
Гало және оның түрлері



Гало́ (грек. галосы — шеңбер;
сонымен қатар а́ура, нимб, орео́л) —,
жарық көзі айналасында жарықтанатың
сақина түренде байқалатын оптикалық
феномен.

Гало әдетте Күн немесе Ай
айналасында, кейбір кездерде өзге
дежарық көздерінің айналасында пайда
болады.

Галоның көптеген түрлері байқалады.
Олар тропосфераның жоғарғы
қабаттарында 5-10 км биіктікте, шарбы
бұлттардағы мұз кристаллдарынан
пайда болады. Яғни өте жіңішке мұз
кристаллдарынан құрылатын Cs
бұлттарынан күн немесе ай сәулелері
өткен кездегі пайда болатын оптикалық
құбылыс.

Гало түрі кристаллдардың орналасуы
мен формасына байланысты болады.
Жарық мұзды кристаллдардан шағылып
және сынып спектрге бөлінеді. Ол
галода кемпірқосактың түстерін береді.
Бірақ төмен жарықтану жағдайында
гало аз түсті болады.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Halo_around_moon.jpg
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Галоның негізгі түрлері

• 1. Бұрыш радиусы 22° және 46° Күн мен Ай

айналасындағы байқалатын шеңберлер

• Күннен және Айдан өтетін ақ горизоталды

шеңбер

• Шеткі, жоғарғы, төменгі Күн мен Ай

• Күрделі гало және сирек кездесетін галоның

түрлері (Бугер және Гевелий галолары)



Галоның негізгі түрлері





Галоның түрлері
• Гало • Айлы гало



http://www.astronomy.domachevo.com/atmosfernie-drugoe001.htm


• Паргеликті шеңбер – күннен өтетін
және көкжиекке параллель орналасқан
шеңбер.

• Гало мен паргеликті шеңбер қиылысқан
жерінде жалған күн (паргелий) немесе
жалған Ай (парселена) байқалады

• Паргеликті шеңберде Күнге немесе
Айға қарама-қарсы ақшыл дақ пайда болу
мүмкін, оны күнге қарсы (противосолнце
– антелий), айға қарсы (противолуна –
антиселена) деп атайды



• Гало боялған және боялмаған түрінде байқалады.

Барлық боялған галоның түстері бірдей болады.

Күнге қараған шеттері қызыл түсті, қарама-қарсы

шеттері қүлгін-көкшіл түсті болады

• Боялған гало жарық сәулелері бұлт

кристаллдарынан өткен кезде пайда болады. Ақ

галоларға Айдан немесе Күннен өтетін

горизонталды шеңберлер жатады, сонымен қатар

Бугер мен Гевелий галолары

• Боялған галолар Күн несесе Ай сәулелерінің бұлт

кристаллдардан сыну нәтижесінде, ал ақ галолар

кристалдардан шағылу нәтижесінде пайда болады



Кристалдардың 2 негізгі түрі
байқалады

1.негізгі осі жақсы дамыған.
Оларға алтықырлы мұз бағандары
мен мұз инелері жатады

2. негізгі осі нашар дамыған.
Оларға қар жапалақтары жатады.
Кристаллдар атмосферада түсу
кезінде олардын құлауына ауаның
кедергiсi максимал болу үшiн
бағытталады.

Сондықтан бағандар олардың
негізгі остері горизонталды түрде, ал
пластинкалар мен қар жапалақтары –
негізгі осьтерге вертикалды түрде
түседі

Терiс кристаллда олардың негізгі
осьтерiнiң бейберекет түрде құлайды
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◼ Бұрылу бұрышы Д деп санасақ:



Сәуле шыққан жарықтын дисперсия әсерінен әртүрлі 

түстерге бөлінеді.

Ең жарығыең аз ауытқыған сәуле болады: D min

Dmin= 2i – A 

i = (Dmin+A)/2

sin i = n sin e

sin (Dmin+A/2) = n sin A/2

(Dmin+A/2) = arcsin (n sin A/2)

Dmin= 2 arcsin (n sin A/2) - A



Dmax сәулулердің ауытқулар, призмадан өткен

кезде келесі теңдеулерімен анықталады

sin (Dmax+A – 90) =  n sin (A - e´) 

n sin  e = 1

e´ - max ауытқу кезіндегі сәуленің түсу бұрышы

Dmax= arcsin[ n sin (A - e´)] – A + 90

Егер шырақтарының биіктігі h>0

Dmin= 2 arcsin [(n cos e/cos h sin A/e)]

Dmax= arcsin [ n cos e/cos h (A - e´)] – A + 90



• Гало түрлері кристалдардың түскен
кезіндегі бағытына байланысты болады.

• Кристалдардың негізгі остерінің
(бағандар мен пластинкалар) бағыттарын 2
жағдайға келтіруге болады

• 1. реттсіз остердің орналасуы

• 2. ретті остердің орналасуы

Яғни бағандар остері горизонталды,
пластинкалардын остері вертикалды
орналасқан.



• Гало мөлшері мен оның ерекшеліктері

бұлттарды құрайтын кристалдардың

түрлеріне және олардың кеңістіктегі негізгі

остердің ориентациясымен анықталады

• Кристалдардан өткен кезде жарық

сәулелерінің энергиясының маңызды бөлігі

жұмсалады, сондықтан галоның жарықтануы

кемпірқосақтың жарыктануынан төмен

болады. Әдетте, шеңбердің ішкі жағы анық

көрінеді, ал сыртқы жағы аспан фонымен

қосылып кетеді



Жалған күн мен Ай
• Егер бұлттағы кристаллдардың
негізгі остері вертикалды және
көкжиекте орналасқан болса,
бақылаушы көзіне тең шырақтын 2
жағынан 22° арақашықта
орналасқан кристалдардан сынған
сәулелер түседі. Сол себептен
шырақтын 2 жағынан
кемпірқосақты дақтар көрінеді –
олар жалған күн д.а.

• Егер бұлттағы кристаллдардың
негізгі осьтері горизонталды
орналасқан болса, онда күннің
үстінде немесе астында жалған
күн пайда болады

Жалған Күн

◼Жалған Ай



Ақ гало

• Күн сәулелері кристалдардын негізгі остері 

вертикалды орналасқан бөлігімен 

шағылғыған кезде горизонталды ақ шеңбер 

пайда болады



• Горизонталды шеңбер - Күннен немесе

Айдан өтетін және көкжиекке параллель

орналасқан ақшыл боялмаған жолақ.

Күн сәулелері кристалдардың вертикалды

беткейлерінен шағылады да, Күн орналасқан

биіктікте күн бейнесі және Күн диаметріне

сәйкес келетін ақ жолақ пайда болады.





Жарық бағандары
Егер кристалдардың маңызды болігі

горизонталды орналасқан болса, онда

күн сәулелері шағылған күннін үстінде

де байқалады – оны жарық бағандары

деп атайды
• Жарық бағандары – шырақтан

жоғары және төмен өтетін ақ
жолағы. Жарық бағандары жарық
сәулелерінің мұз кристалдарының
беткейлері горизонталды
орналасканда шағылу
нәтижесінде пайда болады.

1. Қүн көкжиекте немесе
көкжиектін астында орналаскан
жағдайда Күн сәулелері
пластинканың томенгі жағынан
шағылады

2. Қүн көкжиектін үстінде
орналаскан жағдайы Күн
сәулелері 2 рет шағылуы мүмкін.
Осы жағдайда күн бейнесі
созылып, вертикалды баған пайда
болады

Жарық бағандардың пайда болуы



Галоның сирек кездесетін  түрлері

• Галоның сиреқ кездесетін түрлері
сурет) кристаллдарын ерекше
түрлеріңде жарықтың сынуымен
байланысты болады. Сонымен
қатар галоның сиреқ кездесетін
түрлері (кристалды кiру және
шығу кезінде) сынумен бірге
кристалдарда бiр, екi немесе
бiрнеше iшкi шағылысу болған
жағдайда пайда болады

• Бугер галосы - бұл 35—38 °
радиусты антисолярлық нүктенiң
айналасындағы ақ шеңбер. Бугер
галосы кемпiрқосаққа қарағанда
нашар боялған

• Гевелий галосы бұрыштық
радиусы 90 ° күннің немесе
Айдың айналасында байқалатын
боялмаған шенбер


