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Аспан түрі
◼ Аспан бізге жарты сфера болып болып көрінеді. Аспан әлемінің

жалпақтық өлшемі ретінде көкжиек зенитке дейін аспан доғасын
бөлетін көкжиек үстіндегі М нүктесінің биіктігін айтады. Егер,
бақылаушы О нүктесінде тұрса, зениттен z, көкжиекте Н дейін көз
мөлшерімен М нүктесін анықтағанда, zМ, МН доғалары бірдей
болу керек. Сонда М нүктесінің бұрыштық биіктігі анықталады

◼ Егер аспан жарты сфера болса, α = π/4 = 45 ◦ болады. бірақ
шынында α негізінен 18-30◦ құрайды. α орта шамасы күндіз α =
22 ◦ болады, айлы түнде шамамен α = 27 ◦, айсыз жұлдызды түнде
α = 30-40 ◦ болады. бұлтты жағдайда α жоғарғы α бұрышының ОН
және О z-ке қарағанда келесі қатынаста болады.



Аспан түрі

Аспан әлемнің жалпақтығы



α◦ және ОН/ОZ арасындағы қатынастар

α◦ 18 20 22 24 26 28 30 32

ОН/ОZ 4.49 3.98 3.55 3.19 2.88 2.60 2.36 2.14



Осындай аспан әлемінің түрі келесі оптикалық 

құбылыстарға келтіріледі:

◼ 1. Күн мен ай немесе бұлттар, т.б. оъектілер көкжиекте өзінің 
сызықты немесе бұрыштық мөлшерімен 2-7 есе үлкен болып көрінеді.

◼ 2.Көкжиекте күннің, айдың және жұлдыздардың визуалды биіктіктері 
шынайы биіктіктерден көп есе үлкен болып көрінеді.

◼ 3. Бұлттарды визуалды бақылау кезінде 20-30% көбірек, егер 20-30% 
аз көрінеді, және төменірек беріледі.

Аспан әлемінің жалпақтығы толық зерттелмеген. Негізгі рольді
психофизикалық ерекшеліктер атқарады. Жоғары аспанға қарағанда
барлық зат горизонтальды бағытта бірдей арақашықтықта өлшеумен
салыстырғанда кіші болып көрінеді. Мысалы, 50-100 м мачтада адам,
50-100 м жер бетінде адаммен салыстырғанда кіші болып көрінеді.

Күн және айдың басқа көкжиектен үлкен келесі объектінің түсін
береді. Ол аспанға экран ретінде проекция жасалынады. Бұлттар
көкжиек үстінде 5-10-30° орналасса, бізге шамамен 13-25-55° биіктікте
орналасатын болып көрінеді. Санкт-Петербург бойлығында күннің
максимум биіктігі 54°, ал бізге күн зенитте тұрғанда 90° болып
көрінеді.



Аспаның түсі
Аспан және күн түсі ғалымдарды қызықтырды. Леонардо да Винчи, Гете

аспанның түсі ақ, қара түстердің араласуы нәтижесінде деп түсіндірді.
Сұйық оттегі көгілдір, ал сұйық озон көк түсті беретіні анықталды. Ең
жақын осы құбылысты түсіндіретін Соссюр, егер де ауа таза болса, аспан
түсі қара болады, бірақ ауа құрамындағы қоспалар көгілдір түсті
шашыратады.

Ғалымдардың көпшілігі аспан түсінің ерекшеліктерін жарықтық
шашырау құбылысымен байланыстырды. Математикада жарықтың негізгі
шашырау гипотезасын Рэлей жасаған.

Рэлей бойынша жарқын шашырау қоспаларынан емес, ауа
молекулаларынан болады. шашыраудың екі түрі бар: біріншісі –
молекулярлық немесе Рэлей шашырауы. Рэлей бойынша жарық түсі жарық
түсі толқын ұзындығының шашырайтын бөлшектерінің 4-дәрежесіне кері
пропорционал:

аМ = 1 / λ 4

Екінші түрі – аэрозолдық, мұнда шашырау толқын ұзындығына тәуелді 
емес:

аЭ = 2π r2 N

r – бөлшек радиусы;

N – шашырау бөлшектерінің концентрациясы.



Әр түрлі түсті сәулелердің шашырау 

коэффициенттері

Түсі λ, мкм Шашырау 

коэффициенті

Қызыл 0,70 1,0

Сарықызыл 0,62 1,6

Сары 0,57 2,3

Жасыл 0,52 3,3

Көгілдір 0,47 4,9

Көк 0,44 6,4

Күлгін 0,41 8,5



◼ Шашыраушы жарық құрамына барлық түстер кіреді. Егер барлық
сәулелерді қоссақ, онда ауырлық күші көк түске түседі. Сондықтан
бұлтсыз аспан көк.

◼ Күлгін λ=0,4 мкм. Қызыл түстің λ=0,8 мкм. Күлгін сәуле қызыл сәулеге
қарағанда 16 есе көп шашырайды. Күннің тіке жарықты шашырату
арқылы күлгін және көгілдір түстерін жоғалтады. Сондықтан күн
дискісінен келетін сәуле әрдайым сары болып көрінеді. Осы түстер күн
батқан кезде қызыл түске айналады.

◼ Көкжиекке күн жақындағанда сәуле жолы ұзарады, осы кезде көк,
көгілдір, күлгін түстер әлсірейді. Күн немесе ай көкжиекте тұрғанда жер
бетіне ұзын толқынды сәулелер жетеді. Осы себептен күн көкжиекте
болғанда сары, қызыл сары, қызыл болып көрінеді.

◼ Күннің қызыл түсі, аспанның көк түсі шашырау процесі арқылы пайда
болады. зенитте аспан түсі көк, ал көкжиекте ақ түсте болады. Релей
заңы бойынша бөлшектердің мөлшері 0,1 жарықтың шашырау толқын
ұзындығынан аспайтын кезде пайдаланылады.

◼ Ірі бөлшектер ұзын толқындарды шашыратады. Тұман және бұлттардағы
бөлшектердің радиусы r < 10-3 см, толқын ұзындығына тәуелді емес.
Сондықтан олардың түсі ақ. Ауада су тамшыларының, шаң, мұз
кристалдарының болуы олардың қарқындылығымен қоспаның саны
аспан түсін өзгертеді.



Аспан түсі биікттік бойынша да өзгереді

◼ 4-5 км биіктікте – көк

◼ 10 км - қаныққан көк

◼ 20-25 км – қою көк

◼ 100 км – күлгін

◼ Бірнеше жүз км биіктікте - қара



Аспан әлемінің жарықтығы.

Аспан әлемі барлық бағытта белгілі бір жарықтығымен
сипатталады. Аспан әлемінің көгілдір түсі, ондағы жарықтың
таралуы атмосферадағы жасалған жалпы шашырау
индикатрисасымен сипатталады. Барлық атмосфераға
есептелген осындай индикатрисасын абсолютті шашырау
индикатрисасы деп атайды. Оның сипаты атмосфера
мөлдірілігіне, аспан әлеміндегі күннің орналасуына,
альбедоға бағынышты. Аспан жарықтығы Ва 3 компоненттен
тұрады:

В аспан = В 1 + В 2 + В а

мұндағы

В 1 – алғашқы шашырау мен байланысты жарықтық;

В2 – бірнеше рет шашырауна байланысты жарықтық;

Ва – альбедомен жасалатын жарықтың жарықтығы.



Альбедоға байланысты шашырау мүмкіндіктің жарықтығын

(ВА) эмпирикалық Г.Ш.Лившиц теңдеуі арқылы анықтауға

болады:

Ва=
( )( )

59,4

6014,13907,17 ВВ −

Атмосфера мөлдірлігі жоғары болған кезде (Р≥0,8), В2 аз

шамада болады және оны есепке алынбайды. Егер Р= 0,6-0,7

болса, В2 =50% -дан асады.

Төселме беткей альбедосы жоғары болған кезде, үшінші

компонент Ва көбейеді. Зерттеулер бойынша «су үстіндегі

аспан” қатпарлы бұлтты байқалған жағдайда, “қар үстіндегі

аспан” 45%-дық жарықтығын құрайды. Ашық аспанда күн

биіктігі 30º-та ол 20%-ды құрайды.



Аспан әлеміндегі жаркыраудың таралуы

Жарықтың таралуының негізгі ерекшеліктері бар:
жарықтың негізгі максимумы әрқашан күн жанында болады,
оны күн төңірегіндегі ареолы деп атайды. Ірі бөлшектер ең
бірінші аэрозольдік шашыраумен байланысты және 10-12º
бұрыштық радиус күн дискісінің төңірегіндегі жарықтық сақина
болып табылады. Жарықтық атмосферада аэрозольдардың көп
болуымен ореол жарықтығы жоғары болады. Екінші максимумы
көкжиеке жақын аймағында байқалады. Ол атмосфера
массасының көбеюімен байланысты. Жарықтық минимумы күн
зенитте тұрғанда байқалады.



Аспан әлемінің шашыранды

жарықтың поляризациясы

◼ Поляризация – жарық толқындарның берілген бағытта

реттелген тербелісі. Күннен түсетін жарық негізінде

поляризацияланбаған болып табылады. Бірақ, оның пайда

болуы жарықтың шашырау түріне және бағытына,

шашырауына байланысты болады.

◼ Поляризация дәрежесі (К) деп – шашыранды жарықтың

поляризацияланған бөлігінің қарқындылығының осы

бағыттағы жалпы жарықтың шашырауына қатынасы болады.

Релей молекулярлық теориясы бойынша, поляризация

дәрежесі келесі теңдеумен анықталады:
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K θ – шашырау бағыты;

К – поляризация дәрежесі; 
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теңдеу бойынша поляризация дәрежесі 0-ге тең және

поляризация антисолярлық нүктеде 0-ге тетң болады.

Ірі бөлшектерде ішкі қисығы, яғни осы жағдайда шашырау

толық поляризацияланған бағыты жоқ. Бөлшектің

мөлшері өскен сайын поляризация азаяды. Құрғақ және

идеалды атмосферада Күн көкжиекте орналасқан

жағдайда
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Бірақ, бақылаулар бойынша, поляризация барлық

бағытта 100% - ға жетпейді. Тіркелген максимум –

85%. Ол Ай –Петри тауында тіркелген. Оралда –

84%, Павловск қаласында – 82% тіркелген. Оның

себептері 1-шіден, Рэлей заңы бойынша,

деполяризация факторлары толық есептелмеген.

Атмосферадағы ж аэрозольдердің пайда болуы

шашыраудың жалпы поляризациясын азайтады.

2-шіден, бұл көп есе шашырау. Көп есе шашырау –

жарықтықты көбейтеді, ал поляризацияны

азайтады. 3-шіден, атмосфералық газдардың

молекулалар құрылысының анизотроптық

поляризацияны 5% - ға төмендетеді.



Аспан әлемі атмосфераның бұлыңғырлығына бағынышты болады. 

Ең төмен поляризация вулкандардың атқылауы кезінде пайда 

болады. Аспан әлемінің поляризация дәрежесі күнге қараған 

бағытта және антисолярлық нүктеде 0-ге тең болуы керек. Ал 

шынайы жағдайда поляризацияның таралуы күрделі. Аспан 

әлемінде 4 поляризация дәрежесі байқалады. Оларды нейтральды 

нүктелер деп атайды немесе оларды анықтаған ғалымдардың 

есімімен атайды.  Олар – Бабине, Брюстер, Араго.  


