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                                                                                       Д О
                                                                                         Факултетния съвет на Физическия

факултет  на СУ”Св. Кл. Охридски”
Р Е Ц Е Н З И Я

на дисертация за образователната и научна степен “доктор” на тема “Връзка между
интензитета на валежа и наелектризирането на облаците” по научната специалност
01.04.11 - Метеорология с автор Савка Стоянова Петрова, докторант към катедрата по
метеорология и геофизика на Физическия факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски”

Рецензент:  професор, д.физ.н. Васил Методиев Андреев - чл.-кор. на БАН.

Дисертантката Савка Стоянова Петрова е родена през 1980 г. в гр. Търговище. През
2002 г. завършва специалност „физика” като бакалавър, а през 2003 г. – като магистър
по метеорология. Тя още тогава е включена в изследвания по микрофизика, динамика и
електрични процеси в конвективните облаци, което личи от дипломната й работа по
„Влияние на хигроскопичното засяване върху валежа и наелектризиране на конвектив-
вни облаци – числени експерименти”. През 2008 г. е назначена като физик в катедра
„Метеорология и геофизика”, Физически факултет на СУ„Св. Кл.Охридски” (ФзФ-СУ).
Актуалност в научен и приложен аспект и обща характеристика на дисертацията.

През последните 15-20 години се наблюдава засилен интерес към намирането на
връзки между характеристики на мълниите и валежа. Този интерес е породен от
развитието на мрежите за наблюдение, при което мълниите могат да бъдат лесно
регистрирани не само в локален, но и в световен мащаб. Това разкрива нови
перспективи за използване в метеорологията на различни характеристики на мълниите.
Една от целите на дисертацията е  установяване на връзки между характеристики на
мълниите и валежа. Така задача с фундаментален характер може да придобие и
практическа насоченост. Изучаването на тези връзки в глобален или локален мащаб,
може да доведе до по-добро разбиране на процесите в гръмотевичните облаци и на
опасните явления, свързани с тях  като наводнения, градушки, торнадо, поражения от
мълнии и други. При наличието на статистически значими резултати от такива
изследвания, получените връзки биха могли да подобрят краткосрочните и свръх-
краткосрочните прогнози, вкл. и на предупрежденията за опасни природни явление.
Значимостта на връзката между честотата на мълниите и интензитета на валежа зависи
от конкретните физикогеографски условия, което изисква изследвания за различни
райони. Това е другата основна задача на дисертацията. Анализът на публикациите по
глобалното разпределние на мълниите за период от 5 години показал, че броят и
честотата на мълниите над континентите са по-големи от тези над океаните.
Установената в глобален мащаб разлика в разпределението на мълниите над двата вида
повърхности, предизвиквала редица изследвания за изясняване на причините, които
могат да я обяснят. До сега една от основните хипотези, даваща приемливо обяснение
на тази разлика е т. нар. аерозолна хипотеза, базираща се на по-малкия брой и по-
големите облачни кондензационни ядра(ОКЯ) над море в сравнение с континентите.

Конкретни цели и структура на дисертацията. Две са конкретните цели на
труда:

1. Предишните изследвания показвали, че наличието на корелация на честотата на
мълниите и количеството на валежа зависи от конкретните физикогеографски условия
и такива връзки не могат да бъдат използвани за други райони. Затова една основна цел
на дисертацията било изследването на връзката на характеристики на мълниите като
честота и плътност с интензитета на валежа през различни интервали от денонощието
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над континенталната, бреговата и морската част на два района от Южна Европа – над
Централното и Източното Средиземноморие и над България и Черно море.

2. Друга основна цел била чрез числени симулации на гръмотевични облаци да се
изследва дали аерозолната хипотеза (основана е на разликата в ОКЯ в континентални и
морски въздушн маси) е възможно самостоятелно да обясни установената по-голяма
честота на мълниите над суша, отколкото над морска повърхност. Чрез различните
механизми на образуване на ледените кристалчета, по-конкретно, дали те се образуват
само в резултат на първична нуклеация, а участва и “размножаването” им по механизмa
на Hallet-Mossop (1974), е изследвано влиянието на ледообразуващите ядра (ЛЯ) върху
наелектризирането и валежа на морския и континентален тип облаци. Тъй като
условията за “размножаване” на ледени кристалчета са по-вероятни в морски тип
облаци, целта е да се установи, доколко различието в гръмотевичната дейност на
морския и континентален тип облаци е обусловено от различните механизми на
образуване на ледените кристалчета. В работата се сравняват резултати от числени
симулации на гръмотевични облаци при двата вида параметризации на ледообразуване
с цел да се установи дали те оказват еднозначно влияние на наелектризирането и
валежа, което би довело до равнозначното им използване в моделите на тези облаци.

Дисертацията се състои от шест глави, заключение, основни приноси и  литература.
В глава I е направен обзор на характеристиките на видовете гръмотевични

облаци, на  мълниите и начина на образуване на валеж. За да стане ясно защо се очаква
да има  връзка между мълниите и валежа в даден облак е направен кратък преглед на
основните механизми на наелектризирането на гръмотевичните облаци – конвективен,
индуктивен и неиндуктивен. Подчертано е, че неиндуктивният механизъм е приет за
главен за тези  облаци в стадия на нарастването им и за образуването на мълниите (вж.
Reynolds et al., 1957; Takahashi, 1978; Saunders et al., 1991; Latham et al 2007 ).
Основанието е, че за сега само с този механизъм се обяснява възникването на първата
мълния, т.е. интензитетът на електричното поле в облака става по-голям от критичния
за разряд (Е~150-300 kV/m) за интервал от време в рамките на определеното от
полевите измервания време, оценено на 10-20 минути след образуването на облака. В
тази глава е направен обзор на описаните в научната литература основни резултати по
изучаването на връзката и отношението между вида, количеството или интензитета на
валежа с честотата или плътността на мълниите. По-голямо внимание е отделено на
изследванията в Европа.

В глава II са описани използваните данни и предварителната им обработка.
Въпросът е много въжен за научна работа, която в голямата си част се базира на данни
от измервания, т.е. достоверността й зависи от качеството на данните В дисертацията са
използвани данни за мълниите и валежа от 134 летни дни от юни, юли и август на 2005
и 2006 г. за Централното и Източното Средиземноморие и 74 летни дни от 2006 г. за
България, Черно море и райони около него. Обработвани са данни, получени директно
от продукта на NASA- 3B42RT и данни за мълниите от наземните станции на мрежата
ZEUS, регистриращи кординатите и времето (до секунди) на разряда облак-земя.

За връзката на валежа с мълниите са анализирани данните над континенталната и
морската повърхности и над крайбрежната зона в изследваните области. За определяне
денонощното и пространствено разпределение на мълниите над разните  повърхности,
както и за изследването на връзката на мълниите и валежа, данните за мълниите са
систематизирани в регулярна мрежа с разделителна способност 0.25° x 0.25° за 3-часови
времеви интервали със среди 00UTC, 03UTC,...21UTC, както и данните за интензитета
и количеството валеж в продуктът 3B42RT на NASA. В дисертацията извадката от
случаи с валеж, придружен с мълнии се образува от данните за всяка клетка от мрежата
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(0.25° x 0.25°), където има наблюдаван валеж и е регистрирана поне една мълния за
дадения 3-часов период, а когато е наблюдавано само явлението валеж, извадката е
случаи с валеж без мълнии. В труда допълнително са изчислени величините: „плътност
на мълниите” - брой мълнии над дадена площ за определен период от време; „валежен
добив за мълния“ - количеството валеж на една мълния; както и средния валеж от
единичен случай и на единица площ за различните видове повърхности. Средното
количество валеж на единица площ над море, бряг и суша позволява сравняване над
кой вид повърхност и от кои валежни случаи (без или с мълнии) пада по-голям валеж за
анализираните денонощни времеви интервали над дадената област.

В глава III e изследвана връзката „плътност на мълниите - интензитет на валежа” за
лятото над двата изучавани района, поотделно за морска, континентална и брегова
повърхност. Представено е денонощното пространствено разпределение на мълниите в
3-часови интервали за двата райони, от където могат да се определят центровете с
максимален брой мълнии в различните времеви интервали от денонощието през лятото.

В глава IV са описани термодинамичната и аерозолна хипотези за факторите,
които могат да обяснят установената в глобален мащаб разлика в броя на мълниите над
морска и континентална повърхност. Дадени са и механизмите на ледообразуване,
параметризирани в числените модели на гръмотевичните облаци, с  които се изследва
влиянието на ледообразуващите ядра (ЛЯ) за наелектризирането и валежа на облаците.

В глава V е описан т.нар. “1.5-мерен” модел на конвективен облак, използван за
числените симулации. Представен е начинът на параметризация в този модел на
различията в ОКЯ, типични за морска и континентална въздушна маса и
параметризациите на механизма на образуване на ледените кристалчета.

В глава VI е направен анализ на числените симулации, използвани за изследване
на влиянието на ОКЯ и ЛЯ при наелектризирането и валежа на гръмотевичните облаци.
Оценена е валидността на аерозолната хипотеза, т.е. може ли самостоятелно да обясни
установената разлика в броя на мълните над морска и континентална повърхност, както
и по какъв начин включването на механизма на Hallet-Mossop в процесите на
образуване на ледените кристалчета влияе на големината на заряда в морски облаци.
Главни резултати от изследването в дисертационната работа

В дисертацията са получени редица интересни резултати, потвърждаващи изводи от
изследвания на други автора, но някои от тях са и научна новост. Главните от тях са:

Анализът на пространственото разпределение на мълниите над Централната и
Източна част на Средиземномориeто и в по-малък мащаб над България, Черно море и
включените междинни райони за указаните летни периоди показва, че честотата на
мълниите над море е по-малка спрямо континенталната повърхност, което  съответства
на установеното разпределение на мълниите в глобален мащаб (Christian et al.,2003).
По-детайлният анализ на денонощния ход на плътността на мълниите показва, че през
нощта и в сутрешните часове тя е по-голяма над море спрямо сушата, а в следобедните
и вечерни часове е по-голяма над континенталната повърхност. В двете изследвани
области (Средиземноморска; България и Черно море) за летните периоди, максимумът
на плътността на мълниите над водна повърхност е в сутрешния 3-часов интервал - 06
UTC, а над сушата, в следобедния - 12 UTC (локално време UTC+1h и UTC+2h). Затова
връзката на гръмотевичната дейност и количеството валеж над двата вида повърхности
- морска и континентална, детайлно е анализирана за посочените два интервала.

Установена е добра корелация на интензитета на валежа и плътността на мълниите,
осреднена в логаритмични интервали за интензитета на валежa в Средиземноморската
област, с по-високи коефициенти на корелация над континенталната повърхност (в
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сутрешните R=0.92, а в следобедните часове: R=0.98) отколкото над море (сутрин:
R=0.72, следобед: R=0.88). За разлика от Средиземноморския район, за района над
България и Черно море, добра корелация между интензитета на валежа и осреднената
плътност на мълниите е намерена само в следобедния интервал над сушата (R=0.98).

Получено е още, че честотата на случаите с количество валеж над определен праг,
измерено в 3-часов интервал, винаги е по-голяма при валежите с мълнии спрямо тези
без регистрирани мълнии. Това определя намерените по-високи средни стойности на
количеството валеж от гръмотевични спрямо негръмотевични случаи и в двата времеви
интервала над морска и континентална повърхност. Установени са обаче по-високи
средни стойности за количеството валеж, осреднено по площ над море в следобедните
часове и над суша в сутрешните часове от валежните случаи без мълнии спрямо
случаите с мълнии. Причината е, че за тези летни периоди, негръмотевичните случаи са
повече от гръмотевичните и разликата е по-голяма в съответните посочени интервали
над дадените повърхности над море в сутрешните часове и над суша в следобедните
часове. Анализът показва, че над море в следобедния интервал и над суша в сутрешния,
повече валеж е регистриран от облаците без мълнии, а в сутрешния интервал над море
и следобедния над суша - от гръмотевичните облаци. Ако двете изследвани области се
разделят на морска, брегова и континентална част, разпределението на количеството
валеж са аналогични на това над море и суша. Така например сутрин над море повече
валеж пада от гръмотевичните облаци, но в следобедния - от облаците без мълнии. Над
континенталната площ е обратно - в сутрешните часове повече е количеството валеж от
негръмотевичните облаци, а в следобедните от гръмотевичните. В бреговата зона на
Средиземноморска област е получено, че и в двата времеви интервала по-голямото
количество валеж е от гръмотевичните облаци спрямо от тези без мълнии. Това е така
сутрин в бреговете на Черно море, но след обяд повече валеж пада без мълнии.

Плътността на мълниите в Средиземноморския район са съизмерими над крайбре-
жните (1.54fl/km2) и континентални (1.40 fl/km2) части, а над морето е почти два пъти
по-малка спрямо над бряг и суша (0.77 fl/km2). Тя е по-висока над България (1.54fl/km2)
отколкото над крайбрежието (1.08fl/km2) и 2 пъти по-голяма от над морето (0.69 fl/km2).

За Централното и Източно Средиземноморие е установена добра корелация между
интензитета на валежа и осреднената (в логаритмични интервали на интензитета)
плътност на мълниите,  като коефициентите на корелация са по-ниски над море (0.72,
0.80), над бряг (0.75, 0.86) и са с по-високи стойности над континентите (0.89, 0.98) за
съответния сутрешен и следобеден интервал. Над България и Черно море, за разлика от
Средиземноморската област, добра корелация на интензитета на валежа и осреднената
плътност на мълниите има само в следобедния интервал над континента (0.92).

Връзката между валежа и мълниите се изучава в работата и чрез 1.5-мерен модел на
конвективен облак с изследване влиянието на ОКЯ и ЛЯ върху наелектризирането и
валежа на тези облаци. Резултатите от числените симулации показват, че разликата в
концентрацията на ОКЯ типични за морска и континентална въздушна маса, може да
доведе до по-слабо наелектризиране на морски облаци от континенталните. Така с
аерозолната хипотеза може да се обясни разликата в честотата на мълниите над морска
и континентална повърхност. В облаци с относително висока  възходяща скорост на по-
ниски нива обаче, разликата в ОКЯ може да повлияе и в обратна посока, т.е. по-силно
електрично поле да се образува в морски облаци над сушата. Анализът разкрива, че при
формиране на заряда във възходящия поток освен ОКЯ важна е и облачната динамика.

За влиянието на ЛЯ, както в някои други числени модели, така и в тази дисертация,
за параметризация на първичното ледообразуване до температури в облака Т= -25°C се
използва зависимостта на Fletcher (1962), т.е. броят на активиралите се ледени ядра
нараства експоненциално с понижаване на температурата в облака (F-параметризация).
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При Т <-25°C броят им остава постоянен (Flim-параметризация), т.е. включен е и
вторичен процес на ледообразуване -„размножаване“ на кристалчета по механизма на
Hallet-Mossop. Причината е, че зависимоста на Fletcher дава много по-високи стойности
от измерената концентрация на кристалчета при Т <-25°C  (Prupacher; Klett, 1997). В
работата е получено, че двете параметризации на първичното ледообразуване не водят
еднозначно до промяна в наелектризирането и динамиката на изследваните моделни
континентални облаци, докато при използване на Flim-параметризацията валежът се
увеличава в облачните случаи. Интересен  резултат от численото моделиране е, че при
всички възпроизвеждани морски облаци, плътността на заряда нараства, когато в
ледообразуването освен първично замръзване, участва и механизма на Hallet-Mossop.
Това може да се тълкува, че макар да се предполага този механизъм да е по-типичен в
морски облаци, той не допринася за обясняване защо континенталните облаци по-силно
се наелектризират от морските, а само води до намаляване на разликата им.

Резултати в дисертацията, които имат елементи на научни приноси
1.  За първи път e  определен денонощният ход на плътността на мълниите над

крайбрежна зона. Установено е, че за лятото над изследваните области плътността на
мълниите в ранните часове сутрин и преди обяд е по-голяма от тази над континента, а в
следобедните и вечерни часове е по-голяма от плътността на мълниите над море

2. По данни от две години за първи път е получена представа за пространственото
разпределение на мълниите и валежа в 3-часови времеви интервали от денонощието за
летния сезон над Централната и Източна част на Средиземноморието. Установено е, че
през лятото центровете с повече мълнии в сутрешните часове са в северната част на
Средиземно море, преди обяд и по обяд се изместват към бреговите райони, а след обяд
и вечер са над сушата и областите с най-голям брой мълнии са над планинските вериги.

3. С числени симулации за първи път е установено, че различието в концентрацията
и големината на ОКЯ в морска и континентална въздушна маса може да обясни по-
слабото наелектризиране на морските облаци спрямо континенталните, като резултат
от различното количество твърди хидрометеори в двата вида облаци. Този резултат е в
подкрепа на т. нар. аерозолна хипотеза за различието на броя мълни над море и суша.

4. С използвания числен модел е установено, че включването на механизма на Hallet
- Mossop за размножаване на ледените кристалчета действа в посока на намаляване на
разликата в наелектризирането на морските и континентални гръмотевични облаци.
Резултатите насочват към необходимост от лабораторни експерименти и измервания на
концентрацията на ледените кристалчета в гръмотевичните облаци в стадия им на
развитие, за определяне на най-адекватната параметризация на ледообразуването. Това
е необходимо условие за достоверно моделиране на наелектризирането на облаците.

Допълнителна информация за дисертационния труд
1. Отражение на научни резултати от дисертационния труд. За апробация на

дисертацията може да се смята факта, че част от резултатите в нея са представени на 9
международни конференции и в 8 публикации. Три от тях са в реномирани списания
(две в международни списания с импакт фактор - Atmospheric Research и една в
реномирано национално– Bulg.Geophysical J.), като в две дисертантката е първи автор и
в една-трети автор. Другите публикации са в сборници на международни конференции.
Публикациите и докладите отразяват съдържанието на дисертацията и съответстват на
изискванията за получаване на образователната и научна степен „доктор”.

До сега са намерени 7 цитирания в научни публикации в изтъкнати международни
списания - Atmospheric Research; J. of the Atmospheric Sciences; Space Science Reviews;
Atmospheric Chemistry and Physics; Atmospheric Chemistry and Physics Discussions.
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2. Познаване на състоянието на проблема. Литературната справка към дисертацията
и анализът на проведената работа показват, че авторката познава много добре
съвременното състояние на изследваните проблеми. По някои от тях личат детайлни
познания, например за влиянието на ледообразуващите ядра при наелектризирането на
гръмотевичните облаци; по механизмите за образуване на ледени кристалчета и други.

3. Авторефератът отразява коректно основното съдържание и научните приноси на
дисертацията. В някои места обясненията даже са по-добри от тези в източника.

4. Дисертантът оценява участието си в създаването на 10 колективни статии и доклади
по дисертацията така:15-20%-в 5 работи, 35%-2 работи, 50%-2 работи, 70%- в 1 работа.
   5. Нямам съществени забележки към дисертационния труд.  Част от него е
статистическа обработка и анализ на данни от измервания, което предполага известна
неопределеност на резултатите и трудности при представянето им. Смятам, че
дисертантката се е справила добре и с тази трудност, но поради спецификата си трудът
изисква повишена концентрация при четенето му. Намирам някои неточности и грешки
от редакционен характер, които не могат да повлияят на качеството на дисертацията.

Не съм убеден обаче, че липсват цитирания в работи от български автори.
Заключение. Надявам се, че фактите, посочени в рецензията представят дисертацията

като актуален научен труд със значителни качества, резултати от който са представени
в реномирани международни научни конференции и списания и намират отражение в
специализирани научни публикации от чужди автори. Дисертацията изпълнява
препоръчителните критерии във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” за
заявената претенция. Ето защо с убеденост препоръчвам на уважаемото научно жури да
присъди на Савка Стоянова Петрова образователната и научна степен “доктор”.

05.10.2012 г. Рецензент:


