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vsakogar nekaj

GLORIJA Z MIZASTE GORE
Nen adoma se je poj avila spodaj v megli. Glorij a, prelepi naravni pojav,
o kater em sem pr ed trinaj stimi leti bral v Preseku, a ga nikoli nisem vid el
v živo. .. Tokrat pa se mi je ponudila celo v fotogr afiranj e in zato dobila
mest o na Presekovi naslovni ci!
Ko sm o letos februarja op ravljali jedrski poskus na pospeševalniku
iThemba Lab s pri Cape Townu, smo si privoš čili popoldanski izlet na
zn amenito Mizasto goro sredi mesta. Pot po planoti vrh gore prečka
sotesko , ki se zajed a v pobočj e. Pogled v vrtoglavo razpoko nas je več kot
pr esene til. V megli , ki se na t ej gori imenuj e Namizni prt, ker pogosto kar
teče z vrha v dolino, smo zag ledali svoj e sence, obrobljen e z mavri čnim
krogom .
P od ob a nastane na pod ob en način kot navadna mavrica. Če boste
pobrskali po šolskih knji žni cah , boste mat ematično-fizikalno razlago mavri ce našli v prvih dveh številkah sed emnajstega let nika Preseka . Prav na
kr atko jo pa le ponovimo ob naslednji sliki :

vpadni ža re k

4. red
1. red
S o nčni ža rki, ki vstopijo v kapljico vode, se pri vstopu vanj o prvi č
lomij o, nat o se enkr at odbijejo na no tranji stran i od stene kapljice, nazadnje se lomijo iz kapljice ven. Gled e na to , kje vstopijo v kapljico, se
lomijo ven pod vsemi koti med O° in 42°, gled e na smer od kapljice proti
son cu. Vendar pa se največji del sončnih žarkov, ki pad ejo na kapljico,
lom i ven v smeri med 40° in 42° . Na od sonc a obsijane m mokrem nebu
zato vidi mo svetel lok do brih 40° od osi skozi sonce in naše oči. Ker pa

