
Таң сәрі және онымен 

байланысты 

құбылыстар 

Лекция 4



Таң сәрі деп ымырт кезіндегі

атмосферадағы жарықтық құбылыстың

жиынтығын айтады. Таң сәрі құбылысы

аспанның және күн дискісінің түсі

өзгеруінен тұрады. Таң сәрі күн

көкжиекке жақындаған кезде сары, сары-

қызыл түсі пайда болатын кезінен

басталады және астрономиялық ымырт

соңында көкжиекте күн үстінде ақшыл

жасыл түсі жоғалып кеткенде аяқталады.

Таң сәрінің негізгі қызыл, қызыл-сары

және сары түстері байқалады. Таң сәрі

кезінде күн сәулелері атмосфераның

төменгі қабаттары жарықтанғанда

атмосфера қалыңдығынан өтеді.

Атмосфера қалыңдығынан өтіп қысқа

толқынды радиациясының үлкен бөлігін

жоғалтады (жасыл, көк) және қызыл

түсін қабылдайды. Сондықтан осы

қабатта шашыраған жарық қызыл

түстерін қабылдайды.



Көптеген бақылаулар және зерттеулер

бойынша Н. И. Кучеров келесіні анықтаған.

Әр ауа массасы белгілі бір таң сәрінің

түрімен сипатталады. Таза суық

арктикалық ауа ең анық белгісі болып таң

сәрінің жоғарғы бөлігіндегі жасыл түсі,

сирек жағдайда осы жағдай қоңыржай

теңіздік ауа массаларында байқалады.

Қоңыржай континентті және тропиктік

ауаларда бұл жағдай ешқашан

байқалмайды. Осы ауа массасында негізгі

түстер болып қызыл және қызыл сары

Бақылаулар бойынша су буы мен шаң

тозаңдар неғұрлым көп болса соғұрлым

таңсәрінің бояу қарқындылығы жоғары

болады. Ең қарқынды және қызыл түстерге

бай орманды және торф өрттерден, вулқан

атқылау кезінде байқалады.

Күн көкжиектен төмен бату кезінде

атмосферада әртүрлі құбылыстар пайда

болады



•Жер көлеңкесі – күн көкжиекке кіргенде

оған қарама – қарсы шығысында сұр

түсті сегмент пайда болады. Ол Жер

көлеңкесі деп аталады. Ол қызыл және

қызғылт жолақпен қоршалған болады.

оны Шолпан белдеуі (Пояс Венеры) деп

те атайды. Күн бату дәрежесінге

байланысты жер көлеңкесі жоғары

көтеріледі., зениттен өткенде және

азырақ ымырт аяғында аспан әлемінің

үлкен бөлігін алады.



•Қызыл күрең түс (пурпурный цвет) – күн бату дәрежесіне

байланысты таңсәрінің боялған бөлігі сегмент түрін қабылдайды.

Сонымен қатар, таңсәрі үстінде 25º биіктікте қызғылт, содан кейін

қызыл күрең түсті дақ пайда болады. ол домалақ немесе сопақ

болады. оның жоғарғы шегі 38-40º. Қызғылт күрең түсі ең жарық күн

батуы 4º болғанда байқалады. Содан, қызғылт күрең түсінің мөлшері

үлкейеді., төмендейді және доғаға ауысады. Азаматтық ымырт

аяғында осы құбылыс әлсіз көрінеді.



•Таудың жануы – ең алғаш бұл

құбылыс Альпі тауларында

байқалды, сондықтан оны Альпі

жануы деп атайды. Ашық аспанда

күн биіктігі 2º болғанда қарлы тау

шыңдары күнге қарама – қарсы

жағдайда қызыл түске боялады.

Бұл түс қарқынды емес және күн

батқанға дейін созылады. Күн

батқан соң, күн жарқырауы

күшейеді. Күн 1-2 º батқанда

максимумына жетеді. Сондықтан,

тау қызғылт түс қабылдайды.

Бұлттар да тау сияқты боялады.

Олардың боялуы күн батуы

алдында басталады. Ең бірінші,

төменгі, екінші – ортаңғы,

аяғында - жоғарғы қабат бұлттар.

Ақшыл бұлттар сары, қызыл

сары, қызыл бояланады.



•Будда сәулелері – күн

батқанда аспан батысында

сәулелер өтетін қабаттарда

тығыз бұлттар байқалғанда,

немесе биік тау болғанда осы

объектілердің көлеңкелері

қоңыр сәулелер ретінде

таралады да да қызыл күрең

даққа келеді немесе барлық

аспан әлемінен өтеді. Осы

жағдайда таңсәрінің қызыл

сәулелері мен бұлттар

немесе таудың көлеңкесімен

пайда болатын қоңыр

сәулелер кезектеседі, оны

Будда сәулелері деп атайды.



Жер атмосферасында 

көріну қашықтық 

туралы жалпы 

мәліметтер.



Бізден белгілі ара қашықта тұрған объектілерге қарағанда олардың

көріну дәрежесі әртүрлі болады. Көріну қашықтығы әртүрлі болғаны

көптеген жинақталған себептерге байланысты. Сандық сипаттамасы

ретінде көріну қашықтығы деген көрсеткіш пайдаланылады.

Объекттің көріну қашықтығы дегеніміз - белгілі бір шекті

арақашықтық, осы қашықтықтан бастап бақыланатын объект

атмосфералық мұнардың әсерінен фоннан ерекшеленбейтін

жағдайы, яғни объект көрінбейтін кезіндегі арақашықтығын

айтады.

Әр түрлі объектілердің көріну қашықтығы анықтау өте маңызды,

әсіресе траспорта және авиацияда. Жер бетіндегі заттардың сонымен

қатар үлкен және биік заттардың көріну қашықтығы әрқашанда

шектеулі болады.

Тек геометриялық параметрлері мен (Жердің қисықтық радиусы,

заттардың н.е бақылаушының биіктігі) анықталатын көріну

қашықтығы геометриялық немесе геодезиялық көріну қашықтығы

д.а.



Суретте бақылаушы А нүктеде 

ZH биіктікте тұрып 

1. Жер бетінде  В нүктесін,

2. Zпр белгілі бір биіктікте С 

нүктесінің геометриялық көріну 

қашықтықпен анықтайды. 

Бірінші жағдайда заттың 

геометриялық көріну қашықтық 

АВ сызығымен анықталады. 

2-ші жағдайда АВ+ВС 

сызығымен анықталады. 

АОС үшбұрышынан екі 

жағдайға көріну қашықтық 

келесідей анықталады. 

МАМ – горизонтальды беткей ,

ВВ – геометриялық көкжиек,

В'В' и В"В" – рефракция жағдайында көрінетін көкжиектер

d – көкжиектін геодезиялық депрессиясы ,

 –рефракция жағдайында көкжиектін депрессиясы



мұндағы R- жер радиусы,  ZH- бақылаушы биіктігі, Zпр- заттың биіктігі. 

( )прHпрH zzRzRzD +=+= 57,3220

Бұл теңдеу атмосферада жарықтың таралуы тік сызықтық заңы

бойынша анықталса, ал шынайы жағдайда А нүктеден шыққан жарық

сәулесі рефракция әсерінен АВ' доғасы бойынша таралады және

бақылаушы ең соңғы көретін нүктесі В емес, В! нүктесі болады.

Рефракция қалыпты жағдайда жер бетіндегі геометриялық көріну

қашықтықты 6-7% жоғарлатады. Сондықтан геометриялық көріну

қашықтық рефракцияға байланысты келесі теңдеумен анықталады:

мұндағы D0 - км бойынша; ZH,Zпр- метр бойынша.

( )прH zzD += 82,30



Геометриялық көріну қашықтық үлкен болғанда объект көрінбейтін

жағдайда болуы мүмкін. Себебі алдында тұрған биік затпен жабылып

тұрады. Сондықтан геометриялық көріну қашықтықтан басқа заттың

ашылу қашықтығы және көкжиектің ашылу қашықтығы деген түсініктер

енгізілген. Олар геометриялық параметрлермен бірге жергілікті

топографиясы есепке алады. Кейбір жағдайда көкжиктің ашылу қашықтығы

үлкен болғанмен көкжиктен жоғары орналасқан заттар көрінбейді.

Олар келесі себептерге байланысты болады:

1.бақыланатын зат қасиетіне (мөлшеріне,түріне,түсіне, жарықтығына,т.б);

2.фон қасиетіне (жарықтығына, түсіне);

3. Атмосфера мөлдірлігіне(таза, бұлыңғыр);

4. Объектің жарықтық дәрежесіне(күндіз, түн ымырт);

5. Бақылайтын аппарат қасиетіне (көз мөлшері, аспап, фотоапарат).

Визуалды бақылау кезінде адам көзінің сезімтал шегінің сипаттамаларына

байланысты. Сонымен қатар горизонтальді к.қ мен көлбеу к.қ ерекшеленеді.

Горизонтальді к.қ анықтау үшін бақылау жер бетінде жүргізіледі. Көлбей к.қ

ұшақта немесе басқа ұшақ аппараттан, жерден биіктікте бақылау орналасқан

объектіге бақылау жүргізгенде анықталады.



Атмосферадағы көріну қашықтығын анықтайтын факторлар.

Заттардың көріну қашықтық теориясының негізінде жарықтық контраст

түсінігі жатыр. Бақылау кезінде алыс немесе жақын орналасқан заттарды

тек белгілі бір жағдайда ғана көре аламыз. Яғни егерде олар қоршаған

заттарға қарағанда жарықтық және түсі бойынша ерекшеленсе.

Егер Во, Вф объектінің және фонның жарықтығы деп санаса, онда нағыз

жарықтың контрасты келесі теңдеумен анықталады:

Егер Вф > Во болғанда

Во > Вф болғанда

К -нағыз контраст;

0<K<1 өзгереді. К=1болса,онда қара затта ақ фонды көруге болады.

Егер К=0 болса, онда екі заттың түсі бірдей болса.

Бірақ біз тек К=0 болған жағдайда емес, белгілі бір кіші контраст мәні

болғанда да көре аламыз.
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Осы шектер 3-ке бөлінеді:

1) жоғалту шегі

2) табу шегі

3) тану шегі

Осы шектерге сәйкес келетін көріну қашықтығы шектері

керісінше теңсіздік орнығады:

Sжоғ>Sтабу>Sтану; 

Күндізгі жағдайда көріну шектері осы шектерде өзгереді:

εжоғ=0,02; εтабу=0,05; εтану=0,07-0,09.

Түнгі жарақтану жағдайында көздің көру шектері жоғарырақ.

Айлы түнде εжоғ=0,18; айсыз εжоғ=0,50-0,70.
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Оны көздің контраст шегі деп атаймыз 



Сонымен, атмосферада өздері жарықтанбайтын

объектілерінің көріну қашықтықты анықтайтын

факторлары:

1. көріну қашықтықты анықтайтын аппаратты ретінде көздің

касиеттері

2. Атмосфера мөлдірлігі

3. Объектілердің жарықтану дәрежесі: ымырт, түн, күн

4. Фонның қасиеттері

5. Объектінің касиеттері


