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Шкала конденсаційних слідів за ступеню «розмитості»

Шкала конденсаційних слідів за ступеню викривлення

аналіз основних показників           

 атмосфери Землі, які впливають на

якість астрономічного зображення;

систематизація шляхів зменшення

впливу земної атмосфери на

астрономічні спостереження;

розробка методики оперативної оцінки

астрокліматичних умов місцевості.

Е т а п и   д о с л і д ж е н н я:

Визначили основні

показники атмосфери

Землі,  фактори та ступінь

їх впливу на якість

астрономічного

зображення

Розробили шкали

конденсаційних слідів

повітряних суден  в

залежності від

характеристики

атмосфери.

Запропонували методику

спостережень для

виявлення залежностей

між виглядом

конденсаційного сліду  і

якістю зображення зорі.

Методика спострежень:

Проаналізовано основні показники

атмосфери Землі, які впливають на якість

астрономічного зображення. 

Систематизовано шляхи зменшення впливу

земної атмосфери на астрономічні

спостереження. 

Запропонували методику оперативної

оцінки астрокліматичних умов місцевості,

яка ґрунтується на візуальній оцінці

конденсаційних слідів повітряних суден, які

можуть бути індикаторами стану

атмосфери за аналогією до

підфарбованих цівок повітря в

аеродинамічній трубі. 

Для перевірки даної гіпотези розглянуто

критерії оцінки зображення зорі,

запропоновано критерії оцінки

конденсаційних слідів повітряних суден та

найголовніше – запропоновано методику

спостережень з порівняння

вищезазначених критеріїв з метою

виявлення залежностей між виглядом

конденсаційного сліду повітряного судна і

якістю зображення зорі.

АНАЛІЗ  
І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

літературних

джерел з теми

дослідження

СИНТЕЗ

методики

оперативної оцінки

астрокліматичних

умов місцевості

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

з метою виявлення залежностей

між ступенем  викривлення

конденсаційного сліду  і якістю

зображення зорі 

Методи дослідження:

Ідентифікувати  ступінь викривлення та

«розмитості» конденсаційного сліду.

Об’єкт досліження: атмосферні

оптичні умови, що впливають на

якість астрономічних

спостережень.

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді

Тішкін Михайло Романович,

учень 9 класу комунального закладу

«Центральноукраїнський науковий ліцей-

інтернат Кіровоградської обласної ради»

ОПЕРАТИВНА ОЦІНКАОПЕРАТИВНА ОЦІНКАОПЕРАТИВНА ОЦІНКА

АСТРОКЛІМАТИЧНИХАСТРОКЛІМАТИЧНИХАСТРОКЛІМАТИЧНИХ   

УМОВ МІСЦЕВОСТІУМОВ МІСЦЕВОСТІУМОВ МІСЦЕВОСТІ

Завдання :

     Наукові керівники: 

Лефтор Вадим Васильович, старший викладач кафедри авіаційної

техніки Льотної академії Національного авіаційного університету; 

Кушнєрова Світлана Вікторівна, вчитель історії комунального закладу

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської

обласної ради».

Мета дослідження: розробка методики оперативної

оцінки астрокліматичних умов місцевості.

Предмет дослідження:

оперативна оцінка

астрокліматичних умов

місцевості.

Результати дослідження:

        Чим менша температура та більша вологість, тим конденсаційний слід 

чіткіший та тонший. Зі збільшенням температури й зниженням вологісті слід стає 

розмитішим та ширшим.

           Чим більше амплітуда відхилення конденсаційного сліду, тим атмосфера

неспокійніша, тобто наявна турбулентність. А якщо слід рівний, то атмосфера

знаходиться у спокої.

Накопичити статистичні дані

спостережень та провести їх аналіз для

перевірки розробленої методики.

Під час настання цивільних сутінок оцінити

якість зображення зорі за шкалою Пікерінґа. 


