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Обща характеристика на дисертацията

Актуалност на темата: През последните 15-20 години се наблюдава засилен

интерес към изучаването на връзките между характеристики на мълниите и валежа.

Този интерес е породен от факта, че мълниите могат да бъдат лесно локализирани и с

развитието в световен мащаб на мрежите за регистрация на мълнии, все повече

внимание се обръща на използването на данните от тях в метеорологията.

Изследването на връзките между характеристики на мълниите и валежа е задача както

с фундаментален характер, така и с практическа насоченост.  По-задълбоченото

изучаване 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 (наводнения, градушки, торнадо, мълнии и други). При наличието на

статистически значими резултати, получените връзки биха могли да се използват за

подобряване на краткосрочните и свръхкаткросрочните прогнози, с цел

предупреждения за някои опасни природни явление. Връзката и отношението между

честотата на мълниите и интензитета на валежа зависи от конкретните

физикогеографски условия, което определя необходимостта да бъдат направени

изследвания за различни райони. В литературата, анализът на глобалното

разпределние на мълниите (за период от 5  години)  показва,  че броят и честотата на

мълниите над континентите  е по-голяма от тази над океаните. Установената в

глобален мащаб разлика в разпределението на мълниите над двата вида повърхности,

води до редица изследвания за изясняване на причините, които могат да я обяснят. До

момента една от основните хипотези, която се опитва да обясни установената разлика

е т. нар. аерозолна хипотеза, която се основава на по-малкия брой и по-големи

облачни кондензационни ядра (ОКЯ) над море спрямо над континентите.

Цел и структура на дисертацията: Една от целите на дисертацията е

изследване на връзката и отношението между плътността на мълниите и интензитета

на валежа над морската, континенталната и бреговата част на Централното и Източно

Средиземноморие и над България и Черно море в различни времеви интервали от

денонощието. Друга цел в настоящата работа е чрез числени симулации на

гръмотевични облаци, да се изследва дали аерозолната хипотеза (основаваща се на

разликата в ОКЯ, типични за морска и континентална въздушна маса) самостоятелно

е възможно да обясни установената по-голяма честота на мълниите над суша,

отколкото над морска повърхност. Чрез различните механизми на образуване на
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ледените кристалчета, по-конкретно, дали те се образуват само в резултат на първична

нуклеация или има условия и за “размножаването” им в резултат на механизмa на

Hallet-Mossop е изследвано влиянието на ледообразуващите ядра (ЛЯ) върху

наелектризирането и валежа на морския и континентален тип облаци. В предвид, че

условията за “размножаване” на ледени кристалчета (механизъм на  Hallet-Mossop) са

по-вероятни в морски тип облак, 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 настоящата

дисертация се сравняват резултати от числените симулации на гръмотевичните

облаци при два различни вида параметризации на първичното ледообразуване, с цел

да се установи дали оказват еднозначно влияние върху наелектризирането и валежа,

което би довело до равнозначното им използване в моделите на гръмотевичните

облаци.

В глава I е направен обзор на съществуващите в научната литература

определения, въпроси и хипотези, свързани с наелектризирането и валежа на

гръмотевичните облаци.

В глава II са описани използваните данни за мълниите и валежа и начина им на

обработка.

В глава III е изследвана връзката между плътността на мълниите и интензитета

на валежа през летния сезон над Централната и Източна част на Средиземноморието

и в регионален мащаб над България и Черно море. Подробни изследвания са

направени над морската и континентална част на разглежданите области за двата 3-

часови времеви интервала с регистриран максимален брой мълнии над море и

съответно над суша. Впоследствие с цел да бъде намалено влиянието на

крайбрежните райони, така че да се изследва връзката между валеж и мълнии над

чисто морски и чисто континентални райони, както и над крайбрежните области

данните са анализирани поотделно за морска, брегова и континентална повърхност.

Представено е денонощното-пространствено разпределение на мълниите в 3-часови

интервали за изследваните области, от където могат да се определят центровете с

максимален брой мълнии за различните времеви интервали от денонощието на

дадените летни периоди.

В глава IV са представени двете съществуващи хипотези за факторите, които

могат да обяснят установената в глобален мащаб разлика в броя на мълниите над

морска и континентална повърхност - така наречените термична и аерозолна
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хипотеза. Направен е кратък преглед на механизмите на ледообразуване,

параметризирани в числените симулации на гръмотевичните облаци, чрез които е

изследвано влиянието на ледообразуващите ядра (ЛЯ) върху наелектризирането и

валежа на облаците.

В глава V е описан използваният за числените симулации 1.5 мерен модел на

конвективен облак, начинът на параметризация в модела на разликата в облачните

кондензационни ядра (ОКЯ), типични за морска и континентална въздушна маса и

параметризациите на механизма на образуване на ледените кристалчета.

В глава VI е направен анализ на резултатите от числените симулации, свързани

с изследване на влиянието на ОКЯ и ЛЯ върху наелектризирането и валежа на

гръмотевичните облаци. Дискутирана е възможността аерозолната хипотеза

самостоятелно да обясни установената разлика в броя на мълните над морска и

континентална повърхност, както и по-какъв начин влияе включването на механизма

на Hallet-Mossop в процеса на образуване на ледените кристалчета върху големината

на заряда в морския тип облак.

Метод на изследванията:   За определяне на денонощното и пространствено

разпределение на мълниите над различните видове повърхности, както и за

изследването на връзката между мълниите и валежа, използваните данни са

систематизирани в регулярна мрежа с разделителна способност 0.250 х 0250 за 3-

часови времеви интервали със среди 0000UTC, 0300 UTC,.... 2100 UTC.  Също така с

помощта на 1.5 мерен модел на конвективен облак чрез числени симулации е

изследвано влиянието на ОКЯ и ЛЯ върху наелектризирането и валежа на

гръмотевичните облаци.

Обща характеристика на научните приноси: За първи път се изчислява

плътността на мълниите над крайбрежна зона и се определя денонощния й ход за

летния период над разглежданите области, като е установено, че плътността на

мълниите освен над континентална повърхност (което е известно от литературата), а и

над бряг е по-голяма от тази над море. За пръв път числено 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, което да е една от причините за по-малкия брой

наблюдавани мълнии над море спрямо над суша. Получено е, че вторичното

ледообразуване, включващо механизма на размножаване на ледените кристалчета

(Hallet-Mossop) действа в посока за намаляване на разликата в наелектризирането на
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морските и континентални облаци.

Практическо значение: Резултатите в дисертацията насочват към

необходимостта от провеждане на лабораторни експерименти и измервания на

концентрацията на ледените кристалчета в гръмотевичните облаци в стадия им на

развитие, за да бъде определена възможно най-адекватната параметризация на

първичното ледообразуване, което е необходимо условие за адекватно моделиране на

наелектризирането на облаците.

Апробация на дисертацията: По-голямата част от резултатите описани в

дисертацията са докладвани на 9 международни конференции и изложени в 8

публикации. Три от публикациите са в реномирани списания (една в национално

списание и  две в международни с импакт фактор), от които 2 са в съавторство, като

първи автор и една като трети автор. Останалите публикации са отпечатани в

сборници на международни конференции. Към настоящия момент са известни 7 техни

цитирания в научни публикации.

Съдържание на дисертацията

I. Гръмотевични облаци – наелетризиране и валеж

В тази глава на дисертацията е направен обзор на характеристиките на

различните видове гръмотевични облаци, на видовете мълнии и начина на образуване

на валеж. За да стане ясно защо се очаква да съществува връзка между мълниите и

валежа в даден облак е направен кратък преглед на основните механизми на

наелектризирането на гръмотевичните облаци – конвективен, индуктивен и

неиндуктивен. Обърнато е внимание, че неиндуктивният механизъм е приет за главно

отговорен за наелектризирането на облаците в стадия им на развитие (Reynolds et al.,

1957; Takahashi, 1978; Saunders et al., 1991; Latham et al 2007 и други), понеже това е

механизмът, при който интензитетът на електричното поле в облака става по-голям от

критичният за разряд (Е~150-300 kV/m) за такова време, че да обясни възникването на

първата мълния в рамките на известното от полевите измервания време: до 10-20

минути след образуването на облака.  В настоящата глава е направен обзор на

описаните в научната литература основни резултати относно изучаването на връзката

и отношението между вида, количеството или интензитета на валежа с честотата или

плътността на мълниите.
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II. Описание на използваните данни и тяхната предварителна подготовка

В глава II е описан начинът на обработка на използваните в дисертацията

данни за мълниите и валежа, които обхващат 134 летни дни от юни, юли и август на

2005г. и 2006г. за Централното и Източно  Средиземноморие (5° - 45° E  и 30° - 48° N)

и 74 летни дни от 2006г. за България, Черно море и граничещите с него райони (22°-

42° E  и  41° - 47°N). Посочени са източниците на данни:

- данните за сумарното количество валеж от три часа (AccR(mm)) и

интензитета на валежа (Rain ratе(мм/ч)) са взети директно от 3B42RT - продуктът на

NASA http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/TRMM_V6.3B42.2.shtml .

- предоставената информация за мълниите е от наземните измервателни

станции на ZEUS мрежата, която включва географските координати на

местоположението на разряда и времето на регистрация на разряда облак-земя с

точност до секунда.

При изучаване на връзката между валежа и мълниите, анализът на данните е

направен за над два вида повърхности, морска и континентална. Впоследствие е

отделена крайбрежната зона, като са обработени и анализирани данните над море,

суша и бряг за изследваните области. За определяне на денонощното и

пространствено разпределение на мълниите над различните видове повърхности,

както и за изследването на връзката между мълниите и валежа, използваните данни

за мълниите са систематизирани в регулярна мрежа с разделителна способност 0.25о

х 025о в 3-часови времеви интервали със среди 0000UTC, 0300 UTC,.... 2100 UTC,

както данните за интензитет и количество валеж в продуктът 3B42RT  на NASA.  В

рамките на настоящата дисертация извадката от валежни случаи съпроводени с

мълнии се образува от данните за всяка клетка от мрежата (0.25° x 0.25°), където има

наблюдаван валеж и регистрирана поне една мълния за дадения 3 часов период, а

клетките от мрежата,  където е наблюдавано само явлението валеж формират

извадката от случаи с валеж без мълнии. В дисертацията допълнително са изчислени

плътност на мълниите (брой мълнии на единица площ за определен период от

време), величината „валежен добив за мълния“ (количеството валеж [kg] на една

мълния), средното количество валеж от случай и средно количество валеж на

единица площ за различните видове повърхности от случаите, съпроводени с

мълнии и случаите без мълнии. Изчисляването на средното количество валеж на

единица площ за над море, бряг и суша, дава информация над кой вид повърхност и

от кои валежни случаи (с или без мълнии) пада по-голямо количество валеж за

http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/TRMM_V6.3B42.2.shtml.�
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анализираните денонощни времеви интервали  над дадената област.

III. Денонощен ход на плътността на мълниите и връзката им с

интензитета на валежа над различни видове повърхности.

В рамките на тази глава са представени резултати, свързани с изследване на

връзката между плътност на мълниите и интензитет на валежа през летния сезон в

различни времеви интервали от денонощието над съответната морска и

континентална част на Централното и Източно Средиземноморие (Petrova et al.,2007,

2009) и на изследваната област, България, граничещите с Черно море райони и Черно

море. Впоследствие с цел да бъде намалено влиянието на крайбрежните райони, така

че да се изследва връзката между валеж и мълнии над чисто морски и чисто

континентални райони, както и над крайбрежието данните са анализирани поотделно

за морска, брегова и континентална повърхност (Petrova et al., 2011).

Денонощен ход на плътността на мълниите и връзката им с

интензитета на валежа в различни времеви интервали над морска и

континентална повърхност.

Анализът на пространственото разпределението на мълниите над Централната

и Източна част на Средиземномориeто (сравни фиг. III.7. и фиг. III.8) и в регионален

мащаб над България, Черно море и разглежданите граничещи райони за изследваните

летни периоди показва, че плътността на мълниите над море е по-малка отколкото над

континенталната повърхност (горен десен ъгъл на III.9.  и фиг.  III.21.),  което е в

съответствие с установеното разпределение на мълниите в глобален мащаб (Christian

et al., 2003).

От друга страна,  от денонощния ход на плътността на мълниите се вижда,  че

през нощта и в сутрешните часове плътността на мълниите е по-голяма над море

спрямо над суша, а в следобедните и вечерни часове е обратно (десни панели на фиг.

III.9. и фиг. III.21.), което е в съответствие с денонощното разпределение на броя

мълнии, представено в работата на Kotroni and Lagouvardos (2008), за изследваната от

тях през летния сезон Средиземноморска област. При двете разглеждани области в

настоящата дисертация (Средиземноморската, България и Черно море) през летния

сезон, пикът на плътността на мълниите над водна повърхност е намерен в сутрешния

3-часов интервал със среда 0600 UTC, а над суша в следобедния - 1200 UTC

(локалното време е UTC+1h или UTC+2h).



9

Фиг. III.8. Пространствено разпределение на мълниите (в регулярна мрежа с

разделителна способност 0.25ох0.25о)  над Централната и Източна част на

Средиземноморието за юни, юли и август на 2005/2006.

0    100    200    300   400    500   600   700   800   900   1000  2000  3000  5000  <

Фиг. III.7. Географска карта на изследваната област - Централната и Източната част

на Средиземноморието (5° - 45° E  и 30° - 48° N)
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Според Boccippio et al. (1999)  и Seity et al. (2001)  максимумът на броя мълнии над

суша също се наблюдава  в следобедните часове.  Altaratz et al., 2003 получава, че  над

морска повърхност максимумът на броя мълнии е в по-ранен час в 0300 UTC, а над

суша в 1100  UTC, но неговите изследвания са направени за зимните сезони на 1995-

1999 година над Източното крайбрежие на Средиземноморието и  Северната и

Централна част на Израел.

При изследване на връзката между интензитет на валежа и плътност на

мълниите над двата вида повърхности: морска и континентална, в Дисертацията е

проведен детайлен анализ в двата 3-часови времеви интервала с регистриран

максимален брой мълнии над море (сутрешен интервал - 0600 UTC) и съответно над
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Фиг. III.21. Денонощно разпределение на плътността на мълниите (в 3-часови

времеви интервали) над България, Черно море и граничещите с него райони за

летният сезон на 2006 година: ляв панел - над цялата изследвана област; десен панел

– над морска (бели колони) и континентална (цветни колони) повърхност
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Фиг. III.9. Денонощно разпределение на плътността на мълниите (в 3-часови

времеви интервали) над Централното и Източно Средиземноморие за летният сезон

на 2005/2006: ляв панел- над цялата изследвана област; десен панел –над морска

(бели колони) и континентална (цветни колони) повърхност
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суша (следобеден интервал – 1200 UTC).

В рамките на настоящото изследване е установено, че няма линейна корелация

между интензитета на валежа и плътността на мълниите, поради това в процеса на

търсене на връзка между двете величини, плътността на мълниите е oсреднена в

логаритмични интервали на интензитета на валежа (0.001, 0.002…. 1, 2.......10,

20…100) mm/h.  Резултатите показват, че има статистически значима корелация между

интензитета на валежа и осреднената плътност на мълнииите, за разглежданата

Средиземноморска област (фиг. III.10), като по-високи са коефициентите на корелация

над континенталната повърхност (в сутрешните: R=0.92 и следобените часове:

R=0.98) отколкото над море (сутрин: R=0.72, следобед: R=0.88). Прави впечатление,

че коефициентите на корелация в сутрешните часове са по-ниски от тези в

следобедните над съответните разглеждани повърхности. За разлика от резултатите,

получени за Средиземноморския район, за България и Черно море корелация между

интензитета на валежа и осреднената плътност на мълнииите е намерена само в

следобедния интервал над суша (R=0.98).
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Фиг. III.10. Интензитет на валежа (rain rate), като функция на осреднената плътност

на мълниите (ave dens), в логаритмични интервали на интензитета на валежа, в

сутрешните (ляв панел) и следобедните часове (десен панел) над морска (горен

панел) и континентална повърхност (долен панел). R – коефициент на корелация

между интензитета на валежа и осреднената плътност на мълниите, при ниво на

значимост a=0.05, като критичната стойност на коефициента на линейната

корелация е 0.35.
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Резултатите показват, че процентът на случаите с валеж над даден праг е винаги

по-голям за случаите, съпроводени с мълнии, спрямо без мълнии (виж Таблица III.2 и

Таблица III.3). Процентът е определен като от 100% се извади получения от

резултатите кумулативен процент, съответстващ на дадения праг количество валеж

при всяка изследвана извадка. На фиг. III.11, се вижда че честотата на случаите към

по-високите стойности на количеството валеж (регистрирания в 3-часов интервал) е

по-голяма, когато има регистрирани мълнии спрямо когато няма.

Таблица III.2. Процент на случаите (с и без мълнии) с регистрирано количество валеж по-

голям от 1  mm,  2.5  mm,  5  mm  и 10  mm  в 3-часовия сутрешен (0600 UTC) интервал над

морска и континентална повърхност. Средна стойност на „валежния добив”- mean RY

0600 UTC (4:30-7:30) Брой
случаи

Процент на случаите с регистрирано количество
валеж (в 3-часов интервал) по-голям от mean RY

(kg/flash)1mm
log(1)=0

2.5mm
log(2.5)=0.4

5mm
log(5)=0.7

10mm
log(10)=1

над море

Случаи без
мълнии 3474 70.21% 49.86% 28.27% 9.47%

Случаи
съпроводени

с мълнии
1830 94.27% 80.77% 60.39% 33.28% 1.35x109

над суша

Случаи без
мълнии 23965 84.32% 51.78% 23.46% 4.57%

Случаи
съпроводени

с мълнии
4826 92.98% 72.65% 47.97% 22.23% 1.37 x109

Таблица III.3. Процент на случаите (с и без мълнии) с регистрирано количество валеж по-

голям от 1 mm, 2.5 mm, 5 mm и 10 mm в 3-часовия следобеден (1200 UTC) интервал над

морска и континентална повърхност. Средна стойност на „валежния добив”- mean RY

at 1200 UTC (10:30-13:30) Брой
случаи

Процент на случаите с регистрирано количество
валеж (в 3-часов интервал) по-голям от: mean RY

 (kg/flash)1mm
log(1)=0

2.5mm
log(2.5)=0.4

5mm
log(5)=0.7

10mm
log(10)=1

над море

Случаи без
мълнии 5042 72.60% 47.05% 24.10% 8.59%

Случаи
съпроводени

с мълнии
2035 98.88% 71.01% 47.43% 21.43% 1.24 x109

над суша

Случаи без
мълнии 35244 74.31% 37.29% 14.51% 2.95%

Случаи
съпроводени

с мълнии
26731 85.86% 54.28% 29.50% 12.40% 7.34 x108

.
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Анализът разкрива, че процентът на случаите с количество валеж над даден праг

е по-голям при гръмотевичните облаци, но поради факта че получените извадки са с

различен размер (виж колона 3- “Брой случаи” в Таблица III.2 и Таблица III.3), броят

случаи с валеж над даден праг не е винаги по-голям, когато има мълнии, спрямо

когато няма за съответния интервал над дадената повърхност.  Това ясно се вижда на

фиг. III.12, където са сравнени разпределенията на броя случаи с и без регистрирани

мълнии при определено количество валеж над дадената повърхност. Резултатите

показват,  че общият брой валежни случаи без мълнии и в двата времеви интервала и

над море и над суша винаги е по-голям от броя случаи с мълнии. На фиг. III.12 се

забелязва, че разпределението на гръмотевичните случаи и техния пик са изместени

на дясно към по-високите стойности на количеството валеж спрямо разпределението

и пика на валежните случаи без мълнии.
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Фиг. III.11. Честотно и кумулативно разпределение на броя на валежните случаи

съпроводени с мълнии (тъмни колони) и без мълнии (светли колони) с определено

количество валеж (в логаритмична скала), регистриран в 3-часовите интервали:

сутрешен (ляв панел) и следобеден (десен панел) над морска (горен панел) и

континентална (долен панел) повърхност.
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Следователно и определените средни стойности на количеството паднал валеж

от гръмотевичен случай са по-високи спрямо от негръмотевичен и над двата вида

повърхности (фиг. III.13 - горен панел). Получените по-големи средни стойности за

валежа от гръмотевичен случай, не са показател, че общото количество валеж паднало

на земната повърхност от тези случаи за изследваните периоди (сутрешен и

следобеден) е по-голямо спрямо от случаите без регистрирани мълнии. В подкрепа са

резултатите показани на фиг.III.13 - долен панел, където са сравнени стойностите на

количеството регистриран валеж осреднено по площ за морска и континентална

повърхност през изследваните часове. Големината на анализираната морска площ е 37

% от цялата изследвана територия, а останалите 63 % съответстват на разглежданата
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Фиг. III.12. Разпределение на броя случаи без мълнии (светли колони) и

съпроводени с мълнии (тъмни колони)  при определен валеж, измерен в 3-часови

интервали: сутрешен (ляв панел) и следобеден (десен панел) над морска (горен

панел) и над континентална (долен панел) повърхност. Горен десен ъгъл-общ брой

случаи с и без мълнии.
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континентална площ.  Поради тази причина,  за да е възможно сравняването на

количеството валеж над море и суша е изчислено количеството валеж на единица

площ (морска и континентална) от гръмотевичните и негръмотевични случаи за

изследваните периоди: сутрешен и следобеден (фиг. III.13 - долен панел).

Анализът на резултатите показва, че над море за изследвания сутрешен период,

валежът паднал от гръмотевичните случаи спрямо този от случаите без мълнии е по-

голям, докато за следобедния, по-голямото количество валеж е от негръмотевичните

случаи. Над континенталната повърхност е обратно, за сутрешните часове двойно по-

голямо количество валеж е регистриран от случаите без мълнии спрямо от случаите,

съпроводени с мълнии, докато в следобедните часове повече валеж има от

гръмотевичните облаци. Анализът разкрива, че броят на валежните случаи с

регистрирани мълнии са около 2,5 и 5 пъти по-малко от броя на случаите без мълнии,

съответно за следобедния интервал над море и за сутрешния над суша,  което

допринася за по-голямото количество валеж от негръмотевичните облаци спрямо

гръмотевичните в тези интервали. При другите извадки (над море в сутрешните

часове и над суша в следобедните) също повече на брой са случаите на валеж без

Фиг. III.13.  Средно количество валеж от случай ( горен панел) и средно количество

валеж на единица площ (долен панел) от валежните случаи без мълнии (светли

колони) и от съпроводените случаи с мълнии (тъмни колони) над морска и

континентална повърхност  в сутрешния  и следобеден интервал.
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мълнии (виж фиг.III.12-ляв горен и долен десен панел), но разликите между броя

случаи с и без мълнии са по-малки спрямо тези в горепосочените извадки,  а и

гръмотевичните случаи с валеж над определен праг (около 10 mm) преобладават над

валежните без мълнии. Съответно и количесвото валеж от гръмотевичните облаци в

посочените извадки (над море в сутрешните часове и над суша в следобедните) е

повече отколкото от облаците без мълнии. Според направения анализ, по-голямото

количество регистриран валеж дали е от гръмотевичните облаци или от облаците без

мълнии се променя в зависимост от времевия интервал (сутрешен или следобеден) и

от това над какъв вид повърхност се развиват облаците (морска или континентална).

Направените аналогични изследвания за България, Черно море и граничещите с

него райони, показаха същите резултати както за разглежданата Средиземноморска

област: средните стойности на количеството валеж от гръмотевичен случай са по-

високи отколкото от негръмотевичен в разглежданите интервали и над двата вида

повърхности, докато стойностите на осредненото количество валеж по площ от

случаите съпроводени с мълнии са по-големи от тези без мълнии само за сутрешните

часове над Черно море и за следобедните над България и анализираните граничещи с

Черно море райони.

В настоящата работа са намерени средните стойности на „валежния добив“ -

mean  RY  (количество валеж на мълния [kg/flash]  )  над суша и море,  за двата

изследвани интервала. Резултатите показват, че  стойностите на „валежния добив“ над

Черно море и над континенталната повърхност (България и изследваните граничещи с

Черно море райони) в сутрешните часове са съизмерими, докато в следобедния

интервал над Черно море „валежният добив“ (mean RY = 1.22 x109kg/fl) е

приблизително 1.5 пъти по-голям отколкото над суша  (mean RY = 8.07 x108kg/fl).

Анализът показва, че по-ниските стойности на „валежния добив“ над континентална

повърхност се дължат, на по-големия брой мълнии регистрирани в следобедния

интервал над суша. Резултатите  за  „валежния добив“ (виж Таблица III.2. и Таблица

III.3. ) над Централната и Източна част на Средиземноморието са аналогични с тези за

над България и Черно море. До момента не са изветни изчисления за „валежния

добив“ в различни времеви интервали, но резултатите, получени за следобедния

интервал, са в съответствие с намерените по-високи стойности за  „валежния добив“

над морска повърхност спрямо над континентална от  Petersen and Rutledge (1998) и

Jayaratne and Kuleshov (2006).
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Денонощен ход на плътността на мълниите и връзката им с интензитета

на валежа в различни времеви интервали над морска, брегова и континентална

повърхност.

На фиг. III.15. е представено денонощното-пространствено разпределение на

мълниите над Централната и Източна част на Средиземноморието, в 3-часови времеви

интервали от денонощието, през летния сезон. От фиг.  III.15.  могат да се видят

районите с най-голяма честота на мълниите,  което е показател за изследваната

Средиземноморска област, къде и в кои часове от денонощието има по благоприятни

условия за развитие на повече гръмотевични облаци или се развиват облаци с по-

голяма честота на мълниите. Анализът показва, че през летния период, центровете с

по-голям брой мълнии в сутрешните часове се намират в Северната част на

Средиземно море (Адриатическо, Йонийско, Лигурско и Северно Егейско море),

преди обяд и по обяд се изместват към съответните брегови райони, а в следобедните

часове и вечер се намират над сушата, като се забелязва, че областите с максимален

брой мълнии в следобедните часове са над съответните планински вериги. От

пространственото разпределение на мълниите се вижда, че има центрове с

максимален брой мълнии и над крайбрежните райони.  Поради това, с цел да бъде

намалено влиянието на крайбрежните райони, така че да се изследва връзката между

валеж и мълнии над чисто морски и чисто континентални райони, както и над

крайбрежните, данните са анализирани поотделно за трите вида повърхности: морска,

брегова и континентална (Petrova et al., 2011)

На фиг.  III.16  и фиг.  III.28.  е представен денонощният ход на плътността на

мълниите над море, бряг и суша съответно над изследваната Средиземноморска

област и над България, Черно море и граничещите с него райони.  Вижда се , че

маскималната стойност на плътността на мълниите над Черноморското крайбрежие е

в интервала с център 0900  UTC,  докато за разглежданата крайбрежна зона на

Средиземноморската област е в 3-часовия интервала с център 1200 UTC.  Анализът

разкрива, че когато данните са разделени в три извадки (море, бряг и суша)

маскималните стойности на плътността на мълниите над море и суша са в същите

интервали ( 0600 UTC и 1200 UTC, съответно) както, когато са разделени в две

извадки (морска и континентална). Резултатите показват (фиг. III.16-горен десен ъгъл),

че плътността на мълниите за изследваните летни сезони на 2005/2006 над

крайбрежните (1.54 fl/km2) и континентални (1.40 fl/km2) райони на Централното и
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Фиг. III.15. Пространствено разпределение на мълниите в съответните 3-часови времеви интервали
(отбелязани със средите на интервалите: 0000 UTC; 0300 UTC… 2100 UTC) в мрежа с разделителна
способност 0.25ох025о над Централното и Източното Средиземноморие през летните месеци юни,
юли и август на 2005/2006.
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Източно Средиземно са съизмерими, а над водна повърхност е почти два пъти по-

малка спрямо над бряг и суша (0.77 fl/km2). От фиг. III.28. се вижда, че над България и

разглежданите граничещи райони, плътността на мълниите е по-висока (1.5 fl/km2)

отколкото над Черноморското крайбрежие (1.1 fl/km2) и около два пъти по-голяма

спрямо плътността на мълниите над Черно море (0.7 fl/km2).

Когато даните са анализирани за над трите вида повърхности на изследваната

Средиземноморкса област за коефициентите на корелация между интензитета на

валежа и осреднената плътност на мълниите са получени високи стойности.

Плътността на мълниите е oсреднена в логаритмични интервали на интензитета на

валежа (0.001, 0.002…. 1, 2.......10, 20…100) mm/h в сутрешните и следобедни часове

над съответната повърхност. Анализът показва, че и в двата изследвани интервала
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коефициентите на корелация са най-ниски над море, по-високи над бряг и с

максимални стойности над континентите. Отново за сутрешния интервал са намерени

по-ниски коефициенти на корелация (0.72, 0.75, 0.89) спрямо следобедния (0.80, 0.86,

0.98) съответно за над море, бряг и континент. За над България, разглежданите

граничещи райони и Черно море много добра корелация на интензитета на валежа и

осредненото плътност на мълниите е намерена само за следобедния интервал над

континенталната повърхност.

Анализът на резултатите за количеството валеж над трите вида повърхности за

изследваните летни  времеви интервали  над разглежданите области показва, че най-

голям валеж на еденица площ е регистриран над континентите, по-малък над бряг и

най-малък над море. При разделяне на двете изследвани области (Централното и

Източно Средиземномориe, България и Черно море)  на морска, брегова и

континентална част за разпределението на количеството валеж над море и суша

резултатите са аналогични на получените, когато данните бяха анализирани само за

над морска и континенална повърхност. Получени са по-високи средни стойности на

количеството валеж от гръмотевичен случай спрямо от негръмотевичен и над трите

вида повърхности за разглежданите времеви интервал. Анализът на  резултати за

осредненото количество валеж по площ от случаите с и без мълнии над море, бряг и

суша и за двете изследвани области показват :

- над море в сутрешния интервал повече валеж е регестриран от

гръмотевичните облаци, докато в следобедния от облаците без мълнии;

- над континенталната повърхност е обратно - в сутрешните часове повече е

количеството валеж от негръмотевичните облаци, а в следобените от гръмотевичните;

- за бреговата зона на изследваната Средиземноморка област е получено, че и в

двата времеви интервала по-голямото количество валеж е от гръмотевичните облаци

спрямо от облаците без мълнии, докато това е така за бреговота зона на Черно море в

сутрешния интервал, а за следобедния е обратно - повече валеж има от

негръмотевичните облаци.
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IV. Влияние на облачните кондензационни ядра и ледообразуващи ядра

върху наелектризирането на облаците - въведение

В глава IV  са описани двете хипотези за факторите,  които могат да обяснят

установената в глобален мащаб разлика в броя на мълниите над морска и

континентална повърхност - така наречената термична и аерозолна хипотеза.

Обърнато е вниманиe, че в настоящата дисертация се оценява валидноста на

аерозолната хипотеза, чрез числени симулации на разликата в ОКЯ, типични за

морска и континентална въздушна маса.  В основата на аерозолната хипотеза е че има

повече на брой и по-малки облачни кондензационни ядра (ОКЯ) над суша спрямо над

водна повърхност. Поради това концентрацията на облачните капчици в

континентален тип облак обикновенно е по-висока (около 1-2 порядъка) спрямо в

морския тип облак (Rogers and Yau, 1989). Очаква се, че разликите в концентрацията и

големината на ОКЯ над океана и над сушата, могат да доведат до изменения в

микрофизичните характеристики на облака, което съществено да повлияе на

наелектризирането му.

В дисертацията, чрез различните механизми на образуване на ледените

кристалчета, по-конкретно, дали те се образуват само в резултат на първична

нуклеация или има условия и за “размножаването” им в резултат на механизмa на

Hallet-Mossop е изследвано влиянието на ледообразуващите ядра (ЛЯ) върху

наелектризирането и валежа на морския и континентален тип облаци. Това изследване

е породено от факта, че доминиращият механизъм за наелектризиране на

гръмотевичните облаци в стадия им на развитие е неиндуктивният, при който

големината и знакът на отделения електричен товар при сблъскване и отскачане на

градови зърна (с ниска плътност) и ледени кристалчета съществено зависи както от

водността и температурата в облака,  така и от  големината и концентрацията на

ледените частици (Reynolds et al. (1957), Takahashi (1978), Jayaratne et al. (1983),

Saunders et al. (1991). В зависимост от механизма на образуване на ледените

кристалчета, концентрацията им в облака ще е различна, поради което се очаква

механизмът да има директно влияние върху електричния заряд в гръмотевичните

облаци или да повлияе върху микрофизичните и динамични характеристики на

облаците, което от своя страна допълнително да доведе до промяна в

наелектризирането на гръмотевичните облаци. Предвид, че по-подходящи  условия за

“размножаване” на ледените кристалчета (механизъм на Hallet-Mossop) има в морския

тип облак, целта е да се установи, доколко различието в гръмотевичната дейност на
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морския и континентален тип облаци зависи от този механизъм

V. Описание на числения модел на конвективен облак

В тази глава е описан използваният в настоящата дисертация  числен модел на

конвективен облак  на Андреев и др. (1979), доразработен от  Мицева (1985),  Mitzeva

et al. (2003). Численият модел е 1.5-мерен, с параметризирана микрофизика и

наелектризиране, основаващо се на лабораторните експерименти в Brooks et al.,1997.

В числения модел конвективният облак се разглежда като състоящ се от две

части - активна и неактивна облачна маса. Активната облачна маса (образувана от

последователно издигащи се сферични термици) формира възходящия поток в облака,

докато неактивната маса (формирана от вече спрели термици)  е неподвижна и

изотропно разширяваща се под влияние на турбулентна дифузия. За всеки издигащ се

термик по време на преминаване през неактивната част, която е образувана от

дифундиращите термици, тя съдържа облачни капки, ледени кристали и водна пара.

По такъв начин неактивната маса на облака създава по-благоприятни условия за

последователно издигащите се термици спрямо околния безоблачен въздух. В

дисертацията е разгледано електричното поле във възходящия поток на облака.

Изпадането на валеж от издигащите се термици се моделира като при Cotton

(1972), чрез изпадане на тази част от валежните капки и кристали (Sr и Srf съответно),

чиито скорости на падане са по-големи от възходящата скорост на термика. Моделът

не дава информация за падналия на земята валеж, но за него може да се съди по

изпадналите в облака хидрометеори. Колкото е по-голяма количеството маса на

падащите валежни капки и валежни кристали в облака, толкова повече валеж ще

достигне до земната повърхност.

5.5. Параметризация на влиянието на облачните кондензационни ядра

(ОКЯ)

В  числения модел превръщането на облачните капчици  Sc във валежни Sp е

параметризирано чрез уравнението на Kessler (1969)

)( 01 SSk
dt

dS
dt

dS
c

cp -=-= ,                                                      (V.6)

където So е праг на водността, след който започва автопревръщането на облачните

капчици във валежни, а k1  е скоростта на автопревръщане. Численото симулиране  на
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морските и континентални облаци е постигнато, чрез използването на различни

стойности за So и k1  в уравнението (V.6). При по-ниски стойности за прага на

водността So и по-големи стойности за скоростта на автопревръщане k1, по-рано и по-

бързо ще се образуват големи валежни капки. Предполага се, че колкото са по-големи

по размери и по-малко на брой ОКЯ, толкова по-рано и по-бързо се образуват големи

валежни капки. Известно е, че една от основните разлики между облаци, образували

се в континентални и морски въздушни маси е по-малкото на брой и по-големи  ОКЯ

в морскита въздушна маса, поради което валежните капки се образуват по-рано

отколкото в континентален тип облаци. Поради това, подобно на Orville et al. (1999),

за да се възпроизведе с конкретния числен модел развитието на морски тип облак са

приети по-малки стойности за прага на водността So (g/m3) (между 0.01 и 0.1) и по-

големи стойности за скоростта на автопревръщане k1(s-1) (0.02-0.01) спрямо в

континентален тип облак (So : 0.5-1  и   k1: 0.002 – 0.001)

5.6. Параметризация на влиянието  на ледообразуващите ядра (ЛЯ)

 В използвания числен модел е прието, че облачните кристалчета се образуват за

сметка на замръзване на водните капчици, като концентрацията на ледените

кристалчета зависи от температурата, както концентрацията на активиралите се ЛЯ

съгласно съответната параметризация. За да се изследва влиянието на ЛЯ върху

наелектризирането на морски и континентлен тип облаци в модела са използвани три

параметризации за образуване на ледените кристалчета:

Първично ледообразуване:

· параметризация на Fletcher (F-параметризация):  броят на ледените

кристалчета нараства експоненциално с намаляване на температурата (Fletcher, 1962)

( ) [ ]TATN i D= bexp ,                      (V.7.)

където iN  е броят на ледените кристалчета и TD = Т-273.15 е преохлаждането в

облака, T –  температурата в облака,  а A и b  са параметри със стойности 0.01  m-3 и

( ) 16.0 -K  съответно.

· параметризация на Fletcher с ограничение (Flim-параметризация)– при

температури в облака Т ≥ -25 oC броят на ледените кристалчета нараства

експоненциално с намаляване на температурата в облака до -25 оC съгласно

Fletcher,1962,  докато при по-ниски температури Т < -25 oC нови кристалчета не се
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образуват , броят им остава постоянен.

  Ni(T) = A exp[βΔT], при T  ≥ -25C

 Ni(T) = A exp[25β], при  T < -25C

Вторично ледообразуване:

· Параметризация на Hallet-Mossop (HM) - За параметризиране на приноса на

Hallet-Mossop механизма за образуване на ледените кристалчета към първичното

ледообразуване, подобно на Katherine et al, 1997  е прието, че концентрацията на

ледените кристалчета се дава от у-ние (V.7.) умножено по константа, NHM.=1000 в

температурния интервал (-3 оC  ÷– 11 оC)  , т.е.

( ) [ ] HMi NTATN D= bexp .

VI. Влияние на облачните кондензационни ядра (ОКЯ) и ледообразуващи

ядра (ЛЯ) върху наелектризирането на морски и континентални облаци.

За възпроизвеждане на облаци при два типа ОКЯ (типични за морска и за

континентална въздушна маса)  и при различни параметризации на ледообразуването

са използвани профилите на температурата и относителната влажност (гранични

условия на модела)   от  четири сондажа.   Използваните аерологични  сондажи  над

България (8 юни 1976г. и 10 юли 1973 г.) и над САЩ (19 юли 1981г. и 28 юни 1989 г.)

са в области и време, възможно най-близки до развитието на известните от полевите

наблюдения гръмотевични облаци, които в дисертацията са обозначени по следния

начин: 8676, 10773,  CCOPE и NDTP, съответно

6.2. Влияние на облачните кондензационни ядра (ОКЯ) върху

наелектризирането на морски и континентални облаци.

6.2.2. Сравняване на резултатите от числените симулации на

гръмотевичните облаци 8676, 10773, CCOPE и NDTP при два типа ОКЯ

Резултатите от числените симулации показват, че при три от облачните случаи

(8676, 10773, CCOPE)  максималната плътност на отрицателния и положителен  заряд

във възходящия поток на морския тип облаци е значително по-малка отколкото в

континенталните (фиг. VI.7). При четвъртия симулиран облак NDTP се наблюдават

почти еднакви стойности на отрицателния заряд и малко по-големи на положителния

заряд във възходящия поток на морския случай спрямо в континенталния. Сумарното

количество изпаднал течен и твърд валеж от моделираните морски облаци е по-голямо
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спрямо валежа от облаците, образували се в континентална въздушна маса. (фиг.

VI.8). На фиг. VI.9 (ляв панел) може да се види, че течният валеж и при четирите

възпроизведени облака е по-голям при морските случаи. За твърдия валеж важи

същото, с изключение на облачния случай CCOPE, при който и от двата типа облаци

(морски и континентален) е изпаднало почти еднакво количество твърд валеж (фиг.

VI.9 - десен панел).

Анализът показва (Mitzeva et al., 2006), че получената разлика в големината на

отделения заряд между симулираните морски и континентален тип облаци е поради
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Фиг. VI.7. Максимална резултантна плътност Qt max (nC/m3)  на отрицателния (ляв

панел) и положителния (десен панел) заряд в симулираните морски (бeли колони) и
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по-ранното и на по-ниски нива образуване на валежните капки в морските случаи.  В

морския тип облаци има условия по-рано да започне нарастване на капките чрез

гравитациионна коагулация, понеже процеса на автопревръщане на облачните капки

във валежни започва по-рано и протича по-бързо. Това от своя страна води  до по-

ранен валеж от по-ниски нива на морския тип облаци, което е подпомогнато и от

факта, че и вертикалната скорост в ранен етап от развитието на облака на по-ниски

нива не е много голяма и валежните капки я преодоляват по-лесно и изпадат. В

резултат се наблюдава, че количеството вода в областта със смесена фаза на морските
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Фиг. VI.11. Маса на ледените кристалчета Scf (g/m3) във възходящия поток на

симулираните морски (ляв панел) и континентални  (десен панел) тип облаци 8676

(горен панел) и CCOPE (долен панел), кaто функция на моделното време Тime (min)

и височина над облачната основа Zocb (km).



27

облаци намалява, образуват се по-малко ледени кристали във трите морски случая

(8676, CCOPE и 10773) и градови зърна в два от тях 8676 и CCOPE спрямо

съответните им континентални случаи (фиг. VI.11 и фиг. VI.12). Предвид, че

наелектризирането е пряко свързано с твърдата фаза в облака, по-малката маса ледени

частици в морския тип облаци 8676, CCOPE обяснява и по-малкия отделен заряд

спрямо в континенталните случаи.

Фиг. VI.12. Маса на градовите зърна Spf (g/m3) във възходящия поток на

симулираните морски (ляв панел) и континентален  (десен панел) тип облаци 8676

(горен панел) и CCOPE (долен панел), кaто функция на моделното време Тime (min)

и височина над облачната основа Zocb (km).
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При сблъсък на ледени кристалчета и градови зърна, отделеният заряд зависи от

водността в облака, като при по-малка водност, заряда е по-малък. На фиг. VI.13 може

да се види, че масата на ледените кристалчета (долен ляв панел) и водността,

дължаща се на малките водни капки (горен ляв панел) в морския облак 10773  са по-

малки от тези в континенталния случай 10773 (съответно, долен и горен десни

панели). Поради това и отделеният заряд в 10773 е по-малък в морския облак,

независимо, че има повече образували се градови зърна отколкото в съответния

континентален тип облак.
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Фиг. VI.13. Водност, дължаща се на малките водни капки, Sc (g/m3) (горен панел),  и

маса на ледените кристалчета, Scf (g/m3) (долен панел), във възходящия поток на

симулираните морски (ляв панел) и континентален  (десен панел) тип 10773 облаци,

кaто функция на моделното време Тime (min) и височина над облачната основа Zocb

(km).
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При симулирания облачен случай NDTP за разлика от другите три облачни

случая 8676, 10773, CCOPE, плътността на резултантния положителен заряд  в

морския облак е по-голяма спрямо в континенталния. Анализът показва, че основната

причина, поради която морският тип симулиран NDTP облак е по-силно

наелектризиран от континенталния  NDTP е че има подходящи условия масата на

градовите зърна в морския случай да превъзхожда масата на образувалите се в

континенталния тип облак. Резултатите показват, че това се дължи на едновременното

влияние на  разликата  в ОКЯ на морския и континентален тип облаци NDTP и на по-

голямата вертикална скорост на ниски нива във възходящия поток на облачният

морски случай  NDTP спрямо в  морските облаци 10773, CCOPE и на по-високи нива

спрямо в морския  8676 облак.

Поради различия в ОКЯ в двата вида облаци,  гравитационната коагулация в

симулирания морски облак NDTP започва по-рано и на по-ниски нива спрямо

континенталния. Валежните капки се образуват по-бързо, а при контактна нуклеация

на ледени кристалчета и валежни капки се образуват градовите зърна. Вертикалната

скорост на по-ниски нива в морския и континентален облак до височина 4 км над

основата на облака нараства и достига своя максимум, 14 m/s. Тази вертикална

скорост се оказва висока за преодоляване от образувалите се по-рано валежни капки в

морския облак и съответно изпада малко количество течен валеж.  В резултат,

водността, дължаща се на валежните капки в облака почти не намалява, а тя е и по-

голяма спрямо в континенталния поради ускорения процес на автопревръщане на

облачната вода във валежна. Това стимулира образуването на повече градови зърна в

морския облак спрямо континенталния. При наличие на повече градови зърна в

морският облак и отделения заряд при взаимодействието с ледени кристалчета е по-

голям спрямо в континенталния. При взаимодействие ледените кристалчета се

зареждат положително, а част от градовите зърна,  заредени отрицателно изпадат.

Това обяснява по-голямата положителна стойност на резултантната плътност на

заряда в морския облак NDTP спрямо съответния му континентален случай.

Представените резултати показват, че при три облачни случая 8676, 10773 и

CCOPE, разликата в ОКЯ,  типични  за морска и континентална въздушна маса, влияе

в посока  плътността на заряда в континентален тип облаци да е по-голяма спрямо в

морски, което може да обясни по-голямият брой мълнии над континентална

повърхност спрямо над морска (океанска). Това показва, че аерозолната хипотеза,
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самостоятелно може да обясни разликата в броя на мълниите над двата вида

повърхности: морска и континентална. Оказва се обаче, че в някои облаци подобни на

симулирания облак NDTP, при който възходящата скорост на по-ниски нива е

сравнително висока, разликата в ОКЯ може да повлияе и в обратна посока: образуване

на по-силно електрично поле в морски тип облаци спрямо континенталните. Този

резултат илюстрира влиянието на облачната динамика при формиране на заряда в

гръмотевичните облаци, което е в съответствие с термичната хипотеза.

6.3. Влияние на ледoобразуващите ядра върху наелектризирането и

валежа в гръмотевичните облаци.

Симулирани са същите четири облачни случая: 8676, 10773, CCOPE и NDTP при

различни параметризации на зависимост на активността на ледообразуващите ядра

(ЛЯ) от температурата в облака.

6.3.1. Влияние на Механизмът на Hallet-Mossop – размножаване на

ледените кристалчета

При числените симулации в рамките на настоящата дисертация към

използваната в модела параметризация на първично ледообразуване по Fletcher (1962)

е включен и процеса на „размножаване“ на ледените кристали (Hallet-Mossop), като

вторично ледообразуване (виж точка 5.6.). Предполага се, че по-благоприятни условия

за проява на механизма на  Hallet-Mossop има предимно в морски тип облаци поради

факта, че заради разликата в ОКЯ между морска и континентална въздушна маса има

възможност за образуване на по-големи облачни капчици на по-ниски нива, при по-

високи температури в морския облак. Поради тази причина в настоящата дисертация е

изследвано влиянието на механизма на Hallet-Mossop в процеса на образуване на

ледените кристалчета върху големината на електричния заряд в морския тип облаци.

По този начин може да се оцени индиректно дали вторичното ледообразуване

(процеса на размножаване на ледените кристалчета) допринася за разликата в

наелектризирането на морските и континентални облаци.

Според получените резултати в рамките на използвания модел, плътността на

зарядът в морските облаци е по-голяма, когато в процеса на ледообразуване освен

първично ледообразуване, участва и механизма на Hallet-Mossop. При всички

възпроизведени морски случаи 8676, 10773, CCOPE и NDTP , максималната плътност

на положителния и отрицателен заряд е по-голяма, когато e включен механизма на
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Hallet-Mossop, в сравнение, когато ледените кристалчета се образуват само в резултат

на първична нуклеация (фиг. VI.21).

Анализът показва  че в зависимост от използваните две параметризации ( с и

без Hallet-Mossop) на ледообразуване,  съществена разлика в количеството изпаднал

валеж  в рамките на ограниченията на модела се наблюдава при морския  облак 10773

и малки изменение при морския CCOPE случай. Според резултатите от проведените

симулации, изпада повече течен валеж от морските 10773 и CCOPE облаци, когато

ледените кристалчета се образуват само в резултат на първично замръзване (фиг.

VI.22. - ляв панел), а при участие и на механизма на Hallet-Mossop се увеличава

твърдия валеж от съответните симулирани облаци (фиг. VI.22. - десен панел)

 В основата на наелектризирането на гръмотевичните облаци  е неиндуктивния

механизъм, при който големината на заряда зависи от концентрацията и размера на

Фиг. VI.21. Максимална резултантна плътност на отрицателния (ляв панел) и

положителен (десен панел) заряд в симулираните морски облаци с F –първично

ледообразуване (бели колони) и с участието на Hallet – Mossop механизма на

размножаване на ледените кристалчета (цветни колони).
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Фиг. VI.22. Количество течен (ляв панел) и твърд (десен панел) валеж от

симулираните облаци с F –първично ледообразуване (бeли колони) и с участието на

Hallet  –  Mossop  механизма на размножаване на ледените кристалчета (цветни

колони).
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Фиг. VI.25. Вертикална скорост W(m/s) (първи ред), водност, дължаща се на валежните

капки Sp (g/m3)  (втори ред),  маса на градовите зърна Spf (g/m3) (трети ред) и количество

твърд валеж, Srf (mm)  (четвърти ред),  в издигащите се 5-ти,  6-ти и 7-ти термик като

функция на височината над основата на облака Zocb (m) на симулираните морски 10773

облаци с F  –първично ледообразуване (пунктир)  и с участието на Hallet  –  Mossop

механизма на размножаване на ледените кристалчета (плътна линия).
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ледените частици и от водността в облака.  Конкретно в настоящото изследване

водността, дължаща се на малките водни капки Sc в симулираните облаци не се

променя чуствително. Анализ на данните показва, че по - високите стойности на

отделения електричен заряд, когато е включен механизма на Hallet-Mossop се

получават   поради по-голямата маса ледени частици. Според числените симулации

причина за това е образуването на повече ледени кристалчета, при високи

температури (на по-ниски нива), в резултат на механизма на Hallet-Mossop.  За сметка

на масата на валежните капки, при взаимодействието им с ледените кристалчета,

масата на градовите зърна също нараства (като пример при 10773 облака, фиг. VI.25–

втори и трети ред).

При всички възпроизведени морски случаи максималната плътност на

положителния и отрицателния резултантен заряд е по-голяма, когато e включен

механизма на Hallet-Mossop, в сравнение, когато ледените кристалчета се образуват

само в резултат на първична нуклеация.  Въз основа на получените резултати, може да

се направи извода, че допълнителното образуване на ледени кристалчета - механизъм

на Hallet-Mossop, по-характерно за морски тип облаци не допринася за установената

от наблюдения разлика в наелектризирането на морски и континентални облаци (т.е.

за по-слабото наелектризиране на морските спрямо континенталните облаци), а води

до намаляване на тази разлика.

6.3.2. Параметризации на първичното ледообразуване

Често в числените модели с параметризирана микрофизика на конвективни

облаци се използва предложената от Fletcher (1962) зависимост (уравнение V.7.) за

параметризация на първичното образуване на ледените кристалчета. Оказва се, че

получените стойности според зависимоста на Fletcher (1962) на активиралите се

ледени ядра като функция на температурата дават стойности значително по-високи от

измерената концентрация на ледените кристалчета при много ниски температури

(Prupacher and Klett, 1997). Поради това в някои числени модели за параметризация на

първичното ледообразуване до температури в облака Т = -20 oC (-25 oC)  се използва

зависимостта на Fletcher (1962), докато при по-ниски от посочените температури

броят им остава постоянен.

В дисертацията за да се оцени влиянието на използваните параметризации на

първичното ледообразуване върху наелектризирането и валежа са симулирани
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четирите континентални облака 8676, CCOPE, 10773 и NDTP при два вида

параметризации: F и Flim (виж точка 5.6)

Анализът на резултатите показва, че използваните два вида параметризации на

първичното ледообразуване, влияят в различни посоки върху  максималната стойност
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Фиг. VI.27. Максимална резултантна плътност на отрицателния (ляв панел) и

положителен (десен панел) заряд в симулираните континентални облаци с F (бели

колони ) и Flim  (цветни колони) параметризация на първичното ледообразуване.

Фиг. VI.29. Максимална вертикална скорост Wmax (m/s) и височина на облачния връх

Zmax (m) при симулираните континентален тип облаци с F (бели колони) и Flim

(цветни колони) параметризация на първичното ледообразуване.
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Фиг. VI.28. Общото количество

(твърд и течен) валеж от

симулираните континентален тип

облаци с F (бели колони)  и Flim

(цветни колони) параметризация

на първичното ледообразуване.
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на резултантната отрицателна и положителна плътност на заряда в различните

възпроизведени  в настоящата дисертация континентални облачни случаи.

На фиг. VI.27 - ляв панел, при сравнение на максималната отрицателна стойност

на плътността на заряда в облачните случаи при двата вида параметризации:  F  (бели

колони)  и Flim (цветни колони) се вижда, че:

· заряда при 10773 с Flim-параметризация е по-голям приблизително 9 пъти.

· в облачните случаи 8676 и CCOPE не се изменя и при двете параметризации F

и Flim.

· в облачния случай NDTP с Flim-параметризация е по-малък около 3 пъти

спрямо  при F-ледообразуване.

На фиг.  VI.27.-десeн панел е показано,  че при два от облачните случаи 8676  и

CCOPE максималните стойности на плътността на положителния заряд са по-големи,

докато при другите два облака 10773 и NDTP са по-малки, когато броят на ледените

кристалчета нараства експоненциално с намаляването на температурата в облака (F-

параметризация), спрямо когато при по-ниски температури Т < -25 oC остава

постоянен (Flim-параметризация).

Резултатите показват, че  количеството валеж при всички симулирани случаи е

по-голямо при използване на Flim-ледообразуване, спрямо при F-параметризацията

(фиг. VI.28). Вертикалната скорост при три от симулираните гръмотевични облаци

CCOPE, 10773 и NDTP е по-голяма, когато процесът на ледообразуването е

представен, чрез Flim параметризацията, докато при 8676 е обратно, по-голяма е в

симулирания гръмотевичен облак с F-ледообразуване (фиг. VI.29. – ляв панел). Два от

възпроизведените континентални облаци (CCOPE и NDTP) с параметризация Flim, се

издигат по-високо, спрямо при използвана F-параметризацията,  докато за другите два

случая (8676 и 10773) е обратно (фиг. VI.29. – десен панел).

Анализът на резултатите показва, че симулациите при използване на различни

параметризации на първичното ледообразуване (F и Flim)  не водят до еднопосочна

промяна в наелектризирането и динамиката във възпроизведените континентални

облаци, докато количеството валеж е по-голямо при всички симулирани облаци при

използване на Flim- параметризация.

Нееднозначно влияние на различните параметризации на първичното

ледообразуване, в рамките на използвания модел, върху големината на заряда във

възходящия поток на облака, показва, че при изследване на наелектризирането на

облака е от съществено значение каква параметризация на първичното
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ледообразуване се използва. Поради това е необходимо да се обърне специално

внимание за установяване на най-адекватната параметризация на първичното

ледообразуването, чрез провеждане на лабораторни експерименти и анализ на данни

за концентрацията на ледените кристалчета в облаците.

Заключениe

   Анализът на пространственото разпределение на мълниите над Централната и

Източна част на Средиземномориeто и в по-малък мащаб над България, Черно море и

разглежданите граничещи райони за изследваните летни периоди показва, че

честотата на мълниите над море е по-малка отколкото над континенталната

повърхност, което е в съответствие с установеното разпределение на мълниите в

глобален мащаб (Christian et al.,2003). От друга страна при разглеждане на

денонощния ход на плътността на мълниите е установено,  че през нощта и в

сутрешните часове плътността на мълниите е по-голяма над море спрямо над суша, а

в следобедните и вечерни часове е по-голяма над континенталната повърхност. При

двете разглеждани области (Средизменоморската,  България и Черно море) за

съответните  летни периоди, максимумът на плътността на мълниите над водна

повърхност е намерен в сутрешния 3-часов интервал със среда 0600 UTC, а над суша

в следобедния - 1200 UTC (локалното време е UTC+1h или UTC+2h).  Поради това

изследването на връзката между гръмотевичната дейност и количеството валеж над

двата вида повърхности: морска и континентална  детайлно е анализирана за

горепосочените два интервала.

Установено  е, че  има добра корелация  между интензитета на валежа и

плътността на мълниите, осреднена в логаритмични интервали на интензитета на

валежa за разглежданата Средиземноморска област, като по-високи са  коефициентите

на корелация над континенталната повърхност (в сутрешните : R=0.92 и следобедните

часове: R=0.98) отколкото над море (сутрин: R=0.72, следобед: R=0.88). За разлика от

анализирания Средиземноморски район за над България, Черно море и граничещите с

него райони добра корелация между интензитета на валежа и осреднената плътност

на мълниите е намерена само в следобедния интервал над суша (R=0.98).

Получено е, че честотата на случаите с измерен в 3-часов интервал количество

валеж над определен праг е винаги по-голяма при извадката от валежните случаи

съпроводени с мълнии спрямо при извадката без регистрирани мълнии. Това определя
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намерените по-високи средни стойности на количеството валеж от гръмотевичен

случай  спрямо от негръмотевичен и в двата времеви интервала над морска и

континентална повърхност.  От друга страна са установени 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 от случаите

съпроводени с мълнии. Според анализа, причината е че за изследваните летни

периоди има повече на брой негръмотевични случаи отколкото гръмотевични и

разликата между тях е по-голяма при съответните горепосочени интервали над

дадените повърхности спрямо за над море в сутрешните часове и за над суша в

следобедните часове. Анализът на резултатите показва, че над море в следобедния

интервал и над суша в сутрешния повече валеж е регистриран от облаците без

мълнии, докато в сутрешния интервал над море и следобедния над суша от

гръмотевичните облаци. При разделяне на двете изследвани области (Централното и

Източно Средиземноморие, България и Черно море) на морска, брегова и

континентална част за разпределението на количеството валеж над море и суша

резултатите са аналогични на получените, когато данните бяха анализирани само за

над морска и континентална повърхност, а именно:

· над море в сутрешния интервал повече валеж е регистриран от гръмотевичните

облаци, докато 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;

· за бреговата зона на изследваната Средиземноморска област е получено, че и в

двата времеви интервала по-голямото количество валеж е от гръмотевичните облаци

спрямо от облаците без мълнии, докато това е така за бреговата зона на Черно море в

сутрешния интервал, а за следобедния е обратно - повече валеж има от

негръмотевичните облаци.

Получено е, че плътността на мълниите над крайбрежните (1.54 fl/km2)  и

континентални (1.40 fl/km2) райони на изследваната Средиземноморска област са

съизмерими,  а над водна повърхност е почти два пъти по-малка спрямо над бряг и

суша (0.77 fl/km2). Над България и разглежданите граничещи райони, плътността на

мълниите е по-висока (1.54  fl/km2) отколкото над Черноморското крайбрежие (1.08

fl/km2 ) и около два пъти по-голяма спрямо плътността на мълниите над Черно море

(0.69 fl/km2).
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    За Централното и Източно Средиземноморие е установена добра корелация

между интензитета на валежа и осреднената (в логаритмични интервали на

интензитета на валежа) 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, Черно море и граничещите с него райони за разлика от разглежданата

Средиземноморска област е намерена добра корелация между интензитета на валежа

и осреднената плътност на мълниите само в следобедния интервал над

континенталната повърхност (0.92).

В настоящата дисертация връзката между наелектризирането на облаците и

валежа от тях се изучава освен чрез обработка и анализ на данните за валежа и

мълниите, а и чрез изследване  на  влиянието на облачните кондензационни ядра

(ОКЯ) и ледообразуващи ядра (ЛЯ) върху наелектризирането и валежа на облаците с

помощта на 1.5 мерен модел на конвективен облак. Резултатите от числените

експерименти показват, че разликата в концентрацията  на  ОКЯ, типични за морска и

континентална въздушна маса,   може да повлияе в посока на по-слабо

наелектризиране на морския тип облаци спрямо континенталните. Получените

резултати са в подкрепа на аерозолната хипотеза (основаваща се на разликата в ОКЯ

над море и суша),  че е възможно да обясни контраста в честотата на мълниите над

морска и континентална повърхност. Оказва се обаче,  че в някои облаци,  при които

възходящата скорост на по-ниски нива е сравнително висока,  разликата в ОКЯ може

да повлияе и в обратна посока: образуване на по-силно електрично поле в морски тип

облаци спрямо континенталните. Анализът разкрива, че освен влиянието на ОКЯ, от

изключителна важност при формиране на заряда във възходящия поток е облачната

динамика.

При изследване на влиянието на ледообразуващите ядра (ЛЯ), чрез

различните механизми на образуване на ледените кристалчета, според числените

резултати при всички симулирани морски тип облаци, плътността на заряда нараства,

когато в процеса на ледообразуване освен първично замръзване, участва и механизма

на Hallet-Mossop. Предвид, че този механизъм се предполага за по-типичен в морски

тип облаци, полученият резултат може да се тълкува, че механизмът на Hallet-Mossop

не допринася за обясняване на разликата в наелектризирането на морския и

континентален тип облаци (т.е. за по-слабото наелектризиране на морските спрямо

континенталните облаци), а води до намаляване на тази разлика.
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 В дисертацията първичното ледообразуване  е параметризирано по два начина

в използвания модел,  в зависимост от това дали броят на ледените кристалчета

нараства експоненциално с намаляване на температурата (F) или при по-ниски

температури от -25оC остава постоянен (Flim).  Получено е,  че двете параметризации

на първичното ледообразуване не водят до еднозначна промяна в наелектризирането и

динамиката в изследваните моделни континентални облаци, докато количеството

валеж се увеличава при всички облачни случаи при използване на Flim -

параметризацията. Поради това, е направен извод за необходимостта, да се установи

най-адекватна параметризация на първичното ледообразуване, чрез провеждане на

лабораторни експерименти и анализ на данни за концентрацията на ледообразуващите

ядра във въздушните маси и ледените кристалчета в облаците.
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Основни приноси на дисертацията

1. За първи път e определен денонощният ход на плътността на мълниите над

крайбрежна зона, като е установено, че за летния период над разглежданите области

плътността на мълниите над бряг,  в ранните сутрешни часове и преди обяд е по-

голяма от тази над континенталната повърхност, а в следобедните и вечерни часове е

по-голяма от плътността на мълниите над море

2. Въз основа на двугодишни данни за мълнии и валеж 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 летния период, центровете с по-голям

брой мълнии в сутрешните часове се намират в северната част на Средиземно море,

преди обяд и по обяд се изместват към съответните брегови райони, а в следобедните

часове и вечер се намират над сушата, като областите с максимален брой мълнии са

над съответните планински вериги.

3. За първи път числени симулации установяват, че различието в

концентрацията и големината на облачните кондензационни ядра 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 така

неречената аерозолна хипотеза за  контраста в броя мълни над море и суша.

4. Установено е, че в рамките на използвания модел, вторичното

ледообразуване, включващо механизма на размножаване на ледените кристалчета

(Hallet-Mossop) действа в посока за намаляване на разликата в наелектризирането  на

морските и континентални гръмотевични облаци.
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