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Күндізгі жер беті жарықтану деп тіке және шашыранды күн радиациясынан 

пайда болатын жарық ағыны. Түнгі жер бетінің жарықтану Ай немесе басқа 

жарық көздерден пайда болады. Күндізгі жер беті жарықтануы белгілі бір 

территориясын жарықтық климатының маңызды сипаттамасы болып 

табылады. Негізінен жарықтану тіке күн сәулелерінен, жиынтық және 

жарықтын шашырауымен пайда болатын жарықтану ретінде қарастырылады. 

Тіке күн сәулесінен пайда болатын жарықтану үлкен шекараларда өзгереді. 

0 –ден Күн шығу немесе бату кезенде бірнеше кл (100-120 клк). 

Жарықтын шашырау диапазоны өте үлкен емес  және Күн шығу немесе бату 

кезенде шамен 0,5 клк, талтүсте 13-15 клк-ке дейн өзгеру мүмкін. Күндізгі 

жиынтық  жарықтану өте үлкен диапазонда өзгереді 100-120 клк 0,0005 лк дейін

Бақылаулар бойынша жарықтануы

• Күннің биіктігіне 

• Жыл мезгіліне

• Ендікке

• Мөлдірлік коэффициентке

• Бұлыңғырлық факторға

• Альбедаға



Күн биіктігі өскен сайын тіке сәулелерден пайда болатын

жарықтану жарықтың шашырауына қарағанда тезірек өседі.

Сондықтан, күн биіктігі жоғары болған жағдайда тіке

сәулелерден пайда болатын жарықтанудың бөлігі жиынтық

жарықтануда күн көбірек болады. Осындай бағыныштылық

жарықтанудың тәуліктік және жылдық жүрісін анықтайды.

Мысалы: максималды мәні талтүсте және жазда байқалады.

Жарықтану бұлттылықта әсер етеді. Оның өзгерістері

әртүрлі болуы мүмкін. Себебі, бұлттылықтың түріне,

мөлшеріне және күн биіктігіне бағынышты болады.



Ашық аспан және 10 балл бұлттылық кезінде бұлттылықтың түрлеріне, күн 

биіктігіне байланысты жиынтық жарықтану.

Бұлттылы

қ
h0

2,5 5 10 20 30 40 50 60

Ашық 3.0 5.4 11.8 28.0 46.0 65.0 80.0 92.0

Ci 1.8 3.0 5.6 17.8 36.7 60.2 79.6 90.0

Cs 2.4 3.6 6.8 13.2 30.6 53.8 78.0 84.0

Ac 2.4 3.6 6.8 14.5 21.0 35.8 53.6 58.0

As 1.8 3.0 5.6 11.2 17.0 24.6 32.0 37.0

Sc <0.5 0.6 2.5 8.6 13.6 18.8 24.8 26.0

St 0.6 1.2 2.5 5.3 8.9 11.2 13.4 15.0

Ns <0.1 0.5 1.2 3.0 5.5 7.7 10.2 19.5



Кестеден келесіні көруге болады: ашық аспан кезінде

жиынтық жарықтану 3-92 клк дейін өзгереді. Толық

бұлттылық жағдайында жиынтық жарықтану төмендейді.

Ci, Cs 30-600 төмендейді, төменгі қабаттағы бұлттар St, Sc

әсіресе Ns 80-85% төмендетуі мүмкін.

Жарықтаң шашырау жарықтығы жер бетінің альбедосына

байланысты болады. Қар жамылғысы 10-20 % көбейтеді. Ал,

күннің биіктігі төмен болған жағдайда 100% дейін жетеді. Ол

шағылған радиацияны шашыраумен байланыстырады.

80-85% төмендетуі мүмкін. Жарықтаң шашырау жарықтығы

жер бетінің альбедосына байланысты болады. Қар

жамылғысы 10-20 % көбейтеді. Ал, күннің биіктігі төмен

болған жағдайда 100% дейін жетеді. Ол шағылған

радиацияны шашыраумен байланысты.



Ымырт 

Ымырт. Күн батқан кезде жер

беті шашыраған жарықпен

жарықтанады. Күн батқанда

жердің жарықтауы тез азаяды,

содан кейін баяу өзгереді және

біртіндеп толық қараңғы

байқалады. Атмосфера және оны

жарықтықты шашырау

қабілетінің арқасында, түннен

күнге, күннен түнге ауысуы

бірден болмайды. Оның ауысуы

белгілі бір уақытқа дейін

созылады. Осы ауысу уақытын

ымырт деп атайды. Түннен

күнге таңғы кездегі ымырт,

күннен түнге кешкі ымырт деп

аталады.



Ымырттың екі шегі байқалады: 1 шегі күн батқан және шыққан

кезеңмен анықталады. 2 шегі немесе толық қараңғы кезі анық

көрінбейді. Сондықтан ымырттың бірнеше түрлері ерекшеленеді:

• Азаматтық ымырт

• Теңіздік немесе навигациялық ымырт

• Астрономиялық ымырт

Азаматтық ымырт - күн батқан кезден күн дискісі 6-8º батқанға

дейін. Азаматтық ымырт аяқталғанда ғимараттарда шам жағылады

және оқу қиын болады.

•Теңіздік немесе навигациялық ымырт – азаматтық ымырт

аяқталғанда басталады. Күн дискісі 12º батқанға теңіздік ымырт

байқалады. Теңіздік ымырт аяқталғанда жарықтық азаяды. Кемедегі

штурмдар жағылады немесе кемедегі жарқырау бағдарларын жасай

алмйды. Осы кезде сигналды оттар жағылады.

•Астрономиялық ымырт – навигациялық ымырт аяқталғанда

басталып, күн 18º батқанда басталады. Осы кезде толық күн батады.

Аспанда жұлдыздар пайда болады, барлық астрономдар жұмысын

жасайды.



Күн батқан соң және шығар алдында

жер беті көлеңкеленеді. Бірақ белгілі

бір уақытқа дейін көкжиектен жоғары

(НН) оналасқан атмосфера қабатынан

шашыраған жарыты алады. Олар күн

шыққан кезінде және батқан кезінде

тіке күн сәулелерімен жарықтанады.

SA, S1A1, S2A2 С, нүктесінде жер

бетімен жанасады. Осы жерден

күннің батуы басталады. СА сызығы

– жарықтың және көлеңкенің

шекарасы, терминатор сызығы деп

аталады. Терминатордан жоғары

жатқан атмосфера бөлігі тіке күн

сәулелерімен жарықтанады және

барлық бағыттарда шашыранды

жарықты жібереді. Терминатордан

төмен жатқан атмосфера бөлігі

көлеңкеде болады. Біз оны Жер

көлеңкесі деп атаймыз



Неғұрлым күн көкжиектен төмен орналасса S, S1, S2

көтеріледі  (С1В1А1, С2В2А2 ) және тіке күн сәулелерінен кіші 

атмосфера бөлігін жарықтандырады. Жер бетінің жарықтығы 

аспан жарықтығын төмендетеді және біртіндеп аспаннің 

түсіде өзгереді. Жер көлеңкесі 325 км болған жағдайда, яғни 

күн көкжиектің астына 180 төмендегенде жер бетінде түн 

басталады. Ымырт фазалары кү көкжиектің астына бату 

тереңдігімен, яғни α бұрышымен, сонымен қатар Н 

биіктігімен Н=МВ және һ=ав биіктігімен анықталады, сонда 

Н=R(secα-1); 

h= R(secα/2-1); 

мұндағы R-жер радиусы.



Жоғарыда берілген теңдеу бойынша Н және һ есептелген

және ол кестеде көрсетілген.

Ымырт түрлері Н, км Һ, км

Азаматтық

Навигациялық

Астрономиялық 

56

100

325

12,7

36

76

Ымырт кезінде жер бетінің жарықтануы млрд есе азаяды.

Ымырт ұзақтығы ендікке, жыл мезгіліне атмосфера

мөлдірлігіне байланысты бөлады. Ендік өскен сайын күн

көкжиектің астына кіші бұрышпен батады. Сондықтан

ымырттың ұзақтығы артады. Белгілі бір ендіктерде кешке және

таңертеңгі ымырт бір-біріне ауысады. Және толық түн

басталмайды. Ол құбылысты ақ түндер деп атаймыз.



Тәуліктің уақыты Һ0 Ашық ауа райы 

кезінде 

жарықтануы, лк

Күндіз 

Ымырт 

-азаматтық

-навигациялық

-астономиялық

0-900

00-60-80

-60-120

-120-180

1000-нан үлкен

1000-2,5

2,5-0,006

0,006-0,0006

Түнде -180- тан кіші 0,0006-дан кіші



Кешкі ымырттың басталуы және таңғы ымырттың аяқталуы 
күннін көрінетін бату мен шығу кезеңімен сәйкес келеді (күн 
дискісінің жоғарғы шекарасының көкжиектін сызығымен 
жанасу кезі).

Кешкі ымырттың аяқталуы және таңғы ымырттың (+x)
басталуы күннің көкжиектің астына түсуі 8 немесе 18° h
бұрышына тең ( = - h ) болған  кезеңімен және келесі
қатынасымен аңықталады

мұндағы х— ымырттың ұзақтығы

( )x++=   coscoscossinsinsinh



Түндегі жердің жарықтануы. Атмосферада ымырт аяқталғанда әлсіз түн

басталғанда, абсолюттік қараңғы болады. бірақ, жер бетіне әрқашан аспан

әлемінен белгі бір жарық түседі. Айлы түнде әлсіз әлем жарықтығына айдың

жарықтығы қосылады. Түнде жер беті жарықтығының негізгі көзі болып ай

табылады. Айдан атмосфераның жоғарғы шекарасына келетін жарықтығы ай

тұрақтысы деп аталады және оның мәні 0,34 клк тең. Айлы түндерде

жарықтық ай фазасына бағынышты. Жер бетіне толық айдың максимум

жарықтығы ай зенитте тұрғанда және атмосфераның орташа мөлдірлігі кезінде

максимумы – 0,25 лк болады. айлы түнде аспан әлемінің жарықтығы

байқалмайтын кезде 5-10-4 лк тең, яғни 250-500 есе толық аға қарағанда төмен

болады. айсыз жағдайда жер бетіне басқа аспан әлемінен келетін жалпы

жарықтықты аспанның түнгі жарқырауы деп атайды. Осы жарқыраудың

негізгі көздері:

1. Атмосфера құрамында болатын газдардың өзіндік жарқырауы. Оны

атмосфераның түнгі жарқырауы деп атайды.

2. Жұлдыздардың тіке және шашыранда жарығы;

3. Планета аралығындағы шаңмен шашыраған жарық немесе зодиакальды

жарықтану;

4. Жұлдыздардың шаңмен шашырау жарығы немес оны галактикалық

жарық деп атайды;

5. Атмосфераның жоғарғы қабатынан шашырағын жарық.


