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Ымырт кезіндегі және түндегі көріну қашықтығы

Ымырт және түнде жарықтанудың күрт төмендеуіне байланысты МКҚ азаяды.

Түнгі уақытта көріну қашықтығы қарастыру үшін 2 жағдайды қарастыру

керек.

1 Өздері жарықтанбайтын обьектілердің к.қ анықтау

2 Өздері жарықтанатын обьектілердің к.қ анықтау

Өздері жарықтанбайтын обьектілерге яғни шағылған жарықпен

жарықтанатын барлық табиғи обьектілермен жасанды ғимараттарды жатқызады.

Көріну қашықтық ымырт кезінде және түнде күндіз сияқты фонмен контраст

аркылы аныкталады. Егер обьект корінбейтін болса, онда оның фон мен

контрасты көздің сезімтал контраст шегіне жеткенін білдіреді. (К=ε).

Бірак күндізгі жағдайда көздің сезімтал шегінің мәні белгілі болса, ымырт

және түнде анықтау өте киын. Есептеулер бойынша айлы түндерде айдың

фазасына байланысты ε-0,20-0,50 өзгереді, әлсіз түндерде ε˃0,60тан жоғары

болады. Жарықтанбаған обьктілердің к.қ-ғы негізінен ымырт және түнгі

уақытта олардың жарықтануына, ландшафтың жарықтануына бағынышты

болады. Ымырт және түнгі уакытта атмосфера мөлдірлігі аз рөл атқарады.

Түнде және ымырт кезінде МКҚ-н анықтау үшін күндіз алынған кара

объктілер қолданбайды. Сол себептен түнде әсіресе авиацияда МКҚ-н анықтау

үшін оттар колданылады.



Оттардың көріну қашықтығы. Өздері жарықтанатын

объектілердің көріну қашықтығы оттардың көріну

қашықтығы мен анықталды. L арақашықтығы оттың

жарық қүшінің (I) және жарықтанудың теңдеуімен

анықталады
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Арақашықтық үлкейгенде оттан шыққан жарықтану азаяды.

Белгілі бір арақашықтықта көздің қарашыңына келетін

жарықтану минимум мөолшеріне жетеді де және біз оттарды

көре алмаймыз. Осы минимум жарықтану – көздің

жарықтық сезімтал шегі деп аталады немесе көз

қарашығының шекті жарықтануы деп аталады.

Отты жоғалту кезіндегі отқа дейінгі арақашықтығы оттың

көріну қашықтығы деп аталады.
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Көзқарашығының шекті жарықтану (Ек.к.ш.ж) мөлшері –

фонның жарықтану бақылауды жүргізетін жағдайға

бағынышты болады. Бекітілген және бекітілмеген

бақылаулар үшін шектік жарықтану ерекшеленеді.

Жарықтану деңгейі Ек.к.ш.ж. жақындаған кезде барлық

түсті оттар қызылдан басқа ақ түсті болып қабылданады.

Жасыл түсті оттарды ахроматикалық интервалы өте

үлкен. Ал қызыл оттарда болмайды. Сондықтан қызыл

оттарда жоғалту және табу шегіне жеткенде қызыл болып

қабылданады. Осы себептен көз қарашығының шекті

жарықтануы ақ оттың табу шегі деп аталады.

Фонның жалпы жарықтануы біршама үлкейгенде көз

қарашығының шекті жарықтануы да күрт өседі. Мысалы

адам көзі бірнеше сағат қараңғылықта болып, жарыққа

шыққанда сезімталдығы артады.



Табиғи жағдайда ымыртта, көз қарашығының шекті

жарықтануынының Ек.к.ш.ж. минимум мәні 10-8лк болады. Жарықтану

өскенде түнгі жарықтанудан күндізгі жарықтануға ауысқанда Ек.к.ш.ж.

10-3лк өседі. Адамда көз қарашығының шекті жарықтығы бақылау

жүргізетін жағдайына байланысты болады. Мысалы: адам қараңғы

жағдайда ұзақ болғанда оның сезімтал шегі күрт төмендейді. Ек.к.ш.ж.

Күрт өзгеруі жарық бөлмеден қараңғы жағдайға өткенде де

байқалады. Осы кезде бірнеше минутта көз сезімталдығы өте төмен

болады. Бірақ содан соң тез өседі және 1-1,5сағаттан соң өз шегіне

жетеді. Оның мәні 10-9-10-10лк –ке тең. Мұны жарық қабылдайтын

абсолютті шегі деп аталады. Ал көздің осы қасиетін қараңғыға

адаптациясы деп аталады.Тәуліктің қараңғы кезінде дала жағдайдағы

бір отқа дейінгі Ек.к.ш.ж≈2,7*10-7лк тең.Бірнеше отқа Ек.к.ш.ж ≈10-6лк

тең. Тәуліктің жарық кезінде бірнеше оттарға Ек.к.ш.ж ≈10-3лк тең.

Метеостанцияда түнде МКҚ құралмен және визуалды оттардың к.қ

арқылы анықталады. Тәжірибе жүйесінде теңдеулер бойынша МКҚ

анықтау қиын болғандықтан Березкин номограммасы бойынша

немесе арнайы кестелер арқылы анықталады.





Вертикалды және көлбеу көріну қашықтығы. Вертикалды көріну

қашықтығы ұшақ қону кезіндегі жердегі заттар көрінетін болған

жағдайды айтады н/е жер бетінен ұшақты көруге болатын биіктік.

Бұлттылық жағдайында вертикалды көріну қашықтығы бұлттың

төменгі шекарасымен анықталады. Бұлттың төменгі шекарасын жер

бетінен құралмен өлшеген кезде ұшақтағы пилотпен анықталатын

жердің ашылу биіктігі ерекшеленеді. Тәжірибе жүзінде вертикалды

көріну қашықтығы деп- шар пилот тұмандаған кезіндегі биіктігін

есептейді.



Көлбеу көріну қашықтығы горизонтальді бағытта

белгілі бір бұрышта көз объекті фоннан

ерекшеленетін кезді арақашықтықты айтады. Көлбеу

көріну қашықтығы мөлдірлік коэффициентке

бағынышты. Себебі биіктеген сайын мөлдірлік

коэффициент мәні де өзгереді. Мұнарда ауа

жарықтың жарықтану жағдайы өзгермелі болады ж/е

осы өзгерістің заңдылықтары да байқалмайды.

Көлбеу көріну қашықтық авиацияда, әсіресе

аэродромдық ғимараттарды табу үшін ж/е ұшақ

қондыру үшін пайдаланылады. Ерекше

маңыздылығы - нашар горизонтальді көріну

қашықтығы бұлттың өте төмен орналасқан кезде

байқалады.



Ұшақтардың ұшу кезіндегі көріну қашықтығы. Атмосферада

к.қ мәліметтерді пайдаланушы мен негізгі тұтынушы ол авиация.

Ұшақтың қону кезіндегі ұшу траекториясы глиссада деп аталады.

Оның еңкею бұрышы шамамен 3°тең.Ұшақты қондыру визуалды

түрде жүргізіледі. Белгілі бір уақытта ұшу-қону жолағын анықтап,

оның маркировкасын анықтап немесе ұшу-қону жолағындағы

жарық белгілерін анықтау керек. Белгілі бір момент арнайы

метеоминимум анықталады.



Ұшу-қону жолағы-ң көріну қашықтығын күндіз келесі 

формуламен есептеуге болады. 
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Бұл қатынас ҰҚЖ жағдайына байланысты. 

Егер ҰҚЖ құрғақ жағдайда В\Вұ.қ.ж.=1,5, ылғал жағдайда

В\Вұ.қ.ж.=2



Метеоминимум шешім қабылдау Zпр биіктігімен ұшу-қону

жолағындағы көріну қашықтықтың бірлестігі – Sүқж. Әдетте шешім

қабылдау Zпр бұлттың төменгі шекарасы мен биіктігіне сәйкес келеді.

Ұшу-қону жолағындағы көріну қашықтығы - осы жолақтағы орта

сызығында болған жағдайда пилот ұшу-қону жолағының

маркировкасын немесе контурларын белгілейтін оттарды ж\е оның

орта сызығын көре алатын кездегі көлбеу биіктігін айтады.

Аэродромда МКҚ анықталса, онда ұшу-қону жолағы-ң көріну

қашықтықтығын анықтау үшін номограмма қолданылады (Березкин,

Гаврилов).

2. Шешім қабылдау биіктігі бұл авиацияда орнатылған биіктік. Осы

биіктікте ұшақтағы пилот ориентирлерді немесе оттарды көре алмаса

және ұшақтың қауыпсіз қонуды қамтамасыз ете алмаса, онда бұл

биіктікте екінші айналымға кетеді.

Қиын метеожағдай-да метеоминимумның 3 категориясы болады

1) шешім қабылдау Zпр биіктігі 60 м; Sүқж = 800 м

2) 30м≤ Zпр ≤60м; 400< Sүқж <800м

3) Zпр<30м; Sүқж < 400м;

. 
1)



3.Ұшу-қону көріну қашықтығы - ұшақтан көрінетін жер

бетіндегі объекті-ң көлбеу көріну қашықтығы айтамыз.

Ұшу көріну қашықтығы мәні геометриялық көріну

қашықтығы көкжиектің ашылу қашықтығы, нақты

объектінің көріну қашықтығы ұғымы кіреді. Осы көріну

қашықтығы шекті мәні ұшу биіктігіне байланысты

болатын геометриялық көріну қашықтығы болып

табылады D0

)(Z пр

1 км жоғары болса, онда: Әдетте, көкжиекте мұнар 

байқалса, онда ұ.к.қ  20-50км аспайды. 

Егер шешім қабылдау биіктігі

1 3 5 10

122 211 272 385D0



Ұшу-қону көріну қашықтығы МКҚ-мен ерекшеленеді.

Антициклондық немесе жылы тұрақты ауамассаларында

турбуленттік араласу әлсіз болғанда, аэрозольдар жер бетіне

жақын қалыптасады, яғни мкқ төмен болады. Дәл осы

уақытта орта және жоғары биіктікте ҰКҚ жоғары болуы

мүмкін. Керісінше салқын тұрақсыз ауа масса-да МКҚ-ғы

жер бетінде жоғары болуы мүмкін, ал жоғарғы қабат-да

аэрозоль-р конвективті ағын-ң әсерінен жоғары

тасымалдайтын жылдамдық ұшу кезіндегі көріну

қашықтығы төмен болуы мүмкін. Ұшу көріну қашықтығы

әдістермен анықтау, есептеу кезінде киын болғандықтан,

әдетте оны ауа-райына ұшақпен барлау жүргізумен

анықталады.


