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సాందేహాం: 
సూర్యాడు ఉదయిస్తుననపుుడు, ఆసుమిస్తుననపుుడూ మనకు దూరాంగా ఉన్నన పెదదగా కనిపిసుడు. అదే సూర్యాడు 
మధాాహనాం వేళ దగ్గరగా వచ్చినపుుడు చ్చననగా కనిపిసుడు. ఎాందుకని? 
జవాబు: నిజానికి సూర్యాడు ఉదయాం, మధాాహనాం మనకు ఒకే దూరాంలో ఉాంట్సడు. కానీ ఉదయాం, సయాంత్రాం సమయాలోో 
సూరాకిరణాలు ఏటవాలుగా భూమిపై పడతాయి. అాందువలో ఆ కిరణాలు వాతావరణాంలో బాగా మాందాంగా ఉనన గాలిపొరలో ోఎకుువ దూరాం 
పయనిాంచాలిా వస్తుాంది. శూనాాం నాంచ్చ గాలి పొరలోోకి ప్రవేశాంచ్చన సూరాకిరణాలు వాంగుతాయి. ఈ ప్రక్రియన వక్రీభవనాం (refraction) 
అాంట్సర్య. దీని ప్రభావాం వల్లో సూర్యాడు ఉదయాం, సయాంత్రాం పెదదగా కనిపిసుడు. అదే మధాాహనాం వేళ నడ్మనెత్తున ఉనన సూరాకిరణాలు 
తకుువ మాందాం ఉాండే గాలి పొరలోో పయనిాంచడాం వలో వక్రీభవన ప్రభావాం అాంతగా ఉాండదు. అాందువలో ఆ సమయాంలో సూర్యాడు చ్చననగా 
కనిపిసుడు. 
Why does the sun look bigger and elliptical in the morning and in the evening? 
 
It doesn’t actually appear larger, but seems that way when seen in the same field of view as large objects or the 
horizon (the same perceptive illusion makes the full moon seem larger when it is near the horizon.) If you look at 
the sun or moon through a telescope, they’ll appear the same size when they’re low on the horizon as they do a 
few hours later when they rise into the sky. 
The “flattening,” however, is not just “in our minds,” but is real and measurable. That appearance when the sun is 
very low is caused by the angle you’re seeing it through the atmosphere. Our atmosphere is curved (just like the 
surface of the Earth. Looking relatively “straight” through it (as when the sun is high) results in little distortion, but 
when the sun is low on the horizon, you’re essentially looking “sideways” through the atmosphere, and the 
distortion caused by its curve is maximized. 
It’s analogous to the difference between looking at something directly through a pair of reading glasses, as 
opposed to looking at it with them held at an angle. 
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