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Дисертацията се състои от Увод, 5 Глави, Заключение и 5 Приложения. Общият 

текст е написан на 144 страници и включва 73 фигури. Списъкът на цитираната 

литература съдържа 181 заглавия. 
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Обща характеристика на дисертацията 

 

Актуалност на темата: Процесите, протичащи в атмосферата, са свързани с 

термодинамичните условия в околната среда, които определят последващото им 

развитие и изменение. Гръмотевичните облаци – заедно с проливните дъждове, 

градушките, разрушителните ветрове и др. – спадат към опасните явления в 

атмосферата. Много е важно при оперативното прогозиране за развитие на мощни 

ковективи процеси да се използват достъпните средства за наблюдение (метеорологичи 

данни, радарна и сателитна информация) и да бъдат включени допълнителни средства 

(индикатори) за прогноза на опасните явления. Забелязва се, че броят на развиващите 

се мощни конвективни облаци, придружени от интензивна гръмотевична дейност над 

Източна България, се увеличава през последните години. Този факт поражда интереса 

към изучаване на условията за развитие на гръмотевични облаци и по-точното им 

прогнозиране. При установяване на подходящи предиктори за развитието на този тип 

облаци,  може да се подобри както прогнозата им, така и предупрежденията за опасни и 

особено опасни явления, свързани с тях. С навлизането на радиолокационната 

информация в ежедневието на синоптика е важно да се установи има ли връзка между 

честотата на мълниите и различните радиолокационни параметри. Важно е също да се 

анализира разликата в термодинамичните условия при развитието на гръмотевични 

облаци над различни повърхности (морска и континентална). 

 

Цел и структура на дисертацията: В дисертационния труд са поставени три 

основни задачи, които търсят отговор на въпросите: 

 1. Могат ли различни термодинамични индекси, известни от литературата да 

послужат като индикатори на гръмотевична дейност в района на Източна България? 

 2.  Има ли връзка между честотата на мълниите и различните радиолокационни 

параметри по време на развитие на гръмотевични облаци над Североизточна България? 

 3. Каква е разликата в условията на околната среда при развитието на 

гръмотевични облаци над море и суша? 

В Глава I са описани накратко основните процеси, които водят до образуване и 

наелектризиране на летни конвективни облаци; направен е обзор на използваните в 

научната литература индекси на неустойчивост и на хипотезите, обясняващи 

причините за разликата между броя на мълниите, регистрирани над морска и 

континентална повърхност. 

За да се реши дали да бъде използван апроксимиран сондаж от модел, в Глава II е 

направена съпоставка между информацията от реален аерологичен сондаж от Букурещ 

и апроксимиран сондаж от GFS модел http://ready.arl.noaa.gov/READYamet.php. 

Резултатите, свързани с решаването на първата основна задача, са представени в 

Глава III. Подробно са изследвани различни параметри на разпределението на 
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метеоелементи при земята и във височина, термодинамични индекси на неустойчивост 

и вътрешнооблачни характеристики, получени с използването на 1D модел на облак 

(Андреев и др., 1979, Мицева, 1984 и Dimitrova et al., 2009), при развитие на 

гръмотевични и негръмотевични конвективни облаци. С помощта на обикновен и 

стъпков дискриминантен анализ са получени прагове на анализираните характеристики 

и класификационна функция, с която да се разграничават гръмотевичните от 

негръмотевичните облаци.  

В Глава IV е изследвана връзката между честотата на мълниите и различни 

радиолокационни параметри на гръмотевичните облаци. Гръмотевичните облаци са 

разделени в отделни извадки спрямо регистрираната максимална радиолокационна 

отражаемост и спрямо регистрираната честота на мълниите. Важен момент при това 

изследване е установената зависимост между честотата на мълниите и дебелината на 

слоя, разположен между височината на изотерма -40 0С и радарния връх на облака.  

В Глава V са изследвани термодинамичните условия при развитие на гръмотевични 

облаци над море и суша. Полученият резултат е в подкрепа на термичната хипотеза за 

установен контраст в плътността на мълниите над море и над суша в следобедните 

часове. 

Основните резултати и сравненията с резултати, получени от други автори, са 

представени в Заключението. 

Допълнителна информация, свързана с изследването, е дадена в Приложение. 

 

Метод на изследванията: Статистически анализ на данни от измервания и на 

резулатати от симулация с 1D модел на конвективен облак при развитието на 

гръмотевични и негръмотевични облаци. С помощта на дискриминантен анализ са 

намерени класификационни функции за разделянето на гръмотевични от 

негръмотевични облаци и установяване на разликата в термодинамичните условия при 

развитие на гръмотевични облаци над море и суша. 

 

Обща характеристика на научните приноси: Определена е класификационна 

функция като индикатор за развитие на гръмотевични облаци над Източна България в 

следобедните часове. За първи път е установено, че по-голяма честота на мълниите се 

наблюдава при по-голяма дебелина на слоя между височината на изотерма -40 0C и 

върха на облака, което е индикация за значителния принос на неиндуктивното 

наелектризиране при сблъсъка на ледени частици  в отсъствие на облачни капчици (под 

-40 0C). За първи път са намерени класификационни функции, разделящи 

термодинамичните условия при развитие на гръмотевични облаци над България и 

Черно море, което е в подкрепа на термичната хипотеза за контраста на гръмотевичната 

дейност море-суша. За първи път е установено, че информацията за вертикалното 

разпределение на температурата и влажността в атмосферата, използвана от 

апроксимиран сондаж, е добро приближение на информацията от реален аерологичен 
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сондаж от Букурещ за територията на Североизточна България при развитие на мощни 

конвективни облаци през летния период. 

 

Практическо значение: Получената функция, която е комбинация от 

метеоелементи при земята и във височина, индекси на неустойчивост и 

вътрешнооблачни характеристики, получени с използването на 1D модел на облак, 

може да послужи като индикатор за развитие на гръмотевични облаци и да подобри 

прогнозата за гръмотевични облаци. Установеният факт, че по-голяма честота на 

мълниите се наблюдава при по-голяма дебелина на слоя между височината на изотерма 

-40 0C и върха на облака, може да стимулира провеждането на лабораторни 

експерименти с цел определяне на големината и знака на отделения товар при 

отсъствие на водни капки в зависимост от различни условия в облака. 

 

Апробация на дисертацията: Част от резултатите са изложени в 6 публикации и са 

докладвани на 7 конферанции, от които 4 са международни и 3 – български. Три от 

публикациите са в реномирани български списания, от които и трите са в съавторсво 

като първи автор. Останалите три публикации са отпечатани в сборници на 

международни конференции. 
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Съдържание на дисертацията 

 

I. Гръмотевични облаци 

В глава I са описани основните процеси, водещи до развитие на конвективни 

облаци. За да се направи прогноза за вероятността от развитие на гръмотевични облаци, 

е необходимо да се изследват условията (и като цяло, и като специфични за даден 

географски район), при които те се развиват, както и факторите, водещи до 

наелектризирането им. Известно е, че летните гръмотевични облаци са обикновено с 

мощно вертикално развитие (често пробиват тропопаузата), с големи вертикални 

скорости,  голяма водност и маса на ледените частички. За да се развият такива мощни 

конвективни облаци, е небходимо атмосферата да бъде неустойчиво стратифицирана в 

достатъчно дебел слой и да има голямо количество водна пара в приземния слой на 

атмосферата. За оценка на неустойчивостта на атмосферата се използват различни 

критерии. Обърнато е внимание на шест от най-изследваните в литературата индекси 

на неустойчивост CAPE, Li, K, TT, SWEAT и Hi. Заедно с приземните данни – 

температура при земята, Тz; максимална температура, Tmax; температура на мокрия 

термометър, Tw; относителна влажност на въздуха, RH; тенденция на атмосферното 

налягане за 3 часа, ∆p; температурата и точката на оросяване на основните нива 850 mb, 

700 mb и 500 mb - Т850, TD850, T700, TD700, T500, TD500 и стойности на 

вътрешнооблачни характеристики, получени чрез симулация с едномерен числен модел 

на конвективен облак – в дисертацията е изследвано дали отнякой от тях самостоятелно 

или в комбинация могат да служат, като индикатор за развитие на гръмотевични 

облаци над Източна България. В тази глава са разгледани основните механизми за 

наелектризиране на облаците – конвективен, индуктивен и неиндуктивен механизъм. 

Особено внимание е обърнато на неиндуктивния механизъм, тъй като е общоприето, че 

той има основен принос за наелектризирането на облаците. Наелектризирането 

възниква при еластични удари между градово зърно и ледени кристалчета в присъствие 

на водни капчици, без да е необходимо наличието на външно електрично поле. 

Представени са и съществуващите в момента две хипотези – термична и аерозолна – 

чрез които се прави опит да се обясни установения контраст в броя мълнии, 

регистрирани над море и над суша. 

 

Глава II. Предварителен анализ на използваните данни 

За да се изследва влиянието на условията в околната среда за развитието на 

гръмотевични облаци, е необходима информация за приземните метеоелементи, 

температурата и точката на оросяване на основните нива 850 mb, 700 mb и 500 mb. 

Информация за метеоданни при земята e получена от синоптични телеграми, а данни за 

профила на температурата, влажността, посоката и скоростта на вятъра във височина са 

взети от реален и апроксимиран аерологичeн сондаж. Изследвана е връзката между 
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реален аерологичен сондаж от Букурещ и апроксимиран сондаж от GFS модел за 

Североизточна България чрез сравняване на стойностите на два индекса на 

неустойчивост (САРЕ и Li) и височината на изотерма -22 0С, Н-22 (Markova and Mitzeva, 

2011). Използвани са данни за периода май-септември на 2006 г. Необходимите 

приземни данни са от 11-те синоптични станции, разположени в Източна България. 

Анализите показват, че разликата между стойностите на двата индекса на 

неустойчивост и H-22, изчислени с апроксимиран (реанализ) и реален сондаж в 0000 

UTC и 1200 UTC, е статистически незначителна. Този резултат заедно с високия 

коефициент на корелация (по-голям от 0.9) между стойностите на двата индекса на 

неустойчивост и Н-22, получени с използването на реален аерологичен сондаж от 

Букурещ и апроксимиран сондаж от GFS модел, показват, че използването на 

апроксимиран сондаж, получен от числен модел GFS за територията на Североизточна 

България, е добро приближение на информацията от реален аерологичен сондаж от 

Букурещ при развитие на мощни конвективни облаци през летния период. Поради това 

в дисертацията е използвана информация от апроксимиран сондаж от GFS. 

 

Глава III. Гръмотевични облаци – анализ на условията за развитието им през 

летния период над Източна Бълагария 

В тази глава са анализирани условията в околната среда за развитието на 

гръмотевични облаци в 0000 и 1200 UTC. За да се разграничат условията при развитие 

на гръмотевични облаци, данните са разделени и в двата срока на две извадки 

гръмотевични и негръмотевични облаци.  

 

III.1. Използвани данни и методология 

В изследването на термодинамичните условия за развитие на гръмотевични облаци 

е използвана информация от 11 синоптични станции към НАЦИОНАЛНИЯ 

ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ (НИМХ) на територията на 

Източна България. Пет от станциите са разположени във вътрешността на района (Русе, 

Силистра, Разград, Добрич и Карнобат), а шест са разположени по българското 

крайбрежие на Черно море (Шабла, Калиакра, Варна, Емине, Бургас и Ахтопол) (Фиг. 

III.1). 

Близостта на Източна България до Черно море логично поражда въпроса за това, 

какво влияние оказва морето върху условията на околната среда за развитие на 

гръмотевични облаци. Отговор на този въпрос е даден в Markova and Mitzeva, 2012b. От 

получения резултат следва заключението, че разделянето на двата типа облаци, развили 

се във вътрешността на района и по крайбрежието, не е оправдано. Поради тази 

причина, в дисертацията районът на Източна България е разгледан общо, като са 

използвани данните от  11–те синоптични станции. 
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Фиг. III.1. Синоптични станции, разположени в Източна България. Станциите във 

вътрешността на района са обозначени с червени кръгчета, а станциите по крайбрежието със 

сини триъгълници. 

 

Използвани са данни за 340 дни през месеците април-септември в периода 2006-

2009 година. Общият брой на случайте е 2263. Общата извадка е разделена на две – 

случаи с дъждовни облаци (без мълнии) и случаи с гръмотевични облаци. Броят на 

случаите с негръмотевични облаци е 1467, като 722 от тях са в сутрешните часове, а 

745 – в следобедните. Броят на случаите с гръмотевични облаци е 796 – случаите на 

облаци, развили се преди обяд, са 215, а броят на случайте на гръмотевични облаци 

през следобедните часове е 581. 

Поотделно са изследвани – при развитие на гръмотевични и негръмотевични облаци 

– разпределенията на различни характеристики на атмосферата, индекси на 

неустойчивост, термодинамични и микрофизични характеристики на конвективен 

облак. Последните са получени с помощта на числен модел (виж Приложение 2 в 

дисертацията). Направен е t- и F- тест за установяване на това, дали съществува 

статистически значима разлика между средните стойности на съответните параметри 

при развитие на двата вида облаци. С помощта на обикновен дискриминантен анализ – 

StatSoft, Inc., 2001 – са определени прагове на параметрите, над (или под) които има 

голяма вероятност за развитие на гръмотевични облаци. Допълнително със стъпков 

дискриминантен анализ – StatSoft, Inc., 2001 – са потърсени класификационни функции 

F(or, th), комбинации от различни параметри, които могат да бъдат използвани като 

индикатор за развитие на гръмотевични облаци и по този начин да послужат за 

подобряване „прогнозата” на опасни явления, свързани с летни гръмотевични облаци.  

Ако F(th,or) > 0, случаят се класифицира като гръмотевичен облак, а ако F(th,or) ≤ 0, 

случаят се класифицира като негръмотевичен. Направена е и оценка на успеваемостта 

на всеки един от праговете и на получените класификационни функции да разграничат 
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гръмотевичните от негръмотевични облаци, като са пресметнати POD (probability of 

detection) и FAR (false alarm ratio). Смисълът на POD и FAR, както и начинът на 

пресмятането им са обяснени в Приложение 1.  

 

III.3. Статистически анализ на термодинамични характеристики, индекси на 

неустойчивост и вътрешнооблачни характеристики и връзката им с 

гръмотевичните облаци 

 

III.3.1. Термодинамични характеристики при земята и във височина  

Една от основните идеи в настоящата дисертация е да се изследват някои 

метеоелементи при земята (Тz, Tmax, RH, ∆p и Tw) и във височина (T850, TD850, T700, 

TD700, T500 и TD500), за да се провери може ли всеки един от тях самостоятелно да 

послужи за индкатор на гръмотевична дейност в Източна България. Като илюстрация 

на този анализ е показан резултатът за приземната температура, Tz. На Фиг. III.6а и 6б е 

представено процентното разпределение на Tz в 0000 и 1200 UTC. Вижда се, че 

стойностите на приземната температура Тz при развитие на гръмотевични облаци, th 

(червени стълбчета) са изместени в посока към по-високите температури в сравнение с 

разпределението на стойности на Тz при развитие на негръмотевични, or (сини 

стълбчета). В Таблица III.4 са представени стойностите на параметрите на 

разпределение за Tz в 0000 и 1200 UTC. Направените F- и t- тестове показват, че 

средната температура при развитие на гръмотевични облаци е значително по-висока от 

средната температура при развитие на негръмотевични облаци, както в часовете 

предиобед, така и следобед. Това се вижда ясно и от Фиг. III.5. Освен това както 

медианата, така и стойностите на долния и горния квартил на Tz са забележимо по-

високи при развитие на гръмотевични облаци, отколкото съответните стойности при 

развитие на негръмотевични облаци (Таблица III.4). 

 

Таблица III.4. Параметри на разпределение на Tz, при развитие на негръмотевични облаци, or, 

и гръмотевични облаци, th, в 0000 UTC и 1200 UTC.   

0000 UTC 1200 UTC  

Tz, 0C or th оr th 

Брой случаи 722 215 744 581 

Средна стойност 14.7 19.3 19.1 25.0 

Медиана 14.7 19.6 19.2 25.4 

Долен квартил, 25 % 11.4 17.2 14.4 21.4 

Горен квартил, 75 % 18.2 22.2 23.4 28.6 
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Фиг.III.5 Диаграма „кутийка с мустачки” за средните стойности на температурата при земята, 

Tz при развитие на негръмотевични облаци, or и гръмотевични облаци, th в 0000 UTC и 1200 

UTC. 
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Фиг.III.6 Разпределение на стойностите на температурата при земята, Тz (в проценти) при 

развитие на негръмотевични облаци, or и гръмотевични облаци, th в а) 0000 UTC и б) 1200 

UTC. 

 

По аналогичен начин в дисертацията са разгледани и останалите метеолементи. 

Направеният анализ показва, че гръмотевичните облаци се развиват в по-топла (при 

земята и във височина) атмосфера от негръмотевичните облаци, както в сутрешните 
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часове, така и следобед. 

С помощта на обикновен дискриминантен анализ StatSoft, Inc., 2001 са определени 

праговите стойности на разгледаните характеристики на атмосферата при земята и във 

височина, като получените резултати и оценката за тяхната успеваемост (POD и FAR), 

за „прогноза” на гръмотевичните облаци са представени в Таблица III.12. Вижда се, че 

температурите при земята и във височина, както и относителната влажност на въздуха 

самостоятелно не могат да послужат като индикатори за развитие на гръмотевични 

облаци в 0000 UTC. Но от представените резултати за 1200 UTC се вижда, че 

определеният праг на Тmax (Тmax = 24) и на Т850 (Т850 = 10.6) може да служи като 

сравнително добър индикатор за гръмотевични облаци. Оказва се че, ако се използва 

един от двата прага поотделно, над 74 % от гръмотевичните облаци ще бъдат 

„прогнозирани” като гръмотевични, а 35-36 % от негръмотевичните облаци погрешно 

ще бъдат представени като гръмотевични.  

 

Таблица III.12. Прагове на метеоелементи при земята и във височина за вида на  облаците – 

гръмотевични th или негръмотевични or, и успеваевмостта на съответния праг за 

разграничаване на гръмотевичните от негръмотевичните облаци, POD и FAR. 

Час 
Индекс на 

неустойчивост Праг POD FAR 

Tz > 17.1 0.75 0.60 

Tmax > 20.4 0.74 0.58 

T850 > 11.4 0.80 0.56 

T700 > 1.2 0.81 0.62 

T500 > -15.2 0.76 0.64 

 

 

 

0000 

UTC 

RH >85 0.61 0.76 

Tz > 22 0.72 0.35 

Tmax > 24 0.76 0.35 

T850 > 10.6 0.74 0.36 

T700 > 0.4 0.74 0.41 

T500 > -15.5 0.68 0.44 

 

 

 

1200 

UTC 

RH > 65 0.61 0.46 

 

Анализирани са шест индекса на неустойчивост – CAPE, Li, K, TT, SWEAT и Hi, за 

които подробни дефиниции и начин за пресмятане са дадени в Глава I.  

От направените F- и t-тестове с ниво на значимост α = 0.05 следва, че разликата в 

средните стойности на всички разгледани индекси на неустойчивост при развитие на 

гръмотевични и негръмотевични облаци са статистически значими, както в 0000 UTC, 
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така и в 1200 UTC. Илюстрация на този резултат е Фиг. III.18. 

 

а)                                                                     б) 

CAPE

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1.96*SE or 00 th 00 or 12 th 12

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Li

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±1.96*SE 

or 00 th 00 or 12 th 12
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

 

      в)                                                                      г) 

TT

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±1.96*SE or 00 th 00 or 12 th 12
46.5

47.0

47.5

48.0

48.5

49.0

49.5

50.0

K

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±1.96*SE or 00 th 00 or 12 th 12
26

27

28

29

30

31

32

33

 
     д)                                                                        е) 

SWEAT

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±1.96*SE or 00 th 00 or 12 th 12

100

110

120

130

140

150

160

170

Hi

 Mean 

 Mean±SE 

 Mean±1.96*SE or 00 th 00 or 12 th 12
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Фиг. III.18. Диаграма „кутийка с мустачки” за средните стойности на а) CAPE, б) Li, в) ТТ, г) К, 

д) SWEAT и е) Hi при развитие на негръмотевични облаци or и гръмотевични облаци th в 0000 

UTC и 1200 UTC. 

 

От разпределенията на всички разгледани индекси на неустойчивост се вижда, че 

съответните стойности за гръмотевични облаци, th са отместени към по-високите им 
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стойности (за Li по абсолютна стойност) спрямо тези за негръмотевични облаци, or и в 

двата срока. Като пример на Фиг. III.20а и 20б е показано разпределението на Li в 0000 

и 1200 UTC. Оказва се, че средните стойности, медианата, долен и горен квартил на 

индексите (за Li по абсолютна стойност) за th са по-големи от средните стойности на 

индексите за or, както в сутрешните, така и в следобедните часове (Фиг. III.18, като 

допълнителна илюстрация е показана Таблица III.14 за Li).  
  

Таблица III.14. Параметри на разпределение на Li при развитие на негръмотевични, or и 

гръмотевични облаци, th в 0000 UTC и 1200 UTC. 

0000 UTC 1200 UTC  

Li, 0C оr th or th 

Брой случаи 722 215 745 581 

Средна стойност 1.3 -1.9 -0.6 -3.9 

Медиана 0.9 -1.6 -1 -3.9 

Долен квартил, 25 % -0.8 -3.4 -2.7 -5.2 

Горен квартил, 75 % 3.4 -0.5 1.6 -2.6 
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Фиг. III.20. Разпределение на стойностите на Li (в проценти) при развитие на негръмотевични 

облаци, or и гръмотевични облаци, th в а) 0000 UTC и б) 1200 UTC. 
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При по-детайлен анализ на разпределенията се вижда, че голяма част от 

гръмотевичните облаци в Източна България в сутрешните часове се развиват при слаба 

неустойчивост, докато следобед се развиват при умерена неустойчивост на 

атмосферата според приетите за САЩ прагове за различна степен на неустойчивост на 

атмосфератата http://www.crh.noaa.gov/lmk/soo/docu/indices.php и представени в Глава I 

на стр. 6 на настоящата дисертация. 

С помощта на обикновен дискриминантен анализ StatSoft, Inc., 2001 са определени 

праговите стойности на разгледаните индекси на неустойчивост. Праговите стойности 

на анализираните индекси за класифициране на гръмотевичните облаци над Източна 

България и успеваемостта (POD и FAR) на всеки един праг поотделно да класифицира 

коректно вида на облака (гръмотевичен или негръмотевичен) са представени в Таблица 

III.19. 

 

Таблица III.19. Прагове на индекси на неустойчивост за вида на облаците – гръмотевични, th 

или негръмотевични облаци or, и успеваевмостта на съответния праг за разграничаване на 

гръмотевичните от негръмотевичните облаци, POD и FAR. 

 

Час 

Индекс на 

неустойчивост 

 

Праг 

 

POD 

 

FAR 

CAPE > 416 0.54 0.53 

Li < -0.26 0.79 0.59 

K > 29.5 0.79 0.62 

TT > 47.9 0.64 0.71 

SWEAT > 135.5 0.67 0.64 

 

 

 

0000 

UTC 

Hi >16.5 0.54 0.66 

CAPE > 891 0.68 0.31 

Li < -2.21 0.80 0.34 

K > 28.9 0.73 0.43 

TT > 48.6 0.62 0.48 

SWEAT > 126.3 0.61 0.46 

 

 

 

1200 

UTC 

Hi > 16.9 0.53 0.42 

 

Стойностите на POD и FAR показват, че получените прагове за индексите на 

неустойчивост през нощта и рано сутрин над Източна България не могат коректно да 

разграничат гръмотевичните облаци от негръмотевичните. Така например най-висок 

процент коректно класифицирани гръмотевични облаци, развили се през нощта или в 

сутрешните часове, се получава ако се използва прагът за Li или K (POD=0.79), но в 

този случай процентът на класифицираните негръмотевични като гръмотевични е 
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недопустимо висок (FAR > 0.59). Използването на определените прагове за 

гръмотевични облаци, които са се развили в следобедните часове, води до по-малък 

процент фалшиво класифицирани негръмотевични облаци като гръмотевични, но 

единствено определеният праг на Li за облаци, развили се в следобедните часове (Li < -

2.21), може да служи като сравнително добър индикатор за гръмотевични облаци. 

Оказва се, че с негова помощ 80 % от гръмотевичните облаци са коректно 

класифицирани, а 34 % от негръмотевичните облаци погрешно са представени като 

гръмотевични.   

Получените резултати за праговите стойности на отделните индекси са различни 

спрямо праговите стойности, получени за районите на САЩ и Европа. За Европа 

Kaltenbock et al., 2009, Romero et al., 2007 установяват, че при развитието на повече от 

половината случаи на гръмотевични облаци стойността на CAPE е по-малка от 500 J kg-

1, а в Източна България повече от половината случаи на гръмотевичните облаци в 

следобедните часове се развиват при стойност по-висока от 1236 J kg-1. Получените 

прагови стойности за Li при развитие на гръмотевични облаци в Европа са по-високи в 

сравнение с получените в дисертацията за Източна България (Li = -0.26 0C за 0000 UTC 

и Li  = -2.21 0C за 1200 UTC). За разделяне на гръмотевични от негръмотевични облаци 

Haklander and Delden, 2003 получават праг за Li = 1.6 0C за района на Холандия. 

Huntrieser et al., 1997, изследвайки района на Швейцария, намира, че за разделянето на 

гръмотевични от негръмотевични облаци прагът на Li = 0.7 0C за 1200 UTC, докато за 

0000 UTC стойността на Li = 5.1 0C. В рамките на настоящата дисертация получените 

прагове за К индекс и SWEAT за разделяне на гръмотевични от негръмотевични облаци 

над Източна България са по-високи (К = 28.9 0C в 1200 UTC, SWEAT = 126 в 1200 UTC) 

в сравнение с получените прагови стойности за Европа. За Швейцария (Huntrieser et al., 

1997) и за Кипър (Jacovides et al., 1990), например, е получена прагова стойност на К = 

20 0С. Huntrieser et al., 1997 получават в 1200 UTC прагова стойност на SWEAT равна 

60. 

Направеният анализ до момента показа, че има съществени разлики между 

параметрите на разпределение на метеоелементите при земята и във височина, както и 

на индексите на неустойчивост при развитието на гръмотевични и негръмотевични 

облаци. Метеоелементите при земята и във височина дават информация само на 

отделни нива. Индексите на неустойчивост, макар и да са комбинация от различни 

метеоелементи, „отчитат” грубо вертикалното разпределение на температурата и 

влажността на атмосферата, докато пресметнатите динамични и микрофизични 

характеристики с 1D числен модел на конвективен облак зависят освен от приземните 

данни и от конкретните вертикални профили на температурата и влажността на 

въздуха. В работата, свързана с дисертацията, са анализирани различни динамични и 

микрофизични характеристики (Таблица П2.1 на Приложение 2) при развитие на 

гръмотевични и негръмотевични облаци, пресметнати с неадиабатен едномерен числен 
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модел със съгласувана микрофизика и динамика. Тук са показани резултатите от 

анализа на 2 микрофизични и 2 динамични характеристики.  

 

III. 3.3. Вътрешнооблачни характеристики, получени с пресмятания от едномерен 

модел на облак 

В тази глава са разгледани параметрите на разпределения на вътрешнооблачните 

характеристики, представените в Таблица П2.1 в Приложение 2, но подробен анализ е 

направен на две динамични характеристики на облака (максимална възходяща скорост, 

Wmax и височината на Wmax над ниво на кондензация, ZWmax) и на две 

микрофизични характеристики – максимална водност, Smax и максималната маса на 

ледени частици, SFmax. 

Известно е, че при валежните конвективни облаци водността е значителна, но 

интерес представлява да се види има ли разлика в максималното количество водни 

капки при двата типа облаци - гръмотевични и негръмотевични, и ако такава разлика се 

наблюдава, каква е и при кой вид облаци е по-значителна. От Фиг. III.26а се вижда, че 

за 0000 UTC разпределенията на максималните стойностите на водността, Smax, са 

близки при развитие на негръмотевични (or) и гръмотевични облаци (th), като модата е 

при ниски стойности на водността. В 1200 UTC картината е различна. На Фиг. III.26б се 

забелязват два максимума на разпределението на Smax – единият е при малките 

стойности, както в 0000 UTC, а вторият е отместен към по-високите стойности на Smax. 

От Таблица III.20 и Фиг. III.25, се вижда, че за облаци, развили се в следобедните 

часове (след 1200 UTC), средната стойност на Smax при гръмотевични облаци е по-

висока от средната стойност на Smax при негръмотевичните облаци. По-високи са 

стойностите и на медианата, долен и горен квартил. Вижда се, че за облаци, развили се 

в сутрешните часове, средната водност, медиана, долен и горен квартил в 

гръмотевичните облаци са по-ниски от съответните стойности в негръмотевичните 

облаци. 

 

Таблица III.20. Параметри на разпределение на Smax за негръмотевични облаци, or и 

гръмотевични облаци, th в 0000 UTC и 1200 UTC.   

0000 UTC 1200 UTC  

Smax, g/m3 оr th or th 

Брой случаи 722 215 745 581 

Средна стойност 1.4 1.1 3.1 3.9 

Медиана 0.6 0.4 3.4 4.4 

Долен квартил, 25 % 0.3 0.2 1.8 3.3 

Горен квартил, 75 % 2.2 0.8 4.4 5.1 
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Фиг. III.25. Диаграма „кутийка с мустачки” за средните стойности на Smax при развитие на 

негръмотевични облаци, or и гръмотевични облаци, th в 0000 UTC и 1200 UTC. 
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Фиг. III.26. Разпределение на стойностите на максималната водност, Smax (в проценти) при 

развитие на негръмотевични облаци, or и гръмотевични облаци, th в а) 0000 UTC и б) 1200 

UTC. 

 

Освен по-голяма водност и по-голямата маса твърди хидрометеори, при 

гръмотевичните облаци спрямо тези без мълнии, може да се очаква, че гръмотевичните 
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облаци са по-мощни и с по-големи възходящи скорости, което се потвърждава и от 

анализа на получените от модела стойности за максималната скорост на възходящия 

поток, Wmax и за височината на максималната скорост, ZWmax (над ниво на 

кондензация) при развитие на валежни облаци над Източна България в следобедните 

часове след 1200 UTC. 

 

Таблица III.22. Параметри на разпределение на Wmax за негръмотевични облаци, or и 

гръмотевични облаци, th в 0000 UTC и 1200 UTC.   

0000 UTC 1200 UTC  

Wmax, m/s оr th or th 

Брой случаи 722 215 745 581 

Средна стойност 7.2 7.7 15.7 24.3 

Медиана 5 5 14.1 27.2 

Долен квартил, 25 % 5 5 6.7 15.8 

Горен квартил, 75 % 6.5 5 22.4 32.8 
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Фиг. III.29. Диаграма „кутийка с мустачки” за средните стойности на Wmax при развитие на 

негръмотевични облаци, or и гръмотевични облаци, th в 0000 UTC и 1200 UTC. 
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Фиг. III.30. Разпределение на стойностите на максималната скорост на възходящия поток, 

Wmax (в проценти) при развитие на негръмотевични облаци, or и гръмотевични облаци, th в а) 

0000 UTC и б) 1200 UTC. 

 

При гръмотевичните облаци, развили се след 1200 UTC, има един добре изразен 

максимум на Wmax при 35 m/s (Фиг. III.30б). От Таблица III.22 се вижда, че при 

облаците, развили се след 1200 UTC, средната скорост Wmax при гръмотевични облаци 

(Wmax = 24.3 m/s) е значително по-голямa спрямо тази при негръмотевичните облаци 

(Wmax = 15.7 m/s). Средната височина, ZWmax, на която са получени с модела, 

максималните скорости на възходящите потоци е 6077 m (над основата на облака) за 

случаите на th, а при негръмотевичните облаци ZWmax e почти 2 пъти по-малка – 3308 

m в 1200 UTC. Таблица III.22 показва още, че само при 25% от случаите на развили се 

гръмотевични облаци в следобедните часове Wmax ≤ 15.8 m/s (виж долен квартил), а 

при 50% от негръмотевични облаци Wmax ≤ 14.1 m/s (виж медианата). Височината, до 

която достига максималната скорост на възходящия поток над основата на облака при 

развитие на гръмотевични облаци в следобедните часове, само в 25% от случаите 

ZWmax ≤ 2596 m (долен квартил в Таблица III.23), а в 50% от случаите ZWmax ≥ 7788 

m (медиана), докато при развитие на негръмотевични облаци ZWmax ≤ 2234 m в 50% от 

случаите (медиана в Таблица III.23). От Фиг. III.30а се вижда, че при облаци, развили се 

след 0000 UTC Wmax при гръмотевични облаци, има два пика: единият е при 10 m/s, 

а другият – при 30 m/s. Разпределението на стойностите на Wmax при развитието на 

гръмотевични облаци е отместено към по-високите стойности в сравнение със 

стойностите на Wmax при развитие на негръмотевични облаци. От Таблица III.22 и 

Фиг. III.29 и Таблица III.23 и Фиг. III.31 се вижда, че съответните средни стойности на 

Wmax и ZWmax при гръмотевични и негръмотевични облаци, развили се в ранните 

сутрешни часове (след 0000 UTC) са близки. 
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Таблица III.23. Параметри на разпределение на ZWmax за негръмотевични облаци, or и 

гръмотевични облаци, th в 0000 UTC и 1200 UTC.   

0000 UTC 1200 UTC  

ZWmax, m or th or th 

Брой случаи 722 215 745 581 

Средна стойност 858 999 3308 6077 

Медиана 1 1 2234 7788 

Долен квартил, 25 % 1 1 486 2596 

Горен квартил, 75 % 500 1 6618 8738 
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Фиг. III.31. Диаграма „кутийка с мустачки” за средните стойности на ZWmax при развитие на 

негръмотевични облаци, or и гръмотевични облаци, th в 0000 UTC и 1200 UTC. 

 
В опит да се намери функция F(or,th), комбинация от метеоелементи, индекси на 

неустойчивост и получени с модел вътрешнооблачни микрофизични и динамични 

характеристики на облак, която да е в състояние да разграничи гръмотевичните от 

негръмотевичните облаци, е използван стъпков дискриминантен анализ, StatSoft, Inc., 

2001. При избора на подходяща функция F(or,th), която да разграничи случаите на th от 

случайте на or, е необходимо да се направи проверка върху независима извадка. За 

независима извадка са използвани данни от апроксимиран прогностичен сондаж за дни 

от топлото полугодие на 2010, през които са се развили конвективни облаци (с и без 

мълнии) над Източна България. По аналогичен начин, както досега, данните са 

разделени на сутрешни (261) и следобедни (366) случаи и във всяка една от двете 

извадки случаите са разделени на негръмотевични or и гръмотевични th. В 0000 UTC 

негръмотевичните случаи or са 218, а гръмотевичните th – 43. В 1200 UTC 

негръмотевичните or и гръмотевични th са съответно 205 и 161. 

В Таблица III.25 (в колона три) са представени комбинациите на метеоелементи, 

индекси на неустойчивост и пресметнати с модел вътрешнооблачни характеристики, 
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които са влезли в намерената със стъпков дискриминантен анализ класификационна 

функция за разделяне на гръмотевични облаци th от негръмотевични облаци or, 

развили се след 1200 UTC. Вижда се, че при всички получени F(or,th) процентът на 

коректно класифицираните гръмотевични облаци POD е над 73 %, а случаите на 

фалшиво определени негръмотевични дъждовни облаци като гръмотевични FAR е под 

36 %.  

 

Таблица III.25. Класификационни функции, комбинации от метеоелементи, индекси и 

вътрешнооблачни характеристики за разделяне на гръмотевични облаци, th от негръмотевични 

облаци, or, и успеваемостта (POD и FAR) на F(or,th) за 1200 UTC, както и POD10 и FAR10 от 

проверката върху контролната година за 1200 UTC. 

 

№ 

 

Комбинации 

 

F(or,th) за 1200 UTC 

 

POD 

 

FAR 

 

POD10 

 

FAR10 

1 Приземни данни Tm, RH, ∆p 0.75 0.34 0.70 0.44 

2 Индекси Li, K, TT, SWEAT, Hi, CAPE 0.83 0.26 0.71 0.37 

3 Данни от сондаж TD500, T850, T700  0.72 0.33 0.76 0.38 

4 Данни от модел Smax, Wmax, ZWmax 0.70 0.36 0.60 0.37 

5 Приземни и сондаж T850, T500, Tm 0.77 0.33 0.72 0.39 

6 Индекси и приземни CAPE, K, TT, SWEAT, Hi, Tm, RH 0.93 0.22 0.68 0.35 

7 Индекси, приземни, 

сондаж 

CAPE, K, TT, SWEAT, Hi, Tm, RH 
0.93 0.22 0.68 0.35 

8 Индекси и модел CAPE, K, TT, SWEAT, Hi, Smax, Wmax, ZWmax 
0.83 0.23 0.68 0.33 

9 Индекси, модел, 

приземни 

CAPE, K, TT, SWEAT, Hi, Smax, Wmax, Tw, Tz 
0.92 0.22 0.66 0.37 

10 Индекси, модел, 

приземни и сондаж 

CAPE, K, TT, SWEAT, Hi,  Smax, Wmax, T850, 

RH 
0.92 0.21 0.67 0.33 

11 Индекси, модел и 

сондаж 

CAPE, K, TT, SWEAT, Hi, Smax, Wmax, T850 0.85 0.22 0.72 0.31 

12 Индекси и сондаж CAPE, Li, K, TT, SWEAT, Hi, T850, T700 
0.86 0.22 0.73 0.36 

13 Модел, 

приземни,сондаж 

Tm, Smax, Wmax, ZWmax 0.78 0.31 0.69 0.32 

14 Модел и приземни Tm, Smax, Wmax, ZWmax 0.78 0.31 0.69 0.32 

15 Модел, сондаж Smax, Wmax, ZWmax, TD500, T850 0.76 0.31 0.77 0.36 

 

С направената проверка върху контролната 2010 г. се открояват две класификационни 

функции F(or,th), които класифицират коректно над 75 % от гръмотевичните облаци 

през 2010 г. При тях стойностите на FAR са 0.38 (№ 3) и 0.36 (№ 15). В контролната 

извадка една от класификационните функции (№ 11) е с най-нисък процент 31% на 

фалшиво класифицирани дъждовни негръмотевични облаци като гръмотевични, а 

процентът на коректно класифицираните с нея гръмотевични облаци е 72%. В 
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обучаващата извадка, с помощта на F(or,th) № 11, 85 % от гръмотевичните облаци са 

коректно класифицирани като гръмотевични и само 22% от негръмотевичните облаци 

са погрешно класифицирани като гръмотевични. Тази функция включва индекси на 

неустойчивост, вътрешнооблачни характеристики (Smax, Wmax), пресметнати с модела 

и температура на 850 mb. Уравненията на класификационните функции са представени 

в Приложение 4.  

 

Глава IV. Връзка между радиолокационни параметри на гръмотевични облаци и 

мълнии 

В последните 10-15 години съществуват множество изследвания, свързани с 

търсене на връзка между различни характеристики на мълниите, радиолокационната 

отражаемост, момента и вида на валежа от гръмотевични облаци. Една от целите на 

тези проучвания е да се оцени дали някоя от характеристиките на мълниите могат да 

бъдат използвани за подобряване на свръхкраткосрочната прогноза (nowcasting) на 

опасни явления, свързани с гръмотевичните бури (проливни дъждове и градушки).  

Релефът на България, разположен в рамките на сравнително малка територия, е 

много разнообразен, което може да доведе до различие в развитието на гръмотевични 

облаци в различни райони на България. Като се има предвид, че прогнозата за 

гръмотевичната дейност на облаците е важна за предупреждение за опасни и особено 

опасни явления, става ясно, че определено представлява интерес да се изследват 

връзките между радиолокационни параметри и честота на мълниите в Североизточна 

България. В рамките на настоящата дисертация това е направено като гръмотевичните 

облаци са разделени на база време на регистрация на облака: предиобед и следобед. 

Разгледани са поотделно облаци в стадий на развитие с максимална отражаемост Zmax 

≤ 45 dBZ и облаци в стадий на развитие с Zmax > 45 dBZ. Допълнително са разгледани 

възникване на първа мълния и дебелината на слоя над -40 0C и радарния връх на 

облака, Н15 за 13 облака от момента на зараждането им до тяхната дисипация.  

 

IV.1. Използвани данни 

Изследвани са гръмотевични облаци над територия на Североизточна България в 

радиус 100 км около радара на летище Варна, в периода юни-август 2006 г. Обработени 

са данни за 9 дни с развитие на гръмотевични облаци. От тях в 2 от дните, облаците са 

се развили в сутрешни часове от 04:30 UTC до 07:30 UTC (07:30 и 10:30 лятно локално 

часово време), a в 7 дни в интервала 10:30 UTC до 13:30 UTC (13:30 и 16:30 лятно 

локално часово време). 

Радиолокационната информация е получена от доплеров метеорологичен 

радиолокатор „МЕТЕОР-360АС” (МРЛ), разположен в местността ”Аксаковска 

панорама” на 4,3 км север-северозапад от летище Варна. Информация за мълниите е 

получена от системата за регистрация на мълнии ZEUS. В дисертацията броят на 

мълниите е определен за 15 минути (в съответствие на периода на получаваната 
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радиолокационна информация) в областта на 15 dBZ от анализираните облаци. Цялата 

радиолокационна информация е „свалена” от радиолокационни изображения поради 

липса на цифрова информация. 

 

IV.2. Получени резултати 

В дисертацията е изследвана връзката на честотата на мълниите с различни 

характеристики на радиолокационната отражаемост. 

Първоначалното разглеждане е поотделно за две извадки, означени съответно с 

morning и afternoon, т.е поотделно за облаци, развили се в сутрешните часове, и за 

облаци, развили в следобедните часове. Това разделяне е оправдано поради различието 

в условията в околната среда за развитието на гръмотевичните облаци в сутрешните и 

следобедните часове. За двете извадки данните са за три часови интервала – независимо 

от стадия на развитие на облаците. Извадката morning съдържа информация в 

интервала 04:30 UTC до 07:30 UTC, а afternoon – в интервала 10:30 UTC до 13:30 UTC. 

В дисертацията са анализирани връзките между честота FR (и плътност FD) на 

мълниите и височините на радиолокационните отражаемости 15 dBZ, 30 dBZ, 45 dBZ, 

означени с H15, H30, H45 съответно. Изборът на H15 (радарен връх на облака) е 

обусловен от факта, че той е индикация за височината на върха на наблюдавания облак, 

а от литературата е известно (Rigo et al., 2005, Pessi and Businger, 2009), че честотата на 

мълниите в някои райони е по-голяма при по-мощни облаци. Н30 и Н45 са избрани 

като радиолокационни параметри, свързани с височините на високи стойности на 

водността и/или масата на градови зародиши. 

Интерес представлява какъв ще е средният брой на мълниите по време на стадиите 

на развитие на гръмотевичните облаците, когато максималната отражаемост Zmax ≤ 45 

dBZ и когато Zmax > 45 dBZ. За целта са създадени две извадки по споменатите 

критерии. Причина за това разделяне е, че стадиите на развитие на облаците със Zmax > 

45 dBZ са градоопасни, докато облаци със Zmax ≤ 45 dBZ съдържат главно големи 

водни капки и малко на брой суграшица (grapel). Резултатите показват (виж Фиг. IV.3a 

и 3б), че както за сутрешните, така и за следобедните часове средната стойност на 

честотата на мълниите FR е значително по-голяма за облаци с Zmax > 45 dBZ, 

отколкото FR за гръмотевични облаци в стадий от развитието си с Zmax  45 dBZ. Като 

се има предвид, че облаци с по-висока радиолокационна отражаемост са по-мощни, 

полученият резултат е в съответствие с установения от други автори (например Rigo et 

al, 2005, Pessi and Businger, 2009) факт, че при по-мощни облаци честотата на мълниите 

е по-голяма. 
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Фиг. IV.3. Диаграма „кутийка с мустачки” за честотата на мълниите (flash rate FR) за случаи на 

облаци с Zmax  45 dBZ и случаи на облаци с Zmax > 45 dBZ a) сутрин и б) следобед. 

 

Поради липса на пряка зависимост между честотата на мълниите и височините на 

областите с различни отражаемости - 15 dBZ, 30 dBZ и 45 dBZ е направено осредняване 

на броя мълнии в един километър бин на височините на съответните радиолокационни 

отражаемости.  

При облаци с максимална радиолокационна отражаемост до 45 dBZ липсва 

статистическа значима корелация между осреднената (в 1 км бин) честота на мълниите 

и височините на радиолокационните отражаемоси 15 dBZ, 30 dBZ и 45 dBZ. 

При мощните облаци с Zmax > 45 dBZ – за разлика от облаците с максимална 

отражаемост Zmax  45 dBZ – съществува статистически значима връзка между 

честотата на мълниите FR, осреднена в 1 км бин, и съответните височини на 

радиолокационна отражаемост. Този резултат е показан на Фиг. IV.8 до IV.10 и в 

Таблица IV.3.  

 

H15

R
2
 = 0.8184

R
2
 = 0.8759

1

10

100

1000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

km

F
R

morning

afternoon

 

Фиг. IV.8. Честота на мълниите FR (бр/15 мин, осреднена в 1 km бин) като функция на H15 (км) 

за сутершни (morning) и следобедни (afternoon) случаи при Zmax > 45 dBZ. 
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Фиг. IV.9. Честота на мълниите FR (бр/15 мин, осреднена в 1 km бин) като функция на H30 (км) 

за сутрешни (morning) и следобедни (afternoon) случаи при Zmax > 45 dBZ. 
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Фиг. IV.10. Честота на мълниите FR (бр/15 мин, осреднена в 1 km бин) като функция на H45 

(км) за сутрешни (morning) и следобедни (afternoon) случаи при Zmax > 45 dBZ. 

 

Таблица IV.3. Връзка между честота на мълнии FR (бр/15 мин, осреднена в 1 км бин) и 

съответни височини на радиолокационна отражаемост в км за облаци с Zmax > 45 dBZ. R е 

коефициент на корелация на получената регресионна зависимост. 

  Morning Afternoon 

Уравнение 158123.00041.0 HeFR   156494.00092.0 HeFR   
 

H15 
R 0.91 0.94 

Уравнение 306653.00448.0 HeFR   303799.04463.0 HeFR   
 

H30 
R 0.82 0.78 

Уравнение 454548.06134.1 HeFR   453886.05126.1 HeFR   
 

H45 

R 0.91 0.90 

 

От получения резултат се вижда, че както в сутрешните, така и в следобедните 

часове коефициентът на корелация на получените регресиони зависимости между 
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осреднената FR (в 1 км бин) и Н15 и между осреднената FR (в 1 км бин) и Н45 е много 

висок (R ≥ 0.90). 

Сравнението между съответните зависимости показва, че една и съща честота на 

мълниите се наблюдава при по-ниски стойности на H15, H30 и H45 в сутрешните 

часове (morning) спрямо следобедните (afternoon). Една вероятна причина за това може 

да бъде издигането на изотермите на отрицателните температури в следобедните 

часове, спрямо тези в сутрешните, така че областите на образуване и нарастване на 

ледените частици, както и на наелектризирането им да е при близки температури в 

сутрешните и в следобедните часове. Получената положителна корелация между 

осреднената честота на мълниите и височината на гръмотевичните облаци, H15 съвпада 

с установени такива зависимости за Хавай и Каталония (Pessi and Businger, 2009, Rigo 

et al.,2005). 

Тъй като броят на мълниите в различните облаци и моменти от време на развитие на 

един и същи облак е определен от различни по площ клетки, възниква въпросът има ли 

връзка между честотата на мълниите и размера (площта) на облачната клетка в даден 

момент. На Фиг. IV.11 е представенa зависимостта на броя мълнии спрямо размера на 

облачната клетка. Забелязва се, че голяма честота на мълниите (над 200 мълнии/15 min) 

има при облаци с диаметър над 40 км, но липсва връзка между честотата на мълниите 

FR и размера на площта на клетката. 
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Фиг. IV.11. Честота на мълнии FR (бр/15 мин) като функция на площта на клетката в км2 за 

всички случаи. 

 

Поради различните размери на анализираните облачни клетки и неравномерното 

разпределение на честотата на мълнии спрямо този размер е разгледана връзка между 

плътността на мълниите (flash density) FD (бр.мълнии км-2 за 15 мин) и съответните 

височини на радиолокационна отражаемост 15 dBZ, 30 dBZ и 45 dBZ. По анaлогичен 

начин, както за честотата на мълниите FR, облаците са разделени в четири извадки – 

сутрешни (morning), следобедни (afternoon), стадий на развитие на облаците със 

Zmax  45 dBZ и стадий, при който Zmax > 45 dBZ. Изводите, направени за честотата 
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на мълниите, са валидни и за плътността на мълниите, но получените коефициенти на 

корелация между FD (осреднени в 1 км бин) и различните радиолокационни височини 

са по-малки, отколкото определните за FR (осреднени в 1 км бин) и същите височини. 

Разгледана е връзката между FR и различните радиолокационни височини при 

облаци с различна средна стойност на FR (Mitzeva et al., 2012), т.е. анализът е направен 

по отделно (в двете извадки): облаци с по-голяма честота на мълниите и облаци с по-

малка честота на мълниите. Специално внимание е отделено и на стойностите на 

различни характеристики на облаците в момента на регистрацията на първа мълния. 

Разгледани са 13 гръмотевични облака през топлото полугодие на 2006 година, като 

е проследено времето им на живот. Височините на изотермите -10 0C, -15 0C, -20 0C и    

-40 0C са определни от апроксимираните сондажи от GFS модела.  

Анализът показва, че изследваните гръмотевични облаци са мощни, с максимална 

височина на облачния връх H15 ≥ 11 km и с максимална радиолокационна отражаемост 

Zmax между 45 и 65 dBZ. Времето им на живот варира от 90 до 270 минути, а 

продължителността на гръмотевичната дейност на облаците е между 45 и 210 минути. 

В 6 от гръмотевичните облаци (37 случая) средната честота на мълниите е aveFR ≤ 

32/15 мин (~ 2/min), а 7 от гръмотевичните облаци (86 случая) са със съответно по-

високи стойности на aveFR. Статистическият анализ (F-и t-тестове с ниво на значимост 

α = 0.05) показва, че съществува статистически значима разлика между средните 

стойности на FR и на продължителността на времето с мълния в двете групи (виж Фиг. 

IV. 19 и Фиг. IV. 20). Поради тази причина разглежданите случаи са анализирани в две 

отделни извадки. Едната извадка са случаите, при които aveFR ≤ 32/15 мин (~ 2/min) 

и по-нататък е означена с LFR (Low Flash Rate), а другата съдържа случаите, при 

които aveFR > 32/ 15 min (~2/min) и е означена с HFR (High Flash Rate).  
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Фиг. IV.19. Диаграма „кутийка с мустачки” за средният брой мълнии (брой мълнии за 15 мин) 

за LFR и HFR. 
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Фиг. IV. 20. Диаграма „кутийка с мустачки” за времето с мълнии в минути за LFR и HFR. 

 

Резултатите показват, че средните стойности на H15, H30, H40 и H45 са значително 

по-големи при гръмотевичните облаци в HFR в сравнение със съответните средни 

стойности при гръмотевичните облаци от LFR. От Фиг. IV. 21 (за H15 и H40) се вижда, 

че средната честота на мълниите е по-висока в по-мощните гръмотевични облаци. 

Средната стойност на височината на радарния връх при гръмотевични облаци от HFR е 

~1км по-висока в сравнение със средната стойност на височината на  радарния връх при 

гръмотевични облаци от LFR. По-значителна разлика от около 2 км се наблюдава 

между средната стойност на височините на 40 dBZ при гръмотевични облаци от HFR и 

LFR. 
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Фиг. IV. 21. Диаграма „кутийка с мустачки” за a) радарния върха на облака, H15 и б) 

височината на радиолокационна отражаемост 40 dBZ, H40 на гръмотевични облаци в LFR и 

HFR. 

 

Разгледана е и средната дебелина на слоя над изотерма –40 0C и върха на облака 

(H15-H(-40 0C)) при двете извадки LFR и HFR (Mitzeva et al., 2012). От Фиг. IV. 22 се 

вижда, че средните стойности на дебелината на слоя над -40 0C е значително по-голяма 

при гръмотевични облаци от HFR, отколкото в гръмотевичните облаци от LFR. Въз 

основа на този резултат можем да предположим, че наелектризирането при еластични 

взаимодействия между суграшица (graupel) и ледени кристали в отсъствие на облачни 

капчици (при Т ≤ -40 0C) също допринасят значително за увеличаване на заряда в 

гръмотевичните облаци. Този резултат е в съответствие с числените симулации в 

Mitzeva et al., 2006b, които сочат, че макар и малък по стойност, отделеният товар при 

липса на водни капчици допринася забележимо за наелектризирането на особено 

мощни гръмотевични облаци (с голяма дебелина на слоя над -40 0C). Освен това 

последните лабораторни изследвания на Avilla et al., 2011, показват, че значителен 

товар се отделя при неиндуктивно взаимодействие между ледени частици и при много 

ниски температури. Значително по-голямата честота на мълниите в облаци с по-голяма 

дебелината на слоя над -40 0C показва, че е необходимо да бъдат проведени прецизни 

лабораторни експерименти за определяне на големината и знака на отделения товар 

при неиндуктивно взаимодействие на твърди хидрометеори в отсъствие на водни 

капчици в зависимост от различни характеристики на облака (пресищане на водна пара, 

големина и относителна скорост на взаимодействащите си ледени частици). 
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Фиг. IV. 22. Диаграма „кутийка с мустачки” за дебелината на слоя между височината на 

изотерма -40 0C и върха на облака в гръмотевични облаци за извадките LFR и HFR. 

 

Таблица IV. 8. Височината на върха на облака H15, температура на височина на H15, височина 

на радиолокационна отражаемост на 40 dBz, H40 и температура на височина на H40 при 

регистрация на първа мълния.  

Дата 
H15 

[km] 

T H15 

[oC] 

H40 

[km] 

T H40 

[oC] 

LFR 

22/08/06 II 10 -41 10 -41 

24/06/06 15 -56 8 -26 

19/06/06 II 16 -58 12 -55 

27/06/06 12 -49 7 -19 

22/08/06 11 -46 9 -34 

05/08/06 10 -44 8 -30 

HFR 

20/06/06 12 -54   

19/06/06 III 12 -54 7 -22 

05/08/06 II 10 -44 6 -15 

20/06/06 II 12 -54 8 -29 

21/08/06 12 -48 11 -43 

19/06/06 13 -53 10 -46 

28/07/06 10 -45 7 -21 

 

Във всички гръмотевични облаци (с изключение на гръмотевичния облак, развил се 

на 20/06/06) първата мълния е регистрирана, когато височината на 40 dBZ, H40 е над 6-

7 км, при температури по-ниски от -15 0С. В този момент радарните върхове на 

облаците са над 10 km при температури по-ниски от -35 0C (виж Таблица IV.8). В 
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случая на гръмотевичния облак, развил са на 20/06/06, първата мълния е регистрирана, 

когато радарният връх на облака е 12 km (при температура -54 0С), а максималната 

отражаемост е 30 dBZ, H30 = 9 km (температура -37 0C). Тези резултати са в 

съответствие с резултатите, получени от други автори за други географски райони. 

Например Martinez, 2001, анализирайки 12 бури с мълнии в района на Колорадо, САЩ, 

намира, че регистрацията на първата мълния е при радиолокационна отражаемост 40 

dBZ, на височина по-голяма от 7 km MSL.  

Както при случаите със Zmax ≤ 45 dBZ и Zmax > 45 dBZ, така и тук липсва пряка 

зависимост между честота на мълниите и различните височини на радиолокационните 

отражаемости в двете извадки (HFR и LFR), но съществува добра логаритмична връзка 

между FR осреднено в 1 km бин и височините H15, H30 и H45 при облаци от HFR 

(например виж Фиг. IV. 27 и Таблица. IV.9). В Таблица IV.9 са дадени коефициентите 

на регресионите връзки между честотата на мълниите (осреднен в 1 km бин) и 

височините на различни радиолокационни параметри.  
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Фиг. IV.27. Честотата на мълниите FR (осреднена в 1 km бин), като функция на H15 за HFR.  

 

Таблица IV.9. Връзка между честотата на мълнии FR (осреднена в 1 км бин) и съответни 

височини на радиолокационна отражаемост за HFR. R е коефициент на корелация на 

получената регресионна зависимост. 

 R 

H15 0.93 

H30 0.95 

H40 0.89 

H45 0.80 
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Глава V. Термодинамични условия при развитие на гръмотевични облаци над 

България и Черно море 

В литературата съществуват две хипотези – аерозолна и термична – за 

факторите, които могат да обяснят установената в глобален мащаб разлика в 

честотата на мълниите над континентинентите спрямо над океаните (Christian et al., 

2003).  

Изследванията в тази глава от дисертацията са свързани с термичната хипотеза. 

Тази хипотеза (Williams et al., 1992) се основава на експериментално установения факт, 

че над сушата се развиват по-мощни конвективни облаци, с по-голяма възходяща 

скорост в сравнение с конвективните облаци над морска повърхност. Предполага се, че 

активността на мълниите е по-голяма в по-мощните облаци поради по-подходящи 

условия за «работата» на неиндуктивния механизъм, който има основна роля в 

наелектризирането на гръмотевични облаци (Saunders et al., 1991). Възможни причини 

за развитието на по-мощна конвекция над континентална повърхност спрямо морска е 

нееднородността на сушата, по-високата приземна температура и неустойчивостта на 

атмосферата. Някои автори (Williams et al., 1992; Petersen et al., 1996, Williams and 

Stanfill, 2002, Williams et al., 2004) предполагат, че активността на мълниите се 

увеличава с нарастването на конвективната налична потенциалната енергия CAPE. 

 

V.1. Използвани данни 

За определяне на местоположението на развили се гръмотевични облаци над 

България и Черно море са използвани данни за мълниите от системата ZEUS за 74 

летни дни от юни, юли и август на 2006 г. Данните за мълнии (взети от Петрова, 2012) 

са систематизирани в интерполирана правилна мрежа с разделителна способност 0.25° 

x 0.25° за 3-часови интервали със среда, съответстваща на съответния стандартен срок 

за наблюдение (0000 UTC, 0300 UTC,.... 2100 UTC). За всяка клетка в 1200 UTC от 

тази мрежа, където има регистрирана поне една мълния, са изтеглени апроксимирани 

сондажи в точките с географски координати – център на клетката. От 

апроксимираните сондажи, получени от числения модел GFS е взета информация за 

приземните данни и за някои метеоелементи във височина. Пресметнати са и някои 

индекси на неустойчивост (CAPE, Li, K и др.) над двата вида повърхности. 

 

V.2. Получени резултати 

В дисертацията е направен детайлен анализ за условията в околната среда за 3-

часовия времеви интервал със среда 1200 UTC (1030 UTC – 1330 UTC). Този интервал 

е избран, поради факта, че разликата между плътността на мълниите над България и 

Черно море е най-голяма (Петрова, 2012). 

Направена е оценка (чрез t- и F-тест) на това, дали има статистическа значима 

разлика между средните стойности на приземните данни и на индексите на 

неустойчивост, пресметнати за територията на Черно море и за континентална част на 
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България. Проведените тестове показват, че средните стойности и дисперсиите на 

повечето от термодинамичните индекси и на всички приземни данни са статистически 

различни (при ниво на значимост α = 0.05) при развитие на гръмотевични облаци над 

морска и континентална повърхност. Представа за тази разлика дават диаграмите 

„кутийка с мустачки” за някои от термодинамичните индекси (Фиг. V.2), за приземните 

данни – температура при земта, Т; точка на оросяване, Td; относителна влажност, RH; 

отношение на сместа, MR (Фиг. V.3) и за профилите на температурата и точката на 

оросяване във височина (Фиг. V.4). 
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Фиг.V.2. Диаграма тип „кутийка с мустачки” за a) CAPE; б) Li; в) K index; г) TT; д) KO и е) 

Sweat над суша и над море в 1200 UTC. 
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Фиг. V.3. Диаграма тип „кутийка с мустачки” за приземни метеоелементи а) T, б) Td, в) RH и г) 

MR над суша и над море в 1200 UTC.  
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Фиг. V. 4. Диаграма тип „кутийка с мустачки” за температурата Т и точката на оросяване Td на 

а) 850 mb, б) 700 mb и в) 500 mb над суша и над море в 1200 UTC. 

 

С помощта на обикновен и стъпков дискриминантен анализ са намерени кои от 

използваните индекси на неустойчивост, метеоелементи при земята и във височина, 

както и комбинация от тях могат да служат за коректно класифициране на голям 

процент от случаите на континентални (land) и морски (sea). В Таблица V.1 са дадени 3 

различни класификационни функции F(L,S), както и съответният процент коректно 
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класифицирани континентални и морски случаи. При F(L,S) ≤ 0 случаят се 

класифицира като континентален, а при F(L,S) > 0 – като морски. 

 

Таблица V.1. Класификационни функции F(L,S), комбинации от термодинамични 

характеристики и индекси на неустойчивост за разделяне на термодинамичните условия за 

случаите с мълнии над море и над суша. 

Коректно 

класифицирани % 

 

 

Ред 

 

 

F(L,S)  аll land sea 

1 F(L,S) = 1.1404 Td - 0.1938 T  – 0.8130 MR – 3.4317 81.8 79.9 93.3 

2 

F(L,S) = - 0.0025 CAPE – 0.9715 K + 0.8192 TT + 

1.4596 KO –  0.0209 SWEAT + 0.2795 T +  4.6895 

MR – 55.0624 

95.9 95.6 98.0 

3 
F(L,S) = 2.2026 Td – 1.9332 Td850 + 0.2440 Td700 - 

0.1595 Td500 – 21.66 
96.7 97.4 91.5 

 

Резултатите показват, че когато в дискриминантната функция F(L,S) участват само 

приземни данни (ред 1 на Таблица V.1), процентът коректно класифицирани случаи – 

макар и сравнително висок (82 %) – е по-нисък, отколкото резултатите от използване на 

класификационна функция, получена чрез стъпков дискриминантен анализ като 

комбинация от приземни данни и индекси на неустойчивост. Голям процент коректно 

класифицирани случаи (96.7) се получава и при използване на комбинация от 

температурата на точката на оросяване на различни нива от земята до 500 mb (ред 3 в 

Таблица V.1). 

Съществената разлика в средните стойности на приземните данни и на 

термодинамичните индекси над море и суша, при които се образуват гръмотевични 

облаци, е индикация за разлика в условията на образуване на гръмотевични облаци 

над морска и континентална повърхност. Това – заедно с факта, че използването на 

информация за приземни данни и различни термодинамични характеристики на 

атмосферата над морска и континентална повърхност може да служи за 

„конструиране” на класификационна функция, която да класифицира коректно над 

95% от съответните случаи според мястото на проявление на гръмотевичната дейност 

(море или суша) – е в подкрепа на термичната хипотеза за обясняване на различията в 

гръмотевичната дейност над морска и континентална повърхност. Но това не 

означава, че различието в големината и концентрацията на облачните кондензационни 

ядра над море и суша (аерозолна хипотеза) не влияе върху различието в 

гръмотевичната дейност в различни въздушни маси. 
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Заключение 

При изследване на влиянието на условията на околната среда върху развитието на 

гръмотевичните облаци над Източна България в дисертацията са разгледани следните 

основни въпроса: 

 Могат ли термодинамичните характеристики на атмосферата да послужат като 

индикатори на гръмотевична дейност в района на Източна България?  

 Има ли връзка между честотата на мълниите и различните радиолокационни 

параметри на гръмотевичните облаци в Североизточна България?  

 Каква е разликата в термодинамичните условия на околната среда при 

развитието на гръмотевични облаци над море и над суша (България и Черно 

море)? 

За изследванията в дисертацията е използвана информация за вертикалните 

профили на температурата и влажността на атмосферата, получени от апроксимиран 

сондаж (ре-анализ на резултати от числен модел GFS) за 11 метеорологични станции в 

Източна България. Основание за използването на този апроксимиран сондаж са 

установените чрез статистически анализ съответствия в стойностите на два индекса на 

неустойчивост (CAPE и Li) и стойността на височина на изотерма -22 0С (Н-22), 

определени с най-близкия по местоположение реален сондаж (от гр. Букурещ) и GFS 

апроксимиран сондаж. 

В дисертационния труд условията в околната среда при развитие на гръмотевични и 

негръмотевични облаци са разгледани поотделно за сутрешните и следобедните часове. 

Напревен е предварителен анализ, за да се установи съществува ли разлика в 

условията на околната среда при развитието на гръмотевични и негръмотевични 

облаци, развили се във вътрешността на Източна България и по крайбрежието. За целта 

са пресметнати два индекса на неустойчивост CAPE и Li в 1200 UTC. Резултатите 

показват, че разликите между разпределенията и средните стойности на CAPE и Li във 

вътрешността и по крайбрежието са статистически незначителни, поради което 

разделянето, направено въз основа на географско местоположение (вътрешност и 

крайбрежие), не е необходимо.  

Във връзка с първата задача са анализирани различни метеоелементи при земята и 

във височина, пресметнати са шест индекса на неустойчивост (CAPE, Li, K, TT, 

SWEAT и Hi), както и вътрешнооблачни (динамични и микрофизични) характеристики, 

получени с помощта на едномерен числен модел на конвективен облак. Чрез 

статистически анализ (F и t-тест с ниво на значимост α = 0,05) е направена оценка на 

това, дали разликите между средните стойности на гореспоменатите параметри при 

развитие на гръмотевични и негръмотевични облаци в сутрешните и в следобедните 

часове са статистически значими. Анализирано е и разпределението на тези параметри. 

С помощта на стъпков и обикновен дискриминантен анализ, са получени 

класификационни функции и прагови стойности на разглежданите термодинамични 
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характеристики, които са в състояние да разграничат гръмотевичните от 

негръмотевичните облаци. Извършена е проверка на класификационните функции 

върху контролна година. Основните резултати са: 

 Средните стойности на голяма част от анализираните метеолементи, индекси на 

неустойчивост и получените от числени симулации с модела вътрешнооблачни 

характеристики при гръмотевични облаци са значително по-високи (а при Li по-

ниски), отколкото при негръмотевични облаци;   

 Гръмотевичните облаци и в сутрешните, и в следобедните часове се развиват в 

по-топла атмосфера (както при земята, така и във височина) в сравнение с 

негръмотевичните облаци;  

 Гръмотевичните облаци в следобедните часове се развиват при по-високи 

стойности на влагосъдържанието във височина и при по-ниски стойности на 

относителната влажност, RH, при земята в сравнение със съответните стойности 

при развитие на негръмотевични облаци. От определените прагове на отделните 

термодинамични характеристики за облаци, развили се в следобедните часове, 

най-добро разграничаване между гръмотевични и негръмотечини облаци се 

получава при използване на намерения праг за Li. Този резултат е в съотвествие 

с резултата на Haklander and van Delden, 2003, при който от 32 предиктора 

(предимно индекси на неустойчивост) се установява, че използването на 

определените от тях прагови стойности на Li най-добре разграничават 

гръмотевичните от негръмотевичните облаци за района на Холандия; 

  Определена е класификационна функция (комбинация от индекси на 

неустойчивост, температура на 850 mb, както и от максимална стойност на 

възходящата скорост и водност в облака, получени от числена симулация с 

едномерен модел на облак), която може да служи като индикатор за развитие на 

гръмотевични облаци над Източна България в следобедните часове;  

 Определените в 0000 UTC прагове на анализираните термодинамични 

характеристики и индекси на неустойчивост, както и класификационните 

функции водят до недопустимо голямо завишаване на фалшиво 

класифицираните негръмотевични облаци като гръмотевични. 

 

В отговор на втория поставен въпрос са анализирани връзките между честотата 

FR или плътността FD на мълниите и височините на радиолокационните отражаемости 

15 dBZ, 30 dBZ, 45 dBZ. Основните резултати са: 

 Както за сутрешните, така и за следобедните часове средната стойност на 

честотата на мълниите FR и плътността на мълниите FD е значително по-голяма 

за облаци в стадий на развитието със Zmax > 45 dBZ, отколкото FR и FD за 

гръмотевични облаци в стадий на развитие със Zmax ≤45 dBZ; 
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 Не се наблюдава пряка зависимост между горната граница на облака Н15, 

височините на отражаемости 30 dBZ и 45 dBZ и FR, но има добра логаритмична 

зависимост между осреднената (в 1 km бин) честота на мълниите и височините 

на различните отражаемости както при гръмотевични облаци, развили се в 

сутрешните часове, така и при гръмотевични облаци, развили се в следобедните 

часове в стадий от развитието си със Zmax ≥ 45 dBZ. Изводите, направени за 

честотата на мълниите, са валидни и за плътността на мълниите, но устновените 

коефициенти на корелации на регресионни връзки между FD (осреднена в 1 км 

бин) и различните радиолокационни височини са по-ниски, отколкото 

определните за FR и при същите височини; 

 При всички изследвани гръмотевични облаци (с едно изключение) първа мълния 

е регистрирана, когато височината на радиолокационната отражаемост 40 dBZ, 

H40 е над 6-7 км MSL (температури по-ниски от -15 0C) и радарният връх на 

облака е над 10 km (температури по-ниски от -35 0C). Полученият резултат е в 

съответствие с резултата, от Martinez, 2001 при изследване на 12 гръмотевични 

облака над Колорадо, САЩ. Той установява, че за да се появи първа мълния, е 

необходимо облакът да има радиолокационна отражаемост 40 dBZ и височината 

на 40 dBZ да е над 7 km MSL; 

 В повечето случаи честотата на мълниите се увеличава с рязкото издигане на 

H40 над изотерма -20 0С и на H15 над -40 0C. 

Тези резултати могат да са в помощ при изготвяне на свръхкраткосрочна прогноза, 

особено за нуждите на авиацията. 

При разделяне на облаците на две извадки в зависимост от честотата на мълниите 

LFR ( aveFR ≤ 2/ min) и HFR (aveFR > 2/ min) се установява: 

 Средната стойност на продължителността с мълнии при HFR е значително по-

голяма от тази в LFR; 

 Средните стойности на H15, H30, H40 и Н45 са значително по-високи при 

гръмотевични облаци от HFR в сравнение със съответните средни стойности от 

LFR, което е в съответствие с резултати от други автори, че честотата на 

мълниите е по-голяма при по-мощни облаци; 

 Средната стойност на дебелината на слоя над -40 0C е значително по-голяма при 

HFR, отколкото в LFR. Въз основа на този резултат може да се предположи, че 

взаимодействието между graupel (градови зърна с ниска плътност) и ледени 

кристалчета в отсъствие на облачни капчици (над изотерма -40 0C) има 

значителен принос за наелектризирането на мощни гръмотевични облаци. Този 

резултат представлява определен интерес като се има предвид, че до този 

момент в литературата (с изключение на Mitzeva et al, 2006b) се приема, че 

отделеният товар при много ниски температури (при липса на водни капки) е 

незначителен. Той е мотивация за провеждане на прецизни лабораторни 
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експерименти за определяне на големината и знака на отделения товар при 

неиндуктивно взаимодействие на твърди хидрометеори при ниски температури, 

в отсъствие на водни капчици; 

 Установена е логаритмична зависимост между осреднената в 1 км бин честота 

на мълниите FR и височината на различните радиолокационни отражаемости 

H15, H30, H40 при гръмотевични облаци от HFR. Този резултат показва, че 

процесите, свързани с развитие на мощна конвекция и голяма маса на твърди 

хидрометеори, са отговорни и за наелектризиране на облаците. 

 

За да се установи дали има съществена разлика в условията в околната среда при 

развитие на гръмотевични облаци над континенталната и морската повърхност, е 

направен подробен анализ на стойностите на метеоелементи при земята и във 

височина, както и на различни индекси на неустойчивост в следобедните часове над 

България и Черно море. Основните резултати са: 

 Средните стойности на термодинамичните индекси и приземните данни са 

статистически различни при развитие на гръмотевични облаци над морска и  над 

континентална повърхност; 

 Получена е дискриминантна функция, комбинация от метеорологични елементи 

при  земята и във височина, която класифицира коректно над 98 % от случаите 

на гръмотевични облаци в зависимост от мястото им на развитие (Черно море 

или България). Този резултат показва, че комбинацията от условия в околната 

среда е съществено различна над морска и над континентална повърхност при 

развитие на гръмотевични облаци. Изводът е в подкрепа на термичната хипотеза 

за установения контраст в плътността на мълниите над море и над суша в 

следобедните часове. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

Основни приноси в дисертацията 
 

1. Определена е класификационна функция като индикатор за развитие на 

гръмотевични облаци над Източна България в следобедните часове; 

2. За първи път е установено, че по-голяма честота на мълниите се наблюдава при 

по-голяма дебелина на слоя между височината на изотерма -40 0C и върха на 

облака, което е индикация за значителния принос на неиндуктивното 

наелектризиране при сблъсъка на ледени частици в отсъствие на облачни капчици 

(под -40 0C); 

3. Намерени са класификационни функции, разделящи термодинамичните условия 

при развитие на гръмотевични облаци над България и Черно море, което е в 

подкрепа на термичната хипотеза за контраста на гръмотевичната дейност море-

суша; 

4. Установено е, че информацията за вертикалното разпределение на температурата 

и влажността в атмосферата от апроксимиран сондаж е добро приближение на 

информацията от реален аерологичен сондаж от Букурещ за територията на 

Североизточна България при развитие на мощни конвективни облаци през летния 

период. 
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