálni és felhígítani. Mindezeken túl a megﬁgyelő és a szivárvány
közötti levegőben szóródott részlegesen poláros fény részben elnyomta a szivárvány saját
fényét. Ez a jelenség kékben a legszembetűnőbb, mert a levegőben szórt fény intenzitása
kékben a legnagyobb (1.5A, C, E ábrák).
Gedzelman (1982) kifejlesztett egy modellt a szivárvány fényességének és színének magyarázatára, mely ﬁgyelembe veszi a felhők geometriáját és a Nap magasságát. A modell
egyszeresen szórt napfényt használ, amely a légkörön és a vízcseppfüggönyön való áthaladás közben kiszóródik. Ez megmagyarázza, hogy miért vörösebb és fényesebb a szivárvány
alja a tetejénél olyankor, amikor a Nap közel van a horizonthoz. Ilyenkor a szivárvány aljának fényességét leginkább a fénynek a légkörben való szóródása és elnyelődése határozza
meg. Ez különösen igaz rövid hullámhosszakra, és párás körülmények között. Ennek egyik
következménye, hogy a szivárvány alja vörösebb lesz a tetejénél. Ha a Nap a horizonton
van, az egész szivárványív vörössé válhat. Mivel a mi mérésünk viszonylag magas napállásnál (29◦ 41′ ) történt, ez az eﬀektus nem magyarázza meg, hogy az általunk vizsgált
szivárvány az I- és p-mintázatokon miért 650 nm-en volt a legfeltűnőbb.
A szivárványhoz kapcsolódó optikai jelenségek rendkívül összetettek a fénynek a vízcseppeken történő elhajlása, a vízcseppeken belüli visszaverődések, a cseppek külső felszí-
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néről történő visszaverődések és a fény interferenciája miatt. További kísérleti kutatások
szükségesek annak megértéséhez, hogy ezek a jelenségek miként határozzák meg a szivárvány polarizációs jellemzőit, és hogy ellenőrizhessük a szivárvány polarizációjának elméleti
és számítógépes módszerekkel jósolt tulajdonságait.
Következtetéseink: Számos szerencsés körülménynek köszönhetően első alkalommal sikerült egy szivárvány képalkotó polarimetrikus vizsgálatát elvégeznünk. A szivárvány polarizációfok és polarizációs irány mintázatait a 450 nm-es, 550 nm-es, és 650 nm-es hullámhosszakon mértük és ábrázoltuk. A vizsgált szivárvány mért polarizációs jellemzői
megegyeznek az elméleti és számítógépes modellek eredményeivel, és összhangban vannak
a korábbi kvalitatív megﬁgyelésekkel is.



2. fejezet
A rovarok polarizációlátásának
ultraibolya paradoxona
A poláros égboltfényt sok rovarfaj anatómiailag és ﬁziológiailag specializálódott ommatídiumokkal észleli, amelyek az összetett szem háti régiójában egy keskeny sávban
helyezkednek el. Az ommatídiumok kétféle monokromatikus, nagymértékben polarizációérzékeny és egymásra merőleges mikrobolyhokkal rendelkező fotoreceptor-típust tartalmaznak (Labhart és Meyer, 1999). E receptorok az ultraibolya tartományban (UV)
érzékenyek a legyekben, háziméhekben, sivatagi hangyákban, galacsinhajtó bogarakban
és pókokban, a kékben a tücskökben, sivatagi sáskákban és svábbogarakban, és a zöldben a cserebogarakban (2.1. táblázat). Az égbolt-polarizációnak a spektrum ibolyán túli
tartományában történő detekciója légköri optikai szempontból meglepő, hiszen a kék égboltfény Iszórt intenzitása és pszórt polarizációfoka lényegesen alacsonyabb UV-ben, mint
kékben vagy zöldben (2.1. és 2.2. ábrák). Ezt a jelenséget nevezzük a polarizációlátás
ultraibolya paradoxonának.
A múltban sokszor próbálták már feloldani ezt a látszólagos ellentmondást, de eddig nem született kielégítő magyarázat. E fejezetben áttekintünk néhány ilyen próbálkozást annak igazolásául, hogy egy meggyőzőbb indoklás szükséges. Egy egyszerű légköri
optikai modellszámítás segítségével megmutatjuk, hogy felhők vagy lombozat alatt az
égbolt-polarizáció detekciója UV-ben a legelőnyösebb, mert ilyenkor a polarizációfok a
spektrum ibolyán túli tartományában lesz maximális. Röviden tárgyalunk egy lehetséges légköri optikai magyarázatot arra, hogy a tücskök az égbolt-polarizáció észlelésekor
miért részesítik előnyben mégis a kék tartományt az UV-vel szemben. Végül bemutatjuk az égbolt-polarizáció detekciója és a polarotaktikus vízdetekció optimális spektrális
tartománya közötti hasonlóságot.
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2.1. ábra. A tiszta kék égbolt szórt fényének a Nap horizont fölötti 10◦ -os elevációszöge esetén a Naptól
90◦ -os szögtávolságban mért pszórt polarizációfoka a λ hullámhossz függvényében (Coulson, 1988, .
oldal alapján). Az UV tartományt szürke szín jelöli. (Barta és Horváth, 2004, 1. ábra, . oldal alapján)
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2.2. ábra. Iszórt (λ): tiszta égbolton a Naptól 90◦ -os szögtávolságban Hess (1939) által mért égboltfény
spektruma. Ifelhő (λ): sűrű felhő alatt, 40◦ -os horizont fölötti szögmagasságban, Coemans és társai (1994,
. oldal alapján) által mért felhőfény spektruma. Ilomb (λ): A nyárfa (Populus deltoides) levelei által
áteresztett zöld lombozatfény spektruma (Gates, 1980, . oldal alapján). Az UV tartományt szürke
szín jelöli. (Barta és Horváth, 2004, 2. ábra, . oldal alapján)
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2.1. táblázat. Az égboltfény polarizációját detektáló állatfajok polarizációérzékenységének λpol maximumhelyei. (Barta és Horváth, 2004, 1. táblázat, . oldal alapján)

latin név

magyar név

Calliphora erythrocephala
Musca domestica
Apis mellifera
Bombus hortorum
Cataglyphis bicolor
Cataglyphis setipes
Lethrus apterus
Lethrus inermis
Pachysoma striatum
Drassodes cupreus
Gryllus campestris
Schistocerca gregaria
Leucophaea maderae
Melolontha melolontha
Parastizopus armaticeps

kék dongólégy
házilégy
háziméh
kerti poszméh
piros hosszúlábúhangya
sivatagi hangya
nagyfejű csajkó
galacsinhajtó bogár
galacsinhajtó bogár
kövipók
mezei tücsök
egyiptomi vándorsáska
Madeira-csótány
májusi cserebogár
lisztbogár

λpol (nm) hivatkozások
330–350
330–350
345–350
353, 430
380–410
380–400
350
350
350
350
433–435
450
< 471
∼ 520
∼ 540

[41, 42, 118]
[41, 42, 94]
[48, 70]
[86]
[25]
[25]
[30, 31]
[30, 31]
[21]
[20]
[14, 49, 72]
[27]
[79]
[73]
[11]

A fejezetben bemutatott eredményeket a Journal of Theoretical Biology-ban publikáltuk (Barta és Horváth, 2004).

2.1.

Irodalmi áttekintés: a polarizációlátás
UV paradoxonának feloldására javasolt
korábbi magyarázatok áttekintése

Az állatok polarizációérzékelésével foglalkozó irodalomban gyakran előforduló tévhit,
hogy a tiszta ég szórt kék fényének pszórt polarizációfoka ultraibolyában a legnagyobb.
Számos kutató (Waldvogel, 1990; Beason és Semm, 1991; Helbig, 1991; Tovée, 1995) ezzel
magyarázza, hogy sok rovar az UV-ben észleli az égboltfény polarizációját, annak ellenére,
hogy Coulson (1988) mérései egyértelműen kimutatták, hogy tiszta légkör esetén a λ
hullámhossz csökkenésével a pszórt polarizációfok is jelentősen csökken (2.1. ábra). Gyakran
idézik (Duelli és Wehner, 1973; Wehner, 1976, Dacke és társai, 2002) von Frisch (1967)
magyarázatát is, mely szerint az égbolt polarizációs mintázata az UV-ben a legkevésbé
érzékeny a légköri zavarokra, de a szerzők ezeket a „légköri zavar”-okat soha nem deﬁniálják
pontosan. Más kutatók szerint (Hawrhyshyn, 1992) a kék égboltfényben viszonylag nagy
arányban jelen lévő ultraibolya összetevő magyarázza, hogy a polarizációérzékelés az UV-
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ben optimális, noha a 2.2. ábrán egyértelműen látszik, hogy a tiszta ég szórt fényének Iszórt
intenzitása UV-ben lényegesen kisebb, mint kékben, ahol az intenzitásnak maximuma van.
Mazokhin-Porshnyakov (1969) szerint az állatok azért a poláros égboltfény ultraibolya tartományát használják tájékozódásra, mert így nem zavarja őket a földről visszavert,
nagyobb hullámhosszakban gazdagabb fény. Más szavakkal, az ultraibolya fény segít fototaktikusan megkülönböztetni az égboltot a földtől. Mivel azonban az égboltfény csak
felülről érheti a szemet, míg a földről visszavert fény csak alulról, a tájékozódásra használt fotoreceptorok szemen belüli megfelelő irányításával és elhelyezésével a hullámhossztól
függetlenül elkerülhető az égboltfény és a földről visszavert fény keveredése és esetleges
összetévesztése. Sok rovar esetében valóban ez a helyzet: az égboltfény polarizációjára
érzékeny fotoreceptorok az összetett szemnek csak egy keskeny hátoldali sávjában helyezkednek el, és az égbolt felé irányulnak, így a Mazokhin-Porshnyakov (1969) által felvetett
keveredés és összetévesztés nem jön létre.
Wehner (1976) szerint, ha az égbolt-polarizáció észlelése az UV-ben történik, akkor
az a nagyobb hullámhosszakon való mozgás- és alakfelismeréstől függetlenül működhet.
Ha azonban a különálló égbolt-polarizáció-detektorok és a mozgás-, illetve alakfelismerést végző receptorok a szem eltérő területein helyezkednek el, akkor azok akár azonos
spektrális tartományban is működhetnek. A valóságban a mozgás- és alakfelismerő, illetve a polarizációérzékeny receptorok valóban a szem különböző területein találhatók,
így azok spektrális szétválasztása nem indokolható. Szintén Wehner (1994) szerint az UVben érzékeny fotoreceptorok eredetileg a napfény észlelésére fejlődtek ki, és csak később
váltak polarizációérzékennyé. Ez a feltételezés azonban nem magyarázza meg azt, hogy az
eredetileg egyszerű fotometrikus napfény-detektornak miért az UV-ben kellett működnie,
hiszen mint azt említettük, a napfény intenzitása UV-ben lényegesen kisebb, mint kékben
vagy zöldben, vagyis a napfény UV-beli észlelése meglehetősen előnytelen lett volna.
Wehner (1984, 1989), illetve Wehner és Rossell (1985) feltételezése szerint az égoltfény polarizációja alapján történő tájékozódás azért is előnyös az UV-ben, mert ott nagy
az égboltfény intenzitás-gradiense. Valójában az égboltfény intenzitás-gradiense kékben
lényegesen nagyobb, mint UV-ben, vagyis ultraibolyában az égbolt sokkal homogénebb,
mint kékben (Coulson, 1988; Hess, 1939; Nagel és társai, 1978; Coemans és társai, 1994).
Emiatt az égboltfény intenzitásának gradiensét előnytelen az ultraibolyában észlelni.
Brines és Gould (1982), illetve Cockell (1998) szerint a fotoreceptorok UV-érzékenységéhez az égboltfénynek a polarizációérzékelés kifejlődésének idején uralkodó, a mainál
erősebb ultraibolya intenzitás vezethetett. Ennek oka az lehetett, hogy a légkör a mainál
kevesebbet nyelt el az UV tartományban, illetve hogy a Nap által kisugárzott fényben
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nagyobb volt az ultraibolya komponens részesedése. Ezt a feltételezést nehéz ellenőrizni,
mivel a Földet elérő ultraibolya sugárzás intenzitásának időszakos változásával kapcsolatban nem vagyunk megbízható adatok birtokában.
Ugyanakkor megbecsülhetjük, hogy egy rovar szemének háti részén elhelyezkedő monokromatikus polarizációérzékeny ommatídium melyik spektrális tartományban működik
optimálisan az égboltfény fokozatosan növekvő UV intenzitása függvényében. Ha a beeső
égboltfény polarizációs iránya párhuzamos (k), illetve merőleges (⊥) a fotoreceptor egymással párhuzamos mikrobolyhaira, akkor a receptor által elnyelt Q fénymennyiséget a
következőképpen számolhatjuk (Horváth és Varjú, 2003):
k

Q =c

Z∞

A (λ) I (λ) [P S + 1 + (P S − 1) p (λ)] dλ,

(2.1)

0

Q⊥ = c

Z∞

A (λ) I (λ) [P S + 1 − (P S − 1) p (λ)] dλ,

(2.2)

0

ahol c egy állandó, λ a fény hullámhossza, A (λ) a receptor elnyelési spektruma, I (λ) és
p (λ) a szórt égboltfény spektruma és lineáris polarizációfoka, P S pedig a receptor polarizációérzékenysége. Az utóbbi paraméter azt írja le, hogy ha a teljesen lineárisan poláros
beeső fény rezgési síkja párhuzamos a fotoreceptor mikrobolyhaival, akkor a receptor P Sszer annyi fényt nyel el, mint amikor merőleges a mikrobolyhokra. A szóban forgó két
esetben elnyelt fény mennyisége közti különbség:
∆ log Q = log Qk − log Q⊥ = log

Qk
.
Q⊥

Az egymásra merőleges irányú mikrobolyhokkal rendelkező fotoreceptorokra épülő polarizációs irányérzékelés alapja a Qk és Q⊥ mennyiségek összehasonlítása, vagyis a ∆ log Q
diﬀerencia meghatározása. Minél nagyobb e különbség, annál hatékonyabban működik
az égboltfény polarizációjának meghatározása. Ezen modell szerint tehát ∆ log Q maximumhelye adja meg a tiszta égboltról jövő szórt poláros fény érzékelésének optimális
hullámhosszát.
Qk és Q⊥ 2.1. és 2.2. kifejezéseinek felhasználásával kiszámítottuk a ∆ log Q (λmax )
különbséget λmax függvényében a 2.1. ábra p (λ) és a 2.3. ábra I1,0 (λ) függvényeinek esetére, ahol λmax az a hullámhossz, ahol a fotoreceptor A (λ) elnyelési spektruma maximális,
vagyis amely hullámhosszon a legérzékenyebb a receptor. Az eredményt a 2.4. ábrán 1,0val jelölt görbe mutatja. P S = 7-tel számoltunk, ami a tücskökre jellemző érték. Jól látszik
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2.3. ábra. A tiszta égbolt szórt kék fényének valódi és képzeletbeli In (λ) (n = 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0)
spektrumai. Az A (λ, λmax ) 50 nm félértékszélességű Gauss-görbe egy polarizációérzékeny fotoreceptor
hullámhosszfüggő elnyelési spektruma, melynek maximuma λmax -nál van. I1,0 (λ): a tiszta ég szórt kék
fényének spektruma manapság. In (λ), (n = 1,5; 2,0; 2,5; 3,0): a tiszta ég fényének képzeletbeli spektrumai,
amelyeket úgy kaptunk, hogy az I1,0 (λ) spektrum ultraibolya (λ < 400 nm) részét egy n = 1,5; 2,0; 2,5;
3,0 értékű faktorral megszoroztuk. Ezzel modelleztük az égboltfény intenzitásának az UV tartományban
történő feltételezett megnövekedését. Az UV tartományt szürke szín jelöli.

a 2.4. ábrán, hogy az 1,0-val jelölt görbének 458 nm-nél van maximuma, így a mai légköri
fényviszonyok között a leghatékonyabb polarizációérzékeny fotoreceptornak a kék spektrális tartományban van az elnyelési maximuma. Ennek ellenére például a Hymenopterák
(pl. méhek és sivatagi hangyák) és Dipterák (pl. legyek) az égbolt polarizációját az UVben (λ < 400 nm) érzékeny fotoreceptorokkal érzékelik, így e receptorok ilyen szempontból
nem a lehető leghatékonyabbak.
Becsüljük meg az UV sugárzás azon ősi szintjét, ami ahhoz lett volna szükséges, hogy
biztosítsa az összetett szem háti régiójában lévő fotoreceptorok ∆ log Q (λmax ) maximumának az UV tartományba való tolódását. Kiszámítottuk a ∆ log Q (λmax ) függvényt a 2.3.
ábra szerinti In sorozatra, ahol n = 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 és I1,0 az égboltfény spektruma
manapság, I1,5 , I2,0 , I2,5 , I3,0 pedig az I1,0 -ból származtatott képzeletbeli spektrumok, melyekben az I1,0 spektrum UV (λ < 400 nm) részét n-nel szoroztuk meg. Az eredményeket
a 2.4. ábra mutatja P S = 7-re. Jól látszik, hogy ha az ősi időkben az UV intenzitás több,
mint kétszer akkora lett volna, mint manapság, akkor a ∆ log Q (λmax ) függvény maximuma az UV tartományban lett volna. Tehát ha az ősi UV intenzitás a mainál legalább
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2.4. ábra. Két P S = 7 polarizációérzékenységű fotoreceptor által az égboltfényből elnyelt intenzitás
logaritmusának ∆ log Q = log Qk − log Q⊥ különbsége λmax függvényében a 2.3. ábrán látható In (λ)
sorozatra számolva, amely receptorok fényelnyelő mikrobolyhai párhuzamosak (k), illetve merőlegesek (⊥)
a lineárisan poláros égboltfény rezgéssíkjára. A ∆ log Qn (n = 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0) görbék maximuma
rendre λmax = 457 nm-nél, 441 nm-nél, 403 nm-nél, 387 nm-nél és 381 nm-nél van, amit fekete pontok
jelölnek. Az UV tartományt szürke szín jelzi.
kétszer nagyobb lett volna, akkor a modell szerint az égboltfény polarizációját az UV
tartományban lett volna érdemes érzékelni. Az UV intenzitás ilyen nagy mértékű változása nem indokolható a Nap 11, illetve 22 éves aktivitási periódusai során bekövetkező
változásokkal. Továbbá ekkora intenzitásváltozások az UV-ben igen valószínűtlenek egy
olyan csillag fejlődése során, mint a Nap. Emiatt a polarizációlátás UV paradoxonát nem
magyarázhatja az égbolfény UV komponensének esetleges korábbi magasabb szintje.
De ha a maihoz képest korábban jelentősen intenzívebb is lett volna az égboltfény UV
összetevője és az állatok annak idején ahhoz alkalmazkodtak volna, akkor is érthetetlen
lenne, hogy miért nem követték időben az UV szint csökkenését, azaz mi gátolta meg őket
a mai sokkal kisebb UV intenzitáshoz való alkalmazkodásban.
Mi a helyzet az UV sugárzás légkörbeli elnyelődésével? A Napból érkező UV fény
földfelszínt érő ﬂuxusát főként a sztratoszféra ózon (O3 ) koncentrációja határozza meg,
ami annál nagyobb, minél nagyobb a levegő oxigén (O2 ) koncentrációja. Az UV sugárzási
szint és a légköri oxigén koncentrációja közötti kapcsolatot az jelenti, hogy az UV fény
az oxigénből ózont állít elő. Ez azonban nem oldja fel a polarizációlátás UV paradoxonát,
mivel az állatok az UV fényt 330 nm és 400 nm között érzékelik, ahol az ózon gyakorla
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2.5. ábra. A tiszta égbolt polarizációs iránymintázata. A: Az égbolt színes képe. B–D: A vörös (650 nm),
zöld (550 nm) és kék (450 nm) színtartományban mért intenzitás mintázatai. E–G: A vörös, zöld és kék
színtartományban mért polarizációs irány mintázatai. A fehér szín a túlexponálódott területeket jelöli,
az egyes színek a színtárcsa szerint a polarizációs irány helyi meridiánhoz képesti szögét kódolják.
tilag teljesen átlátszó. Az ózon a látható tartományban egyetlen elnyelési maximummal
rendelkezik 600 nm-nél, míg az UV tartományban hárommal: 255 nm-nél, 314 nm-nél és
344 nm-nél. Az ózonréteg elnyelése miatt a földfelszínt érő napfény spektruma 300 nm-nél
levág. Emiatt a légköri oxigén és ózon koncentrációjának változása nem befolyásolja a
spektrum azon tartományát, ahol az állatok az égbolt polarizációját detektálják.
Pomozi és társai (2001) 180◦ látószögű képalkotó polarimetriai mérésekkel megmutatták, hogy a tiszta égboltra jellemző polarizációs iránymintázat a felhők alatt is folytatódik,
amennyiben a felhő bizonyos részeit vagy a felhő és a földfelszín közötti légréteget köz-
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2.6. ábra. A felhős égbolt polarizációs iránymintázata. A: Az égbolt színes képe. B–D: A vörös (650 nm),
zöld (550 nm) és kék (450 nm) színtartományban mért intenzitás mintázatai. E–G: A vörös, zöld és kék
színtartományban mért polarizációs irány mintázatai. A fehér szín a túlexponálódott területeket jelöli,
az egyes színek a színtárcsa szerint a polarizációs irány helyi meridiánhoz képesti szögét kódolják.
vetlen napfény éri (2.5., 2.6. ábra). A felhőt alkotó részecskéken, illetve a felhő alatti
légrétegben szóródó napfény ugyanazt a polarizációs iránymintázatot hozza létre, mint a
tiszta égbolt. Adott napállás mellett a felhős égboltterületek irányából érkező fény polarizációs iránytűként is használható, amennyiben a fény p lineáris polarizációfoka meghalad
egy p∗ küszöbértéket, és a polarizáció iránya egy küszöbnél kevésbé tér el az ugyanilyen
napállású tiszta égbolt megegyező irányból érkező fényének polarizációs irányától. Pomozi
és társai (2001) meghatározták, hogy a tiszta égbolt állati tájékozódásra alkalmas k hányada a mezei tücsökre (Gryllus campestris) jellemző modellretina esetén a λ = 650 nm
(vörös), λ = 550 nm (zöld) és λ = 450 nm (kék) hullámhosszakon meghaladja a 80 %-ot.
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Emiatt tiszta égbolt alatt nincs szelektív előnye a rövidebb hullámhosszon működő polarizációérzékeny látórendszereknek, mert a látható tartomány bármelyik részében az égbolt
kellően nagy területe használható polarizációs iránytűként. Azt is megmutatták a spektrum látható tartományában, hogy felhős égbolt esetén a λ hullámhossz csökkenésével k
értéke növekszik, ami szelektív előnyt jelenthet az égbolt-polarizációt kékben detektáló
állatok számára.
A polarizációs iránymintázat felhős égboltterületekre való kiterjedését tehát előnyösebb a kék tartományban érzékelni, mint zöldben. Mivel azonban a Pomozi és társai
(2001) által használt halszemoptika a ultraibolya fényt elnyelte, csak a spektrum látható
tartományában (λ > 400 nm) tudtak mérni. Amíg a 180◦ látószögű polarimetriai mérések
nem terjednek ki az ultraibolya (200 nm < λ < 400 nm) tartományra, addig a kUV , kV , kZ
és kK mennyiségek közötti viszonyt csak számítások szolgáltathatják. Ebben a fejezetben
egy ilyen egyszerű légköri optikai modellszámítást mutatunk be.

2.2.

Anyag és módszer: légköri optikai modell
a felhős égboltterületről érkező fény
polarizációfokának számítására

Mivel adott napállás mellett a részlegesen felhős égbolt polarizációs iránymintázata
nagyjából megegyezik az ugyanolyan napállású tiszta égboltra jellemző mintázattal (Pomozi és társai, 2001), az égbolt polarizációs tájékozódásra alkalmas k (λ) hányadát lényegében kizárólag az egyes égboltterületekről érkező fény pég (λ) polarizációfoka határozza
meg. Ha a bármely irányból érkező égboltfény pég (λ) polarizációfoka nagyobb az adott
állat p∗ (λ) polarizációs érzékenységi küszöbénél, akkor a szóban forgó irányból érkező
fény polarizációs iránytűként használható. Minél nagyobb pég (λ) az egész égbolton, annál
nagyobb lesz k (λ) is. Egy felhős égboltterületről a földi megﬁgyelőhöz eljutó fény két
részből tevődik össze:
• az Ifelhő (λ) intenzitású és a felhőben történő többszörös szóródás miatt gyakorlatilag
teljesen polarizálatlan felhőfényből (Coulson, 1988, Können, 1985), és

• a felhő és a megﬁgyelő közötti légrétegben szóródott Iszórt (λ) intenzitású, pszórt (λ) >
0 polarizációfokú szórt fényből (2.7. ábra).

A pég (λ) deﬁníció szerint a poláros intenzitás és a teljes intenzitás hányadosa:
pég (λ, h) =

a (λ, h) pszórt (λ) Iszórt (λ)
,
a (λ, h) Iszórt (λ) + Ifelhő (λ)



(2.3)
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2.7. ábra. Egy felhős égboltterületről a földi megﬁgyelő szemébe jutó fény két összetevőjének vázlatos
ábrázolása. A polarizálatlan napfény a levegőben vagy a felhőben szóródik. A közvetlen felhőfény polarizálatlan, míg a levegőben szóródott fény részlegesen lineárisan poláros. (Barta és Horváth, 2004, 3. ábra,
. oldal alapján)

ahol 0 ≤ a (λ, h) írja le a felhő alatti h magasságú légréteg hatását a polarizációfokra. Más

szavakkal, a (λ, h) a szórt fény Iszórt (λ) intenzitásának és a felhőfény Ifelhő (λ) intenzitásának arányát adja meg: minél nagyobb h, annál kisebb a felhőfény Ifelhő (λ) intenzitásának
befolyása a megﬁgyelőt elérő fény polarizációfokára. Ez a jelenség az a (λ, h) tényező növelésével érhető el. Mivel az a együtthatót még nem mérte senki, első közelítésként a λ
hullámhossztól függetlennek tekintjük. Habár az a faktornak a felhő alatti megvilágított
légréteg h magasságától való függése is ismeretlen, a fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az
a (h) függvény monoton növő: Ha egy felhő a megﬁgyelő közvetlen közelében van, a felhő
alatt szóródott fény intenzitása elhanyagolható, vagyis a (0) = 0. Ha pedig a felhő a megﬁgyelőtől nagy távolságban van (például magas cirruszok vagy a horizonton lévő felhők
esetén), akkor a felhő fénye válik elhanyagolhatóvá az alatta lévő légrétegben szóródott
fényhez képest.
Hasonlóan számítható a lombozaton átjutó zöld, gyakorlatilag polarizálatlan fénynek, illetve a lombozat alatti légrétegben szóródó napfénynek a lombozat alatt kialakuló
plomb (λ) polarizációfokra gyakorolt hatása, amennyiben a lombozat alatti légréteget közvetlen napfény éri, ahogy az gyakran előfordul például erdőkben. Ilyenkor a felhőfény
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Ifelhő (λ) intenzitása helyett a lombozatfény Ilomb (λ) intenzitásával kell számolnunk:
plomb (λ, a) =

apszórt (λ) Iszórt (λ)
,
aIszórt (λ) + Ilomb (λ)

(2.4)

ahol 0 ≤ a.

2.3.

Eredmények: az égbolt felhős tartományáról,
illetve a lombozatról jövő fény polarizációfoka
a hullámhossz függvényében

A 2.1. ábra a szórt fény pszórt (λ) polarizációfokát mutatja a Naptól 90◦ szögtávolságban. A 2.2. ábrán látható a szórt égboltfény Iszórt (λ) és a felhőfény Ifelhő (λ) spektruma.
A felhőfény spektrumát egy sűrű felhő alatt mérték, amikor a teljes aIszórt (λ) + Ifelhő (λ)
intenzitás gyakorlatilag megegyezett a felhőfény Ifelhő (λ) intenzitásával, mert a ≈ 0 volt.

Az ezen függvények felhasználásával kiszámított pég (λ, a) polarizációfokot a 2.8. ábra
mutatja, melyen látható, hogy

• ha a < 2,5 (ilyenkor a felhőfény dominál, vagyis a felhő és a megﬁgyelő közötti

légréteg vastagsága kisebb egy küszöbértéknél), akkor pég (λ, a) az ultraibolya tar-

tományban (λ < 400 nm) maximális;
• ha a > 2,5, akkor a pég (λ, a) függvény maximuma a látható (λ > 400 nm) tartományban van;

• ha a > 10, akkor a pég (λ, a) polarizációfok a pszórt (λ) függvényt közelíti (2.1. ábra).
Ezeket a jellemzőket a következők indokolják: Habár az égboltfény apszórt Iszórt poláros in(K)

(UV)

(K)

tenzitása nagyobb kékben (K), mint ultraibolyában (UV), mert pszórt > pszórt és Iszórt >
(UV)

(UV)

Iszórt , az UV-ben a felhőfény Ifelhő intenzitása sokkal kisebb a felhő alatt szóródott fény
(UV)

aIszórt intenzitásánál. Más szavakkal, ha a λ kékből ultraibolyára vált, a pég (λ, a) (2.3.
(UV)

egyenlet) kifejezés nevezője sokkal gyorsabban csökken, mint a számlálója, ezért pég
nagyobb lesz, mint

(K)
pég

(a)

(a). A 2.9. ábra a polarizációs tájékozódás szempontjából leghaté-

konyabban használható λmax hullámhosszt mutatja az a kontrollparaméter függvényében,
vagyis ahol pég (λ, a) maximális.
A 2.2. ábrán látható a nyárfa (Populus deltoides) lombozatán átszűrődő fény Ilomb (λ)
intenzitása. A felhőfényhez hasonlóan a lombozatfény is UV-ben a legkisebb intenzitású,
és a többszörös szóródás következtében gyakorlatilag teljesen polarizálatlan (Vanderbilt
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2.8. ábra. Felhős égboltterületről jövő fénynek az a kontrollparaméter különböző értékeinél a 2.3. egyenlet
alapján a 2.1. ábrán látható pszórt (λ), valamint a 2.2. ábrán látható Iszórt (λ) és Ifelhő (λ) függvények
segítségével kiszámolt pég (λ, a) lineáris polarizációfoka. Minél nagyobb az a értéke, annál intenzívebb a
felhő alatt szórt poláros fény. Az UV tartományt szürke szín jelöli. (Barta és Horváth, 2004, 4A ábra,
. oldal alapján)
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2.9. ábra. A pég (λ, a) függvény maximumának λmax helye az a kontrollparaméter függvényében. Az UV
tartományt szürke szín jelöli. (Barta és Horváth, 2004, 4B ábra, . oldal alapján)
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és társai, 1985a; Vanderbilt és társai, 1985b), következésképpen ugyanazok a jelenségek
ﬁgyelhetők meg, mint felhők alatt, amint azt a 2.10. ábra is mutatja: ha a < 0,56, a lombozat alatt szórt részlegesen poláros fény és az UV-hiányos polarizálatlan zöld lombozatfény
eredőjének plomb (λ, a) polarizációfoka az ultraibolya tartományban maximális. Ilyenkor
tehát a poláros fényt a spektrum ibolyán túli hullámhosszain lehet a leghatékonyabban
detektálni. Ez fontos azon rovarok számára, melyek lombozat alatt élnek, és a felülről
érkező fény polarizációs iránymintázata alapján tájékozódnak.

2.4.

Elemzés

Megmutattuk, hogy a gyakorlatilag polarizálatlan fehér felhőfénynek, illetve az ugyancsak polarizálatlan zöld lombozatfénynek és a felhő, illetve lombozat alatti légrétegben
szóródott napfénynek az a kontrollparaméterrel jellemzett aránya hogyan határozza meg
a felhő, illetve lombozat alatti megﬁgyelőhöz eljutó fény p (λ, a) lineáris polarizációfokát.
A felhő és lombozat hatása közötti egyetlen fontos különbség, hogy míg a felhő nagyon
nagy távolságra is lehet a megﬁgyelőtől (ilyenkor az a paraméter értéke nagy), addig a
lombozat néhányszor 10 m-nél magasabban nem lehet (az a paraméter értéke ilyenkor
viszonylag kicsi). Emiatt a lombozat alatti fény plomb polarizációfokának maximuma mindig az ultraibolya tartományban van. A kérdés csak az, hogy a lombozat alatti vékony
légrétegben szóródott napfény intenzitása eléggé nagy-e ahhoz, hogy plomb > p∗ (ahol
p∗ ≈ 5 % a tücskök esetén, p∗ ≈ 10 % a háziméhek esetén (Wehner, 1994)). Ennek a
kérdésnek a megválaszolása további kutatások témájául szolgálhat. A fentiek alapján a

polarizációlátás ultraibolya paradoxona a következőképpen oldató fel:
• Felhőmentes körülmények között az égbolt-polarizáció érzékelésére nincs optimális
hullámhossz, mivel a tiszta, kék égbolt pszórt polarizációfoka minden hullámhosszon

nagyobb a rovarok polarizációs küszöbénél (pszórt > p∗ ), így az égbolt polarizációs
tájékozódásra alkalmas k hányada az UV-ben is és a látható tartományban is megfelelően nagy.
• Részlegesen felhős körülmények között a tiszta égboltra jellemző polarizációs irány-

mintázat folytatódik a felhők alatt is, különösen a kék és ultraibolya tartományokban.

• Ha a felhők alatti légréteget közvetlenül megvilágítja a Nap, akkor a felhős területek
irányából érkező fény pég polarizációfoka az ultraibolyában a legnagyobb, mert az
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2.10. ábra. Lombozatról jövő fénynek az a kontrollparaméter különböző értékeinél a 2.4. egyenlet alapján
a 2.1. ábrán látható pszórt (λ), valamint a 2.2. ábrán látható Iszórt (λ) és Ilomb (λ) függvények segítségével
kiszámolt plomb (λ, a) lineáris polarizációfoka. Minél nagyobb a értéke, annál intenzívebb a lombozat alatt
szórt poláros fény. Az UV tartományt szürke szín jelöli. (Barta és Horváth, 2004, 5A ábra, . oldal
alapján)
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2.11. ábra. A plomb (λ, a) függvény maximumának λmax helye az a kontrollparaméter függvényében. Az
UV tartományt szürke szín jelöli. (Barta és Horváth, 2004, 5B ábra, . oldal alapján)
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UV-szegény polarizálatlan felhőfény ebben a hullámhossztartományban csökkenti a
legkevésbé a felhő alatti légrétegben szóródott napfény polarizációfokát.
A fenti érvek ellenére számos rovarfaj a kék vagy zöld színtartományban érzékeli az
égboltfény polarizációját (2.1. táblázat). Nyilvánvaló, hogy az egyes rovarfajok által az
égbolt-polarizáció alapján történő tájékozódás optimális hullámhosszát számos egyéb fontos ﬁzikai, biológiai vagy környezeti tényező is befolyásolja. A tücskök esetén létezik egy
magyarázat, hogy ezen rovarok miért kékben érzékelik az égboltfény polarizációját: A
2.8. ábrán látható, hogy a pég polarizációfok az a kontrollparaméter egy adott értékénél viszonylag magas a kék tartományban is (400 nm < λ < 470 nm). Így részlegesen
felhős égbolt esetén a kék a színskála második legnagyobb polarizációfokkal rendelkező
tartománya. Tiszta égbolt alatt a kék tartománynak az ultraibolyával szemben a következő előnye lehet: A napfénynek és a tiszta égbolt fényének az intenzitása UV-ben kisebb,
mint kékben vagy zöldben (2.2. ábra). Alkonyatkor ezért felhőmentes időben az égboltfény
intenzitása előbb esik a polarizációérzékeny látórendszer érzékelési küszöbe alá ultraibolyában, mint kékben, vagy zöldben. Ezzel magyarázható, hogy az alkonyatkor aktív mezei
tücskök (Gryllus campestris) miért kékben érzékelik az égbolt polarizációját (Labhart és
társai, 1984; Herzmann és Labhart, 1989). A tücskök (Acheta domestica, Gryllus bimaculatus, Gryllus campestris) nemcsak nappal, hanem alkonyatkor, hajnalban, sőt éjszaka
is aktívak, és összetett szemük háti régiójában erősen polarizációérzékeny kék receptorok
találhatók. Zufall és társai (1989) szerint a kék- és polarizációérzékenység a rovarok gyakori alkalmazkodása a nagyon alacsony fényintenzitásokhoz, míg a nappal aktív rovarok
(házi méhek, sivatagi hangyák, legyek) főként az ultraibolya tartományban érzékelik az
égbolt polarizációját (2.1. táblázat). Felhős időben a felülről jövő fény UV összetevője
sokkal gyengébb, mint tiszta időben (2.2. ábra), ezért előnyösebb az égboltfényt kékben
érzékelni, mint UV-ben. Másrészt viszont, felhős esetben a pég polarizációfoknak az ultraibolya tartományban van a maximuma, így az égbolt polarizációjának érzékelése UV-ben
az előnyösebb. A kérdés az, hogy melyik hatás az erősebb.
A vízfelszínről visszaverődő fény polarizációjának spektrális tulajdonságait Schwind
(1991; 1995), illetve Bernáth és társai (2002) vizsgálták. Itt csupán azt említjük meg,
hogy a polarotaktikusan vizet kereső rovarfajok döntő többsége a vizet az ultraibolya tartományban keresi, mivel a víz felszíne alól jövő fény intenzitása UV-ben a legkisebb, emiatt a víz irányából a megﬁgyelő szemébe jutó fény polarizációfoka UV-ben a legnagyobb.
Ugyanakkor számos rovarfaj a látható tartományban detektálja a vizet polarotaktikusan,
melynek lehetséges okait Schwind (1991; 1995) fejtegette. Megjegyzendő, hogy az optimális hullámhossztartomány tekintetében hasonlóság van az égbolt-polarizációnak és a
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vízfelszínről visszaverődött fény polarizációjának detektálása között: mindkettőt a leghatékonyabban az ultraibolya tartományban lehet érzékelni. Ennek a két esetben azonos okai
vannak: ha jelen van egy polarizálatlan fényű háttér is – felhő (vagy lombozat) az égbolton
(2.7. ábra), a tó feneke vagy a lebegő apró részek a vízben – akkor az égboltfénynek és a
vízről visszavert fénynek is UV-ben a legnagyobb a polarizációfoka, a háttérből eredő fény
intenzitása ugyanis ultraibolyában a legkisebb, így itt lesz a polarizációfok maximális.
Végül hangsúlyozzuk, hogy bár e fejezetben mindvégig rovarok égboltpolarizáció-érzékeléséről beszéltünk, az eredmények minden égbolt-polarizációt detektáló állatra érvényesek. Azért foglalkoztunk mégis kizárólag rovarokkal, mert a Drassodes cupreus pók
kivételével eddig csak rovarokról tudjuk, hogy mely spektrális tartományban érzékelik az
égbolt polarizációját (2.1. táblázat). Bár sok fajnál bizonyították viselkedési vizsgálatokkal, hogy érzékelik az égboltfény polarizációját, de általában nem ismert, hogy a spektrum
melyik tartományát használják (például a garnélarák, Palaemonetes vulgaris (Goddard
és Forward, 1991)). Sok fajról viszont tudjuk, hogy érzékelik a fény polarizációját, és azt
is, hogy mely spektrális tartományban, de nem bizonyított, hogy ezt a képességüket az
égbolt polarizációs mintázatának detektálására használják (például a szivárványos pisztráng, Oncorhyncus mykiss (Hawrhyshyn, 1992)). A szakirodalom átnézése után állítottuk
össze a 2.1. táblázatot, melyben csak azok a fajok szerepelnek, melyekről bizonyított, hogy
érzékelik az égbolt polarizációját, és az is ismert, hogy mely spektrális tartományban.



3. fejezet
Víz alatti binokuláris képalkotás
levegőbeli tárgyakról tetszőleges
fejállás mellett
Egy levegőbeli tárgy két víz alatti szem által érzékelt képének helye, mérete és alakja
nem esik egybe a valódi helyével, méretével és alakjával a fény vízfelszíni törésének következtében. (Ennek a problémának a fordítottját, vagyis azt, hogy miként látja a víz alatti
világot egy víz fölötti szempár, Horváth és társai (2003) vizsgálták, és arra a következtetésre jutottak, hogy a víz fölötti szempár víz alatti binokuláris képtere az itt tárgyaltakhoz
hasonlóan bonyolult.) Horváth és Varjú (1991) szerint a víz alól nézett levegőbeli O tárgypontnak két lehetséges látszólagos helye van (3.1. ábra):
• C a szembe belépő megtört fénysugár és a megtört sugarak evolútájának érintési
pontjában,

• V az O ponton átmenő függőleges egyenes és a megtört fénysugár metszéspontjában.
Ennek a geometriai optikai problémának két ábrázolása látható a 3.2. ábrán. Alább megmutatjuk, hogy ezek az ábrázolások hibásak.
Ha sokszor még a szakma sem ismeri a szóban forgó és a fordított probléma helyes
megoldását (Schwartz, 1969; Walker, 1984), akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a ﬁzikus egyetemi hallgatók is hibás válaszokat adnak arra a kérdésre, hogy hol látszik egy víz
alatti tárgy a levegőből két szemmel nézve. Nemrég az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karának Fizikus Diákköre, a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete
és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által 2003-ban, 34. alkalommal meghirdetett (ezúttal
immár hatodszor nemzetközi) Ortvay Rudolf Fizikai Feladatmegoldó Verseny 42. feladatával kapcsolatban tapasztalhattuk ezt. E versenyen minden hazai és külföldi egyetemi
hallgató indulhatott. A beadott megoldások közül kettő kivételével sajnos mind rossz
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3.1. ábra. Egy levegőbeli O tárgypontból induló és egy víz alatti E szembe érkező fénysugár vízfelszínen
való törésének geometriája. Horváth és Varjú (1991) szerint az O tárgypont két lehetséges képe a C és V
pont. (Barta és Horváth, 2003, 1. ábra, . oldal alapján)
volt. Mindez jól mutatja, hogy e klasszikus geometriai optikai probléma nem is olyan
egyszerű, mint első pillantásra látszik. A teljesség kedvéért közöljük a szóban forgó 42.
Ortvay-feladat szövegét:
A koncentrikus korallzátony-gyűrűkkel övezett, kókuszpálmáiról nevezetes Focus-sziget közelében, a kristálytiszta víz fenekén hever fényes pályafutása után
bekövetkezett legendás hajótörése óta Félfejű Joe, a rettegett kalózkapitány
háromárbocos hajója, a Szent Snellius. A messewani egyetem híres kutatója,
J. B. Curcas, az atlantiszi csillagvizsgáló közismert felfedezője (lásd az 1991.
évi Ortvay-verseny 25. feladatát) és asszisztense, Lee ben Canal szeretné felkutatni a kapitány kincsét. Repülőgépük állandó magasságban, egyenes vonalban
halad a tenger felett. A két kincskereső kidülledt szemekkel fürkészi a tükörsima vízfelszín alatt velük szembe száguldó tengerfeneket. Egyszer csak messze
maguk előtt megpillantják az elsüllyedt hajót. De az első öröm után Lee ben
Canal halálra váltan felsikolt: „Uram Isten, megmozdult!” És valóban: az elképedt kutatók szeme láttára a kalózhajó furcsa mozgásba kezd . . . Legalábbis
így olvastuk a történteket a messewani egyetemről érkezett, kissé gyűrött, és
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3.2. ábra. A víz alól nézett levegőbeli tárgy két hibás ábrázolása. A tárgyak látszólagos helyét vízszintes
irányban a megﬁgyelőhöz a valódinál közelebb mutatják. Az ábrák Schwartz (1969) és Walker (1984)
ábráinak reprodukciói. (Barta és Horváth, 2003, 2. ábra, . oldal alapján)

ezért nehezen kisilabizálható e-mail-ben. Hát ezért maradt el a kincs kiemelése, és ezért nem ajánlhatják fel a pihent agyú szervezők Félfejű Joe legszebb
aranykeretes kontaktlencséit az Ortvay-verseny győzteseinek. Már csak az a
kérdés van hátra: milyen pályán látták mozogni a messewani kutatók a Szent
Snelliust? (Cserti József, Dávid Gyula, Piróth Attila)
Érdemes megjegyezni, hogy a témában az egyik legalaposabb és a legkevesebb félreértést okozó korábbi munka magyar nyelven jelent meg Kedves Miklós (1956) tollából a
Fizikai Szemlében. De ez a dolgozat is csak a vízszintes elhelyezkedésű levegőbeli szempár
víz alatti binokuláris képalkotásának speciális esetét tárgyalta. A magyar nyelvű optikai
témájú tankönyvek azóta sem vették át a szóban forgó részprobléma helyes megoldását
Kedves 1956-ban közölt cikkéből.
A Fizikai Szemle 2004. évi 7. számában bukkantunk Vankó Péter írására, akinek az
egyik megállapítása igen aktuálissá teszi jelen fejezetünket: Vankó (2004) számtalan szakmai hibát fedezett fel a 2004. május 26-án Magyarországon számos helyen megírt próbaérettségi középszintű és emelt szintű ﬁzika feladatainak szövegében és/vagy megoldásában.
Többek között hibás volt a 16. kérdés megoldása is. A feladat szövege így szólt:
Hova kell nyúlnia a folyóban lazacra halászó medvének, ha sikeres akar lenni?
A – Lejjebb és távolabb, mint ahol látja a halat.
B – Lejjebb és közelebb, mint ahol látja a halat.
C – Feljebb és távolabb, mint ahol látja a halat.
D – Feljebb és közelebb, mint ahol látja a halat.
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Amint Vankó (2004) rámutatott, e feladat hivatalosan jónak ítélt B válasza rossz, mint
ahogyan a feladat maga is, hiszen a megoldás attól függ, hogy a medve miként tartja a
fejét, vagyis hogyan helyezkednek el a szemei a vízfelszínhez képest, amiről viszont nem
található felvilágosítás a feladat szövegében1 . A nem eléggé körültekintő feladatkitűző
nyilván egy hibás ábrát használt fel, melyekkel – mint fent már említettük – sajnos még
az optikai szakirodalomban is tömegével találkozhatunk (3.2. ábra).
A fénytörés és a pupilla nem nulla átmérője miatt egyetlen víz alatti szemmel nézett
levegőbeli O tárgypont képe asztigmatikus, a V pontnál megjelenő (3.1. ábra), a végei
felé elmosódott, függőleges irányban enyhén elnyújtott vonal, melynek hossza függ a pupilla alakjától és az O pont szemtől mért távolságától. Az egyetlen víz alatti szemnek a
V pontra kell fókuszálnia, hogy O-t a lehető legélesebben lássa (Horváth és Varjú, 1991).
Az emberi látórendszer egy ismeretlen optikai környezetben, egyetlen szemmel az O pont
képének helyét nem képes meghatározni (Regan, 1991; Howard és Rogers, 1995), ezért
minden olyan ábrázolás helytelen, mely egyetlen víz alatti szem által nézett levegőbeli
tárgy látszólagos helyét mutatja. A víz alól binokulárisan nézett levegőbeli tárgy látszólagos helye a következőképpen függ a képalkotásban részt vevő megtört fénynyaláboktól.
• Ha a fénynyalábok az O pont, illetve az E1 és E2 szemek által meghatározott függő-

leges síkban vannak (3.3. ábra), a kép C-ben jelenik meg, mert a pupillákba belépő

e1 és e2 megtört nyalábok C-ben metszik egymást. Az éleslátáshoz E1 -nek V1 -re,
E2 -nek V2 -re kell fókuszálnia.
• Ha az O pontból egy függőleges tengelyű kúp palástja mentén kilépő fénynyalábok

jutnak a vízfelszínen való megtörés után a két szembe (3.4. ábra), akkor e1 és e2 a
V = V1 = V2 pontban metszi egymást. Mindkét szemnek V -re kell fókuszálnia, hogy
a képpontot élesen lássa.

• Az O-ból kilépő többi fénysugárnak a vízfelszíni fénytörés utáni egyenesei nem metszik egymást, vagyis az e1 és e2 egyenesek kitérőek (3.5. ábra). Ebből Horváth és

Varjú (1991) arra következtetett, hogy ferde fejállás esetén nincs binokuláris képpont.
Ez azonban nem mindig igaz. Ferde fejállásnál is előfordulhat, hogy az O, E1 és E2
azonos függőleges síkban helyezkednek el, miközben E1 és E2 nem egymás fölött található
(3.3. ábra), vagy E1 és E2 nem ugyanazon vízszintes sík mentén fekszik, mégis a két szembe
1. Vankó mindezt Horváth és társai (2003) valamint Barta és Horváth (2003) cikkeiből Barta és társai
által (2003b) készített „Binokuláris képalkotás a vízfelszínen át a szemek helyzetének függvényében” című
poszterből tudta.
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3.3. ábra. Ha a víz alatti megﬁgyelő E1 és E2 szeme, valamint az O tárgypont ugyanabban a függőleges
síkban fekszik, a szemekbe érkező megtört fénynyalábok e1 és e2 egyenesei a C pontban metszik egymást,
így az O pont binokuláris képe C. (Barta és Horváth, 2003, 3. ábra, . oldal alapján)

jutó fénynyaláb ugyanazon az O-n átmenő, függőleges tengelyű kúp palástja mentén indul
ki a tárgypontból (3.4. ábra). Továbbá, akkor is előfordulhat binokuláris képalkotás, ha a
két szembe érkező fénynyaláb egyenese nem metszi egymást; ezt az esetet mutatja a 3.5.
ábra. Ha ilyenkor az E1 szem V1 -re, E2 pedig V2 -re fókuszál és a szemek optikai tengelyei
nem esnek egybe e1 -gyel és e2 -vel, a megﬁgyelő két különböző V1′ és V2′ képet lát (nincs
jelölve a 3.5. ábrán) valahol az e1 és e2 egyenesek mentén. A két egyenes egymáshoz
legközelebb eső pontja K1 és K2 , a K1 K2 szakasz felezőpontja pedig K. Az e1 és e2
egyenesek összetartanak a K, E1 és E2 pontok által kifeszített síkra vetítve, míg az E1 E2
szakaszra merőleges síkra vetítve széttartanak. Ha tehát a két szem úgy tud elfordulni
egymáshoz képest, hogy optikai tengelyük egybeessen e1 -gyel és e2 -vel, akkor a V1′ és V2′
képpontok egyetlen binokuláris képponttá egyesülnek K-ban. Az emberi látórendszerben
a két szem optikai tengelye az optikai középpontokon átmenő síkban nagymértékben képes
összetartani, de az erre merőleges síkban csak kissé tud széttartani. Így, ha a legkisebb
K1 K2 távolság túl nagy, a binokuláris képegyesítés nem történik meg, és a megﬁgyelő
az e1 és e2 egyenesek mentén két monokuláris képet fog látni bizonytalan távolságban.
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3.4. ábra. Ha az E1 és E2 szemekbe jutó fény ugyanazon O ponton átmenő fügőleges tengelyű kúp
palástja mentén indul ki a tárgypontból, a megtört nyalábok e1 és e2 egyenesei a V pontban metszik
egymást, így az O pont képe V . (Barta és Horváth, 2003, 4. ábra, . oldal alapján)

Emiatt egy O tárgypont K binokuláris képpontja annál nagyobb eséllyel alakul ki, minél
kisebb a K1 K2 szakasz hossza.
Kiszámítottam a levegőbeli O tárgypont víz alatti szemek által látott K binokuláris
képének helyét tetszőleges fejállás esetén. Meghatároztam és ábrázoltam a K binokuláris
képpontok által kialakított levegőbeli binokuláris képtér szerkezetét a két szemet összekötő egyenes vízfelszínhez képesti állásának függvényében, feltételezve, hogy a binokuláris
képegyesítés megfelelő szemmozgásokkal minden esetben létrejön. Kiszámoltam továbbá
minden O tárgypontra az e1 és e2 egyenesek legkisebb K1 K2 távolságát, a nézés irányának és a fej dőlésszögének függvényében. Végezetül elemeztem a levegőben lévő tárgyak
víz alatti binokuláris képalkotásának két hibás ábrázolását. A fordított problémát: a víz
alatti tárgyak levegőbeli képalkotásának a szemek elhelyezkedésétől való függését Horváth
és Varjú (1990), illetve Horváth és társai (2003) vizsgálták részletesen.
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3.5. ábra. Ha az E1 és E2 szemekbe jutó fénynyalábok e1 és e2 egyenesei nem metszik egymást, de a
szemek optikai tengelyei egybeesnek velük, az O tárgypont binokuláris képe az e1 és e2 kitérő egyenesek
legkisebb K1 K2 távolságának K felezőpontjában alakul ki. (Barta és Horváth, 2003, 5. ábra, . oldal
alapján)

A fejezetben bemutatott eredményeket a Journal of the Optical Society of America
A-ban publikáltuk (Barta és Horváth, 2003).

3.1.
3.1.1.

Anyag és módszer: a binokuláris
képpont helyének számítása
A megtört fénysugarak kausztikája

A kausztika az optikában egy igen elterjedt fogalom (Shealy és Burkhard, 1973, 1975,
Silva-Ortigoza és társai, 2001, 2002). Képzeljünk el egy levegőbeli O tárgypontot, amelyből
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fénysugarak indulnak ki és haladnak különböző irányokban a vízfelszín felé, ahol megtörnek! A kausztika két részből tevődik össze:
• az O ponton átmenő függőleges egyenes egy szakaszából és
• a megtört fénysugarak egyeneseinek burkolófelületéből (evolútájából).
Az evolúta vagy másnéven kausztika egy hengerszimmetrikus felület, melynek forgástengelye az O ponton átmenő függőleges egyenes. Ennek fő keresztmetszete a kausztikus
görbe (3.1. ábra), melynek egyenlete a következőképpen származtatható: Vegyük fel a
Descartes-féle koordinátarendszert úgy, hogy a függőleges Z tengely átmenjen az O ponton, a vízszintes XY sík pedig egybeessen a víz felszínével! A továbbiakban szorítkozzunk
az XZ síkon beüli fénysugarak vizsgálatára (3.1. ábra)! Az O pont koordinátái: (0, h).
Tekintsünk egy, az O-ból kiinduló fénysugarat, mely a vízfelszínt az (xr , 0) pontban éri
el, továbbá egy másikat, mely az x tengelyt az (xr + dxr , 0) pontban metszi! A két sugár
metszéspontja a kausztika fölött helyezkedik el. Ha azonban a dxr mennyiséggel nullához
tartunk, a metszéspont a kausztikus görbe egyik pontjává válik. Ha az (xr , 0) pontba érkező fénysugár és a vízfelszín normálisa közti szög α, a megtört sugár és a normális közti
β szög a

sin α
=n
sin β

(3.1)

Snellius–Descartes-törvényből számítható ki, ahol n = 1,33 a víz törésmutatója és
xr
sin α = p
.
2
h + x2r

(3.2)

A fénysugár víz alatti szakaszának egyenesét a z = − (x − xr ) · ctg β egyenlet írja le,

amelybe β (3.1) szerinti, majd α (3.2) szerinti kifejezését behelyettesítve a
z=



x
1−
xr



p

x2r (n2 − 1) + n2 h2

(3.3)

összefüggéshez jutunk. Mivel dxr kicsi, az (xr + dxr , 0) ponton átmenő fénysugár megtört
szakaszának egyenlete a fenti egyenlet első rendű sorfejtéséből határozható meg:

x p 2 2
xr (n − 1) + n2 h2 +
z = 1−
xr
#
"


2

xp 2 2
x
x
(n
−
1)
r
p
dxr + O dx2r . (3.4)
+ 2 xr (n − 1) + n2 h2 + 1 −
xr
xr
x2r (n2 − 1) + n2 h2
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A (3.3) és (3.4) összefüggéseket egymással egyenlővé téve kifejezhetjük a törési pont xr
koordinátáját a két egyenes metszéspontjának abszcisszájával:
xr =

r
3

xn2 h2
.
1 − n2

(3.5)

A (3.5) kifejezést beírva (3.3)-ba, megkapjuk a kausztika egyenletét:

 x  23  32
√
3
.
z = hn 1 + n2 − 1
hn
A megtört fénysugár egyenesének két kitüntetett pontja van:
• C, ahol a kausztikus görbét érinti, illetve
• V , ahol az O tárgyponton átmenő függőleges egyenest metszi.
A C és V pontokat összekötő szakasz az úgynevezett „képszakasz” (3.1. ábra).

3.1.2.

Tetszőlegesen elhelyezkedő víz alatti szempár által nézett
levegőbeli tárgypontról alkotott binokuláris képpont helye

Vegyük fel a Descartes-féle koordinátarendszert úgy, hogy az XY sík egybeessen a víz
felszínével! Ekkor az O tárgypont és az E1 , illetve E2 szemek o, e1 és e2 helyvektorai:
 
xO
 

o=
 yO ,
zO

 
xE
 1

e1 = 
 yE1 ,
zE1

 
xE
 2

e2 = 
 yE2 .
zE2

Ha végrehajtjuk az o és ei (i = 1, 2) vektorokon a
Ti : ri −→ r′i = Ri (ri + si )

(3.6)

transzformációt, ahol


yO −yEi

xO −xEi
q
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2
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3.6. ábra. Az O′ pontból kiinduló és az Ei′ szembe érkező fénysugár vízfelszíni töréspontjának kiszámítása. A töréspont valahol a két szélső eset által határolt A′0 S0′ szakaszon helyezkedik el.

akkor az O′ és Ei′ pontok o′ és e′i helyvektorait kapjuk:
  q

2
2
′
x
(xEi − xO ) + (yEi − yO )
 O 

′
′



,
o =  yO  = 
0

′
zO
zO

e′i
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0
 

= 0 
.
zEi

Ez azt jelenti, hogy a transzformált koordinátarendszerben a tárgypont és a szem az X ′ Z ′
síkba kerül (3.6. ábra), ezen belül az O′ pont az I. síknegyedben lesz megtalálható. Ha az
I. negyed minden egyes pontjából elindítunk egy fénysugarat úgy, hogy az a vízfelszínen
való megtörés után éppen az Ei′ szembe érkezzen, kiderül, hogy ezen sugarak megtörés
utáni szakaszai egy jól behatárolható tartományon belüli meredekséggel rendelkeznek, és
természetesen átmennek az Ei′ ponton. E tartománynak az egyik határa az, amikor a
fénysugár függőleges egyenes mentén halad, másik határa a Snellius-ablak széléhez húzott
egyenes meredeksége. Az O′ pontból induló, megtörés után a szembe jutó fénysugár törés
utáni szakaszának meredeksége valahol e két határ között lesz. Mivel a fénysugarak útja
megfordítható, a törés vízfelszíni pontját úgy is meghatározhatjuk, hogy azt a szemből
kiinduló sugarat keressük, amelyik átmegy a tárgyponton. Jelöljük A′0 -vel a szemen átmenő függőleges egyenes és a vízfelszín metszéspontját, S0′ -vel a Snellius-ablak szélének
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és a vízfelszínnek a metszéspontját! E két pont a′0 és s′0 helyvektorai:

a′0 =





x′A0
 
y′ 
 A0 
zA′ 0

 
0
 

= 0
,
0

  

′
′
−1
x
z tg (arcsin n )
 S0   Ei

′
′

.


s0 =  yS0  = 
0

′
zS0
0

A keresett törési pont valahol az S0′ A′0 szakaszon lesz. Jelöljük B0′ -vel az S0′ A′0 szakasz
felezőpontját, melynek helyvektora:
 x′ +x′ 
 
A0
S0
′
xB 0
2
′
′

  a0 + s0 
′ 
=
b′0 = 
0 
!

 yB 0  =
2
zB′ 0
0
Vizsgáljuk meg, hogy a szemből kiinduló, a B0′ ponton átmenő fénysugár az O′ pont alatt
vagy fölött halad-e el! A szemből induló sugár törés utáni egyenesének egyenlete:
z0′

x′B0

′


(x ) = q
x′ − x′B0 .
′2
2 ′2
n2 x′2
B0 + n zEi − xB0

A továbbiakban két eset lehetséges:
• ha z0′ (x′O ) < zO′ (a vizsgált fénysugár az O′ pont alatt halad el), akkor legyen S1′ = S0′
és A′1 = B0′ ;

• ha zO′ < z0′ (x′O ) (a vizsgált fénysugár az O′ pont fölött halad el), akkor legyen
S1′ = B0′ és A′1 = A′0 .

Ezzel behatároltuk a törési pontot az S0′ A′0 -hoz képest feleakkora S1′ A′1 szakaszra. A módszer k-ik lépésében az Sk′ A′k szakasz Bk′ felezőpontjának

 x′ +x′ 

Ak
Sk
′
xB k
2
′
′


 ak + sk 
′ 
b′k = 
=
0 
.
 yB k  =

2
zB′ k
0
helyvektora segítségével elő kell állítani a
zk′ (x′ ) = q

x′Bk
′2
2 ′2
n2 x′2
Bk + n zEi − xBk



x′ − x′Bk
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függvényt. Ezután meg kell vizsgálni, hogy a zk′ (x′ ) függvény hol halad el az O′ ponthoz
képest:
′
• ha zk′ (x′O ) < zO′ , akkor legyen Sk+1
= Sk′ és A′k+1 = Bk′ ;
′
• ha zO′ < zk′ (x′O ), akkor legyen Sk+1
= Bk′ és A′k+1 = A′k .

A fenti eljárást elegendően sokszor megismételve, a törési pont helye tetszőleges pontossággal meghatározható. Az így kiszámított B ′ pontot a (3.6) transzformáció Ti−1 inverzével
visszaszámolva megkapjuk, hogy az milyen bi vektorral jellemezhető Bi pontnak felel meg
az eredeti koordinátarendszerben. A megtört fénysugarak egyenesét az
f1 (t) = b1 + (e1 − b1 ) · t,

f2 (u) = b2 + (e2 − b2 ) · u

egyenletek adják meg, ahol t és u futó paraméterek, ei (i = 1, 2) pedig az i-ik szem
helyvektora. Az egyenesek adott t és u értékkel jellemezhető pontjainak távolsága
D (t, u) = |f1 (t) − f2 (u)|.
A D (t, u) távolság minimumát a
dD
=0
du

dD
= 0,
dt

(3.7)

lineáris egyenletrendszer határozza meg. A (3.7)-t kielégítő t∗ és u∗ paraméterekből az
egyenesek egymáshoz legközelebbi K1 és K2 pontjainak helyvektorai:
k1 = f1 (t∗ ),

k2 = f2 (u∗ ),

a K1 K2 szakasz K felezőpontjának helyvektora pedig
k=

k1 + k2
,
2

ahol az O tárgypont binokuláris képe létrejön.
A számítások során a szemek közti U távolságot állandónak vettem, és ezt tekintettem
egységnek (U = 1). Az E1 szemet rögzítettem a Z tengelyen d = −2U mélységben

a vízfelszín alatt, míg az E2 szemet az E1 körüli U sugarú gömb felszínén különböző

helyeken vettem fel. A szemeket összekötő szakaszt a Z tengelytől mért ϑ szöggel, illetve
az XY síkban az X tengelytől mért ϕ szöggel jellemeztem. A számítások a 0◦ ≤ ϑ ≤

180◦ és 0◦ ≤ ϕ ≤ 90◦ szögtartományokra korlátozódtak, mivel az E2 -nek e régión kívüli
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helyeihez tartozó levegőbeli binokuláris képtér az E2 fenti tartományon belüli valamelyik
pozíciójához tartozó képtér megfelelő forgatásával származtatható.

3.2.

Eredmények: a víz alatti szempár levegőbeli
binokuláris látóterének szerkezete

A 3.7.–3.12. ábrák mutatják, hogy a víz alól binokulárisan nézett víz fölötti világ
szerkezete milyen erősen torzul a vízfelszíni fénytörés következtében a két szem közti
szakasz irányát jellemző ϑ és ϕ szögek függvényében. Általános jelenség, hogy a levegőbeli
pont látszólagos magassága a szemektől mért vízszintes irányú távolsággal növekszik.
A 3.7. ábrán egy víz fölötti függőleges négyzetrács binokuláris képe látható az E2 szem
különböző pozíciói esetén. A függőleges és vízszintes egyenesek képei a szemek fölött csak
viszonylag kis látszólagos torzulást szenvednek, ha azonban a nézés iránya a Snelliusablak szélét közelíti, a torzulás növekszik. Az E2 szem helyének függvényében a vízszintes
vonalak képe általában jellegzetes, közel tükörszimmetrikus, nagyjából hiperbolikus görbék (3.7C–E, H, I, K, M, N ábrák). Bizonyos szempozícióknál azonban ez az alakzat
meglehetősen aszimmetrikussá válik (3.7F, G, J, L ábrák) nagy helyi görbületekkel. A
függőleges egyenesek képei megmaradnak közel függőleges egyeneseknek kisebb-nagyobb
görbületekkel (3.7D, F–J, L ábrák), vagy pipa alakúvá válnak (3.7C, E, K, M, N ábrák).
Látható, hogy a négyzetes cellák hogyan torzulnak elnyújtot, vagy kilapított deltoidokká
vagy rombuszokká a nézés irányától és az E2 szem helyétől függően.
A 3.8. ábra azt mutatja, hogy miként torzul a szárazföld egy függőleges metszete (fókával és sziklákkal) a fénytörés következtében, ha azt a megﬁgyelő a víz alól különböző
irányú szemállásokkal nézi. Jól látszik, hogy a fóka képe hosszan elnyújtottá vagy görbítetté válik az E2 szem helyétől függően.
A 3.9. és 3.10. ábrák egy levegőbeli vízszintes, illetve függőleges négyzetrács binokuláris képeit ábrázoják, az E2 szem helyzetének függvényében. A 3.9. ábra egy úszómedence
víz alól nézett mennyezetének közel hiperboloid alakú látszólagos képét mutatja az E2
szem különböző pozíciói mellett. A szemek bizonyos állásánál a négyzetrács képe lapát
alakúvá torzul (3.9C, E ábrák). A 3.10. ábrán egy levegőbeli függőleges négyzetrács binokuláris képe látható különböző szemhelyzetekre. A függőleges négyzetrács képe általában
nem sík, hanem attól többé-kevésbé eltérő, görbült felület (3.10C–E ábrák). Bizonyos
szemhelyzeteknél azonban a binokuláris kép valóban kétdimenziós marad, melynek síkja
párhuzamos a tárgy síkjával (3.10B, F ábrák).
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3.7. ábra. Binokuláris képalkotás a levegőben egy függőleges sík mentén elhelyezkedő pontok alkotta
tárgyról a vízbeli szemek relatív helyzetének függvényében. A: A levegőben elhelyezkedő azonos távolságú
függőleges és vízszintes vonalakból álló négyzetrács, mint tárgytér. A könnyebb láthatóság kedvéért a
négyzetrács jobb oldalán a négyzeteket sakktáblaszerűen kiszíneztük. A rögzített, víz alatti E1 szem
koordinátái: X = 0, Y = 0, Z = −2. A kis gömb az E1 középpontú egységgömböt mutatja, melynek
felszínén helyezkedik el az E2 szem. B: Az E2 szemnek az egységgömbön elfoglalt helyei, melyekre a
binokuláris képeket kiszámítottuk. C–N: Az A ábrán látható négyzetrácsról kialakult binokuláris képek
az E2 szem egységgömbön elfoglalt ϑ és ϕ szögekkel jellemezhető helyének függvényében. A számítások
során feltételeztük, hogy a tárgy minden egyes pontjának binokuláris képét a 3.5. ábrán deﬁniált K pont
adja. (Barta és Horváth, 2003, 6. ábra, . oldal alapján)
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A 3.7. ábra folytatása.

A 3.9. és 3.10. ábrákon az E1 és E2 szemekbe belépő megtört fénynyalábok e1 és e2
egyeneseinek legkisebb K1 K2 távolságát is feltüntettük az E2 szem helyének függvényében.
Ha a binokuláris képegyesítés megtörténik, az O tárgypont K binokuláris képe a K1 K2
szakasz felezőpontja (3.5. ábra). Minél nagyobb a K1 K2 távolság, annál nagyobb szemmozgásokra van szükség a binokuláris képegyesítéshez. A Horváth és Varjú (1991) által
korábban tárgyalt két speciális esetben K1 K2 = 0. Ekkor a szemek optikai tengelyeinek
csak a szemek optikai középpontja és a K pont által meghatározott síkban kell összetartaniuk. Ha viszont K1 K2 > 0, akkor az optikai tengelyeknek a szemeket összekötő szakaszra
merőleges síkban is megfelelően szét kell tartaniuk a binokuláris képegyesítéshez.
A 3.11. ábra három függőleges sík téglalap víz alatti binokuláris képét mutatja az E2
szem helyének függvényében. A középső téglalap a 3.7. és 3.10. ábrákon bemutatottakhoz
hasonlóan torzul. Bizonyos szemállások esetén mindhárom sík téglalap képe megmarad
síknak (3.11E, H, K ábrák), de általában a két szélső erősen kigörbül, sőt egyes esetekben
a középső részük hosszú csőszerű nyúlványt hoz létre (3.11C, F, I ábrák).
A 3.12. ábra egy téglatest binokuláris képét jeleníti meg az E2 szem különböző pozíciói esetén. Ez az ábra egyesítve szemlélteti a 3.7.–3.11. ábrákon bemutatott valamennyi
torzulást.
Horváth és társai (2003) foglalkoztak az ebben a fejezetben tárgyalt probléma inverzével, vagyis azzal, hogy miként látja egy levegőbeli szempár a víz alatti tárgyakat, ha a
szemek a vízfelszínhez képest tetszőlegesen helyezkednek el. Eredményeik felhasználásával meghatározhatjuk, hogy miként festene egy félig a levegőben, félig pedig a víz alatt
elhelyezkedő tárgytér, ha a víz alatti felét egy levegőbeli, míg a felszín fölötti felét egy víz
alatti szempárral néznénk. Az így kialakult binokuláris képeket mutatják a 3.13. és 3.14.
ábrák.

3.3.

Elemzés

Minden számítás során a rögzített E1 szem vízfelszín alatti d mélysége −2U volt, ahol

U = 1 a szemek távolsága (3.1. ábra). h növelésével a levegőbeli világ fénytörés általi
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3.8. ábra. Mint a 3.7. ábra, de most a függőleges négyzetrács jobb felét egy képpel helyettesítettük, mely
a szárazföldnek egy metszetét ábrázolja sziklákkal és egy fekvő fókával. A K képpont Y és Z koordinátáját
minden egyes tárgypontra meghatároztuk. (Barta és Horváth, 2003, 7. ábra, . oldal alapján)
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3.9. ábra. Levegőbeli vízszintes síkban elhelyezkedő tárgypontokról alkotott binokuláris kép a vízbeli
szemek relatív helyzetének függvényében. A: A szempozíciók, melyekre a számításokat elvégeztük. B–
F: Z = 4 magasságban elhelyezkedő vízszintes síkbeli tárgypontokról alkotott binokuláris képek az E2
szemnek az E1 szemhez képesti helyzetének függvényében. A számítások során feltételeztük, hogy a tárgy
minden egyes pontjának binokuláris képét a 3.5. ábrán deﬁniált K pont adja. A szemekbe jutó megtört
e1 és e2 fénysugarak egymáshoz legközelebbi K1 és K2 pontjának K1 K2 távolságát is ábrázoltuk az X és
Y koordináták függvényében. (Barta és Horváth, 2003, 8. ábra, . oldal alapján)
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3.10. ábra. Mint a 3.9. ábra, de most a tárgy az Y Z síkban elhelyezkedő függőleges levegőbeli téglalap.
(Barta és Horváth, 2003, 9. ábra, . oldal alapján)
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3.11. ábra. Három levegőbeli, függőleges, párhuzamos táglalap alkotta tárgy binokuláris képe a vízbeli
szemek relatív helyzetének függvényében. A: A szempozíciók, melyekre a számításokat elvégztük. B–L: Az
A ábrán mutatott relatív szempozíciók esetén a három párhuzamos tárgyról (szürke téglalapok) alkotott
binokuláris képek.
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3.12. ábra. Mint a 3.11. ábra, de most a tárgy egy levegőbeli téglatest. A könnyebb láthatóság kedvéért
a B–L ábrákon a tárgy (szürke téglatest) egy rácsának binokuláris képeit tüntettük fel.
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3.13. ábra. A: Képmontázs, mint tárgytér, mely a vízszint fölött egy gémet, a víz alatt pedig egy
aranyhalat ábrázol. B: A vízfelszín fölötti gömb a víz alatti képet néző levegőbeli szemek relatív pozícióit
mutatja, melyekre a binokuláris képet kiszámoltuk. A víz alatti gömb a vízbeli szemek relatív pozícióit
mutatja, melyekre meghatároztuk, hogy milyen binokuláris kép alakulna ki a levegőbeli képről. C–J: A
kiszámolt binokuláris képek. A vízfelszín fölötti képek azt mutatják, ahogy az A ábra levegőbeli gémje a
B ábra alsó felén mutatott szempozíciók esetén a víz alól látható. A vízfelszín alatti képek az A ábra alsó
felének a levegőbeli szempár B ábra felső felén mutatott relatív pozíciói esetén meghatározott binokuláris
képe.
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A 3.13. ábra folytatása.
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3.14. ábra. Mint a 3.13. ábra, de most a kép víz fölötti része egy rozmárt ábrázol, míg a víz alatt egy
delﬁn látható.
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A 3.14. ábra folytatása.
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torzulásának az E2 szem helyétől való függése gyengül, de a levegőbeli binokuláris képtér
durva szerkezete minőségileg a 3.7.–3.12. ábrákon bemutatottakhoz hasonlít.

3.3.1.

Levegőbeli tárgyak víz alatti
képalkotásának két hibás ábrázolása

A levegőbeli tárgyak víz alatti képalkotásának néhány irodalmi ábrázolása hibás. Két
ilyen példát mutat a 3.2. ábra. Mindkét rajzon csak egy szem látszik, és nincs információ
a másik szem viszonylagos helyéről. Enélkül ez az ábra szükségképpen hiányos, mert a
levegőbeli tárgy képének látszólagos binokuláris helye erősen függ a víz alatti szemek relatív pozícióitól, amint azt korábban bemutattuk. A 3.2. ábra mindkét rajzán a levegőbeli
tárgy látszólagos képe helyesen eltolódik a víz felszínétől, de vízszintes irányban hibásan a
szemekhez közelebb kerül, ami a szemek egymáshoz képesti elhelyezkedésétől függetlenül
sohasem fordulhat elő. A binokuláris kép függőlegesen mindig a vízfelszíntől távolodik, de
vízszintesen vagy eltávolodik a megﬁgyelőtől (például függőleges szemállásnál), vagy nem
mozdul el (például vízszintes szemállásnál).

3.3.2.

A zsákmányszerzés során
a fénytörést ﬁgyelembe vevő halak

A lövőhal vízsugarat lő a víz fölé hajló leveleken ülő rovarokra belelökve azokat a vízbe.
Mivel a hal szemei a megﬁgyelés és lövés ideje alatt végig a vízben vannak, az állatnak számolnia kell a vízfelszín fénytörő hatásával. Két lövőhal fajról bebizonyosodott, hogy ezzel
az optikai problémával meg tudnak birkózni: a Toxotes jaculatrix és a Toxotes chatareus
a fénytörést ellensúlyozva helyesen be tudják állítani a lövés szögét (Lüling, 1963; Bekoﬀ
és Dorr, 1976; Dill, 1977). Nagy törési szögek mellett is meg tudják határozni a zsákmány
valódi magasságát, és ﬁgyelembe tudják venni a vízcseppek pályájának görbületét is. Mivel a lövés sebessége közelítőleg állandó, ezeket a korrekciókat a lövőszög módosításával
érik el. A Toxotes jaculatrix ezen kívül azt is meg tudja jósolni, hogy hol fog beleesni a
rovar a vízbe (Rossel és társai, 2002). Amennyire tudjuk, a lövőhal mélységérzékelésének
mechanizmusát mindeddig nem tanulmányozta senki.
A halak által látott levegőbeli tárgyak látszólagos és valódi térbeli helyei közti kapcsolat fontos lehet a horgászok számára is (Walker, 1984). A „műlegyes” horgászok a halat
meglátva szembekerülnek azzal a problémával, hogy a vízfelületen hová dobják a csalit.
Harmon és Cline (1980) a műlegyes horgászat optikáját tanulmányozták. Feltételezésük
szerint az, hogy a légy képe mennyire tűnik légynek a hal számára, erősen függ attól, hogy
azt a vízelület melyik részére dobjuk a halhoz képest. Azt javasolták, hogy a horgászok
a legyet a halhoz a lehető legközelebb dobják. Ha a légy a hal Snellius-ablakába kerül,


3. Víz alatti binokuláris képalkotás levegőbeli tárgyakról tetszőleges fejállás mellett
akkor azt légynek fogja látni, ha azonban a Snellius-ablakon kívülre, abban az esetben
a légy hal által látott képe vízfelszín alatti és feletti részeinek szétválása miatt kevésbé
fog légynek tűnni. A légy képének víz feletti része annyira összenyomódik és olyan kicsivé
válik, hogy a hal esetleg észre sem veszi.



4. fejezet
A Nap helyének vizuális
meghatározása felhős és alkonyati
égboltokat ábrázoló képeken
Az 1960-as évek végén Ramskou (1967, 1969) feltételezése szerint a vikingek a nyílt
tengeren is képesek voltak tájékozódni az égboltfény polarizációs irányának segítségével
még olyankor is, amikor a Nap felhők mögött vagy a tengeri horizont alatt volt. Úgy
gondolta, hogy a vikingek az égboltfény polarizációs irányát egy „napkőnek” nevezett
kettőstörő kristály segítségével határozták meg. Az úgynevezett „polarimetrikus viking
navigáció” ezen elméletét a tudományos közösség jelentős része elfogadta, és gyakran idézi
(Barfod, 1967; LaFay, 1970; Binns, 1971; Britton, 1972; Schnall, 1975; Wehner, 1976;
Walker, 1978; Können, 1985; McGrath, 1991; Thirslund, 2001).
Roslund és Beckman (1994) ezzel szemben történelmi, régészeti és kvalitatív meteorológiai érvek felhasználásával rámutatott arra, hogy nincs tudományos alapja a polarimetrikus viking navigáció elméletének, ugyanakkor felhívta a ﬁgyelmet olyan egyéb
infromációforrásokra, melyeket a vikingek navigációjuk során felhasználhattak. Az egyik
ilyen lehetséges forrás a nem látható Nap helyének szabad szemmel történő megbecslése.
Feltételezésük szerint: „A Nap pozíciója a legtöbb navigációs módszerhez szinte mindig
megfelelő pontossággal megállapítható a felhők fényesség-mintázata, a felhőtetők fényes
kontúrjai, illetve a Napból kiinduló fénysugarak alapján még olyankor is, amikor a Napot
felhő takarja. Borús időben az égbolt alapos megﬁgyelésével felfedezhető a Nap halvány
korongja, amennyiben a felhőtakaró nem túl vastag. [. . . ] Ha a Nap a horizont alatt van,
akkor más módszerekhez hasonlóan a polarimetria sem nyújt segítséget a Nap pozíciójának meghatározásához. Az égbolt hajnali és alkonyati fényességívei szabad szemmel is jól
felismerhetőek és egymástól elkülöníthetőek ahhoz, hogy ezek segítségével kitalálhassuk,



4. A Nap helyének vizuális meghatározása felhős és alkonyati égboltokat ábrázoló képeken
hogy a Nap melyik irányban tartózkodik.” 1 Lényegében ugyanezt a kvalitatív ellenérvet
vetette fel Schaefer (1997) is: „Részlegesen felhős vagy alkonyati körülmények között [. . . ]
a Nap pozíciója könnyebben kideríthető az égbolt fényességmintázatából.” 2
A polarimetrikus viking navigáció vonzó és széles körben elfogadott elmélete nem cáfolható meg ilyen egyszerű kvalitatív ellenérvekkel. Kvantitatív vizsgálatok szükségesek az
elmélet összes feltételezésének és a szkeptikusok összes ellenérvének igazolására vagy cáfolatára. Az elmélet egyik ellenérve a fent említett feltételezés, mely szerint a Nap pozíciója
vagy azimutiránya szabad szemmel is kellő pontossággal megbecsülhető még olyankor is,
amikor a Nap a felhők mögött vagy a horizont alatt helyezkedik el. Így részlegesen felhős
vagy alkonyati körülmények között nem lenne szükséges a Nap pozícióját polarimetrikus
módszerrel meghatározni.
A fejezet célja ennek a kvalitatív ellenérvnek a mennyiségi vizsgálata: A laboratóriumi
pszichoﬁzikai kísérleteim során a tesztalanyoknak számos 180◦ látószögű, színes fényképet mutattam részlegesen felhős égboltokról, melyeken a Napot felhő takarta el, illetve
alkonyati égboltokról, melyeken a Nap a horizont alatt volt. A tesztalanyok feladata a láthatalan Nap pozíciójának, illetve azimutirányának szabad szemmel történő meghatározása
volt. A vizuális nappozíció-meghatározás pontosságának jellemzésére kiszámítottam a becsült nappozíciók és azimutszögek átlagát és szórását. Eredményeim nem támasztják alá a
polarimetrikus viking navigáció fent említett ellenérvét, vagyis azt az általános vélekedést,
mely szerint felhős vagy alkonyati körülmények között a nem látható Nap helye általában
kellő pontossággal meghatározható az égbolt fényesség- és színmintázata alapján. Fontos
megjegyezni, hogy eredményeim csupán a polarimetrikus viking navigáció egyik ellenérvét
cáfolják, ugyanakkor semmi esetre sem érvelnek sem az elmélet mellett, sem pedig ellene.
A fejezetben bemutatott eredményeket a Journal of the Optical Society of America
A-ban publikáltuk (Barta és társai, 2005).
1. „Even when the Sun is hidden behind clouds, its location can often be found quite accurately for most
navigational needs from the pattern of the Sun’s illumination of clouds, from the bright lining of cloud
tops and the crepuscular rays emanating from the Sun. On overcast days, careful observations of the sky
may reveal the faint disk of the Sun if the cloud cover is not too dense. [. . . ] Nor does polarimetry give
clues to the Sun’s position when it is below the horizon that other methods do not. The arcs of dawn
and twilight appear distinct enough for the naked eye to make out in which direction the Sun is.”
2. „With partially cloudy or twilight conditions [. . . ] the Sun’s position is more easily apparent from the
sky brightness distribution.”
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4.1.

Anyag és módszer: a pszichoﬁzikai kísérletek
menete és az eredmények kiértékelése

2001 júliusában különböző felhős égboltokról színes felvételeket készítettünk a ﬁnnországi Hailuoto félsziget tengerpartján és Oulu városában egy Nikon F801 típusú fényképezőgéppel és egy Nikon-Nikkor halszemoptikával (fényerő: 2,8; fókusztávolság: 8 mm;
látószög: 180◦ ). A felhasznált eszköz minden optikai tulajdonsága megtalálható Gál és
társai (2001) cikkében. A Nikon-Nikkor halszemobjektív legfontosabb jellemzője az úgynevezett leképezési szög, mely nagyjából megegyezik a bejövő fény optikai tengelytől mért
szögével (Gál és társai, 2001, 1C ábra). Ennek következménye, hogy a pszichoﬁzikai kísérleteim során használt kerek égboltképeken elhanyagolható a sugárirányú szögtorzítás.
Detektorként Fujichrome Sensia II 100 ASA típusú színes diaﬁlmet használtunk. A halszemobjektív optikai tengelye függőleges volt, és a zenit felé nézett. Így a teljes égboltot
le lehetett képezni egy kör alakú, színes képre, melyen a zenitnek a középpont, a horizontnak pedig a kör kerülete felelt meg (4.1. ábra). Egy másik fényképsorozat felvételekor
a halszemobjektív optikai tengelye a tenger horizontjára nézett, és a felvételek készítésekor a Nap a horizont alatt volt, de az alkonyati égbolt még elég világos volt ahhoz,
hogy szabad szemmel is látható legyen a napnyugta, illetve napkelte vörös égalja (4.2.
ábra). A felvételek előhívása után ezeket a 180◦ látószögű, színes fényképeket egy Hewlett
Packard ScanJet 6100C típusú lapolvasóval digitalizáltam 8(vörös)+8(zöld)+8(kék) bites
színmélységgel (truecolor).
Az első laboratóriumi pszichoﬁzikai kísérletsorozatban felhő takarta Napot ábrázoló
színes égboltképeket (4.1. ábra) mutattam egy sötét szobában elhelyezett színes monitoron (DTK computer, 19′′ ) a tesztalanyoknak. Az alany és a képernyő közötti távolság
30 cm, a stimulus látószöge pedig 40◦ volt. A tesztalanyoknak (N = 18) a számítógépes
egérrel a nem látható Nap szabad szemmel megbecsült helyére kellett kattintaniuk. Egy
égboltkép-sorozat 25 különböző felhős égboltot ábrázoló 2×25 = 50 képből állt (4.1. ábra).
Így egy sorozatban egy adott égboltot ábrázoló fényképet kétszer mutattam meg, mely
képpár közül az egyiket a zenit körül egy véletlen szöggel elforgattam. Egy alkalommal egy
adott tesztalany az 50 felhős égboltképből álló sorozatot egymás után kétszer látta, a két
sorozat között egy 10 perces szünetet tartottunk. Egy tesztalanyt három ilyen alkalommal
vizsgáltam néhány napos eltéréssel. Így egy adott alany a 25 különböző felhős égboltot
2 × 6 = 12 alkalommal látta. Hogy a képek sorrendjéből adódó mellékhatást elkerüljem, a

6 sorozatban a képek különböző, véletlenszerű sorrendben szerepeltek. Az egyes tesztalanyok a képeket azonos sorrendben látták. Az általam kifejlesztett számítógépes program
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4.1. ábra. Az első laboratóriumi pszichoﬁzikai kísérletsorozat alkalmával a tesztalanyoknak a számítógép
képernyőjén mutatott felhős égboltképek, melyeken a nem látható Nap helyét szabad szemmel kellett
megbecsülni. A kör alakú képeken a zenit a kör középpontjában, a horizont pedig a kerületén található.
Fekete kerületű fehér pontok jelölik a tesztalanyok által becsült nappozíciókat. A nagy, feketeszélű pont
mutatja a polárkoordinátákkal jellemzett nappozíciók átlagos helyét. A nappozíciók σk , σ⊥ és σϕ szórásait
a 4.1. táblázat tartalmazza. Az égboltképek számai megegyeznek a 4.1. táblázat sorszámaival. (Barta és
társai, 2005, 1. ábra, –. oldal alapján)



4. A Nap helyének vizuális meghatározása felhős és alkonyati égboltokat ábrázoló képeken

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A 4.1. ábra folytatása.
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A 4.1. ábra folytatása.

eltárolta a becsült nappozíciót (ϑ: zenitszög, ϕ: egy tetszőleges referencia azimutiránytól
mért azimutszög), és kiszámította az átlagukat (ϑ, ϕ), valamint a szórásukat (σk ,σ⊥ , σϕ )
a következő algoritmus szerint:
Legyen {Bi } a tesztalanyok által egy adott égboltképen vizuálisan megbecsült nap-

pozíciók halmaza! A 4.3A ábra Descartes-féle koordinátarendszerében az éggömböt egy

egység-félgömb reprezentálja. Az i-ik Bi nappozíció helyvektora az ri egységvektor, melynek polárkoordinátái: ϑi a Z tengelytől és ϕi az XY síkban az X tengelytől mérve (4.3A
ábra):


sin ϑi cos ϕi





.
ri (ϑi , ϕi ) = 
sin
ϑ
sin
ϕ
i
i


cos ϑi

A B átlagos napirány helyvektora az R egységvektor, mely párhuzamos az ri vektorok
összegével:

R (ϑR , ϕR ) =

K
X

ri

i=1

K
X

,
ri

i=1

ahol K a becsült nappozíciók teljes száma. A Bi pontok egy többé-kevésbé elnyújtott
halmazt alkotnak az éggömb felszínén (4.1. ábra). A Bi pozíciók σk és σ⊥ szórásait a két
egymásra merőleges F Kk és F K⊥ főkörök mentén számítottam ki, melyek egymást a B
pontban metszik (4.3B ábra). A F Kk és F K⊥ főköröket a következőképpen határoztam
meg: Az ri vektoroknak egy B-n átmenő tetszőleges F K főkör síkjával bezárt αi szögei
felhasználásával meghatároztam a

σ=

v
u K
uX
u
αi2
u
t i=1
K



4. A Nap helyének vizuális meghatározása felhős és alkonyati égboltokat ábrázoló képeken

1

A
a

2

b

A
a

3

b

∆t = 33 s
∆ϕ∆t = 7,6◦
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4.2. ábra. A második laboratóriumi pszichoﬁzikai kísérletsorozat alkalmával a tesztalanyoknak a számítógép képernyőjén mutatott alkonyati égboltképek, melyeken a nem látható Nap helyét szabad szemmel
kellett megbecsülni. A kör alakú képek középpontja a horizontra néz, míg a zenitnek, illetve a nadírnak
a kör legfelső, illetve legalsó pontja felel meg. A kép felső fele az égbolt képe, az alsó felén pedig a tengeri
horizont alatti vízfelület látható. A tesztalanyok által becsült szoláris azimutirányokat a horizont alatti
rövid, fekete-fehér vonalak mutatják. A horizont fölötti hosszú, függőleges, fekete vonal mutatja a becsült
azimutirányok átlagát, míg a szórását (±σϕ a 4.3. táblázatban) a vízszintes, fekete vonal két végén lévő
rövid, függőleges vonalak jelzik. Az égboltképek számai megegyeznek a 4.3. táblázat sorszámaival. Az
egy felvételsorozathoz tartozó képeket azonos nagybetűk (A, B, C, . . . ) jelölik. Az 1-es, 2-es és 14-es
számú képeken a becsült szoláris azimutirányok két elkülönülő alhalmazt alkotnak, melyeknek az átlagos
becsült szoláris azimutiránya és az azimutszögek szórása külön is látható. (Barta és társai, 2005, 2. ábra,
–. oldal alapján)
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A 4.2. ábra folytatása.

mennyiséget. Az R vektor körül a F K főkört elforgatva meghatároztam F K⊥ -t, melyre
σ maximális: σmax = σ⊥ (4.3B ábra). Ezek után σ = σk -t kiszámítottam az F K⊥ -re
merőleges F Kk főkörre. Érdemes megjegyezni, hogy σk sohasem lehet nagyobb, mint σ⊥ .
A második pszichoﬁzikai kísérletsorozatban alkonyati égboltképeket mutattam a képernyőn egy sötét szobában, melyeken a Nap a horizont alatt volt. A tesztalany és a képernyő közötti távolság, illetve a stimulus látószöge ekkor is 30 cm, illetve 40◦ volt. A
kísérletsorozatban részt vevő tesztalanyoknak (N = 18) a számítógépes egérrel a nem
látható Nap szabad szemmel megbecsült azimutirányára kellett kattintaniuk. Egy sorozat 15 különböző, összesen 3 × 15 = 45 alkonyati égboltképből állt. Így egy sorozatban

egy adott alkonyati képet 3-szor mutattam meg. Egy alkalommal egy adott tesztalany a

3 × 15 alkonyati égboltképből álló sorozatot egyszer látta. Egy tesztalanyt két alkalom-

mal vizsgáltam, néhány napos eltéréssel, így egy adott alany a 15 különböző égboltképet

összesen 6 alkalommal látta. Hogy elkerüljem a képek sorrendjéből származó mellékhatást,
a 6 sorozatban a képek különböző, véletlenszerű sorrendben követték egymást. Az egyes
tesztalanyok a képeket azonos sorrendben látták. A számítógépes programom eltárolta a
nem látható Nap becsült azimutszögét (ϕ), és kiszámította az átlagát (ϕ), illetve szórását
(σϕ ) a fent emített algoritmus segítségével.
A kísérletekben részt vevő tesztalanyok laikusok, a tájékozódás szempontjából képzetlen 23 és 45 év közötti életkorú városi férﬁak voltak Brémából, Budapestről és Roskilde-
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4.3. ábra. Az éggömbön szabad szemmel meghatározott Bi nappozíciók B átlagát jellemző R egységvektor, illetve a σk és σ⊥ szórás számítása (lásd: Anyag és módszer, 4.1. alfejezet). A: Az éggömböt
reprezentáló egység-félgömb az i-edik becsült Bi nappozíció ri (ϑi , ϕi ) helyvektorával. B: A B átlagos nappozíció R helyvektora és az egymásra merőleges, egymást B-ben metsző F Kk és F K⊥ főkörök, melyek
mentén a σk és σ⊥ szórásokat számoltam. (Barta és társai, 2005, 3. ábra, . oldal alapján)
ből3 . A tesztalanyokat e városok egyetemeinek diákjai és oktatói közül toboroztuk, és a
pszichoﬁzikai kísérletek a beleegyezésükkel zajlottak le. A kísérletekben részt vevő alanyok látása jó volt, egyikük sem viselt szemüveget. Mivel a tesztalanyok számára idegenek voltak a teljes vagy fél égboltot ábrázoló kerek, halszemoptikás felvételek, a tényleges
kísérlet előtt ismertettem velük az elvégzendő feladatot. Ennek során a kísérletben felhasználtakhoz hasonló, de azoktól különböző felhős és alkonyati fényképeket mutattam
nekik nagyjából 10 percen át.
Mivel az égbolt fényképezése során a fényképezőgép földrajzi északi irányhoz képesti
pontos irányát nem mértük meg, ezért a Nap valódi pozíciója és azimutszöge ismeretlen
volt annak ellenére, hogy a felvétel földrajzi koordinátái és a pontos idő ismert volt.
Emiatt a Nap valódi pozíciója és azimutszöge a pszichoﬁzikai kísérletekben felhasznált
égboltképeken ismeretlen volt. Az Elemzés című alfejezetben (4.3.) megmagyarázom, hogy
ez a hiányosság miért nem érinti a fejezet végkövetkeztetését.

4.2.

Eredmények: a felhős és alkonyati égboltképeken
vizuálisan becsült nappozíciók átlaga és szórása

A 4.1. ábra az első pszichoﬁzikai kísérlet során bemutatott 25 felhős égboltképet mutatja. Ezeken a képeken bejelöltük az összes pozíciót, ahová a tesztalanyok a nem látható
Nap helyét vizuálisan becsülték. Minden egyes égboltkép Bi pontjainak σk , σ⊥ és σϕ
szögszórásait, valamint δmax maximális szögtávolságát a 4.1. táblázat tartalmazza. A fel3. A külföldi tesztalanyok toborzásában és a kísérletek elvégzésében dr. Gál József és dr. Horváth Róbert
segített.
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4.1. táblázat. A 4.1. ábra felhős égboltképein a 18 tesztalany mindegyike által 12-szer megbecsült nappozíciók σk és σ⊥ szögszórásai. δmax jelöli az adott képen becsült nappozíciók maximális szögtávolságát.
σϕ a becsült pozíciók tetszőleges vonatkoztatási iránytól mért ϕi azimutszögének szórása. A sorszámok
megegyeznek a 4.1. ábra égboltképeinek számaival. (Barta és társai, 2005, 1. táblázat, . oldal alapján)

No

σk

σ⊥

δmax

σϕ

No

σk

σ⊥

δmax

σϕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1,9◦
1,1◦
7,5◦
7,9◦
3,2◦
4,5◦
4,8◦
5,6◦
5,5◦
6,3◦
4,9◦
4,3◦
5,6◦
4,1◦

3,5◦
1,4◦
10,5◦
8,8◦
4,9◦
5,3◦
8,7◦
7,6◦
10,8◦
10,0◦
6,1◦
6,6◦
11,4◦
13,2◦

36,5◦
8,1◦
80,3◦
76,8◦
23,2◦
41,2◦
102,7◦
67,1◦
89,6◦
79,4◦
48,4◦
30,5◦
67,1◦
116,8◦

5,0◦
2,1◦
14,3◦
10,3◦
6,9◦
8,5◦
15,3◦
8,2◦
13,0◦
13,4◦
6,4◦
8,2◦
11,0◦
17,8◦

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4,5◦
2,8◦
9,6◦
20,2◦
10,8◦
5,3◦
7,4◦
17,0◦
11,6◦
11,3◦
17,4◦

6,9◦
6,6◦
12,8◦
22,5◦
14,3◦
10,2◦
23,8◦
25,2◦
17,6◦
22,8◦
24,7◦

36,5◦
33,3◦
62,7◦
106,6◦
36,5◦
105,1◦
162,9◦
81,3◦
66,0◦
90,3◦
119,2◦

13,6◦
11,4◦
20,4◦
66,7◦
19,0◦
14,1◦
36,5◦
75,2◦
21,6◦
80,1◦
58,4◦

σk

σ⊥

δmax

σϕ

7,4◦

11,9◦

119,3◦

22,3◦

hővel való fedettség fokától függően a Nap becsült pozíciójának szórása a σkmin = 1,1◦ és
min
σ⊥
= 1,4◦ (ilyenkor a Nap egy vékony fátyolfelhőn át lényegében látható a 4.1. ábra
max
1-es és 2-es képein), illetve σkmax = 20,2◦ és σ⊥
= 25,2◦ értékek között változik (ekkor

a Napot vastag, összefüggő, nagy kiterjedésű felhő takarta el). Az egyes becsült nappozíciók közötti δmax maximális szögtávolságok 8,1◦ -tól 162,9◦ -ig terjednek. A σk , σ⊥ és σϕ
szórások és a δmax maximális szögtávolság 25 képre átlagolt értékei: σk = 7,4◦ , σ⊥ = 11,9◦ ,
σϕ = 22,3◦ , δmax = 70,7◦ . A 4.2. táblázat alapján a 17-es számú tesztalany becsülte meg
a Nap pozícióját a legkisebb szórással (σk min = 1,5◦ , σ⊥ min = 4,3◦ , δmax
a 4-es számú a legnagyobbal (σk max = 5,6◦ , σ⊥ max = 15,3◦ , δmax

max

min

= 13,4◦ ), míg

= 50,4◦ ). A σk , σ⊥ és

δmax mennyiségek mind a 18 alanyra átlagolt értékei: σk = 3,4◦ , σ⊥ = 8,3◦ , δmax = 24,8◦ .
A 4.2. ábra a 15 alkonyati égboltról készült felvételt mutatja, amelyeket a második
kísérletsorozat során mutattam. Ezeken a fényképeken feltüntettem az összes ϕ azimutirányt, amelyekre a tesztalanyok a nem látható Nap helyét becsülték, valamint ezek ϕ
átlagát és σϕ szórását. A σϕ szórások numerikus értékeit a 4.3. táblázat tartalmazza a becsült szoláris azimutszögek γmax maximális szögtávolságával együtt. A 4.2. ábra 1-es, 2-es
és 14-es számú képein az azimutszögeknek két különálló alhalmaza alakult ki, melyekre
a 4.3. táblázatban a σϕ és γmax mennyiségeket külön is meghatároztam.
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4.2. táblázat. Egy adott tesztalany (1–18) által egy adott felhős égboltképen 12 alkalommal megbecsült
nappozíciók σk , σ⊥ szórásainak és δmax maximális szögtávolságának a 25 képre vett átlagai. (Barta és
társai, 2005, 2. táblázat, . oldal alapján)

No

σk

σ⊥

δmax

No

σk

σ⊥

δmax

No

σk

σ⊥

δmax

1
2
3
4
5
6
7

2,5◦
4,6◦
3,4◦
5,6◦
3,3◦
2,5◦
3,0◦

5,4◦
9,9◦
6,9◦
15,3◦
9,6◦
6,6◦
6,3◦

15,3◦
30,9◦
23,2◦
50,4◦
27,3◦
19,7◦
19,7◦

8
9
10
11
12
13
14

1,7◦
3,9◦
4,8◦
3,3◦
4,7◦
3,0◦
2,3◦

4,9◦
9,3◦
14,7◦
7,1◦
11,3◦
7,5◦
6,7◦

14,6◦
23,8◦
43,6◦
19,7◦
33,2◦
20,5◦
18,6◦

15
16
17
18

3,9◦
1,5◦
1,5◦
5,4◦

7,1◦
7,2◦
4,3◦
9,3◦

21,6◦
21,5◦
13,4◦
29,4◦

σk

σ⊥

δmax

3,4◦

8,3◦

24,8◦

Az alkonyati égbolt felhőzöttségétől és a Nap horizont alatti szögétől függően a becsült
azimutszögek szórása σϕmin = 0,6◦ -tól (ekkor a Nap még látható volt a horizonton a 4.2.
ábra 10-es számú képén) σϕmax = 2◦ -ig terejed. A becsült szoláris azimutszögek γmax maximális szögtávolsága 2,1◦ (Nap a horizonton, 4.2. ábra, 10-es számú kép) és 99◦ közé esik. A
σϕ és γmax mennyiségek 15 alkonyati képre átlagolt értékei: σϕ = 11,4◦ , γmax = 37,3◦ . A 4.4.
táblázat alapján a 3-as számú tesztalany határozta meg a Nap azimutszögét a legkisebb
szórással (σϕ min = 2,4◦ , γmax min = 6,1◦ ), míg a 2-es számú a legnagyobbal (σϕ max = 11,2◦ ,
γmax max = 26,3◦ ). A σϕ és γmax mennyiségeknek a kísérletben részt vevő 18 személyre vett
átlaga: σϕ = 5,9◦ , γmax = 14,5◦ .
A 4.2. ábra képeinek többsége öt különböző felvételsorozathoz tartozik, melyeket A, B,
C, D és E betűk jelölnek. A 4.2. ábrán és a 4.3. táblázatban ∆t egy adott sorozat egymást
követő felvételei között eltelt idő. A 4.3. táblázatban ∆ϕ∆t a ∆t idő alatt az XEphem nevű
programmal (http://www.clearskyinstitute.com/xephem) kiszámolt szoláris azimutszögváltozás. A vizuálisan megbecsült azimutszögek ϕ átlagának egy sorozatbeli egymást követő képek közötti megváltozását ∆ϕ jelöli. A ∆ϕ−∆ϕ∆t különbség megmutatja, hogy az
alanyok becslései által meghatározott ϕ átlagos azimutszög mennyire pontosan követi a
horizont alatti Nap mozgását egy adott felvételsorozatban. Néhány esetben (az A és C sorozatban) a Nap becsült mozgása lényegesen eltér a valóditól (9,9◦ ≤ |∆ϕ − ∆ϕ∆t |max ≤
11,7◦ ), míg más esetekben (a B, D és E sorozatban) a Nap becsült és valódi mozgása
közötti különbség lényegesen kisebb (2,9◦ ≤ |∆ϕ − ∆ϕ∆t |max ≤ 5,6◦ ).

4.3.

Elemzés

Célom a polarimetrikus viking navigáció egyik ellenérvének (Roslund és Beckman,
1994; Schaefer, 1997) egyszerű pszichoﬁzikai kísérlettel történő vizsgálata volt. A szóban
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4.3. táblázat. A 4.2. ábrán látható alkonyati égboltképeken a 18 tesztalany mindegyike által 6-szor
megbecsült azimutszögek egy tetszőleges referenciairánytól mért ϕi szögeinek σϕ szórásai. γmax jelöli
az egyes égboltképeken becsült azimutirányok maximális szögtávolságát. ∆t-vel jelöltük egy adott sorozat (A, B, C, D, E) egymás után készült képei között eltelt időt. ∆ϕ∆t a Napnak az azonos sorozatbeli egymásutáni képek közötti azimutszög-változása, melyet az XEphem nevű programmal számítottam
ki (http://www.clearskyinstitute.com/xephem). ∆ϕ a ϕ átlagos becsült azimutszög egy adott sorozat
egymást követő képei közötti megváltozása. A sorszámok megfelelnek a 4.2. ábrán látható égboltképek
számainak. Az 1-es, 2-es és 14-es számú égboltképeken a Nap becsült azimutszögeinek két elkülönült
alhalmaza alakult ki (a, b), melyekre a σϕ , γmax (és a 2-es számú kép esetén a ∆ϕ) mennyiségeket külön
is kiszámítottam. (Barta és társai, 2005, 3. táblázat, . oldal alapján)

No

sorozat

1
1/a
1/b
2
2/a
2/b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14/a
14/b
15

A
A
A
A
A
A
B
B
–
C
C
C
–
D
D
E
E
E
E
E
–

σϕ

γmax

42,0◦
20,7◦
7,3◦
31,6◦
9,8◦
3,8◦
7,2◦
5,3◦
14,8◦
7,5◦
12,0◦
9,5◦
16,8◦
0,6◦
3,9◦
2,3◦
4,6◦
10,6◦
4,1◦
4,3◦
2,9◦

99,0◦
37,5◦
22,5◦
87,6◦
31,5◦
17,4◦
37,5◦
17,7◦
55,2◦
28,8◦
37,2◦
39,3◦
59,4◦
2,1◦
21,9◦
11,1◦
20,7◦
27,9◦
13,2◦
13,5◦
13,5◦

σφ

γmax

11,4◦

37,3◦

∆t ∆ϕ∆t
–
–
–
33 min
33 min
33 min
–
150 min
–
–
97 min
91 min
–
–
148 min
–
119 min
150 min
–
–
–



–
–
–
7,6◦
7,6◦
7,6◦
–
35,2◦
–
–
22,6◦
21,2◦
–
–
34,5◦
–
27,8◦
35,5◦
–
–
–

∆ϕ
–
–
–
13,9◦
19,3◦
2,9◦
–
31,9◦
–
–
24,7◦
11,3◦
–
–
37,4◦
–
31,1◦
41,1◦
–
–
–

∆ϕ − ∆ϕ∆t

–
–
–
+6,3◦
+11,7◦
−4,7◦
–
−3,3◦
–
–
+2,1◦
−9,9◦
–
–
+2,9◦
–
+3,3◦
+5,6◦
–
–
–
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4.4. táblázat. Egy adott tesztalany (1–18) által egy adott alkonyati égboltképen 6 alkalommal megbecsült szoláris azimutszögek σϕ szórásának és γmax maximális szögtávolságának a 15 képre vett átlagai.
(Barta és társai, 2005, 4. táblázat, . oldal alapján)
No

σϕ

γmax

No

σϕ

γmax

No

σϕ

γmax

1
2
3
4
5
6
7

4,6◦
11,2◦
2,4◦
3,8◦
8,1◦
5,9◦
5,8◦

10,8◦
26,3◦
6,1◦
10,6◦
18,1◦
16,6◦
13,4◦

8
9
10
11
12
13
14

2,7◦
5,0◦
5,2◦
4,4◦
8,1◦
6,4◦
10,1◦

6,7◦
12,1◦
12,8◦
11,9◦
21,7◦
15,9◦
23,8◦

15
16
17
18

4,4◦
4,6◦
5,3◦
8,7◦

12,6◦
9,2◦
11,7◦
20,9◦

σϕ

γmax

5,9◦

14,5◦

forgó ellenérv azon a feltevésen alapul, hogy szabad szemmel egészen pontosan meghatározható a Nap helye az égbolton olyankor, amikor a Nap felhő mögött vagy a horizont alatt
van. (Ha ez a feltételezés igaz volna, akkor a viking navigátoroknak nem lett volna szükségük egy polarimetrikus módszerre a Nap helyének felhős vagy alkonyati körülmények
között történő meghatározásához.) Ezt a feltevést mindeddig senki sem vizsgálta kvantitatívan. Az én pszichoﬁzikai kísérletem az első, mely felhős és alkonyati égboltképeken
méri a nappozíció vizuális meghatározásának pontosságát. Eredményeim durva becslésnek tekinthetőek, ugyanis a valóságban a viking navigátorok a háromdimenziós éggömböt
nézték, nem pedig annak sík fényképét. Az említett ellenérv ideális vizsgálatához olyan
pszichoﬁzikai kísérlet lenne szükséges, melyben a következő feltételek teljesülnek:
• A tesztalanyoknak (például vitorlás hajók tapasztalt kapitányai) járatosnak kellene
lenniük a Nap pozíciójának felhős és alkonyati körülmények között történő meg-

határozásában. Manapság, a pontos, globális helymeghatározó rendszerek (GPS)
korában nincsenek többé olyan emberek, akik gyakran szembesülnének a nappozíció
felhős vagy alkonyati körülmények között szabad szemmel történő (azaz segédeszköz
nélküli) meghatározásának igényével. E feladat szempontjából tehát mindenki naív
tesztalanynak tekinthető.
• A kísérletek során az égboltról származó valamennyi vizuálisan észlelhető informá-

ciót fel kellene használni, vagyis a vizsgálatokat a szabad ég alatt kellene elvégezni.
Ekkor a kísérletek nem lennének megismételhetőek, továbbá minden egyes égboltot egyszerre kellene megmutatni a kísérletben részt vevő összes tesztalanynak. Ez
pedig nem jelentene mást, mint a tesztalanyok egyidőben egy helyre történő összeszervezésének igényét annyi alkalommal, amennyit a statisztika szükségessé tesz.
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Ez a feltétel csak korlátozott számú résztvevővel lenne kielégíthető, ami pedig a
statisztika rovására menne.
• A tesztalanyoknak reprodukálható, háromdimenziós égboltképeket kellene mutatni
egy planetáriumban. Habár a planetáriumokban az éjszakai csillagos égbolt három-

dimenziós lefényképezése és kivetítése rutinszerűen megoldott, ugyanez gyakorlatilag
megvalósíthatatlan lenne számos különböző felhős és alkonyati égbolttal. Továbbá
az alanyok számára biztosítandó azonos körülmények igénye miatt a kísérleteket
minden résztvevővel külön kellene elvégezni, ami rendkívüli mértékben megnövelné
a planetárium és a kivetítőeszköz bérleti idejét és díját. Mindezt csak a tesztalanyok számának drasztikus csökkentésével lehetne minimalizálni, csökkentve ezzel a
statisztikai megbízhatóságot.
• A tesztalanyoknak a nem látható Nap helyét egymástól függetlenül kellene megbecsülniük. Ez csak a résztvevők optikai elkülönítésével valósítható meg (egymástól

látótávolságnál messzebb vagy függönnyel elválasztva vagy különböző időkben elvégezve a mérést).
Mivel a fent vázolt ideális kísérletet nem lehet kivitelezni részben az egymásnak ellentmondó igények miatt, ezért a következő kompromisszumos megoldás mellett döntöttem:
180◦ látószögű színes fényképeket mutattam a tesztalanyoknak egy képernyőn a laboratóriumban, hogy ilyen módon megfelelő számú résztvevőt lehessen bevonni a kísérletbe, és
mindegyiküknek ugyanazokat a felvételeket lehessen megmutatni. Ugyanakkor látni kell,
hogy e mérési módszer a következő vitathatatlan hátrányokkal rendelkezik:
1. Az eget ábrázoló kép geometriája eltér a valódi égboltétól. Még egy egyszemű (monokuláris) megﬁgyelő számára is befolyásoló tényező a megﬁgyelt objektum görbültsége
és a tőle való távolság.
2. Az általam mutatott képek a valósághoz képest kisebb színdinamikai tartománnyal4
és alacsonyabb kontraszttal rendelkeztek.
3. Az égboltfény bizonyos szín- és intenzitásgradienseit nem lehet felismerni anélkül,
hogy a megﬁgyelő kinagyítaná a megfelelő képrészletet (például ilyen a vízfelszínen
tükröződő égbolt) (Minnaert, 1940).
4. A színdinamikai tartomány a detektor (diaﬁlm, lapolvasó, szem) által adott hullámhosszon még megkülönböztethető legkisebb és legnagyobb intenzitás által meghatározott tartomány.
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4. A kísérletek során a képek 40◦ -os szög alatt látszódtak, ami kisebb a valódi égbolt
180◦ -os látószögénél. A kis látószög miatt a kísérletek során a szem mozgása és
átfogóképessége eltért a valós égbolt alattitól.
5. Az alkonyati égboltképek csak az égbolt egyik felét mutatták a tesztalanyoknak.
6. Valós égbolt alatt a megﬁgyelő időérzéke segíthet a nem látható Nap megtalálásában, míg a kísérletek során a vizsgálat időpontja nem volt semmilyen kapcsolatban
a felvétel elkészültének a tesztalany által ismeretlen időpontjával.
Mindezen hiányosságok ellenére a pszichoﬁzikában általánosan elterjedt módszer, hogy
a megfelelő vizuális ingereket színes képek formájában mutatják a tesztalanyoknak, ahelyett, hogy a valós környezetben végeznék el a vizsgálatot. Ugyanakkor megjegyzendő,
hogy a 2–4. pontokban említett hiányosságok erősítik a végkövetkeztetésemet, mert a valós helyzetnél könnyebbé teszik a Nap helyének a fényképeken történő megállapítását. A
2–4. pontok következményeképpen az eredményeim alulbecslik a nappozíció szabad szemmel történő meghatározásának pontosságát:
• A fényképeknek a valódinál kisebb színdinamikai tartománya miatt a Nap körüli ég-

boltterületek a felhős képeken (4.1. ábra, 1–7. képek), illetve a lenyugvó Nap fölötti
fényívek az alkonyati képeken (4.2. ábra, 3–8., 10–15. képek) nagyon világosak vagy
enyhén túlexponáltak voltak. Ezen kör vagy ív alakú területek szimmetriájából a
tesztalanyok könnyebben kikövetkeztethették a Nap helyét: a képeken a Nap valahol
a fényes kör alakú folt közepénél, illetve az ív függőleges szimmetriatengelyénél van.
Ugyancsak a kisebb színdinamikai tartománynak köszönhetően a képeken a színgradiensek jobban láthatóvá váltak, megkönnyítve a fent említett kör, illetve ív alakú
foltok középpontjának, illetve szimmetriatengelyének felismerését.

• A valódinál kisebb látószög miatt a tesztalanyok egyetlen pillantással az égbolt na-

gyobb részét tudták vizuálisan átfogni, mint a valóságban, így könnyebb volt megtalálniuk a nem látható Nap helyét. Más szavakkal, egyszerűbb egy kör alakú, a teljes
égboltot ábrázoló fényképen megkeresni a Napot, mint vizuálisan végigpásztázni a
valódi égboltot.

Ha a Napot eltakaró felhők vékonyak, akkor az égbolton a nem látható Nap környékén
csak egy világos folt jelenik meg. Ilyenkor a Nap helye viszonylag egyszerűen meghatározható (például 4.1. ábra, 1., 2., 7. képek), és a Nap becsült pozíciójának σk és σ⊥ szórásai
kicsik (4.1. táblázat). Minél vastagabb és minél nagyobb a Napot eltakaró felhő, annál
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nehezebbé válik a Nap pozíciójának meghatározása, és így annál nagyobb lesz a σk és σ⊥
szórás (például 4.1. ábra, 3–6. képek; 4.1. táblázat).
Ha a Nap egy vastag felhő mögött van, a helyének meghatározásában a felhő szélének a
fényességmintázata segíthet: minél közelebb van a Nap a felhő széléhez, annál világosabb
a felhőkontúr, és annál könnyebb meghatározni a Nap helyét (például 4.1. ábra, 8–16.
képek). Ilyenkor a nappozíció meghatározásának pontossága a felhő kiterjedésétől függ
(4.1. táblázat).
Ha a felhőtakaró vastag és kiterjedt, több világos folt is megjelenhet ott, ahol a felhőréteg vékonyabb. Ekkor a Napot ezekre a világos foltokra becsülhetjük (például 4.1. ábra,
22–24. képek). Ilyenkor a nappozíció becslésének pontossága (melyet elsősorban a világos
foltok közötti távolságok befolyásolnak) kicsi, azaz a Nap becsült pozíciójának σk és σ⊥
szórásai nagyok (4.1. táblázat).
A valóságos égbolton a látható napsugarak (a felhő takarta Napból sugárirányban kiinduló világos és sötét fénypászmák) segíthetnek meghatározni, hogy pontosan hol van a
Nap, mert azok éppen a Nap helyén metszik egymást. Ez a jelenség nagymértékben növeli
a nappozíció vizuális meghatározásának pontosságát. A fényképek alacsony színdinamikai
tartománya ellenére ezek a fénypászmák jól felismerhetők lennének, ugyanakkor, a kísérleteim számára kizárólag olyan képeket választottam, amelyeken ilyen fénypászmák nem
láthatók, mivel azok nagyon könnyűvé tették volna a Nap helyének megbecslését.
Alkonyatkor a horizont alatti Nap azimutiránya a következő látható jelek alapján
becsülhető meg:
• a tiszta égbolt szín- és fényességmintázata (például 4.2. ábra, 6., 11. kép),
• a közvetlenül a horizont fölötti narancsvörös színű égboltfény (például 4.2. ábra, 3.,
13. kép),

• a horizont közelében lévő felhő szín- és intenzitásmintázata (például 4.2. ábra, 4.,
15. kép),

• a tenger felszínének tükröződési mintázata (például 4.2. ábra, 4., 12. kép).
A 4.2. ábrából, illetve a 4.3. és 4.4. táblázatból nyilvánvaló, hogy alkonyatkor, amikor a
Nap több, mint 2◦ -kal a horizont alatt tartózkodik, a helyét nehéz meghatározni. Annak
ellenére, hogy ilyenkor egy fényes és színes alkonyati fényív látható, az elfoglalja a horizont
nagy részét, és nagyjából azonos intenzitású. Ugyanez igaz a tenger felszínének tükröződési
mintázatára is. Hasonló jelenség ﬁgyelhető meg olyankor, amikor a Nap a horizont fölött,
annak közvetlen közelében helyezkedik el, és vastag felhőréteg takarja.
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A 4.1. és 4.3. táblázatból látszik, hogy a kísérleteim során a tesztalanyok által becsült
nappozíció szórása nagyjából 22◦ a felhős képeknél, és 11◦ az alkonyati képeknél. Ezek
a nyilvánvalóan nagy hibák nem támasztják alá azt az általános véleményt, hogy felhős
vagy alkonyati körülmények között az égbolt szín- és fényességmintázata alapján a nem
látható Nap helye szabad szemmel is általában nagy pontossággal meghatározható. További kutatások szükségesek annak kiderítésére, hogy ez a hiba milyen hatással lehetett
a felhős vagy alkonyati égbolt alatti viking navigációra. Szükséges megjegyezni, hogy a
szoláris azimutszög ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele a viking navigációnak
(Roslund és Beckman, 1994; Thirslund, 2001).
A kísérletekben részt vevő tesztalanyok nagyvárosokban élnek (Bréma, Budapest, Roskilde), és nincs tapasztalatuk felhős vagy alkonyati égbolton a Nap helyének szabad szemmel történő meghatározásában. A viking navigátorok ugyanezen feladatban több évtizedes tapasztalatra tehettek szert, ezért eredményeim alulbecslik a vikingek nappozíciómeghatározásának pontosságát. Más szavakkal, könnyen elképzelhető, hogy a tapasztalt
viking navigátorok a tesztalanyainknál jobb eredményt értek volna el a kísérleteimben. A
Nap helyének meghatározása csak akkor tekinthető pontosnak, ha
1. felhős körülmények között a σk és σ⊥ , illetve alkonyati égboltnál a σϕ szórások kicsik,
2. a Nap becsült helyének átlaga nem tér el túlságosan a valóditól.
Eredményeim szerint az 1. feltétel nem teljesült, ezért a tesztalanyok pontatlanul határozták meg a nem látható Nap helyét. Ezt a következtetést nem gyengíti az a tény, hogy
a Nap valódi helye a képeken ismeretlen volt, és így nem lehetett semmit sem állítani a
2. feltétel teljesüléséről.
Bár a felhasznált égboltképeket a vikingek egyik leggyakrabban használt tengeri útvonalától (61◦ É a norvég Hernam és a grönlandi Hvarf városok között) kissé északabbra
(65◦ É) készítettük, ez nem válik a kísérlet hátrányára, mert egyfelől a vikingek nagyjából
300 éven át akkora területet uraltak, melybe beletartozott mind a 61◦ É, mind pedig a
65◦ É szélességi kör, másfelől Finnországban (ahol a felvételek készültek) a meteorológiai
viszonyok a 61◦ É és 65◦ É földrajzi szélességen nagyjából megegyeznek.
Felmerülhet az igény, hogy a tesztalanyok által becsült nappozíciók szórásait a kör
alakú képen a zenittől mért szögtávolságra korrigálni kell, mert például ugyanaz a ponthalmaz a kör alakú kép középpontja közelében más azimutszög-szórással rendelkezik, mint
ha az a kép szélén volna. Az ilyen korrekció szükségtelen a következő okok miatt: A 4.3A
ábra az éggömbön egy adott Bi nappozíció ϑi zenitszögét és ϕi azimutszögét mutatja.
A 4.3B ábrán pedig a B átlagos nappozíció, illetve az egymást B-ben metsző F Kk és
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4.4. ábra. A földrajzi irány ismert ϑ szoláris elevációszög mellett megbecsült nappozíción alapuló eszköz
(például viking napiránytű, 4.5. ábra; Thirslund, 2001) segítségevel történő meghatározásának geometriája. Az irány meghatározásának geometriája oldalról (A) és felülről (B) nézve.

F K⊥ főkörök látszanak, amelyek mentén a {Bi } ponthalmaz σk és σ⊥ szórásait számol-

tam. A becsült nappozíciók hibáját a σk és σ⊥ szórások jellemzik, amelyek függetlenek a
B pont R helyvektorának ϑ és ϕ szögeitől. Így egy adott képen mérhető szórás (σk , σ⊥ )
nem fog különböző szögszórásoknak megfelelni a kép szélén, illetve közepén.
A felhős égboltképeken becsült nappozíciók ϕi azimutszögeinek szórását σϕ jelöli (4.3.
táblázat). Ha egy viking navigátor ismerte volna a Nap ϑ elevációszögét, és az azimutszöget σϕ hibával becsülte volna meg (ami egy egyszerűbb feladat, mint amivel a valóságban
szembesült, amikor sem a Nap azimutszögét, sem pedig az elevációját nem ismerte), akkor a becsült nappozíción alapuló tájékozódási módszerrel meghatározott útirány hibája
σϕ lett volna (4.4. ábra). Ilyen feltételek mellett tehát a navigáció szempontjából fontos
paraméter a Bi becsült nappozíciók ϕi azimutszögének σϕ szórása. Amint azt a 4.4. ábra
is mutatja, a σϕ számítása során a becsült nappozíciók ϑi zenitszöge érdektelen. Következésképpen a tesztalanyok által becsült nappozíciók szórásait nem kell korrigálni a kör
alakú képen a zenittől mért szögtávolságra.
Végül szeretném hangsúlyozni, hogy vizsgálataimnak csak nagyon közvetett a kapcsolatuk azzal a vitával, hogy a vikingek használhatták-e az égboltfény polarizációját
a navigációjukhoz: nem kritizálom a polarimetrikus viking navigáció elméletét, csupán
annak egyik ellenérvét veszem górcső alá.
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B

A

4.5. ábra. A vikingek által navigációra használt napiránytű. A: Így nézhetett ki eredeti állapotában
a napiránytű tárcsája. A szürke színnel jelölt részek nem maradtak fenn. B: Az egyetlen töredékesen
fennmaradt napiránytű.

4.4.

Következtetés

Felhős égboltképeken a nappozíció vizuális meghatározásának pontosságát a becsült
nappozíciók σk , σ⊥ és σϕ szórása, illetve az egyes becsült nappozíciók közötti δmax maximális szögtávolság jellemzi. Hasonlóan, az alkonyati égboltképeken a szoláris azimutszög
meghatározásának pontosságát a Nap becsült azimutszögeinek σϕ szórása és az egyes
becsült azimutirányok közötti γmax maximális szögtávolság jellemzi. E szórások átlaga valamennyi felhős égboltra (σk = 7◦ , σ⊥ = 12◦ , σϕ = 22◦ , δmax = 71◦ ), valamennyi alkonyati
égboltra (σϕ = 11◦ , γmax = 37◦ ), illetve az összes tesztalanyra (felhős képek: σk = 3◦ ,
σ⊥ = 8◦ , δmax = 25◦ , alkonyati képek: σϕ = 6◦ , γmax = 15◦ ) egészen nagy. A legnagyobb
max
max
= 25◦ , σϕmax = 80◦ , δmax
= 163◦ a felhős égboltokmért szórásértékek: σkmax = 20◦ , σ⊥
max
nál, illetve σϕmax = 42◦ , γmax
= 99◦ az alkonyati égboltoknál. Ezek az eredmények nem

támasztják alá azt az általános vélekedést, hogy felhős vagy alkonyati égboltokon a nem
látható Nap helye az égbolt szín- és fényességmintázata alapján szabad szemmel is nagy
pontossággal meghatározható. Bár az eredményeim alulbecslik egy tapasztalt viking navigátor vizuális nappozíció-meghatározásának pontosságát, a vizsgált ellenérv (miszerint
a viking navigátoroknak nem volt szükségük kettőstörő kristályokra a felhők által takart
Nap helyének az égbolt-polarizáció alapján történő meghatározásához, mivel a Nap helye a felhős égbolton szabad szemmel is egészen pontosan megbecsülhető) nem vehető
komolyan a polarimetrikus viking navigáció elméletének bírálataként.



5. fejezet
A Snellius-ablakon átjutó
égboltfény lineáris polarizációjának
kísérleti és elméleti vizsgálata
A Snellius-ablak a víz alatti megﬁgyelő fölött a sík vízfelszínen kialakuló, 97,5◦ látószögű, kör alakú terület. A fény vízfelszíni törésének következtében a teljes égbolt a
Snellius-ablakba képződik le. A víz alatti megﬁgyelő számára ez a terület gyakran egy
fényes körként jelenik meg (Lythgoe, 1979). A Snellius-ablak széléhez közeli, teljesen
fényvisszaverő, elliptikusan poláros fényt tükröző, keskeny sávjától eltekintve (Ivanoﬀ és
Waterman, 1958a) a víz alatti fénytér részlegesen lineárisan poláros (Waterman, 1981;
Egan, 1985). A vizekben a lineáris polarizációs mintázat két részre osztható: az egyik a
Snellius-ablakon belüli, a másik pedig az azon kívüli rész (Waterman, 1954).
Általában a Snellius-ablakon belüli polarizációs mintázatot a felszíntől néhány méteres
mélységig elsősorban ugyanazok a tényezők határozzák meg, mint az égboltfény polarizációs mintázatát. Így a nappozíció, a felhőzöttség foka, a légköri por és pára koncentrációja,
a megﬁgyelés irányának zenitszöge és a fény többszörös szóródása mind befolyásolja a fény
Snellius-ablakon belüli polarizációját (Waterman, 1954). A tengeri állatok ezt a Nap helyével erősen összefüggő mintázatot tájékozódásra használják (Wehner, 2001, Horváth és
Varjú, 2003).
Az égboltfény polarizációjának egyszeres szórású Rayleigh-modelljét és a lineárisan
polarizált fény törésének Fresnel-elméletét felhasználva Horváth és Varjú (1995) kiszámította a fénytörés hatását az égboltfény polarizációs mintázatára a Snellius-ablakon belül
négy különböző napállásra. Ezek a számítások a valóságosnál egyszerűbb esetre vonatkoztak, mert teljesen sík (hullámoktól mentes) vízfelszínt és tiszta égről érkező egyszeres
szórású Rayleigh-féle égboltfényt feltételeztek. Ugyanakkor a vízhullámok fényfókuszáló
tulajdonsága (Schenck, 1957; Snyder és Dera, 1970; Stramska és Dickey, 1998) és a fény
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polarizáció vízbeli hullámhossz-függő változása (Shashar és társai, 2004) miatt a valóság
e modelltől többé-kevésbé eltér. Cronin és Shashar (2001) a vízfelszín alatt 15 m mélyen
egy korallzátonyon mérve a fény polarizációját, nem talált lényeges különbséget a Snelliusablakon belül és azon kívül a 350 nm és 600 nm közötti spektrális tartományban. Továbbá
sem a zavaros vízben (Timofeeva, 1970), sem pedig a tengerben vagy édesvízben elvégzett
hasonló mérések (Timofeeva, 1969; Novales Flamarique, Hawryshyn, 1997) nem mutattak
ki jelentős különbséget a két említett mintázat között.
A fény lineáris polarizációját érzékelő állatok a víz alatti polarizációs mintázatot sokféleképpen használják (Waterman, 1981; Wehner, 2001; Horváth és Varjú, 2003). Ezek közül
érdemes kiemelni a testtartás szabályozását és a tájékozódást (Groot, 1965; Waterman
és Forward, 1970; Forward és társai, 1972; Forward és Waterman, 1973; Kleerekoper és
társai, 1973; Hawryshyn és társai, 1990; Hawryshyn, 1992; Schwind, 1999; Novales Flamarique és Browman, 2001). A polarizáció alapú napiránytű használata jól ismert a vízfelszín
közelében élő halak esetén (Jerlov és Nielsen, 1974). A csendes vizekben a Nap látszólagos pozíciója a Snellius-ablakon belül egyértelműen megﬁgyelhető. Ugyanakkor hullámos
vízfelszín alatt a növekvő mélységgel egyre nehezebb meghatározni a Nap látszólagos helyét (Jerlov, 1968). Mivel a Snellius-ablakon átjutó égboltfény polarizációs mintázata a
Nap pozíciójától függ (Waterman, 1954), az felhasználható közvetett napiránytűként is a
testtartás beállítása és a tájékozódás során. Ezért olyan fontos a polarizációérzékeny szárazföldi és tengeri állatok számára az égboltfény polarizációs mintázata (Horváth és Varjú,
2003). Hawryshyn és McFarland (1987), valamint Parkyn és Hawryshyn (1993) szerint a
halak a tájékozódáshoz és a testtartás beállításához a polarizációs mintázat ultraibolya
összetevőjét használják, amiben a Snellius-ablakbeli fénytér bővelkedik (Loesy és társai,
1999). Egy másik fajta tájékozódási módra példa az üveggarnéla (Palaemonetes vulgaris), mely a Snellius-ablak polarizációs mintázatát a part menti menekülése alkalmával
használja ki (Goddard és Forward, 1989, 1990, 1991; Ritz, 1991).
A tengeri állatok a Snellius-ablakon átjutó égboltfény polarizációs mintázatát, a tárgyak látszólagos kontrasztjának növelésére is használhatják (Horváth és Varjú, 2003). Egy
átlátszó tárgyon, például egy zooplanktonon (Shashar és társai, 1998) szóródó vagy egy
ezüstösen pikkelyezett halról (Denton és Nicol, 1965; Shashar és társai, 2000) tükröződő
fény polarizációja eltér a megtört égboltfény polarizációjától. Egy polarizációérzékeny állat észlelni képes ezeket a kontrasztokat, és így számára láthatóvá válnak a szóban forgó,
rejtőszínű víziállatok.
A fentiekből következően a polarizációérzékeny víziállatok vizuális környezetének és
az ebben lévő információk lehetséges felhasználásának tanulmányozásához fontos megér-
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tenünk, hogy az égboltfény polarizációs mintázata miként változik meg a fénytörés hatására.
Ebben a fejezetben
• bemutatok egy mennyiségi összehasonlítást a Snellius ablakon át látható égboltfény
polarizációjának elméleti jóslata és mérése között;

• tárgyalom ezen polarizáció spektrális eloszlását.
A fejezet eredményeit a Journal of the Optical Society of America A-ban publikáltuk
(Sabbah és társai, 2006).

5.1.

5.1.1.

Anyag és módszer: a víz alatti polarizációs
mintázat mérése, számítása és a kettő
összehasonlítása
Víz alatti polarizációs mérések

A Snellius-ablakon belüli, víz alatti polarizációs mintázat térbeli, időbeli és spektrális
jellemzőit Shai Sabbah és Nadav Shashar társszerzőim mérték a Vörös tenger egy korallzátonyán, az Eilat városában található Heinz Steinitz Tengerbiológiai Laboratórium
közelében (29◦ 30′ É, 34◦ 56′ K).
A méréseket egy házilag épített, nagy mintavételi sebességű, pontforrású polariméterrel végezték, melynek részletes leírását Shashar és társai (2004) adták. Röviden: A
polariméter egy 3 csatornás spektrofotométeren alapul (Ocean Optics ADC-1000-USB).
Mindhárom csatorna száloptikával (Ocean Optics UV/VIS 600 µm) és egy ±5◦ -os árnyé-

kolóval volt felszerelve, valamint egy olyan színszűrővel, amely a polarizációs irányt változatlanul hagyta (Rosco Supergel #02-Bastard amber), továbbá egy lineáris polárszűrővel

(Polaroid HNP´B UV/VIS). A polárszűrők áteresztési irányát a vízszinteshez képest 0◦ -os,
45◦ -os és 90◦ -os szögben állították be. A három száloptika végét a szűrőkkel együtt egy
vízhatlan tokban helyezték el, amelyet 2 m mélyen a vízfelszín alatt egy függőleges tengely
körül forgatható szerkezetre erősítettek. Az expozíciós időt 1 ms és 5000 ms között változtatták úgy, hogy a 350 nm-től 700 nm-ig terjedő spektrális tartományban megfelelő jel/zaj
viszonyt érjenek el. Ahhoz, hogy ki tudják küszöbölni a hullámzásból eredő ingadozásokat, több felvételt automatikusan átlagoltak. Emiatt a felvételek teljes ideje egyik mérés
során sem volt kevesebb 3 s-nál, és így sokkal nagyobb volt, mint a víz hullámzásának
periódusideje.
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A méréseket 2003 augusztusában, tiszta égbolt alatt végezték. A detektor elevációszögét a horizont fölött 60◦ -ra állították be, az azimutszögét pedig minden reggel a szoláris
meridiánhoz képesti 0◦ -os, 45◦ -os, 90◦ -os, 135◦ -os és 180◦ -os irány valamelyikére, és a detektor irányát egész nap rögzítetten tartották. Mindegyik mérőnapot a Nap horizont alatti
5◦ -os elevációszögénél kezdték, és délben fejezték be, amikor a Nap elérte a legmagasabb
pontját az égbolton. Eilat az Akabai-öböl csücskében fekszik, az Edom és Eilat hegyek
által körülvéve. Napkeltekor a Napot a hegyek eltakarták, egészen addig, amíg el nem
érte a 2–3◦ -os elevációszöget. Emiatt a napkeltekor mérhető szoláris azimutirányt úgy
deﬁniálták, mint a Nap irányát akkor, amikor a hegyek mögül kibukkant.
A méréseket folyamatosan, minden percben végezték, és összepárosították a megfelelő
napmagasságokkal és a Nap, illetve a detektor iránya közötti vízszintes azimutszögekkel,
amelyeket 1◦ -os pontossággal tudtak mérni. A Nap pozícióját az Amerikai Haditengerészet weboldaláról szerezték be (http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.html). A munka
során több, mint 1000 polarizációs mérést végeztek, és értékeltek ki.

5.1.2.

A víz alatti mérések feldolgozása és kiértékelése

A mérések előtt a berendezést és a száloptikát egy egyenletesen megvilágított, fehér
szövet segítségével kalibrálták. A kalibrációs faktorokat és a sötétzaj-méréseket ﬁgyelembe
véve az I intenzitást, a d polarizációfokot és az α polarizációs irányt egy házilag fejlesztett LabView alkalmazás segítségével számolták. Wolﬀ és Andreou (1995) módszerének
Shashar és társai (2004) által módosított változatát használták a polarizációs paraméterek számításához. Geometriai optikai megfontolások alapján a fény polarizációs irányát a
következő összefüggés szolgáltatja:
α=

1
I0 + I90 − 2I45
arctg
,
2
I90 − I0

ha I90 < I0

és I45 < I0 ,

akkor α −→ α + 90◦ ,

ha I90 < I0

és I45 ≥ I0 ,

akkor α −→ α − 90◦ ,

ahol I0 , I45 és I90 a horizonthoz képest 0◦ -os, 45◦ -os és 90◦ -os áteresztési irányú polárszűrőn
átjutó fény intenzitása. A polarizált fény intenzitása
I = I0 + I90 ,
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polarizációfoka pedig

d = 100

q

(I0 − I90 )2 + (2I45 − I90 − I0 )2
I0 + I90

.

A fejezetben az α polarizációs irány értékei 0◦ és 180◦ között változnak, ahol 0◦ és 180◦ a
függőleges iránynak, 90◦ pedig a vízszintesnek felel meg. A d polarizációfok 0 % és 100 %
közötti értékeket vehet fel.

5.1.3.

Mérésellenőrzés

A méréseket számos szinten ellenőrizték.
• A kiértékeléshez használható minimális jelszintet úgy deﬁniálták, mint azt a fényintenzitást, amelynél még megbízható polarizációs mérés volt végezhető, plusz az

intenzitás négyzetgyöke (amivel a zajszintet becsülték). Az ennél a minimális értéknél alacsonyabb intenzitásokat kizárták a kiértékelésből.
• A helyi (eilati) árapály miatt a detektor mélysége minden mérőnap során legfel-

jebb 1 m-rel változott. Egy ellenőrző kísérlet segítségével meghatározták, hogy ez a

vízszintingadozás a víz alatti fény d polarizációfokában, illetve α polarizációs irányrában ±4,32 %-os, illetve ±4,68◦ -os szórást jelentett.
• A mérőnapok közötti változásokat egy 3 napig tartó kísérlettel vizsgálták, melynek

során mindhárom napon ugyanabban az időpontban fél órán át percenként méréseket végeztek, mialatt a detektor elevációszöge a horizont fölött 60◦ volt. E napokon
a méréseket úgy végezték, hogy a napmagasságok, illetve a Nap és a detektor iránya
közötti azimutszögek azonosak voltak, így 30 mérési trióhoz jutottak. Bármely trió
egyes tagjai nagyjából azonos napmagassághoz és szoláris azimutirányhoz tartozó
mérés eredményei voltak (a különbség 1◦ -nál kisebb volt). A 350 nm-től 700 nm-ig
tartó spektrális tartományban 10 nm-enként meghatározták minden triónak a szórását. A vizsgált spektrumban a 30 trió egyikének az α, illetve d szórása sem érte
el az 5◦ -ot, illetve az 5 %-ot. Ilyen módon a különböző napokon végzett mérések

egymással összehasonlíthatóak voltak.

5.1.4.

A teljes égboltra kiterjedő polarizációs mérések

A teljes égboltra kiterjedő polarizációs méréseket a témavezetőm végezte 1999-ben, Tunéziában. A polariméter és a kiértékelési folyamat részletes leírását Gál és társai (2001)
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közölték. A 180◦ -os látószöget egy halszemoptikával (Nikon Nikkor, fényerő: 2,8, fókusztávolság: 8 mm) biztosította, amely tartalmazott egy szűrőhelyekkel ellátott forgatható
tárcsát is. A szűrőhelyekben három széles áteresztési spektrumú (275 nm-től 750 nm-ig),
szürke, lineáris polárszűrő (Polaroid HNP´B) volt elhelyezve, három különböző áteresztési
iránnyal (a tárcsa sugarához képest 0◦ -os, 45◦ -os és 90◦ -os szögben). A detektor fotoemulzió volt (Fujichrome Sensia II 100 ASA színes diaﬁlm; a spektrális érzékenységi görbéknek a maximumai és félértékszélességei λvörös = 650 nm ± 40 nm, λzöld = 550 nm ± 40 nm,
λkék = 450 nm ± 40 nm) egy tekercsﬁlmes fényképezőgépben (Nikon F801). Méréskor egy

adott égboltról a három különböző áteresztési irányú polárszűrőn át egy-egy fényképet
kellett készíteni. A fényképezőgép egy háromlábú állványon állt úgy, hogy a halszemobjek-

tív optikai tengelye függőleges volt. A három előhívott színes képet 24 bites színmélységgel
(3 × 8 bit a vörös, zöld és kék színcsatornában) digitalizáltam (Hewlett Packard ScanJet

6100C típusú lapolvasóval), majd számítógéppel kiértékeltem, melynek eredményeként
az égboltfény I intenzitás-, d polarizációfok- és α polarizációs iránymintázatait nagyfel-

bontású, hamisszínes, kétdimenziós, kör alakú képek formájában kaptam meg. Ezeket a
mintázatokat a vörös, zöld és kék spektrális tartományokban határoztam meg, melyekben
a használt fotoemulzió egyes színrétegeinek maximális volt az érzékenysége.

5.1.5.

A sík vízfelszín Snellius-ablakában megtört égboltfény
polarizációfokának és polarizációs irányának számítása

A sík vízfelszín Snellius-ablakának széle
βSa = arcsin

1
1
= arcsin
= 48,75◦
n
1,33

szögre van a zenittől, ahol n = 1,33 a víz törésmutatója. A levegő és víz határfelületén
történő fénytörés következtében a Snellius-ablakon át látható víz fölötti világ képe torzul
(Barta és Horváth, 2003). Az égboltnak a horizonttól β elevációszögben lévő pontja a víz
alól
β ∗ = arccos

cos β
n

elevációsszögnél látszik, míg a horizont a Snellius-ablak szélénél. A törés következtében a
vízfelszínen átjutó égboltfény polarizációs tulajdonságai is megváltoznak. Az égboltfény
polarizációjának leírásához az additív Stokes-vektorokat használtam (Horváth és Varjú,
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2003):
 
I
 
Q

S=
U  ,
 
V

ahol az első komponens, I, a fény teljes intenzitása, a második,
Q = Id cos (2α) cos (2ε) ,
megadja a fény lineáris polarizációjának egy referencia síkkal párhuzamos arányát, ahol
d a polarizációfok, α a polarizációs irány, ε pedig az ellipticitás. A harmadik komponens,
U = Id sin (2α) cos (2ε) ,
a fény polarizációjának a referencia síkhoz képest 45◦ -os szöget bezáró síkkal párhuzamos
hányadát adja meg, míg a negyedik,
V = Id sin (2ε) ,
leírja a jobbkezes cirkuláris polarizációs összetevőt. Mivel az égboltfény cirkuláris polarizációja gyakorlatilag zérus (Horváth és Varjú, 2003), ezért e fejezet során ε = 0-t
feltételeztem (ekkor cos (2ε) = 1, sin (2ε) = 0, V = 0). A Snellius-ablakon átjutó, a levegő
és víz határfelületén megtörő égboltfény polarizációs tulajdonságainak megváltozását a
következő Mueller-mátrix írja le (Collett, 1994, 144. oldal):
M=

sin (2ϑb ) sin (2ϑt )
×
2 sin (ϑb + ϑt ) cos2 (ϑb − ϑt )


cos2 (ϑb − ϑt ) + 1 cos2 (ϑb − ϑt ) − 1
0
0
 2

cos (ϑb − ϑt ) − 1 cos2 (ϑb − ϑt ) + 1

0
0

,
×

0
0
2 cos (ϑb − ϑt )
0


0
0
0
2 cos (ϑb − ϑt )
2

ahol ϑb , illetve ϑt a bejövő, illetve a megtört fény függőlegessel bezárt szöge. E Muellermátrix elemei a levegő és víz határfelületén átjutó fény Fresnel-elméletéből származnak.
Ha a bejövő és a megtört égboltfény Stokes-vektorai Sb és St , akkor
St = M · Sb .
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A félempirikus becslés során a korábban Pomozi és társai (2001) által vizsgált tiszta égboltok I intenzitás, d polarizációfok és α polarizációs iránymintázatait használtam fel.
Ezeket a mintázatokat témavezetőm 180◦ látószögű képalkotó polarimetriával Tunéziában mérte ki a 650 nm-es (vörös), 550 nm-es (zöld) és 450 nm-es (kék) hullámhosszakon.
Az égboltképeken a ϑN napmagasságok ±0,5◦ -os pontossággal megegyeztek a víz alatti

mérések napmagasságaival. A víz alatti mérések ϕ azimutszögeit úgy forgattam el, hogy
a szoláris azimutszögeik megegyezzenek az égboltképek szoláris azimutszögeivel.
Az egyszeres szórású Rayleigh-elmélet segítségével egy adott nappozícióra meghatároztam a Rayleigh-égbolt I-, d- és α-mintázatait (Coulson, 1988): az egyszeres szórású
Rayleigh-égbolton a hullámhossztól független IR (γ) intenzitást és dR (γ) polarizációfokot
az
IR (γ) =


Imax
1 + cos2 γ ,
2

dR (γ) = dmax

1 − cos2 γ
1 + cos2 γ

összefüggések adják meg, ahol γ a Nap és az égbolt vizsgált pontja közötti szögtávolság. Az
Imax intenzitás értéke tetszőlegesen választható, mert mindegyik Stokes-paraméter arányos
vele, miáltal sem d, sem pedig α nem függ tőle. dmax értékét úgy választottam, hogy
megegyezzen az égbolt zöldben (550 nm) mért polarizációfok mintázatának maximális
d értékével. Az egyszeres szórású Rayleigh-modellben az égboltfény polarizációs iránya
hullámhossztól függetlenül mindig merőleges a megﬁgyelő, az égbolt vizsgált pontja és a
Nap által meghatározott szórási síkra.
Hogy a víz alatti mérések eredményei összehasonlíthatóak legyenek a levegőbeli égboltpolarizációs mérésekéivel, meghatároztam a Snellius-ablakban megtört égboltfény d- és
α-mintázatát. Ha V = 0 (vagyis az égboltfény cirkuláris polarizációját elhanyagoljuk),
akkor d és α a I, Q és U Stokes-paraméterekkel a következőképpen fejezhető ki (Horváth
és Varjú, 2003):
p
Q2 + U 2
d=
,
I
U
1
α = arctg .
2
Q
A tiszta égbolt I-, d- és α-mintázatai két forrásból származtak:
1. a Pomozi és társai (2001) által 650 nm-en, 550 nm-en és 450 nm-en mért I-, d- és
α-mintázatokból, valamint
2. az egyszeres szórású Rayleigh-modell alapján számított I-, d- és α-mintázatokból.
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A megtört égboltfény I-, d- és α-mintázatait „félempirikusnak”, illetve „Rayleigh”-nek
nevezzük, ha az égbolt I-, d- és α-mintázatai az 1., illetve a 2. forrásból származnak.
Amint már megjegyeztem, a víz alatti polarizációs mintázatokat öt különböző irányban mérték. Ahhoz, hogy összehasonlíthassam a Snellius-ablakon átjutó égboltfény mért
és számított d és α értékeit az egyes mérési irányokban, d-t és α-t a következőképpen
határoztam meg: Minden mérési irányban a víz alatti polariméter 10◦ -os látószögébe eső
valamennyi pontra kiszámítottam az I, Q és U Stokes-paramétereket a félempirikus, illetve a Rayleigh-módszerrel kapott I, d és α értékekből. Ezután a detektor látókörébe eső
Stokes-vektorokat összegeztem, így megkapva az elméletileg jósolt Stokes-vektort (Collett,
1994, 52. oldal), végül ezen elméleti Stokes-vektorból kiszámítottam az elméletileg jósolt
d és α értékeket.

5.1.6.

Statisztikai elemzés

Az adatok nem-normális eloszlása miatt nem-parametrikus statisztikai próbákat használtunk. Valamennyi statisztikai elemzést az R statisztikai program segítségével végeztünk
(http://r-project.org). A félempirikusan meghatározott és a mért polarizációfokok egyezésének mértékét a
dfélempirikus − dmért
különbséggel deﬁniáltuk, míg a Rayleigh-elméletből számolt és a mért polarizációfokok
közötti egyezését a
dRayleigh − dmért
különbséggel. Az α polarizációs irányok egyezésének fokát is hasonló különbségek adják
meg:
|αfélempirikus − αmért | ,
|αRayleigh − αmért | .
E különbségek napmagasságtól és hullámhossztól való függésének vizsgálatához a nemparametrikus Kruskal-Wallis-féle rang-összeg próbát használtuk. A félempirikusan meghatározott (dfélempirikus , αfélempirikus ) és a Rayleigh-modell segítségével kiszámított (dRayleigh ,
αRayleigh ) polariációs tulajdonságok összehasonlítását a nem-parametrikus Wilcoxon-féle
rang-összeg próbával végeztük. A mért és a félempirikus úton, illetve a Rayleigh-modell
segítségével meghatározott polarizációs jellemzők közötti kapcsolat jellemzésére lineáris
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regressziót használtunk. Ebben a fejezetben n jelöli a minták, mérések számát, p pedig a
konﬁdenciaszintet.

5.2.

Eredmények: a mért és számított polarizációs
mintázatok statisztikai összehasonlítása

A Snellius-ablakon átjutó égboltfénynek a mért vagy az egyszeres szórású Rayleighmodell alapján számított égbolt-polarizációs mintázatok felhasználásával meghatározott
polarizációs mintázatai jól leírják a víz alatt mérhető α polarizációs irány és d polarizációfok mintázatokat (5.1–5.6. ábra). A Snellius-ablakban a mért d polarizációfok, illetve
a mért α polarizációs irány abszolút értéke 0 % és 73 %, illetve 0◦ és 90◦ között változott. A félempirikus számításoknak a mért értékektől való eltérése (dfélempirikus − dmért , illetve |αfélempirikus − αmért |) a Snellius-ablakon belül sem a napmagasságtól (Kruskal-Wallispróba, H2,44 = 1,311 , p = 0,52, illetve H2,44 = 0,51, p = 0,78; 5.2., 5.4., 5.6. ábrák), sem

pedig a hullámhossztól nem függött (Kruskal-Wallis-próba, H2,44 = 2,67, p = 0,26, illetve
H2,44 = 0,058, p = 0,97; 5.2., 5.4., 5.6. ábrák). Az egyszeres szorású Rayleigh-modell és
a Fresnel-féle törési-polarizációs elmélet segítségével a Snellius-ablakban meghatározott
polarizációs paramétereket összevetettük a spektrum zöld (550 nm) tartományában mért
megfelelő értékekkel. A napmagasságnak nem volt szigniﬁkáns hatása az elméleti jóslatok és a mérési eredmények közti dRayleigh − dmért , illetve |αRayleigh − αmért | különbségekre

(Kruskal-Wallis-próba, H2,15 = 2,24, p = 0,33, illetve H2,15 = 0,08, p = 0,96; 5.2., 5.4.,

5.6. ábrák). Ennek következtében a különböző napmagasságok és hullámhosszak esetén
mért polarizációs értékek együttes analízisére nyílt lehetőség.
A Rayleigh-égbolt dRayleigh és αRayleigh , valamint a mért égbolt dfélempirikus és αfélempirikus
adatai segítségével a Snellius-ablakon belül meghatározott polarizációs mintázatok statisztikailag szigniﬁkánsan nem különböztek egymástól (Wilcoxon-próba, n = 15, p = 0,74,
illetve p = 0,54 a d, illetve α értékekre; 5.2., 5.4., 5.6. ábrák) egyetlen vizsgált napmagasságnál és azimutiránynál sem. A Snellius-ablakban a félempirikus, illetve a Rayleigh
polarizációs mintázatok felhasználásával számított αfélempirikus , illetve αRayleigh polarizációs iránymintázatok sem különböztek egymástól statisztikailag szigniﬁkánsan (Wilcoxonpróba, n = 44, p = 0,21, illetve n = 15, p = 0,95) és nagymértékben korreláltak
a megfelelő αmért mért értékekkel (R2 = 0,92, illetve R2 = 0,90; 5.7., 5.8. ábra). Az
|αfélempirikus − αmért |, illetve |αRayleigh − αmért | különbségek értékei 19,15◦ ± 34,5◦ , illetve
23,56◦ ± 44,34◦ (átlag ± szórás) voltak. Ugyanakkor míg a Rayleigh-égbolt mellett meg1. H a Kruskal-Wallis-féle próbastatisztika, az első indexben a szabadsági fokok száma, a másodikban a
teljes mintaszám szerepel
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5.1. ábra. Tiszta égbolt fényképe (A) és polarizációs mintázatai a spektrum kék (450 nm) (B–D), zöld
(550 nm) (E–G) és vörös (650 nm) (H–J) tartományában, mikor a Nap a horizonton van, illetve ugyanilyen
napállás mellett a Rayleigh-féle egyszeres szórású modell segítségével számított polarizációs mintázatok
(K–M). A Rayleigh-modellben a maximális polarizációfokot az égbolt zöld színcsatornában mért maximális polarizációfokával azonosnak vettük.
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5.2. ábra. Az 5.1. ábrán látható égbolt intenzitás-, polarizációfok és polarizációs iránymintázatai, ahogyan azokat a víz alól észlelnénk. A számításhoz a törési polarizáció Fresnel-féle elméletét használtam. A
polarizációs irány mintázatokon (D, G, J, M) fekete téglalapok mutatják a víz alatt elhelyezett, a téglalap
geometriai közeppontjának irányába néző pontforrású polariméter által mért polarizációs irányt, fehér
téglalap pedig az ezen irányokban mért, illetve a Rayleigh-modellel meghatározott égbolt-polarizációs
mintázatokból a Fresnel-elmélettel kiszámított polarizációs irányokat. A polarizációfokot a téglalapok
vastagsága kódolja.
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5.3. ábra. Mint az 5.1. ábra, de itt a Nap horizonttól mért szögtávolsága 31◦ volt.
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5.4. ábra. Mint az 5.2. ábra, de itt a napmagasság 31◦ volt. A D mintázaton az egyik detektorirányban
nem lehetett számítást végezni, mert a polariméter teljes látóterében túlexponálódott a felvétel. Ezt piros
vonalú téglalap jelzi.
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5.5. ábra. Mint az 5.1. ábra, de itt a napmagasság 64◦ volt.
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5.6. ábra. Mint az 5.2. ábra, de itt a napmagasság 64◦ volt.
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5.7. ábra. A mért égbolt-polarizációs mintázatból számolt αfélempirikus polarizációs irány és a mért αmért

Rayleigh-féle égbolt-polarizációs mintázatból számolt
αRayleigh polarizációs irány (◦ )

polarizációs irány közötti korreláció. Pontok jelzik az összetartozó értékpárokat, a vonal pedig a rájuk
illesztett egyenest.
•

180

•

135

90
•
•
45

0

•

•

•
0

••

•

• •
•

•

•

αRayleigh = 1,19 αmért − 10,09◦ ; R2 = 0,90
45

90
αmért mért polarizációs irány (◦ )

135

180

5.8. ábra. A Rayleigh-féle égbolt-polarizációs mintázatból számolt αRayleigh polarizációs irány és a mért
αmért polarizációs irány közötti korreláció. Pontok jelzik az összetartozó értékpárokat, a vonal pedig a
rájuk illesztett egyenest.



5. A Snellius-ablakon átjutó égboltfény polarizációjának kísérleti és elméleti vizsgálata

mért égbolt-polarizációs mintázatból számolt
dfélempirikus polarizációfok (%)

70
60

•

50

••

40
• •

• ••

30
20
10
••• •• ••

0
0

•

•

•
• •• • •
•
• • •• • •
•

•

10

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

dfélempirikus = 0,73 dmért − 2,1 %; R2 = 0,69
20
30
40
50
dmért mért polarizációfok (%)

60

70

Rayleigh-féle égbolt-polarizációs mintázatból számolt
dRayleigh polarizációfok (%)

5.9. ábra. A mért égbolt-polarizációs mintázatból számolt dfélempirikus polarizációfok és a mért dmért polarizációfok közötti korreláció. Pontok jelzik az összetartozó értékpárokat, a vonal pedig a rájuk illesztett
egyenest.
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5.10. ábra. A Rayleigh-féle égbolt-polarizációs mintázatból számolt dRayleigh polarizációfok és a mért
dmért polarizációfok közötti korreláció. Pontok jelzik az összetartozó értékpárokat, a vonal pedig a rájuk
illesztett egyenest.
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határozott dRayleigh polarizációfokok szintén nem tértek el statisztikailag szigniﬁkánsan
a mért dmért értékektől (Wilcoxon-próba, n = 15, p = 0,12), addig a mért polarizációs
mintázatra számolt dfélempirikus értékek már lényegesen eltértek a dmért mért eredményektől (Wilcoxon-próba, n = 44, p = 0,003). Mindkét esetben az elméleti jóslatok kisebbek
voltak a dmért mért polarizációfokoknál (dfélempirikus − dmért = −9,87 % ± 9,38 %, illetve

dRayleigh − dmért = −8,75 % ± 10,65 %), ugyanakkor mindkét elméleti jóslat jól korrelált a

dmért mért polarizációfokokkal (R2 = 0,69, illetve R2 = 0,62; 5.9., 5.10. ábra).

5.3.

Elemzés

A sík vízfelszínen átjutó égboltfénynek mind a félempirikus, mind pedig a Rayleigh
számítások eredményeképpen kapott d polarizációfok és α polarizációs iránymintázatai
nagymértékben hasonlóak voltak a víz alatti mérések eredményeihez. Következésképpen a
vízfelszínen átjutó és megtörő égboltfény lineáris polarizációs tulajdonságainak megváltozását jól írja le a törési polarizáció Fresnel-féle elmélete. Ezek az eredmények azt mutatják,
hogy a hullámzó vízfelszín ellenére a sekély vízben élő állatok felhasználhatják a égboltpolarizációs mintázatot. Bár a d polarizációfoknak a mért égbolt, illetve a Rayleigh égbolt
segítségével jósolt értékei korreláltak a mérési eredményekkel, azoknál lényegesen kisebbek
voltak. Ezek a különbségek a következő technikai korlátok, továbbá a számítások során
ﬁgyelmen kívül hagyott alábbi környezeti és optikai tényezők számlájára írhatók:
1. A víz alatti pontforrású polariméter és a víz feletti halszemoptikás polariméter sávszélességei és spektrális válaszai eltérőek voltak.
2. A félempirikus elméleti számításokhoz felhasznált égbolt-polarizációs mintázatokat
1999-ben, Tunéziában mérték, míg a víz alatti mérések 2003-ban, Izraelben történtek, miközben az égbolt polarizációs mintázata ismeretlen volt. Ugyanakkor a
víz alatt mért polarizációnak a félempirikus és a Rayleigh-jóslatokkal való nagyfokú egyezése arra enged következtetni, hogy ez a különbség nem játszott lényeges
szerepet.
3. A számítások során a detektor fölötti 2 m-es tengervízréteg fényelnyelő és fényszoró
hatásától eltekintettünk.
4. Valamennyi számításkor a vízfelszínt tökéletesen síknak vettük, ugyanakkor a víz
alatti mérések eredményeit a tenger felszínének elkerülhetetlen hullámzása befolyásolta.
Az 1. és 2. probléma csak a félempirikus jóslatra vonatkozik, míg a 3. és 4. úgy a félempirikusat, mint a Rayleigh-félét érinti. Ebből arra következtethetünk, hogy a jósolt és a mért
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polarizációs értékek közötti különbségekért főleg a környezeti és optikai tényezők felelősek.
Ezek a tényezők a víz optikai tulajdonságainak, a fény vízbeli úthosszának és a felületi
hullámoknak a hatásai. Így arra számítunk, hogy a Snellius-ablakon belül mért és jósolt
polarizációs tulajdonságok közötti hasonlóság sima vízfelszín mellett lesz a legnagyobb, és
a detektor mélységével csökken, mely csökkenés a víz zavarosságával erősödik. A színes,
oldott szervesanyagok megváltoztatják a vízben a fény spektrumát. Általában a polarizációfok annál kisebb, minél nagyobb a szórt a/b fény aránya a teljes intenzitásban (Ivanoﬀ,
1974; Timofeeva, 1974), ahol a, illetve b a térfogati elnyelési, illetve szórási együttható.
Emiatt a megnövekedett Rayleigh-szórás csökkenti a polarizációfokot és ezzel megváltoztatja annak hullámhossztól való függését is. Azon részecskék, melyek Mie-szórást okoznak
(méretük ∼ 1 µm és 3 µm közé esik) növelik a polarizációfokot (Cronin és Shashar, 2001;
Ivanoﬀ és Watermann, 1958b). Mindkét jelenség csökkenti a Snellius-ablakon átjutó ég-

boltfény polarizációfokát. Ugyanakkor a partmenti sekély vizekben gyakori színes, oldott
szervesanyagoknak a fénypolarizációra és az állati polarizációlátásra gyakorolt hatása további kutatásokat igényel.
Az égboltfény polarizációjának Rayleigh-modellje és félempirikus modellje a Snelliusablakon belül hasonló polarizációs mintázatra vezetett. Ennek oka a mért és a Rayleighégbolt közötti hasonlóság (Wilcoxon-próba, n = 15, p > 0,3 d-re és α-ra egyaránt). Suhai
és Horváth (2004) megmutatta, hogy az egyszeres szórású Rayleigh-elmélet a tiszta égbolt
legnagyobb részén jól írja le az égboltfény polarizációs mintázatát. Ugyanakkor látványos
különbséget találtak a két mintázat között a Nap és az anti-Nap körül, ahol az égboltfény
polarizációjának neutrális pontjai találhatóak. A mért és a jósolt polarizációs paraméterek között a Babinet- és Brewster-féle neutrális pontok környékén, illetve a felülexponált
égboltterületek közelében (5.1–5.6 ábrák) általunk tapasztalt különbségek jól egyeznek
Suhai és Horváth (2004) eredményeivel. A égboltról kizárólag a neutrális pontokból érkezik teljesen polarizálatlan fény (d = 0 %), mely pontokat az első megﬁgyelőiről neveztek
el. A Babinet-féle neutrális pont (amit 1840-ben Jacques Babinet francia meteorológus
fedezett fel) a szoláris meridiánon a Nap fölött 25–30◦ -ra van. A Brewster-pont (amit 1842ben David Brewster skót ﬁzikus fedezett fel) szintén a szoláris meridiánon, a Nap alatt
25–30◦ -ra található. Az Arago-pont (melyet 1810-ben Dominique François Jean Arago
francia ﬁzikus fedezett fel) az antiszoláris meridiánon, az anti-Nap fölött 25–30◦ -ra van.
A negyedik neutrális pont létét kísérletileg Horváth és társai (2002) bizonyították. Egy
neutrális ponton a szoláris/antiszoláris meridián mentén keresztülhaladva, a polarizációs
irány 90◦ -os ugrást szenved, mivel a neutrális pontok az égbolt pozitív (a szórási síkra
merőleges polarizációs irányú) és negatív (a szórási síkkal párhuzamos polarizációs irá-
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nyú) polarizációs területeinek határán helyezkednek el. A pozitív polarizációs területeket
az 5.1–5.6. ábrákon kék és zöld árnyalatok, a negatív polarizációs területeket pedig vörös
és sárga színek jelzik.
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Összefoglalás
Doktori értekezésemben a hároméves doktori ösztöndíjam ideje alatt végzett öt kutatási témám eredményei szerepelnek, melyeket a biooptika és légköri optika kapcsol össze.
Az első fejezet a szivárvány első, nagylátószögű, képalkotó polarimetriás vizsgálatát
mutatja be. Megmértem a szivárvány fő- és mellékívének intenzitás-, polarizációfok- és
polarizációs iránymintázatát a spektrum vörös, zöld és kék tartományaiban. Méréseim
kísérletileg igazolják az elméleti számítások és számítógépes modellezések néhány eredményét.
A második fejezet a rovarok polarizációlátásának ultraibolya paradoxonát és annak egy
új feloldását mutatja be. Rámutattam a korábbi magyarázatok hibáira és hiányosságaira.
Egy új magyarázatot javasoltam arra, hogy az égboltfény polarizációját tájékozódásra
használó rovaroknak miért és milyen körülmények között érdemes a polarizációt az ultraibolya tartományban érzékelniük, továbbá, hogy egyes alkonyatkor aktív rovaroknak miért
érdemes erre a célra az ultraibolya helyett a kék tartományt választaniuk.
A harmadik fejezet a víz alól binokulárisan látott víz fölötti világ fénytörés miatt
torzult geometriájával foglalkozik. Rámutattam a klasszikus magyar és külföldi optikai
tankönyvekben szereplő hibákra és hiányosságokra. Geometriai optikai számításokkal meghatároztam a víz alatti binokuláris megﬁgyelő által látott víz fölötti világ szerkezetét a
szemek egymáshoz viszonyított helyének függvényében.
A negyedik fejezetben kísérletileg ellenőriztem a polarimetrikus viking-navigáció egyik
ellenérvének helyességét. Laboratóriumi pszichoﬁzikai kísérletekben megmértem, hogy az
emberek milyen pontosan képesek megállapítani egy felhős vagy alkonyati égbolt halszemoptikás képén a nem látszódó Nap helyét. Eredményeim szerint ilyen körülmények között
csak igen nagy hibával becsülhető meg a Nap helye.
Az ötödik fejezet a víz alól, a vízfelület Snellius-ablakán át látható égbolt polarizációs
mintázataival foglalkozik. Elméleti jóslataim igen jó összhangban vannak mások kísérleti
eredményeivel.



Summary
In my Ph.D. thesis I report on the ﬁve research projects I made during my threeyear doctoral scholarship. The connections among the ﬁve projects are biooptics and
atmospheric optics.
In the ﬁrst chapter I present the ﬁrst 180◦ ﬁeld-of-view imaging polarimetric study of
a rainbow. I measured the intensity, degree and direction of linear polarization patterns of
the primary and secondary arches of a rainbow in the red, green and blue spectral ranges.
My results experimentally support some results of theoretical calculations and computer
simulations.
The second chapter deals with the ultraviolet paradox of the detection of skylight
polarization by insects, and a new resolution of it. I uncover the errors and insuﬃciencies
of the former resolutions. I propose a new explanation for the following problem: why and
under what conditions it is worth perceiving skylight polarization in the ultraviolet or
blue part of the spectrum?
In the third chapter I investigate the refraction-distorted geometry of the aerial world
viewed binocularly from under the water. I uncover the errors and insuﬃciencies of the
classical Hungarian and foreign optical textbooks. Using geometric optical calculations I
determine the structure of the aerial world observed binocularly from under the water
versus the relative position of the two eyes.
In the fourth chapter I test the validity of one of the counterarguments of the hypothesis of polarimetric Viking navigation. Using laboratory psychophysical experiments
I measured the accuracy of the visual estimation of the position of the invisible Sun in
circular ﬁsheye pictures showing cloudy or twilight skies. According to my results the position of the Sun can be estimated with the naked eye only extremely inaccurately under
such conditions.
The ﬁfth chapter treats the polarization patterns of skylight viewed from under the
water through the Snell’s window of the water surface. My theoretical predictions are in
accordance with the experimental results obtained by others.



