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ПРЕДГОВОР 

Изминаха повече от десет годиiш от написването на предиш
ния учебник по обща метеороЛ<:~гия от С. Панчев и Р. Божков. 
Бързото му изчерпване Ш?казва, че освен студентите от физичес
ките специалности на университетите към въпросите на основите . 
на физиката на атмосферата са проявили интерес широк кrъr 
други специалисти, на първо място метеоролози и хидролози. 

Междувременно с реформата на висшето образование у · нас през 
1972 г. беше съзадена новата специалност фи-зика на Земята, ат
мосферата и Космоса (ФЗАК) към Физическия факултет на СУ 
,,Климент Охридски" с профил по метеорология. Изработени бя-
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ха нови учебни планове и програми на профилиращите курсове, 
включително и на основния - обща метеорология. Всичко това, 
както и развитието на самата наука за атмосферата, наложи на
писването на нов учебник по основи на метеорологията. 

В колектива, написал настоящия учебник, двама от авторите 
са нови. Той е резултат на дългогодишния опит в преподаване
то на този курс, четен последователно f/a студентите метеоро

лози от Л. Кръстанов, С. Панчев, а сега от В. Андреев. 
Както във всеки основен курс така и тук има много класически 

въпроси, които се излагат по начин, не особено различен от дру
гите учебници. Но дори на тези места (например гл. 6, 7 II 8) 
са включени нови резултат.и, които придават по- завършен вид на 

разгле~даните въпроси. Изобщо _ учебникът има някои особенос
ти, повечето от които са присъщи и на предишния. Така напри
мер термодинамиката и стат.иката на атмосферата, които в по
голямата си част и сега често се четат в курсовете по динамич

на метеорология, тук са пренесени изцяло в основния курс. Из
мерителните методи почти не са зас,тъпени поради на.ii:ичието на 

отде,пен курс. Значително място е отделено, на физиката на об
лаµите и валежите/ (гл. 9-13), а гл. 14-16 могат да се разглеж
дат като увод към съответните дисцип.лини, които се четат в от

делни курсове. Значително е разширена гл. 2, в която освен ос
новната промяна на. съдържанието и подреждането на материа

ла, специално внимание е отделено на влиянието на човека вър

хj/ газовия и аерозолния състав на атмосферата - един от аспек
тите на актуалния проблем за опазване н.а природната среда. 
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Учебникът е написан в съответстви~ с учебната програма на 
курса по обща метеорология за студентите от специалността ФЗАК. 
Естествено той включва и материала от по--краткия курс за фи
зици-педагози и е на нивото на общофизическите и математичес
ките познания във II или III курс. Редица по-специални въпроси, 
някъде за пълнота, са дадени в петит. 'В литературата са вклю
чени само учебници и монографии. 

Материалът е разработен от авторите, както следва: 
Л. Кръстанов-гл. 9, 10, 11 и 12 , · 
С. Панчев-гл. 3, 6, 7, 8, 14 и 15 и§ 1 от гл. 4. , 
В. А н д рее в-гл.1 (съвместно със С. Панчев), 2, 4, 5, 16, 17 

и 18. 
Авторите благодарят на рецензентите Г. Милошев, Л. Събев 

и на научния редактор Д. Сираков за положения труд, довел до 
подобряване на учебника. · 

София, март 1977 г. Авторите 

• 
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ГЛАВА 1 

, УВОД В МЕТЕОРОЛОГИЯТА 

§ 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЯТА 

Метеорологията като наука изследва атмосферата на нашата 
планета, нейния строеж, състав, свойства и физически процеси и 
явления, протичащи в нея, в тяхното взаимодействие със земна
та повърхност- сушата и водата. Думата „ метеороло,ия" е от 
гръцки произход и е съставена от две думи: ,,метеор", което 

значи явление, протичащо на ' небето (Еключите.ТJно и такива, кои
то сега се изучават от астрономията), и „Jюгос" - учение, позна
ние. 

Още през IV в. до н. е. Аристотел е написал съчинение под за
главие ,,Метеорология". В него са биJш събрани множество све
дения за явленията и процесите в земната атмосфера и даже от-

1 крити някои закономерности и направен умозрителен опит за тях

ното обяснение. Така например известна е била тясната връзка 
между направлението на вятъра и характера на времето, циклич

ността в повтарянето на някои явления и др. Макар че метеоро
логията като наука се оформя едва през XVII в., в края на мрзч
ното средновековие, съчинението на Аристотел показ~а, че още 
от дълбока древност хората са -се интересували от явленията, 
които стават около тях. 

От своетопо явяване до днес човекът живее на „дъното на въз
дуШН!:fЯ океан", който ние наричам'е атмuсфера. Едва в последно, 
време той прави първи успешни опити да „изплува на повърх
ността• му". Голяма част от явленията. на които човек е свиде• 
тел, протичат в този въздушен океан. Едни от тях със своята 
красота и загадъчност, а други съ~: страшната си сила са прив

личали вниманието му още в зората на неговата история. Любу
вайки се на красивите цветове на дъждовната дъга и на вели
чествената картина на полярните сияния, човекът дори и днес 

трепере пред разрушителната сила на мълнията. В миналото хо
рата не са знаели причините за тези явления и затова са ги смя

тали за наказание или награда от боговете в зависимост от това„ 
дали те са им принасяли вреда или полза. 

Както всяка природна наука, метеорологията започва своето 
съществуване с ·един продължителен период, в който тя с право, 
е била определяна като описателна наука. През този период са 
били натрупвани първоначално качествени наблюдателни данни, а 
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.след това и количествени, без каквито , е невъзможно да се пре
мине към обясняване на наблюдаваните явления. 

Основен източник на енергия за атмосферните явления е Слън
цето. При преминаването си през атмосферата до земната повърх
ност енергията . на слънчевата радиация търпи безброй превръ
щания. Част от радиацията се поглъща и води до изменение на 
топлинния режим на едни или други области от атмосферата, дру
га част се разсейва, пречупва и отразява, като обусла·вя редица оп
тични явления. Вследствие на неравномерното нагряване възникват 
движения на въздуха, протичат най-разнообразни термодинамични 
процеси, водещи до образуване на облаци, валежи и т. н. Всички 
тези процеdи са тясно свързани помежду си, а също и с процеси
те, които протичат на земната повърхност, затова голяма част от 

тях се изучават от метеорологията. Това е разбираемо, понеже, 
както ще видим, земната повърхност служи като „посредник" при 
получаването на слънчева енергия от атмосферата. 

Изучавайни тези явления, метеорологията се стреми да уста
нови връзката между тях и да разkрие вътрешните закономер

ности, които ги управляват. Но тъй като всяка наука е призвана 
да служи на практическата дейност на хората, метеорологията 
не може да се задоволи само с описването и обясняването на 
наблюдаваните явления. Като се основава на , разкритите законо
мерности и връзки, тя създава методи за преде-казване на редица 

атмосферни явления за определен период от време, а също та

ка за изкуствено въздействие върху някои · от тях с цел да се 
измени техният естествен ход в желаното от човека направление. 

Въз основа на казаното задачите, които стоят пред метеоро
логията като наука, могат да се _ формулират по слеhния начин: 

1. Да установи и опише качествено и количестВ('НО процеси
те и явленията, които протичат в атмосферата на Земята. 
. 2. Въз основа на получените по този начин данни да даде 
обяснение на тези явления и да установи законите, които ги 
управляват. 

3. Използувайки тези закони, да разработи сигурни методи 
за предсказване на бъдещото им развитие за определен период 

от време. 

4'. Да разработие фективни методи за акти.вна намеса на чове
ка с цел да измени естествения ход на атмосферните процеси в 
желаното от него направление. 

С развитието на метеорологията като наука изброените зада~ 
чи постепенно са възниквали и сега те стоя-т пред , нея Всяка 
следваща задача се поставя, когато изследванията по предходна-

, та достигнат до определено ниво и послужат като здрава основа. 
Едва ли би могло обаче да се говори за отпадане на някои от те
зи задачи в бъдеще като напълно решени, защото многообразието, в 
което се ' проявяват атмосферните процеси, е неизчерпаемо и не

· обходимостта от тяхното наблюдаване, описване, обясняване и 
· т. н. винаги ще съществува. Несъмнено обаче може да се гово-
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ри за степен на разрешаване на една или друга от задачите на 

съвременния етап. Така например днес ние знаем много повече 
нещ~ за атмосферните явления и процеси, отколкото преди, та- ' 
ка че в решаването на първата и _втората задача метеорологията 

е отишла твърде напред в сравнение с направеното по третата 

и четвъртата задача. 

Самият предмет на метеорологията определя нейното изклю
чително голямо народностопанско значение. Много от страните 
на човешката дейност по един или друг начин зависят от метео
рологичното време (съчетанието на атмосферните явления и про

цеси в дадено място и в определен момент или кратък интервал от 
време). 

Добре известн,;1 е голямата зависимост на селското стопанст
во от атмоf=ферните усJ1овия. Развитието на земеделските култу
ри и реколтата от тях зависят изключително от топлината, свет

лината и влагата, които те получават през периодите на разви

тието си. Големи загуби нанасят мразовете и градушките. Ясно 
е колко загуби биха се спестили, ако на основата ыа една сигур
на прогноза на тези явления биха се планирали защитните мерки 
срещу тях. , 

Не по-малко значение има метеорологията за въздушния, мор
ския и сухопътния транспорт. М~глите парализират работата на 
транспорта и водят до много катастрофи. Полетите на авиа
цията не са независими от атмосферните усло~ия даже и при 
съвременните мощни и снабдени с най-нови навигационни при
бори самолети. Зато,ва в цял свят съществуват служби за ме
теоролоГИ\IНО обезпечаване на тези полети, които дават сведения 
за състоянието на атмосферата и за очакваните близки измене
ния по трасето на полета. 

Телефонните връзки и радиовръзките са също в непосредст
вена зависимост от състоянието на атмосферата. Известно е, че 
радиосъобщенията на далечни разстояния с помощта на къси 
вълни се осъществяват посредством отразяването им от силно 

йонизираните високи (над 80 km) слоеве на атмосферата (йонос
ферата). При изменения в строежа и възникват смущения, които 
понякога водят до пълно прекъсване на радиовръзките. Подобни 
смущения причиняват и електрическите изпразвания на облаците 
(мълниите). При жичните връзки обледеняването на проводници
те зим:ио време често води до скъсването им. Следователно и та
зи страна на човешката дейност е в · непосредствена зависимост 
от атмосферните явления. Най-после и здравословното състояние 
на човека зависи д@ голяма степен от тях 

1 Всичко това е послужило като мощен тласък за развитието 
на метеорологията и за отделянето от нея на по-тясно специали

зирани клонове (агрометеорология, медицинска метеорология и 

др). И ако сега сме все още далеч от задоаолителното решение 
на най · важн~те задачи на метеорологията, причина за това е 
тяхната извънредно голяма трудност. Няма съмнение обаче, че 
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в близко бъдеще ще бъде посrигнат съществен прогрес. Гаран
ция за това е и новата техника (електронноизчислителните ма
щини. изкуствените спътници, ракетите и др.), която масово на

влиза в метеорологичната практика. 

§ 2. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В МЕТЕОРОЛОГИЯТА 

На сегашния етап от развитието на метеорологията в неЯ
намират приложение следните три метода на научно изследване: 

а) метод на наблюденията в естествени условия, 
6) метод на експеримента, разбиран в по- широк смисъл (ла

бораторен и в естествени условия), и 
в) метод на теоретичния анализ на основата на общите зако

ни на физиката с все по-широко използуване на математическия 
апарат. 

Само · до преди tоловин век обаче почти единствен метод на 
изследване в метеорологията беше методът на наблюдението с 
помощта на прости физически прибори, често пъти приспособени 
за непрекъсната регистрация. Макар днес относителният дял на 
този метод да е ПG•малък, той не е загубил и няма да загуби и в бъде-

• :tЦе своето значение, защото основният фактически материал, нужен 
за по-нататъшния анализ, метеорологията събира по този начин. 
Наред с простите уреди за стандартни наблюдения днес се из
ползува извънредно сложн ·а апаратура, която се монтира на са

молети, специални метеорологични ракети . и спътници. 

Атмосферата.:__ това е въздушната обвивка на нашата Земя. За 
да познаваме състоянието и в даден момент, е необходимо да се 
извършват наблюдtния в голям брой пунктове по земното кълбо 
не само при земята, 1ю и във височина, при това колкото е въз

можно по-често, за да може да се „улови" развитието на атмос

ферните процеси във времето. Всичко това е довело до необхо
димостта да се организира специална мрежа от наблюдателни 
метеорологични и аерологични станции, снабдени с еД1ютипна 
апаратура, в които по единна програма се извършват наблюде
ния на най-важните явления . и получените количествени и качест
вени характеристики периодично се съобщават в съо'Гветните 
центрове. Освен това съществуват специални обсерватории за 
подробно наблюдение и изследване на такива явления като мъл
ниите, оптическите и акустическите явления, физическите процеси 
в облаци1 е, турбулентността в атмосферата и др. 

Широко приложение в метеорологията, особено •през послед
ните години, намира методът на експеримента чрез експедицион

ни проучвания. Обикновено той се практикува, когато е необхо
димо да се съберат сведения за атмосферните процеси и явле
ния над невключена в действуващата мрежа територия в най-бла
гоприятните периоди за наблюдение или когато са необходими 
специалн:и данни за научноизследователски цели. Такива са на
пример научните експедиции в Арктика и Антарктида, междуна-
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родните експерименти в океаните, глобалните експерименти за из
следване на !lремето над цялата планета и др. 

В общата физика, както е известно, основен метод за изслед
ване се явява лабораторният експеримент. В процеса на извър
шването му изследователят има възможност да мени условията 

и да въвежда или отстранява някои фактори с определена цел -
установява,не на причинните връзки в изучавано,то явление и за

коните, които го управляват. 

Лабораторията на метеоролога е атмосферата. За разлика от 
физика обаче той не може да изолира влиянието на многоброй
ните второстепенни фактори и да изучава в чист вид резултата 
от своето вмешателство в естествения ход на един или друг про
цес. Широко известни в метеорологията са опит,ите за изкустве
но въздействие върху облаците чр((з вкарване в тях на специални 
вещества (вж. rл. XII) или за борба с мразовете. Макар тези опи- . 
ти .в.а имат локален характер, сложният комплекс от действува
щи странични фактори, които предварително трудно се отчитат, 
понякога води до тяхното проваляне. 

Що се отнася до експериментите над обширни територии с 
цел да се измени например общата атмосферна циркулация или 
да се осъществи преразпределение на валежите, то засега те са 

вън от практическите възможности на човека. Дори и да бяха 
напълно ясни принципите, на които тrябва да почива едно тако
ва вмешателство, нужно ще бъде огромнd количество енергия, 
с каквато човечеството в,се още не разполага. Даже енергията на 
атомните и ядрените взривове е много малка в сравнение с енер

гията на общата атмосферна циркулация, поради което те могат 
да окажат само локално влияние на метеоро.,югичните процеси 

(не става дума за радиоактивното замърсяване на атмосферата). 
Но и експериментът в неговия истински смисъл също има място 
в метеорологията. Ясно е, че трудно могат да се възпрd'Изведат 
·лабораторно в цялото им разнообразие такива . явления като по
лярните сияния, мълнията, облакообразуването и др., поради ко
ето и точното им моделиране се пказва практически невъзможно. 

Обаче отделни характерни черти или етапи на тези явления се 
поддават на лабораторно моделиране и това дава възможност да 
се получат ценни резултати. Така например са изучени закономер
ностите на фазовите превръщания на водата, скоростта на пада
не на водните капки в зависимост от масата и формата им и т. н. 

Посредством наблюденията и експеримента в метеорологията 
се събират огромно количество данни. Те се подлагат на необ
ходимата обработка и анализ. Първостепенно значение при това 
има статистическият метод. Той позволява по пътя на усреднява
нето да се отсеят случайните страни на явлението и да се отде
ли основното направление с неговите особеносrи. Статистичес
кият метод на корелацията позволява да се установи наличието на 

по-голяма или по-малка положителна или отрицателна връзка 

между измененията с времето или в пространств@то на различни-
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те метеорологични величини и даже количествено да се изрази 

степента на тази връзка. l баче статистиката не обяснява тези 
връзки и факти. За . това е нужен задълбочен физика-математичес
ки анализ на основата на общите закони на физиката. Именно 
така се постъпва в съвременната метеорология, което е и отличи

телна нейна черта. 
Макар подобни опити да са правени отдавна, едва през на

стоящия век благодарение на множеството установени от наблю
денията факти става възможно dъздавг.нето на количествена фи
зика-математическа теория на много атмосферни ,явления. Тези тео
рии, проверени след това на практика, стават мощно, средство 

за по-нататъшното задълбочено изследване на явл.ението, а също 
и за неговото предсказване. 

По пътя на създаванет0 на физика-математически теории на 
атмосферните явления и процеси се срещат огромни трудности 
както от физически, така и от чисто математи·1ески характер. В 
първия случай не всички действуващи съществени фактори са из
вестни или ако са известни, трудно могат да се облекат в мате
матическа форма. Но дори и съответните уравнения да са съста
вени, далеч не всякога те се оказват решими със съвременните 

средства на ма"ематиката. Ето защо се налага умел подход от 
изследователя, изразяващ се във физическо обосновано отделяне 
и отчитане само на основните фактори, широка физическа и ма
тематическа култура и може би научна интуиция, за да се пос
трои една теоретична схема па явлението, която да бъде близка 
до действителността. 

Постигматите днес успехи в това направление са значителни. 
Разработените теории в много от случаите достатъчно пълно от
разяват реалната картина и служат като основа не само за пред

сказване, но и за изкуствено въздействие върху процесите. 

§ 3. ВРЪЗКА НА МЕТЕОРОЛОГИЯТА С ДРУГИТЕ НАУКИ 
, И НЕЙНОТО ДЕЛЕНЕ 

Земята като п:;1анета се. състои от три обвивки ( съставни час
ти): газова ( атмосфера), течна (хидросфера) и твърда (литосфера). 
Физическите и химическите процеси, които протичат в тях, днес 

се изучават от самостоятелни науки. Всички те се обединяват под 
общото наименование геофизuчни. Следователно метеорологията 
влиза в групата на геофизичните науки, поради което тя е тясно 

свързана с останалите науки от тази група- физика на 1 Земята 
и океанологията. Особено тясна е връзката на метеорологията с 
комплекса географски науки. Проява на тази връзка е голямото 
внимание, което отделя метеорологията на географското разпре
деление юl метеорологичните явления, а също така на взаимодей
ствието между земната повърхнос'т и атмосферата. Географският 
фактор е един от основните фактори, определящи времето над 
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дадена територия или негови\! многогодишен характер (~лимата 
на района). 

Връзките на метеорологията се простират и далеч зад Пt)е

делите на ~офизичните науки. Така например съществува и на
последы<' все повече се заздравява връзката и с астрофизиката и 
по-специално с физиката на Слънцето. Сега безспорно е устано
вена зависимостта на редица атмосферни процеси от планетарен 
мащаб от активността на С.1Jънцето. Въпросът за произхода и ево
люцията на земt1ата атмосmера също ни отвежда към астрофизи
ката, а ;за състава и - към химията съществува раздел химия 
на атмосферата). В зависимост от това, къде намират приложе
ние резултатите на метеоролсrията, могат да се посочат връзки

те и с такива науки като медицина, селскостопански науки и др. 

Независимо от многобройните си връзки с различните науки, 
споменати по-горе, по характера na решаваните задачи и изпол

зуваните за това методи метеорологията е физическа наука. Тя 
може успешно да се развива само на базата на дости~енията на 
физиката и по-точно на такива нейни дялов~ като механиката, ае
ро- и хидродинамиката, оптиката, акустиката, учението за елек

тричеството и магнетизма, термодинамиката, физикохимията и др. 
Затова с пълно право метеоро,1юrията се нарина още физика на 
атмосферата. · 

Още в края на миналия ~ек в хода на развитието на метео
рологията се очертава тенденция към оформяне на отделни, голе
ми клонове от нея като самостоятелни научни дисциплини. Те се 
различават помежду си по характера на изучаваните явления и 

използуf\аните методи. Сега съществуват следните няколко таки
ва крупни научни дисциплини: 

1. Синоптична метеоролоzия-учение за предска'зване на вре
мето. Основен метод е синоптичният. Той се състои в анализ. 
на атмосферните процеси с помощта на специални карти. Те пред
ставляват географски карти с определени мащаби, върху коитG 
са нанесени данни от метеорологичните наблюдения, извършени 
в различни точки на земнот,о кълбо и на различни височини в 
атмосферата. Наричат се синоптични карти. Наименованието им 
произлиза от гръцката дума „ синоnсис", което значи обозрим. Те 
rюзволяват с един поглед да се добие представа за времето над 
обширен район, изобразен на картата. Кратко изложени е на за
дачите и методите на този раздел от метеорологията е направено 

в гл. XVI, където е посочено също бурното развитие в пос
ледните години на статистическия и хидродинамичния метод за 

прогноза на времето. 

2. Климатология - учение за закономерностите на формира
не климата на различните географски райони. Под \Климат се раз
бира многогодишният характерен за д,аден район режим на метео
рологичното време, определен от притока на слънчева радиация, 

свойствата на земната (подложната) повърхност и атмосферната 
циркулация. 
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3. Динамична метеоролоzия - тя може да се нарече още 
.теоретична физика на ат.м.осферата. В нея на базата на широ
ка математическа основа и с изпо,лзуването постиженията на тер

ма- и хидродинамиката се изучават кинематиката и динамиката на 

атмосферните процеси. Една от основните и задачи е разработка
та на методи за числено предсказване на времето. В тази насока 
през последните години са постигнати големи успехи във връзка 

с бързото развитие на електронноизчислителната техника. Това 
позволи да се въведе в широка употреба и нов изследователски 
метод - численият експеримент, който се изразява във вариране 
на началните и граничните условия и някои определящи параметри 

във физика-математическите модели на раз 1Jични атмосферни яв
ления от малък или крупен мащаб с цел да се изследва тяхlюто 
влияние върху моделираното явление. 

4. Ае1,оло2uя или, както сета ~е нарича, физика на свободна
та атмосфера, т. е . . на по-високите атмосферни слоеве (над 
1 - 2 km), където влиянието на земната повърхност вече е сла
бо. Тя изучава процесите във високите слоеве със специфична за 
този раздел методика и прибори за наблюдение. 

5. Физика на високата ат.мосфера - нов раздел, напосле
дък наричан още аерономия. tук влиза и учението за йоносфера-
та и най-външните части на нашата атмосфера. · 

Този списък може да се продължи и да се споменат такива 
клонове като физиката на граничнJ-Jя слой, представляващ в същ

.ност част от динамичната метеорология, физиката на облаците и 
валежите, кс,ято при обща к,1асификация мсже да се отнесе към 
аерологията, атмосферната оптика, акустика и електричество, ак
тинометрията - раздел, в който се изучава слънчевата радиация, 
метеорологичното прмборостроене и т. н. 

Съвременната научно-техническа революция разпшрява непре
къснато обхвата на метеорологията както с оглед възможността 
да се използуват най-новите достижения на човешката научно-тех
ническа мисъл, така и с поставянето на нови задачи, които не са 

.стояли по-рано пред тази нау <а. Така в последните години се 
оформиха или оформят нови самостоятелни клонове, като спът
никова метеорология, морска _ м~теорология, радиометеорология, 

радиолокационна и лазерна метеорология, космическа метеороло

гия и др. В самостоятелен клон, наречен техническа или прилож
на метеорология, се изучават въпросите за приложение на метео

рологичните знания в най-различните области от човешката дей
ност и се правят оценки за тяхната икономическа ефективност. 
Тук се обсъждат и метеорологичните аспекти на ,проблема за за
щита на природната среда, отнасящи се до условията за разпрос

транение на чужди примеси в атмосферата. Разбира се, в бъде
ще може да се очаква развитие на нови клонове от метеороло

гията. 

Трябва да кажем, че засега единно общоприето вътрешно 
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деление на метеорологията няма. Причина за това са бързото 
развитие и появата на все нови и нови клонове. Следо~ателно 
дадеfюто тук деление не е единствено възможното. 

§4, КРАТl(И ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО 
НА МЕТЕОРОЛОГИЯТА 

Както отбелязахме в началото, интересът у хората към ат
мосферните явления е възникнал още в дълбока древност. Запа
зени са сведения за повече или по~мал1<0 редовни метеорологични 

наблюдения, провеждани в Китай, Индия, Египет, Гърция, а съ
що така и от арабите, и зачатъци на научни представи за харак
тера на тези явления. Макар и съвършено случайно, наблюдения 
над редки и интересни атмосферни явления са правени и през 
средновековието. 

Необходимостта от метеорологични наб,тюдения особено на
раства в епохата на великите географски открития (XV - XVI в.) 
както във връзка с обезпечаване на мореплаването, така и със 
заселването и експлоатацията на нови ?еми. Но . поради липсата 
на каквито и да било прибори резултатите от тези наблюдения 
били далеч от точността, аеобходима за сериозни научни обоб
щения. 

Едва в началото на XVII в. са били изработени първите ме
теорологични прибори. През 1597 г. Галилей построява първия най
прост термометър (без скала), а Торичели през 1643 г. - първия 
барометър. През 1657 г. в Италия за пръв път били проведени 
инструментални метеорологични наблюдения, а в началото на 
XVIII в. такива наблюдения се провеждат и на други места в 
Европа. По такъв начин метеорологията възниква като наука през 
XVII в., когато се изграждат основите на физиката, част от коя
то на първо време е била и метеорологията. В средата на XVIII в. 
Ломоносов е ргзглеждал метеорологията като самостоятелна на
ука със свои задачи и методи. Сам той изключително много е . 
допринесъл за това. С името на Ломоносов е свързана правилна
та научна постановка на много въпроси от физиката на атмос
ферата, като например въпросите на природата на атмосферното 
ел"ектричество, служещо като източник н.а , гръмотевичната дейност 
на облаците, за вертикалните движения: в атмосферата, за слоис
тия и строеж и др. Ломоносов внася свой дял и в метеорологич
ното приборостроене, а също така в организацията на метеоро
логичните наблюдения в Русия. 

В началото на XIX в. възникват първите национални мрежи 
от метеорологични станции за · наблюдение. За начало на научно
то предсказване на времето се приема 1820т., когато Брандес в 
Германия съставя първата в света синоптична карта. След изо
бретяването на телеграфа, позволяващ бърз обмен на данните от 
наблюденията в различни станции, по инициатива на известния 
френски астроном Льоверие и английския адмираJI Фицрой смно-
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птичният метод става общоприет. Така възниква синоптичната 
метеорология и се създават национални служби за времето. По 
тов11 време t 1849 г.) в Петербург се създава Главната физическа 
обсерватория (сега геофизическа - ГГО) - първият метеорологи
чен институт в Русия. 

· През втората половина на ½IX в. се оформят като самостоя
телни клонове динамичната метеорология - главно благодарение 
на трудовете на Феррtл в САШ, Хелмхолц и редица други в Гер
мания, и климатологията, където съществени приноси внасят Воей
ков в Русия, Хан в Австрия, Кьопен в Германия и др. 

През ХХ в. оформилите се по-рано кJiонове бурно се разви
ват, а се раждат и нови клонове. Успехите на динамичната 
метеорология в началото са свързани преди всичко с имената и 

трудовете на Бьоркнес и учениците му в Норвегия, Фридман и 
Кочин в СССР, Росби в Швеция и др. Синоптичната метеороло
гия също се придвижва напред благодарение на работите на 
Бьоркнес и на многобройните му последователи във всички 
страни - Фикер в Австрия, Мултановски в СССР и др. 

Големи успехи през ХХ в. завоюва и аерологията. Все по-ви
соко в атмосферата се издигат метеорологични прибори. Важен 
момент е откриването на стратосферата от Тейсеран дьо Бор 
във Франция и Асман в Германия. Друг важен пункт в историята 
на аерологията е изобретяването на радиосондата през 1930 г. от · 
съветския учен Молчанов. Едва тогава стана възможно получава
нето на системни сведения от по-високите слоеве на атмосфера
та, абсолютно необходими за прогнозата на времето и за изуча
ване строежа на атмосферата в долната и част . 

Прегледът на сегашното състояние на метеорологията не е 

предмет на настоящия учебник. Ще отбележим само, че днес в 
областта на метеорологичната наука в цял свят работи огромна 
армия от учени специалисти и почти пред очите ни се раждат 

модерни клонове на метеорологията. От година на година -расте 
обемът на научните изследвания и публикации. В това отноше
ние и нашата страна е дала и дава своя принос. 

§ 5. РАЗВИТИЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЯГА В БЪЛГАРИЯ 

Както изобщо, така и у нас развитието на метеорологията 
започва с организиране на метеорологични наблюд~ния, които 
по-късно обезпечават основа за научни изследвания. СледоватеJУНо 
трябва да разграничим началото на метеорологичните наблюдения 
от това -на научните изследвания в областта на метеорологията 
в България. . 

Първите метеорологични наблюдения в България са направе
ни през 1860 г. , в Австроунгарското консулство в , Русе. Записи 
за тях · в съответни дневници обаче са запазени само след 
1.I.1866 r. 

Истинското начало на българските метеорологични наблюде• 
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ния се поставя на 1.II. 1887 г. По инициатива на министъра на 
просвещението Константин Иречек тогавашният учител в Първа 
софийска мъжка гимназия, а по-късно професор по астрономия в 
университета М. Бъчеваров основава в двора на бившия Физико
математически факултет на пл. "В. Левски" първата българска 
метеорологична станция, която съществува и до днес. Скоро 
след това, вероятно във връзка с нуждите на практиката и преди 

всичко на селското стопанство, такива станции се откриват и в 

други части на страната, а именно във: Образцов чифлик 
(1.I.1891 г.), Пловдив (l.VII.1891 г.), Садово (1.IX.1891 г.), Габро
во, Варна и др. Известна роля в това отношение изиграва и 
написаното през 1888 г. от Спас Вацов обширно ръководство от 
130 страници за метеорологични наблюдения, придружено със 
съответните формуляри за записване на получените данни. 

Откриването на няколко метеорологични станции породило 
необходимостта от унификацията съгласно международните 
стандарти на наблюдателните методи и уреди, от провеждането 
на наблюденията в определени часове от денонощието, назнача
ване на щатни наблюдатели и др. Поради това на l .I. 18Э4 г. 
била създадена Дирекция на метеорологията. За неин пръв ди
ректор бил назначен Спас Вацов, учител и началник на отделение 

, в Министерството на просвещението, който от 1890 г. завеждал 
Софийската метеорологична станция. От тогава започва системно
то събиране, обработване и публикуване на резултатите от 
наблюденията. По инициатива на С. Вацов към Дирекцията на 
метеорологията била създадена и сеизмологична служба, която 
се отделя едва през 1950 г. Спас Вацов остава директор до 
смъртт::r си през 1928 г. Заради големите му заслуги той' с право 
е наричан „баща" на българската метеорология. След 1928 г. 
директор на службата, която от 1934 г. се преименува в Центра
лен метеорологичен институт (ЦМИ), става К. Киров, който 
също има големи заслуги както за развитие на наблюденията, 
така и за развитие , на теоретичните разработки по метеорология 
в България. 

Важен етап в развитието на националната метеоролоrична 
мрежа представлява последователното откриване на редица високо

планински станции като тези на хижа Алеко ( l.IX.1927 г.) и 
Черни връх (1.Xl.1935 г.) във Витоша и др. Трябва да се отбе
лежи, че това станало възможно до голяма степен благодарение 
ентусиазирания доброволен труд на група интелектуалци-туристи. 

През 1922 г. наред със съществуващата метеорологична 
дирекция била основана и служба за времето при тогавашната 
Дирекция на въздухоплаването, наречена по-късно метеороло
гична служба при войската, с началник Н. Негенцов. Нейната 
основна задача била да обезпечи полетите на самолетите чрез 
издаване на специализирани ттрогнози за времето. От 1923 г. 
обаче тази служба започва да издава редовни прогнози за gре
мето и за общо ползуване. С това се за!1ълва една ттразнина в 

19 



българската метеорология дотогава - липсата на синоптичен 
отдел в ЦМИ. Такава служба съществува и досега както в 
армията, така и в гражданската авиация. , 

Ниското ниво на потребностите на страна1а 6т метеороло
гична информация определяло разпокъсания характер и недобрата 
организация на метеорологичните наблюдения и изследвания чак 
до 1950 г. Във връзка обаче с грандиозните задачи, които 
постави пред нашата страна историческият V конгрес на БКП, 
със специално постановление на UK на БКП и Министерския 
съвет (1950 г,) бе създадена Хидрометеорологичната служба 
(ХМС) при Министерския съвет чрез обединение на UМИ и 
Хидроложката служба под ръководството на акад. Л. Кръстанов. 
В организационно, кадрово и функционално отношение ХМС се 
разви напълно чрез редица допълнителни партийни и държавни 
постановления и разпоредбц. Понастоящем това най-голямо наше 
метеорологично учреждение представлява Главно управление 
по хидрология и метеорология (УХМ) при БАН със самостоятелен 
научноизследователски институт (ИХМ) и четири областни. 
хидрометеор9логични служби, с 12 опорни хидрометеорологични 
мрежи* за цялата страна, с повече от 2430 наблюдателни пункта, 
5 аерологични обсерватории, 4 високопланински метеорологични 
наблюдателници, 15 хидрометеорологични бюра за обслужване на 
народното стопанство, Регионален радиосвързочен хидрометеоро
логичен център за страната и за Югоизточна Европа и Близкия 
Изток, Национален хидрометеорологичен архив, самостоятелна 
печатна база и др. В система1а на УХМ и ИХМ работят повече 
от 2000 редовни и доброволни служители. 

Паралелно с организацията и развитието на наблюденията 
първите наши метеоролози се занимавали и с научна работа. 
Като начало вероятно можем да считаме интересния труд на 
Спас Вацов „ Народна метеорология" от 1900 r. Голяма загуба за· 
българската научна метеорологична мисъл била ранната смърт 
(през Балканската война) на д-р Стайко Стайков (1882-1915 г.), 
който публикувал редица оригинални теоретични трудове в 
областта на климатологията. Те били високо оценени в чужбина, 
поради което авторът -бил избран за член на Германското метео
рологично дружество. В тези години голям брой ценни клима
тични трудове публикува и К. Киров. От около 1936 - 1938 r. 
започва научната си дейност и видният български учен акад. Л. 
Кръстанов, чиито ранни и съвременни изследвания по физика на 
облаците и валежите са широко известни в цял свят. От първите 
десетилетия на нашия век датират и някои работи в областта на 

"' !iаблюдателпите станции на УХМ са обединени в следните национални наб
людателни мрежи: синоптична; климатична; аерологична; агрометеоролоrична; 

лесометеорологична; хидроложка ;· хидрогеоложка; хидрохимична на речни и 

подземни води; морска хидрометеорологична мрежа ; по радиоактивно замърся

ване на въздуха, водите и почвата; по метеорологичните аспекти на замърся

ване на въздуха, водата и почвата; радиосвързочна мрежа. 
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метеорологията на .друг наш изтъкнат физик и метеоролог 
nроф. Р. Райнов, основател и пръв ръководител на катедрата по 
метеорология и геофизика при Физическия факултет на СУ „Кл. 
Охридски". Свой принос в българската метеорологична теория и 
практика, особено след 9 септември 1944 г., внасят и редица 
наши съвременници, като Р. Калчева (за валежите в България), 
Л . Събев (по климатичната характеристика и райониране на 
страната), Ст. Стефанов (по синоптична метеорология) и др. 

Важен етап в развитието на теоретичната и практичната 
метеорология у нас представлява също създаденият през 1960 г. 
Геофизичен институт при БАН с директор акад. Л. Кръстанов. 
В него се формираха научни секции по физика на атмосферата и 
физика на йоносферата, които скоро добиха широка международ
на популярност. От ·тоз!-! институт в последните години се отде
ли Uентрална лаборатория по космически изследвания (UЛКИ) 
при БАН, която си поставя задачи за събиране, разработка и 
анализ на информация от космически наблюдателни средства 
като метеорологични спътници на Земята и др. Тази лаборатория 
участвува активно в научната програма на социалистическите 
страни "Интеркосмос" . 

Сега научните изследвания в областта на метеорологията в 
България се осъществяват- главно в Геофизичния институт, ИХМ, 
UЛКИ и катедрата п·о метеорология и геофизика при Физическия 
факултет на СУ „Кл. Охридски". Някои специални области се 
развиват и в Географския факудтет на СУ (по климатология), в 
Института по курортология и физиотерапия (по биометеорология), 
в селскостопан ските институти (по агоометеорология) и др. 
Кадри с висше образование по метеорология се подготвят в 
посочената n:атедра на Физичеlския факултет, а средни метеоро
логични техници - в техникум към УХМ. 

§ 6 . . МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВ О В ОБЛАСТТА 
НА МЕТЕОРОЛОГИЯТА 

Атмосферата и метеоролог:мчното време в с ветовен мащаб 
представляват най-ярък пример за интернационален фактор в 
живота на хората . Поради това съвсем естествен е стремежът за 

международно сътрудничество в тази област, без което метеоро
логичната наука и осоGено практиката са невъзможни. Резултат 
от този стремеж е създаването през 1878 г. на Международна 
метеорологична организация (ММО). В нея членуват националните. 
с ,1Jужби на отделните страни, представени чрез своите директори. 
Основните задачи, които се решават от ММО, ср. въпросите, 
свързани с · единната методика на наблюдение; събирането и 
разпространението на метеорологични данни и др. През 1947 г. 

на редовната • конференция на ММО във Вашингтон е приета 
специална конвенция, която предвижда преобразуването на ММО 
ц Свrтовна метеорологична организация (СМО), като същевремен-
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но определя нейните цели, състав и структура. първият ,конгрес 
на новата организация се провежда в Париж на 19 март 1951 r., 
откогато тя в същност започва и своята дейност. 

За рамика от ММО, която е била доброволно обединение нади
ректорите на националните служби, СМО е специализиран 
междуправителствен орган, което е съществено нейно предимство. 
От 20 декември 1951 r. СМО влиза в състава на ООН като 
специализирана нейна организация. Това повишава нейния авто
ритет и и дава редица пре·димства при осъществяване на м.еж
дународното сътрудничество. Висш орган на СМО е нейният 
конгрес. Той се свиква един път на всеки четири години под 
председателството на пр~зидента на организацията, който обик
новено е директор на някоя от националните метеорологични 

служби. 
Нашата страна е член на СМО от Ьсн~ваването и през 1951 r. 

СМО решава въпроси главно от научноорганизационен характер. 
Постоянните органи на СМО (изпълнителен комитет, секретариат, 
редица технически комисии и работни групи) имат за седалище 
Женева. Сътрудничеството в научната област се осъществява и 

· от Международния съюз по геодезия и геофизика (МСГГ), създа
ден през 1920 г. България членува в него от 1960 г. В състава 
на МСГГ влизат няколко асоциации, измежду които и асоциация 
по метеорология и физика на атмосферата. Такова сътрудничество 
има и в рамките на Международния съвет на научните съюзи 
(МСНС), в който има комисия по атмосферни науки. 

Международното . научно сътрудничество в областта на геофизичните 
науки въобще и специално в областта на метеорологията се израз ява преди 
всичко в провеждане на т. нар. Международни год ини, разработване и изпъл
нение на международни програми за експериментални и теоретични изследва

ния по ключови проблеми на съвременната метеорология, популяризиране на 
изследванията в областта ю1 атмосферните науки чрез периодични или експрес
бюлети ни, организиране на международни симпозиуми, обмен на опит и подго
товка на кадри за развиващите се страни и др. Първата и вторнта междуна
родна година, наречени още полярни, бяха проведени през 1882 - 1883 r. и 
през 1932-33 r. По решение на МСГГ от 1 юли 1957 г. до 31 декември 
1958 г. се проведе Международната геофизична година (МГГ). В същност 
срокът й беше продължен до кр·ая на 1959 г. През периода на МГГ се про
ведоха съгласувани комплексни геофизични изследвания по ця,лото земно 
кълбо, а не само в полярните области, както през първата и втората между
народна година. Нашата страна също взе участие в МГГ със своя програма. 
Периодът 1957 - 1959 г. не беше избран случайно за провеждане на МГГ. 
Имен но тогава се наблюдаваше висок максимум на слънчевата активност. По
ради това събраните сведения позволиха да се изслецва връзката между про
цесите в земната атмосфера и процесите на Слънцето. Велико събитие през 
периода на МГГ беше пускането от СССР на първия изкуствен спътник на 
Земята на 4 октомври 1957 r. Програмата на МГГ предвиждаше пускането на 
т;~кива спътници, но СССр пръв пристъпи към осъществяването на тази зада
ча. През 1960 r. беше пуснат и първият метеорологичен спътник. Впоследствие 
бурното развитие на този наблюдателен метод доведе до формирането на отде
~ен научен l(ЛОН - спътникова метеорология, на който се възлагат големи 

надежди за създаване на глобална система за наблюдение на времето над цялото 
земно кълбо. 

След максимума на слънчевата активност през периода 1957-1959 г. съ-
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ществуваше относително спокойствие. Поради това беше решено от началото 
на 1964 r. до края на 1965 r. да се проведе Международна година на спокой
ното слънце (МГСС) . България участвува и в това международно ·начинание с из
следвания върху йоносферата, атмосферния озон и др. 

Скоро с.1ед пускането на първия метеорологичен спътник ООН се обърна 
към CJ\1O да състави план за създаването иа глобална система за наблюдение 
на времето. Това обръщение представляваше призив към учените от целия свят 
за енергично насочване към научните проблеми 1 свързани с времето на земното 
кълбо, и опознаване на основните фактори, определящи климата на Земята. За
това на своя конгрес през. 1967 r. СМО прие план за създаване на Световна 
служба за времето (ССВ), обхващащ следните пет пункта: глобална наблюдател
на система, глобална система за обработка на данни, глобална свързочна систе
ма, програми за ,глобални научни изследвания, програми за· образованието и 
подготовка на кадри. Това не означава, че такива глобалци наблюдателни и свър
зочни метеорологични системи не съществуваха дотогава. Напротив,- метеороло
гичната мрежа от станции с нарастващ обхват съществува вече над 100 години. По 
свързочните кянали на метеорологичната телекомуникационна мрежа отдавна е 

осъществено бързо предаване на данните от наблюденията с помощта на между
народни метеорологични ~,.одове. * Така всяка национална метеорологична служ
ба може да събере данните от метеорологичните наблюдения в северното полу
кълбо за 3-4 часа, а от цялото земно кълбо - за 7-10 часа. В случая става 
дума за п,о-нататъшното усъвършенствуване на тази огромна наблюдателна и 
свързочна мрежа с цел да се въведе в обмен и информацията от метеоролог·ич
ните космически системи на СССР и САЩ. от по-голямо число ~,.орабни, буй
кови и др. станции, да се предават и карти за бъдещото състояние на времето, 
резултат от числена прогноза и др. Така съвременните достижения на наука
та и техниката ще позволят да се наблюдава времето и над океаните, пустини
те и полярните райони. като данните бъдат международно достояние. 

мене също откликна на обръщението на ООН и през 1967 г. между СМО 
и мене бе подписано съглашение за съвместно участие в развитието на на
учноизследователската програма, която сега е известна с наименование ro 
ПИГАП (GARP)- Програма за изследване на глобалните атмосферни процеси. 
За създаването на тази програма и нейната реализация бяха учредени обеди
нен организационен комитет и редица комисии от известиµ учени, спе циалис

ти в областта на метеорологията и океанологията, работещи в различни страни. 
Главната цел на ПИГАП се явява построяв~нето на чис лени модели за ат

мосферата, които да обезпечат научна основа за дългосрочна nрс;гноза ' на вре
мето. За това е необходимо да се продължи изучаването на физически процеси, 
управляващи времето, с цел да се определ,1 доколко детайлно е необходимо тях
ното описване в чисJ1ените модели; на баз ата на тези изводи да се реши с каква 
степен на детайлизация е необходимо да се водят наблюденията над системите 
на времето; да се разработят числени методи за прогноза на времето, в които 
да се вземат пред вид най-важните физиче"КИ процеси от съвременна гледна 
точка. Изпълнението на тези задачи ще доведе не само до нарастване точност
та на прогнозите с обхват до няколко седмици, но и до по-добро познаване 
физическите основи на общата атмосферна циркулацю1 и климата. Това от · 
своя страна ще разшири обхвата на приложната метеорология и ще представ
лява солицна основа ;за развитието на методи за въздйстF!ие върху времето 

и климата. Сле.аователно изследванията по програмата ПИГ АП трябва да до
ведат до по-нгтатъшен бърз прогрес към изпълнение основните задачи на ме
теоролог и ята. 

Практическата дейност по изпълнение на ПИГАП се осъществява в рамки
те на няколко подпроfрами, основно място сред които заема .Глобалната под:
програма•, т. е. тази която по същество ще решава глобалните задачи, които 
посочихме. Естествено, преди да започне нейната реализация, необходимо е да 
се изучат физическите процеси в отделни по-малки райони на земното кълбо, 

• Първият метеорологичен код за обмен на информация SY_NQP е съз
даден още през 1884 г. 
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които обаче имат съществено в 1ияние върху глобалната циркулация. Затова 
вече се проведоха и ще се про,;о;•·.,~т серия р·еги()нални експерименти, в кои 

то с усилията на една или няко.1ко ,1ържави се осъществяват наблюдения по 
отделни пробле~,и и в отделни, но слабо проучени райони от нашата плане
та. Такива регионални експерименти са : ПОЛЕI(С , БОМЕI(С (Барбадоски 
океанографски и метеорологичен експеримент за взаимсдействието атмосфе

ра-океан), КЕНЕКС (комплексен енергетичен експеримент за изследване пре
носа и трансформацията на енергията в атмосферата), МУСОН, ВА.М.ЕКС 
(изучаване трансформацията на въздушните маси), ТРОПЕКС-72 и др. 

Основно място в допълнителните подпрограми заема тропичната подпро
грама, защото тропичната и екваторната зона съдържат главните източници 

на топлина, които управляват циркулацията на атмосферата в глобален ма
щаб. В същност първата голяма международна проява на ПИГАП беше свър
зана именно с тропичната подпрограма. Това беше Пъовият международ~н 
атлантически тропичен експеримент на ПИГАП, означаван кратко като 
АТЕП-74. Той се проведе от 15 юни да 24 септември 1974г. в тропичната 
зона на Атлантическия океан между паралели 20° с. ш. и 10° ю. ш. и от за
падните ч:Jсти на Индийския океан до източните брегове на Тихия океан . В 
този район функционираха в течение на l0U дни някол~<остотин приземни и 
аерологични станции на сушата, 39 научоизследователски кораба, 12 са\юле
та-лаборатории, 4 метеорологични спътника (един геостационарен и три с 
полярна орбита) и др. АТЕП -74 се проведе с участието на над 4000 учени и 
специали:ти от около 70 страни , което означава, че това беше най-големият 
експеримент, пререждан в науката досега. Започна публикува нето на първите 
резултати от АТЕП-74 , които .говорят за несъмнената полза от такъв подход 
към ключовите метеорологични проблеми . Още по-големи резултати се очакват 
от планирания за 1979 г . П ърви глобален експеримент на ПИГАП , който ще 
обезпечи данни и идеи за проверка и усъвършенствуване на числените моде
ли вече не с амо за тропичната атмосфера, а за атмосферата на цялата плане

та . Очакваното усъвършенствуване на тези модели след първите експеримен
ти на ПИГАП ще доведе до необходимостта от провеждането на втори такива 
експер именти и т . н. Наред с очакваните ценни резултати за атмосферни 
те и океанографските науки, експерименти1е на ПИГАП представляват и бле
стяща проява на международното сътрудничество в областта на науката, една 
н гзряла н еобходимост на нашето време , единствената алтернатива за подход 
към п роблеыа човек-околна ср еда . 

От 1961 r.. насам 23 март е обявен за световен метеорологичен ден. На 
тази дата печатът, радиото и телевизията имат за задача д1 популяризираr по

стиженията на и нтернационал11ата наука - м етеорологията . 

§ 7. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНИТЕ 
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 

За характеризиране физическото състояние на атмосферата 
в определен момент се въвеждат редица величини, наречени .ме 

теорологичн.и еле.менти (съкратено - метеоелементи). Техният 
брой сега е голям и непрекъснато расте. Обаче към основните и. 
най-важни метеоелементи, с които ще се срещнем още в самото 
начало на изучаването на метеорологията, можем да отнесем тем

пературата, атмосферното налягане, плътността и влажността на 
въздуха, вятъра, количество, височина и форма на облачността, 
интензивността и вида на валежите, видимостта, компонентите 

на радиационния и топлинния баланс (пряка и разсеяна слънчева 
радиация, iфективно излъчване, турбулентен топлинен потон) и 
др. 
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Метеорологичните елементи са количествена характеристика 
на физическото състояние на атмосферата. Понятието атмосфер
но (метеорологично) явление хара~перизира това състояние ка
чествено. Например облакът е явление; но отдеt11ните, негови ха
рактеристики (форма, дебелина, височина над земята) са метео
елементи. Мъглата е явление, но видимостта в нея е метеоеле
мент и т.н. 

Непрекъснатото изменение на физическото състояние на ат
мосферата води до изменение на метеорологичните явления и 
елементи. Ако са ни известни закономерностите на изменението 
на метеоелементите, можем да съдим за изменението на общото 
състояние на атмосферата. Комплексът от всички явления и ме
теоелементи определя характера на времето. На практик,а обаче 
в зависимост от целите времето характеризираме само с някои от 

, тях, понякога дори само с един. Например често казваме "време• 
то е облачно" или „времето е студено" . За целите на авиацията 
интерес представляват далечината на видимостта, височината на 

облаците (особено ниските), вятърът, разпределението на темпе
ратурата на различни височини, приземното налягане, някои осо

бени явления, които са опасни за полетите , като гръмотевични 
бури, обледенение, турбулентност, мъгла и др. За селското сто
панство са необходими сведения за измененията на температура
та и влажността на въздуха близо до земната повърхност, за 
притока на слънчева радиация, валежите и др. За оценка на въз
можността за опасно замърсяване на приземния въздух необхо
дими с;а сведения за изменението с височината на температурата 

и вятъра, от които зависи интензиВJ!ОСтта на турбулентния обмен. 
а също и влажността на въздуха в ниските слоеве_ От тези и 
множество други примери е ясно голямото зн,ачение, което има 

за всестранната човешка дейност познаването на стойностите и 
закономерностите на измененията на метеорологичните елементи 

и явления. Основните от тях ние ще обсъдим подробно в след
ващите глави, а тук само ще дадем първоначална представа, 

необходима за изучаването на първите глави от този курс. При 
това читателят вече е изучавал в курса по обща физика някои 
от следващите понятия. 

Температура на въздуха. В ниските слоеве на атмосферата 
достатъчно точно е определението на температурата като степен 

на нагрятост на телата, съответствуваща на интензивността на 

хаотичното (топлинно) движение на молекулите. Това е така, 
защото в тези слоеве концентрацията на молекулите е огромна, 

вследствие на което средният им свободен пробег l е много ма
лък, и бързо настъпва термодинамично равновесие в някаква 
област с размери, по-големи от l, т. е. става бързо изравняване 
на появилите се случайни температурни нееднородности в тази 
област. Тогава при измерване температурата с ня.какъв уред на 
определен обем газ с линейни размери L в тези слоеве винаги е 
изпълнен() неравенството L'J,> l, което означава, че на този обем 
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като цяло можем ,да припишем определена температура в посо

чения по-горе смисъл. Но на височини в атмосферата над 
200-300 кm свободният пробег на молекулите вече е /,...._,1-10 
кm и следователно там не можем да очакваме бързо 
изравняване на появили се температурни нееднородности 

(редки удари на молекулите), т. е. не са приложими основ
ните газово-кинетични съотношения. В този случай дости
гане на тоrtлинно равновесие между газа и поставеното в 
него обикновено макроскопично тяло, което ще сЛ1ужи за термо· 
метър, е невъзможно поради редките сблъсквания на газовите 
молекули с термометъра. Тогава последният няма да показва тем
пературата на газа, в който е поставен, а ще има собствена тем
пература, съответствуваща на лъчистото равноыесие между него 

и средата, тъй като лъчистият топлообмен ще бъде преоблада
ващ. Поради посочените причини температурата в долните слоеве 
на атмосферата се измерва директно чрез обикновени живачни 
f!ЛИ спиртни (за ниски температури) термометри, като все по-ши
роко се използуват и съпротивителни и термо~лектрични измери

тели. За непрекъсната регистрация се използуват самопишещи 
уреди, обикновено с биметални приемници, наречени термографи. 
Измерванията на температурата във високите слоеве на атмосфе
рата са индиректни, най-често се измерва налягането и след това 
по известни връзки се изчислява температурата . 

Основна единица за измерване щ1 температурата е градусът. 
В метеорологичната практика се използува стоградусовата скала 
на Целзий ( f 0С), а в теоретичните изследвания - абсолютната 
температурна скала или скалата на Келвин (Т 0К). Преходът от 
едната в другата скала става по формулата 

(7,1) г Т °K=273,15+t 0С =273(1+0::f), 

където о:= 1/273=0,00366 е коефициент на обемно разширение 
на въздуха, разглеждан като идеален газ. 

2. Атмосферно налягане. За метеорологията голямо значе
ние има определението на налягането р, което се дава в атмо

сферната статика (вж. § 1, гл. III) като тегло на вертикалния 
стълб въздух с напречно сечение I cm2 и височин~ от нивото, на 
което се измерва р, до горната граница на атмосферата. На тази 
основа. и до днес за измерване на атмосферното налягане се из
ползува принципът, приложен от Торичели. В метеорологията най
голямо приложение намират живачните и анероидни (с дефDрми
ращи се кутийки от пъргав материал) барометри. С помощта на 
последните са конструирани и уреди за непрекъсната регистра

ция на р - барографи. 
Основна единица за измерване на налягането съгласно ме

ждународната измерителна сисгема SI е нютон на квадратен ме
тър (lN/m 2 = lkg/ms 2 ). В метеорологията най-често се използува 
кратна единица милйбар (mbar), като lmbar=l02 N/m2

• Все още .в 
употреба е и единицата милиметър живачен стълб (mmHg). Връз-
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ката между тези две единици е _ следната: lmmHg=i- mbar. Та
ка например, 760mmHg= 1013,2mbar. 

При измерване на атмосферното налягане във високите слоеве 
на ·атмосферата няма принципните трудности, които съществуват 
при измерване на температурата. Затова за тази цел се използу
ват добре разработените в техниката методи и уреди за измер
ване на вакуум. 

3. Вятър. Под това понятие в метеорологията се разбира 
движението на въздуха по отношение на земната повърхност, 

т. е. относно координатна система, неподвижно свързана с тази - . повърхност. Тъй като скоростта на вятъра с е вектор, той се ха· 

рактеризира с големина, с= Й .често наричана за краткост 
скорост и посока. Големината (модула) на скоростта се измерва 
в m/s или km/h. Последната може да се разложи на три компонента 
и, v, w по трите оси на координатната система, относно която се де
финира вятърът. В метеорологичната практика най-често под вя
тър се разбира хоризонталното движение на въздуха, т. е. него
вата прuекция върху земната повърхност. В стандартните метео
рологични станции се измерва именно хоризонталната комттонен

та на вятъра. Само при специални наблюдения се измерва и него-
вата вертикална компонента. , 

Посоката на вятъра в тези станции се дава с точката от хо-, 
ризонта, от която трй духа към наблюдателя (станцията). Така 
например, когато казваме, че вятърът е западен, разбираме, че 
движението на въздуха е от запад на изток. За фиксиране посd
ката на вятъра може да се посочи посоката на света (север N; 
изток Е; юг S; запад W), около която се разполага посочената 
точка от хоризонта. Така се въвежда основната 4-сrепснна скала 
и по-подробните 8- или 16-степенни скали ( фиг. 1, 1 ). За по-голя
ма точност се използува понятието азимут на вятъра, т. е. ъгъ

лът, сключен между посоката север (N) и правата, съединяваща 
точката от хоризонта, от която духа вятърът, и станцията; азиму

тът се отчита по посока на часовниковата стрелка, ( фиг. 1.1 ). 
Тога,ва източният вятър ще се дава с азимут 90°, южният -180° 
и т. н. При наблюденията посоката се определя с точност до 10°. 

Посоката на вятъра в метеорологията се измерва с у,еди, 
наречени румбомери или флюгери. Скоростта му се измерва с 
анемометри. Комплексните уреди за едновременно измерване по
соката и скоростта на вятъра се наричат ветромери или анемо

румбомери. Приемниците за скоростта <;а мехащ~чни, манометрич
ни или термоелектрични. 

При измерване на вятъра трябва да се има пред вид, че 
въздушните потоци не са ламинарни, а турбулентни (вж. § 9), 
т. е. те представляват общо преместване на голени маси въз
дух, в които хаотично се движат отделни по-малки обеми въздух 
с различни размери. Посл·едните имат самостоятелна посока и 
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скорост и само тяхната съвкупност се премества със скоростта 
на общия поток, който ги пренася. Затова моментните стойности 
на скоростта и посоката на вятъра в неподвижна точка се изме~ 

нят непрекъснато. Изследванията обаче показват,- че техните 
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Фиr. 1, 1. 4-, 8- и 16-степенна скала за определяне посоката на вятъра. Посочен 
е п азимутът на вятъра в градуси за някои случаи 

усреднени стойности за достатъчно голям интервал от време се 
явяват устойчиви и дават представа за характеристиките нс1 об
щото движение на въздуха. Поради това скоростта и посоката 

на вятъра в · стандартните метеостанции ·се определят като сред
ни за 2-3-минутен интервал от време. При специални наблюде
шш те се определят като средни за 1 О-минутен или друг интер
вал. 

Наблюденията показват, че аналогични · турбулентни пулса
ции търпят и останалите метеорологични елементи, особено при 
измервания близо до земната повърхност. 

4. Влажност на вьздуха. Въздухът в атмосферата е влажен, 
т. е. винаги съдържа определено количество водна пара. Послед

ното е твърде променливо. Затова се въвеждат определен брой 
характеристики на влажността, всяка от които дава представа за 

количеството водна пара във въздуха. Най-често използува'ни са 
следните: 

а) Пьрzавина на водните пари е, т. е. тяхното парциално на
лягане в атмосферата. Измерва се в mbar или mmHg. 

б) Абсолютна влажност а -количеството во,11щ1 пара в 
грамове в lm3 въздух (g/m3). 

в) Специфична влажност q -количеството водна пара в 
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грамове, която се съдържа в lg или 1kg влажен въздух (g/g или 
g/kg), т. е. това е безразмерна характеристика. 

г) Отношение на сместа s - огношение на масата на пара
та в грамове към масата на сухия въздух в същия обем, изразе
на в g/g или g/kg. 

д) Относителна влажност f• се нарича отношението на 
фактическата влажност на въздуха (изразявана най-често чрез е, 
но може също чрез а, q или s) към неговата м.аксимална влаж
ност при дадената температура. Последната се характеризира с 

налягането или пъргавината Е на водните пари в наситено със
тояние, която има фиксирана стойност при дадена температура и 
представлява тази максимална пъргавина, която· имат парите, 

които се намират във фазово равновесие относно чиста плоска 
водна повърхност. Терминът фрзово равновесие означава, че ня
ма видимо изменение в съотношението между течната и газовата 

фаза на водата, въпреки че в системата се осъществяват изпаре
ние и кондензация (вж. гл. IX). Относителната влажност най-чес
то се дава в проценти, т. е. 

е 

f= Е-1000/о. 

е) Дефицит на влаJtсността - дефинира се, с разликата 

d=E-e. 

ж) Температура на точката на оросяване ,, нар~tчана за 
краткост точка на оросяване - това е 1емпературата, до коя

то трябва да охладим изобарно (при неизменно общо атмосферно 
налягане) влажния въздух, за да премине парата в наситено със
тояние. Следователно това е температурата, при която съдържа
щата се във въздуха водна пара при постоянно общо атмосфер
но налягане и неизменна специфична влажност става цаситена 
относ1ю чиста плоска водна повърхност. При f =t, f= 100%; а 
при t<, в обема започва кондензация на парата. 

з) Дефицит на точката на оросяване - дефинира се с раз
ликата 

dт =T-t. 

В глава IX ще бъде изяснен допълнително смисълът на ня
кои понятия, които използувахме тук, а в гл. V ще бъдат получе
ни редица връзки между характеристиките на влажността. Тези 
връзки са необходими, защото засега има разработени методи за 

1 

измерване само на четири от посочените характеристики, а имен-

но а, j, t и е. В метеорологията най-често се измерва фактичес
ката пъргавина на парите е (за контрол и f), а всички останали 
се изчисляват чрез посочените връзки. 

5. Облаци, валежи, мъгли. При определени условия, които 
се обсъждат в гл. Х, водната пара в атмосферата преминава в 
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течно или твърдо състояни.е. Така се образуват о"блаците и мъг 
лите, между които няма принципна разлика, а се различават по· 

това, че едните се образуват на известна височина в атмосферата, 
а другите - в слоя въздух до земната повърхност. Когато в ня
кои облаци са налице определени благоприятни условия (вж. гл. 
XI), водните капки или ледените кристали в тях нарастват дотол
кова, че се образува и пада валеж. 

В метеорологията наблюденията над облачността са много 
важна дейност, тъй 1<:ато песл~дните дават съществени указания 
за процесите в атмосферата, а резултатите от тези процеси пред
ставляват определен практически интерес; в много отношения те 

благоприятствуват човеш1<ата дейност, но често създават затруд
нения и даже опасности за нея. 

При стандартните метеорологични наблюдения се определят 
следните характеристики на облачността и валежа: количество 
на облачността -- оценява се визуално по 1 О-бална скала за покри
тостта на небосвода с облаци, като О означава ясно, а 10 - небе, на
пълно покрито с облаци; форма на облаците и техният вид - опреде
лят се съгласно специален атлас, разработен в съответствие с 
международната класификация на облаците (вж. гл. Х); височина 
на облаците Н0 над земната повърхност - определя се визуално, 
а във авиационните метеостанции и инструментално чрез специ-

.., ални балони, прожектори или импулсни светолокатори; видът на 
валежа (дъжд, сняг, град и др.) се определя визуално, количест
вото му - с помощта на дъждомери, като се дава в mm вод@~ 
стъ,1б*. 

В атмосферата се наблюдават още редица метеорологични 
явления, които могат да се характеризират както с посочените 

метеоелементи, така и с множество други, като броят им се 
увеличава непрекъснато. Посочените дотук са основните и засега 

ще се задоволим само с тях. 

§ 8. ПОНЯТИЕТО ГРАДИЕНТ1 НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

Метеорологични елементи се изменят както във време'то, 
така и в пространството, т. е. явяват се функция на координати
те и времето. В случая няма да се интересуваме от тяхната. за
висимост от времето, т. е. ще ги разглеждаме във фиксиран мо
мент. · тогава можем С' Р=Р(х, у, z) да означим произволен ска
ларен метеорологичен елемент, който ще зависи само от коорди
натите. Съвкупността от стойности на даден метеоелемент в ця
лото пространство или в ограничена област от него се нэ рича 
поле на този елемент. За характеризиране пространственото раз
пределение на метеорологичните елементи във фиксиран момент 
от врем~ се въвежда понятието еквuскаларна повърхност с урав

нение Р (х, у, z) = С= const или ,z = z(x, у). Следователно във 

"' Еквивалентната единица е :11итър на квадратен метър (l/m2). (Бел. ред.) 
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всяка точка на тази повърхност даденият метеоелемент има пос

тоянна стойност С, различна за различните повърхности. Еквис
каларните повърхности на различните метеоелементи се наричат 

uзотер.мни (за температурата), изобарни (за налягането), uзопuк
нuчни (за плътността) и т. н. 

Интерес представлява въвеждането на някаква количествена 
характеристика за пространственото разпределение на даден ме

теоелемент. Тази роля изпълнява величината градиент на този 
- -+ 

елемент, grad F. В метеорологията под градиент на скаларния 
метеоеле.мент F се разбира вектор с големина (модул) 

-+ 
[gradF[=-dF[dN и посока, съвпадаща с тази на нормалата N 
към еквискаларната повърхност. За разлика от математиката тук 

, -+ 

за положителна посока на N се взема посоката към областта на 
-----+ 

намаляване на елемента F. Доказва се, че проекцията на grad F 
--,. 

по произволно направление l е равна на частната производна от 
F по l с обратен знак, т. е. 

дf-+ -+ 
grad,F = - д[ l , [ l l = 1 . . 

В частност проекциите по координатните оси са равни на -дР!дх, 
-дР/ду, -дР!дz, като плоскостта хОу е хоризонтална и пресича 
някъде еквискаларната повърхtюст, а оста z е насочена верти

кално нагоре. 

В метеорологичната практика най-голямо приложение нами
рат хоризонталната и вертикалната проекция на градиента, т. · е. 

(8,1) 

-+ 

дF-+ 
gradn F= -дп п; 

дF-+ 
gradzF= -a- z, . z 

където п е единичният вектор на нормалата към пресечените 

криви (изотерми, изобари и др . ) на еквискаларните повърхности с 
-->-

хоризонталната равнина; [zl= 1 - единичният вектор на вертикал-
ното направление. Следователно векторът qradn F има посока на 

п, т. е. насочен е към понижаващите се стойности в хоризонтал· 
ното поле на метеоелемента F. Тези две проекции (8, 1) е прието 
да се наричат хоризонтален и вертикален градиент. , 

-+ 

Очевидно е, че при направения избор на п към намаляване- / 
то на F хоризонталният градиент всякога ще бъде полсжителен: 
(-дF!дп)>О. Вертикалният градиент обаче може да сменя знака си, 
защото оста z _; насочена винаги нагоре независимо от посоката 

на нормалата N. Когато метеоелементът F намалява с височината, 
имаме (-дР/дz)>О, а когато расте-(-дР/дz)<О. Обратно, позна
ка на вертикалния градиент можем да съдим за характера на из-: 

1 менението на F с височината. 
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В синоптичната практика за изчисляване на градиентите точните стой
ности на производните се заменят с отношения на крайни разлики съглас
но формулата на Лагранж за крайните нараствания. За целта се избира ква
дратна мрежа от точки 1,2, . . . ,8, наречени .възли• на мрежата и 
разположени на разс1ояние г от порядъка на 300 km една от друга (фиг. 1,2). 
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фиг. 1,2. Част от квадратна интеграционна мрежа от точки за изчисляване 
производните на метеоелементите. Разстоянието между "възлите" на мрежата 
r (интервалът на независимата променлива) се нарича „интеграционна стъпка" 

Предполага се, че стойностите на метеоелементите f или техните производни 

по времето F са· известни във възлите _на мрежата. В същност стойностите 
на Р и F в тези възли се получават от измерванията на тези величини 
в неправилно разположената реална мрежа от метеостанции чрез разработени 
за целта интерполационни методи. Тогава за производните, отнесени към 
централната точка О · фиr. 1, 2), се получа в а 

(8,2) F-(дF)=F2-F 4 
у- ду о 2г и т. н., 

където F1 , f 2 и т. н. са стойностите на елемента Р в съответните точки от 
интеграuионната мрежа. Аналогични формули могат да се напишат за хори
зонталните втори или смесени производни и т. н. Такъв подход се прилага и за 
определяне вертикалния градиент, замествайки производната с отношението 
между крайната разлика дF, и съответствуващото нарастване на разстояние
то по височината Лz, т. е. (-дF/дz1=(-дР/Лz). Като разполагаме с производ
ните по х, у и z, по известни формули могат да се получат и стойностите 
на хоризонталния градиент gradn F или самия grad Р. 

В метеорологичната практика най-често се интересуват от гради
ентите на температурата, налягането и скоростта на вятъра. Ще 
посочим техните характерни стойности. 

а) Градиент на налягането (баричен градиент). ИзпоJ!iзуват 
се хоризонталният On и вертикалният Oz баричен градиент, изчис-
лявани Fx и F у или по формулите: · 
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(8,3 1 G - - др ~ Ар О =r-iJ_p = - Ар, 
'/ п - дп = - Ап ' z дz Az 

където обикновено се избира дп= 100km, Лz= 100m. 
Характерните им стойности в атмосферата са G,,,.___,1-;--5mЬ/100km,. 
а О/?"'· 011• В гл. III ще покажем, че винаги Oz>O, тъй като наля
гането в атмосферата винаги се понижава с височината. 

6) Температурен градиент · 

8 ) г - _ дТ дТ 
( ,4 - дп ' y=-az· 

Тук дп и дz имат същия порядък, посочен по-горе, като при сред
ни условия l' е от порядъка на няколко градуса на 100 km. Вер
тикалният градиент у (градиент на стратификацията) се мени в 
широки граници, като за разлика от Г може да променя и знака 
си: у> О означава, че Т намалява с височината (нормални условия 
в тропосферата); у = О оз начава T = const с височината (изотер
мни слоеве); у< О, Т нараства с височината (инверсионни слоеве). 
Определянето на у става посредством данните от аерологичното 
сондиране, а близо до земната повърхност и по данни от гради
ентни (на няколко височини) наблюдения. И в този случай у~Г. 

в) Градиент на с,соростта на вятъра. Най-често се изпол-

зува вертикалният градиент на скоростта, т. е. векторът д11 дz с 
компоненти ди/дz, дv/дz и дw/дz. Неговите стойности са най-голе
ми в приземния слой и в областта на струйните течения (СТ) . 
Наблюденията показват, че екстремната стойност на вертикалния 
градиент на вятъра в свободната атмосфера, включително и об
ластта на СТ, достига до около 0,6. 10- 1 s-1, като се среща 
твърде рядко. В ниската тропосфера обач~ тази стойност харак
теризира "слабо" изменение на вятъра и се среща твърде често. 
Така например при наблюдения от високата метеорологична кула 
в r. Обнинск, СССР, е бил зафиксиран максимален вертикален 
градиент в слоя 8-25 m, равен на 4,5. 10- 1 s-1 ( = 1.4m!s на 30 
метра височина). Такива големи изменения на вятъра влияят съ
ществено на пътната скорост на самолетите и представляват опас

ност при тяхното кацане и излитане. 

От гледна точка на авиацията интерес представляват и хори-

зонталните градиенти на скорастта на вятъра &!дх и &!ду. В 
атмосферата те имат стойности, по-малки с около два-три поря
дъка от вертикалните градиенти, като в СТ обикновено са около 
5m/s на 100 krn разстояние. Независимо от това обаче те имат 
съществено влияние върху динамичното състояние на атмосфера
та, като в тези о@ласти с тях също е свързано явлението друса
не на самолетите. Последното представлява реакция на самолета 
на турбулентност от различен произход и в частност главно на 
атмосферната турбулентност. За турбулентния характер на реал
ните течения в атмосферата и свързаните с него явления често 
става дума в този курс~ поради което в следващия параграф ще 
дадем понятие за него. 
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§ 9. ПОНЯТИЕ ЗА АТМОСФЕРНА ТУРБУЛЕНТНОСТ 
И ДИФУЗИЯ 

Атмосферата е в непрекъснато движение, т. е. съставните и 
части променят местоположението си в пространството, заето от 

нея . Характерна особеност на това движение е, че като правило 
то винаги е турбулентно. Този факт има особено голямо значение 
за разпределението на постоянните и променливите съставни час

ти на атмосферата в хоризонтално и особено във вертикално 
направление. За по-пълното изясняване на последните въпроси са 
необходими някои предварителни сведения по турбулентност и 
свързаното с нея явление турбулентна. диф,Узия. 

Както е известно, в хидродинамиката се различават два вида 
макроскопични движения на вискознит~ течности и газове-ла
.минарни и турбулентни. При ламинарното движение траекто
риите на флуидните частиuи са прави или с малка кривина линии, 
а характеристиките на потока във фиксирана точка от заетото от 
него пространство, като скорост, ускорение, налягане и. др., ре

гулярно се изменят с .времето и в редица случаи моrат да бъдат 
описани дори с аналитични формули, например u(t) = u0 sjn ыt. С 
други думи, ламинарното движение има детерминиран характер и 

по принцип неговите характеристики могат да бъдат предсказани 
точно при зададени начални и гранични условия. Макар и по-ряд
ко, ламинарното движение се среща в природата, бита, техниката 
и в лабораторни е,ксперименти. Така например водната струя, 
изтичаща с малка скорост от крана на чешмата, е ламинарна. 

Отваряйки обаче крана повече, т. е. увеличавайки скоростта на 
изтичане, констатираме, че струята се „накъсва" (турбулизираJ. 

Ако в стъклена тръба тече флуид и в началото на тръбата 
се пуснат някакви оцветяващи частички, то при ламинарно дви

жение те оставят след себе си плавно закривени „дири" -траек
тории, почти паралелни помежду си, които дават нагледна пред

става за наредения характер на такова движение. Закривяването 
на траекториите расте с увеличаването на скоростта, те започват 

· да се преплитат, докато накрая се получи общо смесване и оцве
тяване на флуида. Движението е преминало · от ламинарно в 
турбулентно. · На фиг. 1,3 се вижда как ламинарна струя от цига
рен дим се превръща в турбуJiентна. Подобна картина се наблю
дава и на фиг. 1,4. 

Теоретичните и експерименталните изледвания показват, че ка
то критерий за прехода от ламинарно към турбулентно движенgе 
служи числото на Рейнолдс: 

(9,1) Re= pUL=UL 
7) V ' 

t<.ъдето р е плътността, И-скоростта на потока, L - характер
ният пространствен мащаб (например диаметърът на тръбата), а 
'1) или v=r/p характеризират молекулния вискозитет на флуида. 
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При Re;;; 1 движението е ламинарно. С увеличаването на Re дви
жението става неустойчиво, при някаква критична стойност Rekp. 
то преминава в турбулентно. 

Ot (9, 1) следва, че увеличението на вискозитета r; води до 
запазване на ламинарния характер на движението при по-големи 

стойности на скоростта. Например по-лесно се турбулизира въз-

Фиr. 1,3. Преход на ламинарна струя в турбулентна_:(фотоrрафия 
на циrар а) 

душен поток, по-трудно воден и още по-трудно маслен поради 

голямата вискозност на маслото. При даден флуид (р и r; дадени) 
ламинарното движевие може да се приведе в турбулентно с уве
личение на И при постоянно L, на L при постоянно И или на 
двете заедно. 

Строга дефиниция на това, що е турбулентно движение, ня
ма. Обикновено то се дефинира, като се съпоставя с ламинарно
то и са изтъкват неговите особености. Безспорно на първо мяс
то трябва да се спомене нерегулярният (хаотичен, случаеt~) 
характер на това движение. Ако наблюдаваме фиксирана „частица" 
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(краен обем) от флуида, турбулентността се проявява в извън
редно сложната форма на траекторията на частицата, наподобя
ваща хаотичното движение на молекулитР. Ако наблюдаваме 
фиксирана точка от пространството, заето от флуида, то турбу-

Фиг. 1,4. Турбулентна струя дим 

лентността се проявява в непрекъснатото пулсиране на физическите 

величини в тази точка (фиг. 1,5): скорост на потока 7:, налягЕ.не р, 
плътност р, температура Т и др. 

Да означим с /(f) моментната стойност на коя да е от тези 
вел11чини във фиксирана точка в момента t. Реален практически 
интерес представлява познаването не на самата функция /(f), а на 
някои нейни статистически характеристики. На първо място 

това са средната стойност 7 и дисперсията а;=(/')2, където 
r = f-1 се нарича пулсация на елемента /, а чертата означава 
усреднение по съвкупността от реализации (регистрации)_ на J(t) 
или по времето при известна една реализация. Ако /=consi, 
то .f = О, което винаги се предполага. 

Пулсациите на физическите величини в потока се дължат на 
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преминаването през дадена точка на турбулентни вихри с раз
.1rични мащаби. Според съвременните представи в един развит 
турбулентен поток в даден момент съществуват турбулентни 
вихри (обособени по някакъв признак крайни обеми от флуида} 

Фиг. 1,5. Примерен з апис на флуктуиращи вел11чи ни в турбулентен поток 

с пространствени размери (мащаби) от възможно най-големите, 
определени от геометрията на потока като цяло, до най-малките, 
определени от вискозитета. Тези вихри се движат хаотично в 
целия поток и поддържат постоянна тенденция за изотропност. 

Тук може да се направи една аналогия, макар и непълна, но 
доста нагледна, между движението на турбулентните вихри и 
топлинното, хаотично движение на молекулите на един газ или 

течност. В началния етап от развитието на теорията на турбу
лентността тази аналогия позволи, основавайки се на кинетичната 
теория на газовете и течностите, да се изгради една правилна 

представа за характера на това движение и да се даде обяснение 
за някои опитно установени факти. · Така възникна полуемпиричното 
направление в теорията на турбулентността. 

В ламинарен поток вътрешното молекулно триене (вискози
тет) се обуславя от хаотичното движение на молекулите, посред
ством което се обменя количество на движение, топлина и дру
ги субстанции. Тъй като при турбулентно движение аналогична 
роля изпълняват турбулентните вихри (макроскопичните "моле-
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кули" на потока), то обменът ще бъде !'dного по-интензи ,вен. 
Въвеждайки по аналогия с молекулния вискозите rJ и „ турбулен
тен" вискозитет У)т, който по-често се бележи с А и се нари•а ко
ефициент на турбулентен обмен, можем да очакваме, че А ►У) 

независимо от това, за каква суб
станция се отнася коефициентъ'I' 
А. Експерименталните оцею<и съ
щ0 показват, че стойността на А 

Kl'm¼ 

-,"м~ ..... ---...,..'-·- 10*· 

превишава на няколко порядъка 

тази на rJ· Отношението А/р = К 
_,_.,,,, .. ...,.,,.... .. ~ з,,о+ се нарича коефициент на турбу-

105 

• 
ЗJО5 

Фиr. 1,6. Форма на димната струя 
при различна степен на турбулен

тност в а1мосферата 

лентност и е аналог на v=rJlp. 
Очевидно v и К имат еднаква 
размерност: [v] = [K] = L2 T-1. 

Аналог има и свободният про
бег на молекулите от кинетич
ната теория. Това е така нарече
ният път на смесване /-разстоя
нието, което изминава един турбу
лентен вихър от мястото на за

раждането си до мястото, къдеrо 

с·е „разтваря" в околната среда и 

загубва своята индивидуалност 
като такъв. 1 

До извода, че движенията в 

атмосферата са винаги турбу-
лентни,~·идваме no косвени и преки пътища. Оценката на число
то на Рейнолдс:Rе за движенията с различни мащаби показва, 
че то има порядък 108-- 1013 и следователно далеч надхвърля 
критичната стойност Rекр_(,..._.,103 ), нац която възникват и същест
вуват турбулентни движения. Пряк показател за турбулентния ха
рактер на атмосферните движенип са записите на пулсациите на 

_различни метеорологични елементи (фиг.1,5) или ра~шространение
:rо на дима от кумините (фиг.1,6). Както се вижда, формата 
на 'димната :~струя зависи от степента на турбулентност, мярка за 
която е коефициентът К. 

• .:J Атмосферната турбулентност възниква и се поддържа от две 
причини: динамична и терм и ч на. Към първата спада завих
рянето на потока при обтичане на неравности по земната повър
хност от рода на малки възвишения, дървета, сгради, хълмове и 

плащши. Но дори и при равна подложна повърхност поради то
ва, последната е твърда, непроницаема граница на потока, в бли
зост до ~нея ще съществува голям вертикален градиент на ско-

ростта на ,-,-вятъра d°?/dz>O. Това поражда междуслойно пре
местване и триене, а оттам и завихряне на потока. Двата случая 
са илюстрирани на q;вr. 1,7 и фиг. 1,8. 

Дотук ставаше дума за турбулентно движение на флуиди и 
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конкретно на въздуха в атмосферата, когато те са еднородни по 
отношенце на плътността р и температурата Т. В действителност 

обаче атмосферата има слоист строеж: р, Т, каr<то и -;! зависят от 
височината z над земната повърхност. В този случай се намесва 

-----·-.:-. 
---с ........... ' ' ', ----- - --о~ ~ ---u ' ()~,:::_ 

. ~ 

Фиr. 1,7. Завихряне поради обти
чане на препятствия по земната 

повърхност 

Фиr. 1,8. За вихряне поради съще
ствуването на вертикален градиент 

на скоростта 

и термичната причина, свързана с възникващата архимедова сила. 

Под нейно влияние по-топлите вихри ще се преместват предимно 
нагоре, а по-студените надолу, като устойчивото разслояване 
(стратификация) на атмосферата ще затормозва развитието на 
турбулентността, а неустойчивото - ще го стимулира (вж. rл. VI). 
За ьюличествено характеризиране на това влияние се въвежда 
нов критерий - числото на Ричардсон Ri, за ,което ще стане ду
ма по-късно. 

Турбулентният характер на атмосферните движения е причина за 
интензивно разпространение на различни субстанции в потока -
газообразни ил.и твърди (течни) съставни части на атмосферата, 
топлина, количество на движение и др .. Явлението е известно ка
то турбулентна дифузия. Неговата ,теория заема съществен дял 
в учението за атмосферната турбулентност. Ние тук ще се огра
ничим с. някои елементи, необходими ·при разглеждане на въпроса 
за вертикалното и хоризонталното разпределение на различните 

атмосферни съставки. Без да се интересуваме от есцството на 
дадена субстанция, да означим с q специфичната и концентрация, 
т. е. масата на тази _субстанция, отнесена към единица маса въз
дух (напр. в грамове на грам въздух). Освен това приемаме, че 
субстанцията е па с и в на (не оказва обратно влияние на потока) 
и консервативна (не възниква и не се унищожава в процеса 
на дифузията). В повечето случаи тези две уС'ловия са изпълнени. 

Поради хаотичния характер на турбулентното движение съ
ществува тенденция за пълно размесване на участвуващия в дви

жението въздух. Ако концентрацията е неравномерно разпреде-
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лена в прос:гранството, под влияние на турбулентността ,ще 
започне процес на изравняване-възниква поток на дадената суб
станция от места .с по-висока концентрация към места с по-нис

ка. Решаващо значение при това има турбулентната дифузия във 

z 

Фиг. 1,9. Към извода на формулата за турбулентния поток 

вертикално направление, обусловена от вертикалното движение 
на турбулентните вихри. 

Ако с 1:v' и q' означим пулсацияр на вертикалната rскорост 
и , на концентрацията на нивото z, to за единица време през еди
ница площ, разположена перпендикулярно на оста 'z (фиг. 1,9), 
ще бъде пренесено количество субстанция р w' q'. Усредня.вайки 
по всички вихри, които иресичат тази площ·~ в .двете направления, 
ще получим турбулентния поток 

(9,2) Qт =pw' q'. 

по аналогия с израза за молекулния поток 

(9,3) 
дq 

Qм=-D -дz 

Qт се изразява чрез градиента на средната концентрация и кое

фициента на турбулентната дифузия (обмен) А z - аналог на D: 

(9,4) QT = - Az дq_ 
дz 

подобни изрази могат да се напишат и за хоризонталните потоци: 

, дq' ,, дq. 
(9,5) Qт=-Ахах Qт=-Ауду 
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Обаче при хоризонтално хомогенно поле на концентрацията, който 

случай на практика често се среща (д-q/дх=:-~д q/ду), Q ~ и Q '; се 
пренебрегват. За субстанция, чийто източник е земната повърхност 

(водна пара, аерозолни частици и др. ), като правило дq /дz <0, така 
че Qт >0, т. е. чрез вертикална турбулентна дифузия се изнася 
субстанция от приземните към по-високите атмосферни слоеве. 

Нека например се интересуваме от влиянието на турбулентни~ обмен във 
вертикално направление върху разпространението на аерозолни частици, които 

са тежки и имат собствена скорост на утаяване (седиментация), равна на V. 
Както се показва в теорията, уравнението, което описва профила на концентра

цията q (z, t), има вида 

(9,6) а q__ V ~-- q =_!__К ?..!!_, 
дt дz д z z d z 

Kz =Az /р. 

В стационарния случай qq /дf = О и от (9,6) получав~ме 

(9,7) 
дq' 

-Vq=Kzaz 

т. е . турбулентният и седиментационният поток са равни и противоположно на
сочени. 

Изобщо Kz е функция на височината z. Ако положим, както често се пра
ви, Kz = Ко + bz, то уравнението (9, 7) лесно се интегрира и получаваме 

(9,8) 

а при Ь=О- _ 

(9,9) 

V 

( 1 + _!l_z )-Ь. 
q(z) = qo Ко 

V 
- - - - z 
q (z) = q0 е Ко ' 

където qo е концентрацията при земята. От тези решения следва, че q(z)на
м~лява с височината толкова по-бързо, колкото Ко и Ь са по-малки, а V по-голя 
мо. Тези изводи са в качествено съгласие с н~блюденията. 

I 
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ГЛАВА II 

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ЗЕМНАТА АТМОСФЕРА 

Животът и растителността на Земята в цялото им разнооб
разие дължат своето съществува.не до голяма степен и на атмо

сферата. В течение на милиони години целият . животински и рас
тителен мир се е приспособявал към условията, предоставени му 
от Земята като планета и в частност от атмосферата. Последна
та доставя недбходимия им кислород, предпазва ги от смърто
носните космически лъчи и ултравиолетовото слънчево излъчва

не, защищава земната повърхност от силно нагряване през деня 

и силно охлаждане през нощта. Без атмосферата температура
та на земната повърхност би надвишавала 1ОО0С пре~ деня и би 
се понижавала под-100°С през нощта. Навсякъде би царила аб
солютна тишина, денят и нощта биха се сменяли мигновено, не
бето би било абсолютно черно, а водата на земната повърхност 
би изчезнала. Една от най-характерните черти на планетата Земя 
е, че вече милиони години съществува приблизително равновесие 
между най-различни процеси, което обезпечава постоянен състав 
на основните газови компоненти на атмосферата. Благодарение на 
:rова растителността и животните на планетата са се развили до 

съвременното си съвършенство. Следователно атмосферата е 
жизнено важна съставна част на нашата планета не само защото 

съществува, но и защото има постоянен газов състав близо до 
земната повърхност. 

Естествено е да се очаква, че атмосферата ще се намира в 
тясно единство и взаимодействие с другите две съставни части 
на планетата -хидросферата И• литосферата. Това взаимодействие 
е една от причините за наблюдаваното разнообразие в условията 
на живот в различните области от земната повърхност. Но раз
личието в климатичните условия се определя и от влиянието на 

редица външни (астрономични) фактори, което ни дава основание 
да се спрем първо на тях. 

§ 1. НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ 
И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ АТМОСФЕРАТА 

Земята е една от деветте големи планети, влизащи в състава на Слън -
чевата система. · Тя се върти около Слънцето по елиптична орбита със 
средна скорост 29,8 ктfs. Едновременно с това тя се намира и в денонощ• 
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ио въртене окрло своята ос от запад на изток. Плоскостта на въртене на 
Земята около Слънцето се нарича еклиптика. ЗР.мната ос е наклонена от
носно еклиптиката под ъгъл 66°33', т. е. екваториалната плоскост на Зе
мята има наклон 23°27' спрямо еклиптиката. Орбитата на годишното дви· 
жение на Земята около Слънцето, макар и елиптична, е близка до кръго
вата, защото ексцентрицитетът и е 0,0167, т. е. близък до нула. 

Тези характеристики на положението и движението на планетата 3Рмя 
имат определено влияние върху земната атмосфера. Това е така, защото 

от тях се определя стойността на притока слънчева радиациJl, д9стигащ 
до Земята, а това е главният фактор, от който зависи средната температу-
ра на ниската атмосфера. , 

При движението на планетите около Слънцето за една година (за Зе• 
мята тя има продължителност 365,25 денонощия) се извършва смяна на го
дишните времена и се наблюдават сезонни изменения в свойствата на 
планетните атмосфери. Мащабът на тези изменения се определя от накло
на на оста на планетата спрямо орбиталната плоскост и от ексцентриците
та на околослънчевата и орбита. Главна роля играе наклонът на оста на 
денонощното въртене. Да си представим планета с наклон на оста 0° (как 
то Уран), т. е. тази ос лежи в плоскостта на еклиптиката. Поради това в 
една част от орбитата й северният полюс ще бъде насочен към Слънцето, а 
южното полукълбо изцяло ще се намира в сянка. Когато планетата нав
лезе в противоположната част на орбитата си, картината ще бъде проти
воположна. Това води до много резки сезонни различия в свойствата на 
атмосферат~. В другия екстремен случай, когато наклонът на оста е близък 
до 90° (както при Юпитер), екваториалната· плоскост е твърде близко до 
еклиптиката. Сезонните изменения тук не са големи, защото Слънцето се 
намира непрекъснато близо до екваториалната плоскост . Земята и болшин
ството други планети имат наклон, отличен от О и 90°, и затова сезонните 
изменения в техните атмосфери, макар и немного резки, са доста съществе

ни. Само близо до полюсите се наблюдават продължителна зимна нощ и 
летен ден . 

Другата причина за сезонните атмосферни изменения е свързана с екс
центрицитета на околослънчевата орбита. Орбитите на планетите от Слънчевата 
система са елиптични, но -с много различен ексцентрицитет. В ед1-1ния от фо

кусите на елипсата се намира Слънцето. Г<Элемият ексцентриuитет (както наТJри
мер на Меркурий и Плутон, съответно 0,206 и 0,247) означава голямо разли
чие в разстоянието до Слънцето през различните части · на годината и съответно 
различие в потока слънчева радиация. За другите планети този ефект е изразен 
по-слабо поради много па-малкия ексцентрицитет. Но той се наслагва по инте
ресен начин върху по-силните сезонни изменения, свързани с наклона на оста. 

Т;~ка например Земята е най-далече от Слънцето (152 м.тfн. km) през лятото 
(месец юли) в северното полукълбо, а най-близо (147 млн. km) през зимата 
(януари) в това полу~ълбо. Затова потокът слънчева радиация в северното по
лукълбо е по-голям през зимата от този през лятото. Това води до изглаждане 
на сезоннип· различия. Обратна картина се наблюдава в южното полукълбо, 
където сезонните изменения вследствие ексцентрицитета vсилват тези. които 

са свързани с наклона на оста. При равни други условия по тази причина юж
на1а зима се оказва по-стvдена 011 севеnнатя я ш1тото f' 11n-тпrшо. 

Периодът на денонощно въртене на планетата около оста й, т.е. времетСJ 
за един оборот около тази ос, също играе важна роля за процесите в планет
ните атмосфери. По-нататък в r лави Х IV и XV I I I това влияние ще бъде ко
ментирано по-подробно. Тук само ще отбележим, че денонощното въртене на 
Земята поражда една от основните сили в атмосферата, наречена отклоняваща 
сила на , земното въртене ищ, сила на Кориолис (вж rл. XIV). Влиянието на та
зи сила нараства с нарастване мащаба на атмосферните движения. В този сми0 
съл важна характеристика е r,zловата скорuст на денонощното вr,ртене На -Земята Ф , определяна относно неподвижните звезди. Това е вектор, насо· 
чен · от южния към северния полюс по оста на въртене на Земята, имащ сре-
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дн а големина (модул) ы=7,292. 10-5 s-1. При теоретичните разглежданияJна -атмосферните движенмя векторът ы обикновено се приема за постоянен. 
В същност както той, така и определяната от него продължителност на земне

то денонощие търпят известно, макар и малко изменение в течение на година

та. Наблюденията показват, че Земята се върти около своята ос най -бързо през 
август и най- бавно през март. При това изменението на продължителността на 
денонощието от август до март е само 0,0025 s. Изследванията показват, че те
зи изменения в скоростта на въртене на ЗемЯ1а са обусловени от годишните 
колебания в скоростта на въздуш1111те течения, чиито хоризонта~ни размери са 

сравними с размерите на континентите, океаните или полукълбата. 
Известно е, че теоретичната повърхност на ниво на Земята, т. е. повърх

ността, във всяка точка на която силата на тежестта е перпендикулярна към 

нея, се нарича rеоид. При болшинството метеорологични задачи се оказва въз
можно пренебрегването на малките ОТI<J,Jонения на геоида от елипсоид на върте
не (сФероид) , а често Земята се приема даже за сфера. 

Изложеното дотук ни убеждава, че понякога е полезно да се погледне на 
атмосферата „отстрани", т. е. да се разгледат външните фактори, 1<оито влияят 
на проце~ите и явленията в нея. Такъв подход позволява да се концентрира 
вниманието върху важни макроскопични свойства на атмосферата . В редица дру
ги случаи е необходим поглед , отвътре". Ние ще направим това още в след
ващите параграфи. Когато се обс-,,ждат микроскопичните свойства н а атмосфера

та, в едни случаи тя се разглежда като състояща се от безкраен брой хаотично 
движещи се частици-молекули, а в други-като непрекъс·ната течна среда. 
Изучаването на атмосферата от тази гледна точка се базира на такива раздели 
от физиката като молекулна и статистическа физика и термодинамика . Познаването 
на последните е необходимо за цялостното разбиране и изучаване на н якои от 
следващите въпроси . 

/ 

§ 2. ГАЗ О В СЪСТАВ НА АТМОСФЕРАТА 

Въздухът в земната атмосфера представлява механична смес 
от газове, т.е . от газове , които не си взаимодействуват химиче<;_
ки. Съдържанието на - отделните газове в атмосферата обикновено 
с е определя в проценти от обема, Av, или от масата , Ат, като 
Ат =µAv/!-Lв . Тук µ е молекулното тегло на конкретния газ , а 
µв - средното по обема молt:'кулно тегло на въздуха (до около 
95 кm !,Lв =28, 966). 

Както ще видим по-нататък, съставът на въздуха не е една 
къв на различни височини. Той се определя от действието и раз
личната интен зивност на редица процеси , които са резултат от 

турбулентния характер на атмосферните движения, директното 
влияние на късовълновата слънчева радиация и силата на те

жестта. 

Приблизително до височини 800 - 900 km в атмосферата на 
Земята преобладават азотът и кислородът, като над 400 km на
раства съдържанието на леки газове, в началото хелий (Не), а 
след това водород(Н). Над 800-900 km атмосферата съдържа 
главно водород. За строежа на тази външна част на атмосфера
та, наричана понякога протоносфера или геокорона, все още мал
ко е известно. 

Схематично може да се счита, че приблизително до височина 
200 кm въздухът обгръща Земята като тънка, сравнително едно,
родна по някои физически характеристики обвивка. Под влияние 
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на силата на тежестта близо до земната повърхност се намират 
най-плътните слоеве на атмосферата с плътност р,..._,10-3 g/cm3• 

С отдалечаване от повърхността плътността намалява отначало 
по-бързо, достигайки до около 10- 10 g/cm3 на височина 250 кm, а 
след това до 10- 17 g/cm3-нal050 кm. Съвременните наблюдения 
с изкуствени спътници на Земята (ИСЗ) показват, че над 200 кm 
плътността и температурата на въздуха имат съществени дено

нощни колебания. При това с увеличаване на височината разли
чието в профила на плътността през деня и нощта нараства. 
Например в слоя между 225 и 300 krп то не превишава 20 О/о. 
На височина 700 km обаче плътността на въздуха в осветената 
от Слънцето (дневна) страна на атмосферата е с около един по
рядък по-голяма от тази в неосветената страна. Затова може да 
се счита, че над 200 km атмосферата пулсира, разширява се или 
се свива и следователно нейната външна форма е неправилна и 
променлива. 

Неравномерното разпределение на плътността с височината 
води до неравномерност и в уазпределението на масата на атмо

сферата. Основната част or нея е съсредоrочена в сравнително 
тънък слой, прилежащ до земната повърхност. Така например 
около 50 % от масата на цялата атмосфера се намира в слоя от 
тази повърхност до ·ви·сочина около 5 km, 75%-до 10 kш, 90%
до 16 кт, 95%-до 20 km и около 99%-до 30-35 km. Сле
дователно над 30- 35 km има само 1 % от масата на атмосфе
рата. Но, както ще видим по-нататък, дори и това малко коли
чество въздух е достатъчно за протичане във високата атмосфе
ра на редица процеси и явления, които са резултат от прякото 

въздействие на слънчевото излъчване върху въздуха. Тази малка 
маса въздух с.т):ужи като междинно звено, което реагира на раз

нообразните и изменчиви слънчеви излъчвания и предава тези 
изменения в по-ниските слоеве на атмосферата. Разбира се, меха
низмите на предаване на енергия и други физически свойства от 
високата към ниската атмосфера са изключително сложни и сла
бо проучени. Те са част от гоJJемия проблем за слънчево-земни-

' те връзки. 

Теоретично и опитно е доказано, че почти всички газове, в това число и 
участвуващите в състава на въздуха, при немного ниски температури (доста- . 
тъчно далеч от критичната температура за втечняване на дадения газ) и наля
гания, които не превишават много~атмосферното, почти не се отличават по 
свойства от идеалния газ*. Тези условия са изпълнени в атмосферата и зато
ва многокомпонентната газова смес, наречена сух въздух, както и отделните 

основни съставки на атмосферата, вклюttително и водната пара в ненаситено 
състояние, се разглеждат като идеален газ. Свойствата на последния се изу
чават подробно в молекулната и статистическата физика, поради което ние 
тук ще посочим само основните зависимости, които ще ни бъдат необходими 
по-нататък. 

* Под идеален газ се разбира такъв газ, за койю могат да се пренебре
гнат междумолекулните взаимодействия, а самите молекули са подобни на 
материални точки с пренебрежимо малки размери и обем. 
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Молекулно-кинетичната теория на газовете се строи на базата на някои 
общи хипотетични представи и редица опитни факти. В нея се разглеждат 
явления, предизвикани от действието на колосален брой частици. Така например 
в 1 cm3 газ при нормални условия се съдържат 2, 69.1019 моJ1екули. Поради 
това във физическите явления, определени от този огромен брой частици, 
възникват нови качествени особености, които не могат и не трябва да се по 
лучават чрез разглеждане движението на отделни частици. Това означава, че 
законите на молекулната физика не трябва да се свеждат до законите на 
механиката. Използуват се други методи, давани от статистическата физика, 
които водят до определени статистически закономерности. 

Основно предположение, потвърдено от опита, е това за пълната хаотич
ност на движението на молекулите, което означава, че в областта, заета от 
газа, няма привилегировани направления за това движение и в неголям затво

рен съд налягането р на газа е еднакво върху всички стени . Съ
ществено за атмосферата е, че когато газът достигне термодинамично рав

новесие, в дадения обем не стават микроскопични изменения, :г.е. параметри
те му остават постоянни. В системата обаче се извършват микропроцесч, из
разяващи се в непрекъснато сблъскване между молекулите, в резултат на 
което скоростта на всяка молекула се изменя. Но опитите дават напълно 

определени средни скорости на молекулите и~JТ, които остават постоянни 
(също и средните енергии на молекулите), докато не се измени температура
та. Следователно преразпределението на скоростите между молекулите става 
така, че броят на молекулите със скорости в интервала от и до и+dи оста
ва неизменен. Разпределението на молекулите по скорости е дадено от Мак-
суел и има вида 1 

- mu2 / 

(2, 1) Y= ~dN =_±_ N ( т )з12 ---:г,,; 2 · 
dи · Jn 2kT е ' и ' 

където N, и, и т са броят, скоростта и масат:J н1 молекулите, а к е КОJlСтан
тата на Болцман. Кривата у(и) има максимум, на който съответствува скорост 
ин , наречена най-вероятна скорост. От (2, 1) лесно се получава 

(2,2) Uн= ✓-2:- , 

Кривата е асиметрична, което означава, че ин не е равна на средно 

аритметичната от всички скорости U=(8kT/1tm)1f2 или на средно квадратичната 
скорост на молекулите С= (3kT/m) 1l2 • 

Основно значение в молекулно-кинетичната теория на газовете има ура-
внението 

(2, 3) 2-в 2 -, pv= З или Р= З пЕ, 

където E'=mc2 /2 е средната кинетична енергия на една молекула, а E=N'E' 

-кинетичната енергия на целия газ в обема v, състоящ се от N' молекули; 
n=N'fv е броят на молекулите в единица обем. Това уравнение позволява да 
се пояучат всички закони за идеалния газ и редица други важни заключения. 

Така например за механична смес от газове, каквато е въздухът, ако всич
ки газове в сместа се намират при еднаква температура, съгпасно установеното 

по-горе средните кинетични енергии на техните молекули са равни, т. е. Е1 =Е 2= 

... =Е\=Е '. Тогава от (2,3) получаваме 
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което означава, че общото налягане на механична смес от газове е равно па 
сумата от парциалните налягания. Това е известният закон, н,а Далтон,. 

Or основното уравнение (2,3) или негови модификации може да се получи 
обединеният закон на Мариот - Гей- Люсак: 

(2,5) 
Р1 V1 Ро Vo • 

т;-=т;-

Той е в сила за произволно избрано състояние на газа (например "! • ), в това 
число и за стандартни условия, когато Т 0=273°К, p 0 =760mmHg и обемът е 
Vo. Ако (2,5) се запише за единица маса от даден газ, то дясната странар0 V0/T 0 
ще бъде , постоянна за този газ и се нарича специфична газова константа 
_(R). Тогава (2,5) се записва така: 

(2,6) . р v=R т. 

Това уравнение се нарича vравнение за състоянието на идеqлен, газ, полу
чено е за пръв път от Клапейрон и затова носи поняl{оrа неговото име. Мен
делеев му придава по-универсален вид, като записва (2,5) за един gmol rаз*. Но 
при нормални условия (Т0,р0) 1 gmol от всеки rаз заема един и същи обем 
'Uo=22,41 1 и тогава дясната част на (2,5) ще бъде ун uверсална константа за 
всички газове R*, т, е. 

(2,7) pv = R* Т. 

Ако се разглежда произволно количество газ, например т грама, и ако моле
кулното тегло на този rаз е µ, тогава броят на грам-моловете е т/µ и уравнението 
(2,7) добива вида 

(2,7') 
т 

р v=- R*T µ . 

Стойността на R*=B,31 J/mol.deg. Уравнението на състояние във вида (2,7) 
или (2,7') се нарича често уравнение на Клапейрон-Менделеев. 

Ясно е, че за m=lgmol константата R* е универсална за всички газове, 
докато специфичната константа R в (2,6) дори за т = 1 g зависи от природата 
на газа. Независимо от това за атмосферата, по-често се използува уравнение 
на r:ъстоянието във вида (2,6), защото молекулното тегло на сухия въздух 
до височини 90'7'95 km има известна и постоянна стойност. Специфичната ra-

R* 
зова константа на сухия въздух има стойност Rc = ~ =287 J/kg. deg. Това µ 
уравнение (2,6) често се записва и така: 
(2,6') Р=Р RT, 
като специфичният (за единица маса) обем на газа v е заменен с плътността 
р= 1/v. 

Получените зависимости позволяват също да се изясни физическият смисъл 

на понятието абсолютна температура Т. Като имаме пред вид. че средната 

кинетична енергия на една молекула е E'=mc2/2, а c=(3kTlm)lf2, получаваме 
още 

3 
(2,8) Е' =2 kT. 

Това означава, че абсолютната температура на идеален газ с максуелово раз-

3 
пределение на скоростите с точност до постоянен множи:гел - 2- k е равна на 

средната кинетична енергия на постъпателното движение на молекулите, т. е. 

* Грам-молекула газ или кратко грам-мол (gmol) представлява тази маса на 
газа в грамове, която е числено равна на неговото молекулно тегло. 
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тя е мярка за интензивнсктта на топлинното движение на молекулите, мярка 

за средната кинетична енергия на това движение.* Затова тя се нарича още 
газово-кинетична или молекулна температура. Разбира се, това определение 
на Т не се отнася за случаите на други разпределения по скорости. Най-стро
го и общо определение се дава чрез втория принцип на термодинамиката, но 
за атмосферни приложения напълно достатъчно е и посоченото. 

Друго много важно свойство на газовете е осъществяването в rях на ре
дица явления на преноса. 

Явлението, ксето води до разпространение на молекулите на даден примес 
от мястото на тяхното въвеждане към целия обем на газа или течността при 
отсъствие на макроскопични движе'ния (конвективни, вятър и вертикален 
градиент на вятъра в атмuсферата), се нарича молекулна дифузия. _ 

Възникването на сили на триене между два слоя от течността или газа, 
движещи се с различни скорости, е проява 1-1а яnлението вьтрешно молекул

но триене или лtолекулен вискозитет. 

Преносът на топлина от по-нагретите области към по-студените при от 
съствие на смесване и конвективни движения в течността или газа се нарича 

топлопро1юднсст. 
Вътрешният механизъм на тези три явления е един и същи - хаотично

то топлинно движение на молекулите, водещо към тяхното смесване. На

ричат се явления на преноса, защото при дифузията се осъществява пренос 
на веществото на примеса, при вътрешното триене - пренос на количество 

движение (импулс), а при тсrплопроводността - пренос на количество топлина. 
Известно е, че плътността на потока субстанция или някоя физическа ха

"рактеристика е пропорционална на градиента по дадено направление (например 
по вертикала z) на концентрацията на субстанцията п (z) или нэ температу
рата Т (z), или на скоростта и (z), т. е. 

dn dT du 
(2,9) / п = -Ddz' !т = -лdz~ ' Fм= -'// dz' 

където F т е силата на вътрешномолекулно триене. Знакът .минус" означава 
че преносът е от областите с по-висока стойност на дадената характеристика, 
към тези с по-ниска. 

Очевидно е, че интензивността на преносните явления ще з11виси както 
от градиентите, така и от физическата природа на средата. Последна·р зави
симост е изразена чрез коефициентите във (2,9): D - коефициент на молеку- · 
лна дифузия, л - коефициент на молекулна топлопроводност и '1/ - коефи
циент на вътрешномолекулно триене или молекулен вискозитет. Познаване -
то на техните стойности за различни флуиди ест~ствено означава познаването 

на важни физически характеристики на последните. По-нататък ще бъдат 
дадени стойностите на тези коефициенти за сух въздух при стандартни условия 

2.1. ПОСТОЯНЕН ГАЗОВ СЪСТАВ НА ВЪЗДУХА 
БЛИЗО ДО ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ 

Съставът на въздуха близо до земната повърхност е опре
делен с голяма точност. Тези измервания показват, че наред с 
главните газове (азот, кислород и , аргон) в механичната смес, 
каквато представлява въздухът, участвуват и редица други газо

образни примеси с много по-малка концентрация. Може да се 
счита като категорично установен от опита факт, че с из
ключение на водната пара, СО2 и озона останалите газове имат 
почти постоянна концентрация от земната повърхност до висо

чини 90-95 km. Затова резултатите от наблюденията, част от 

•такава постановка на въпроса се отнася за едноатомен газ. Молекулата 
на многоатомен газ има енергия не само на постъпателното, но и на въртели ◄ • 

вото 11 колебатедното движение. 
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които са обобщени в табл. 2,1, са дадени за две групи газове, 
влизащи в състава на въздуха, наречени постоянни и променливи 

съставни части на въздуха. В първата група участвуват газове с 
почти постоянна конuентрация до 90-95 km. Основно значение от 
тях имат азотът, кислородът и аргонът, които представляват 

99,96% от постоянните съставки на въздуха, т. е. практически 
той се състои от тях. Трябва да се има пред вид, че табл. 2, l не 

Таблица 2 
Газови компоненти на въздуха до височина 90-93 km 

Газ Молекул~:--1-
теrло 

1 слой в cm 

Средна концентрация 

/. Постоянни 

Азот N2 28,016 78,084 ± 0.004 

КислорQД 02 31,999 20,946±0,002 

Аргон Ar 39,942 0,934±0,001 

Неон Ne 20,182 14,56 ( 18, 18 ± 0,04) .10-4 

Хелий Не 4,003 4, 19 (5,24±0,004). 10-4 

К:р1иптон Kr 83,800 0,91 (1,14± 0,01). I0-4 

К:сенон Хе 131,300 0 ,07 (u,087 ± 0,001).10-4 

Водород Н2 2 ,0 16 0,40 0,5. 10-4 

Метан СН4 16,043 1,30 1,5. 10-4 

Азотен окис N20 
1 

44,015 0,28 0,3 . 10-4 

11. Про,1tенлuвu 

Водна пара Н2О 18,005 от О до 7 

Въглероден двуокис СО2 44,009 , отО,01 доО,l средноО,032 

Озон Оз 47,998 0,30 ПОД 10-5 

Серен двуокис S02 

1 

64,064 0...;-0,C00l 

Азотен двуокис 

1 

N02 1 
46,007 о...;-0,000002 

Забележка. В предпоследната колона е дадена дебелината в cm на слоя газ, 
който 611 се получил, ако газът се приведе към нормално налягане (760 
mm Hg) и температу ра 0° С. 
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съдържа всички газове, участвуващи в атмосферата до тази ви
сочина. Така например в ниските слоеве се откриват следи от 
радон (Rn); във високите - азотен окис (NO), хидроксилни групи 
( ОН) и др. Редица газове в приземния въздух са продукт от 
горенето (например NO, СО и др.), но те търпят съществени 
изменения в пространството и времето. Независимо от наличието 
на такива газове с минимална концентрация неправилно е да се 

отъждествяват термините „газ с малка концентрация" и „физичес
ки второстепенен газ". Т~ка например радонът, Rn, присъству
ващ в концентрация около 1 атом на ~ cm3 , създава значителна 
йонизация на атмосферата близо до Земята и поради това влияе 
на различни явления, свързани с .~тмосферното електричество. 

От газовете във втората група на табл. 2,1 ос·новно зна
чение имат водната пара, СO2 и озонът, поради което на тях 
ще отделим специално място по-нататък. Но щом водната пара 
е променлива компонента на въздуха, тогава следва, че постоян

ните компоненти могат да бъдат наречени сух въздух. Да се 
спрем на някои физически свойства на сухия въздух и съставя
щите го газове, като се опитаме да изясним и причините за пос

тоянния му състав. 

В таблица 2,2 са ~адени някои физически характеристики 
като: р0 - средна плътност; µ-средно молекулно тегло на газо

вете; с- специфична топлоемност, съответно Ср -при постоянно 
налягане, и Cv -:при постоянен обем; 1)0 -коефициент на молеку
лен вискозитет; ).-коефициент на топлопроводност, D0-коефи
циент на молекулна дифузия на водна пара във въздуха. Индек-

Вещество 

Сух въз-
дух 

1 

Водна па-

ра 

Вода (теч-
на) 

Лед 

Сняг 
Почва (су-

ха) 

Таблица 2,2 
Физически характеристики на сухия въздух 

и някои други вещества 

, 
Ро µ с '//о Do 

[g cm - 3] [ kg/kщol] [ 10,3.J/kg.deg] [10-5 Нs/ш2] [10-4m2/s] 
1 

1,293.10-3 28,966 
1 Cp=l,0047 1,72 О,22 

Cv=0,7176 
18,016 1 СРп = 1,8460 

Сvп= 1,3846 
= 1,00 4,1868 

I ,=0,90 2,060 
,= 0,25 
1,3-;-l,8 

50 

ЬJ) 
а.> 
'О 

е 
с-

r< :::: 
N 

1 

8 

2,4 

2,35 

58,66 

209,30 
15,07 
около 

18,00 



сът "О" означава, че стойностите са за нормални (стандартни) 
условия, т. е. 

1

Т=273,15°К и p=760mmHg=1013,25mb=1,01325 . 
. 105N/m2 . 

Вижда се, че въздухът по някои характеристики се отлича

ва изключително много от веществата, които · образуват земната по
върхност (почва, вода) или се разполагат върху нея (лед, сняг). 
Така например топлопроводността му е по-малка от тази на всич

ки компоненти на земната повърхност; т9плоемността му при 

p=const е около 4 пъти по-малка от 'тази на водата и т. н. Тези 
топлофизични различия между въздуха, водата и п0чвата са осо
бено важни (вж. гл. VIII). 

Непременно трябва да се подчертае, че посочените в табли
ца 2,2 молекулни характеристики се отнасят за неподвижен въз

дух. При естествени условия поради турбулентния характер на 
движенията на въздуха подобните характеристики за 1), D, ). и 
др. са с 4-5 порядъка по-големи (вж. § 9, гл. 1). 

Газообразното състояние на сухия въздух (донякъде и пос
тоянният му състав} се осигурява от факта, че болшинството от 
газовите му компоненти имат критични температури, iкр., по-нис
ки от реално наблюд~ваните в атмосферата. Известно е, че при 
fкр. изчезва различието между течно и газообразно със:гояние, 
защото като че ли изчезва границата между течността и насите

ните пари от същото вещество над нея. От газовете в атмосфе
рата само ксенонът, СО2 и водната пара имат критична темпе
ратура, по-висока от реално наблюдаваната температура на въз
духа в долните слоеве на атмосферата . . Но поради малката кон
центрация, а следователно и малкото парциално налягане на ксе

нона и СO2 (от порядъка на 10-2710-3% от атмосферното) те 
не могат да сменят агрегатното си състояние. От газовете в ат
мосферата единствено водната пара може да осъществява фазо
ви преходи. Този факт има голямо значение за живота на , Земя
та, защото води до образуването на облаци, валежи и др. Затова 
водната пара и нейните фазови превръщания представляват спе
циален интерес в метеорологията и се изучават подробно в раз
дела по физика на облаците и валежите (вж. rл. IX-XIII). ' 

посочихме вече в началото на този параграф (в т. 2.2 ще 
обсъдим това по-подробно), ! че основната причина за постоянния 
състав на въздуха в слоя до 90-95 km е вертикалният турбулен
тен обмен. За това постоянство известно ~начение има и хими
ческата активност на отделните газове, и 11зgимодействието им 
с другите части на нашата планета, като земната кора, океана, 

биосферата и др. Този въпрос е тясно свързан с произхода на 
атмосферата, който по-цялостно ще разгледаме в § 4 на тази 
глава. Както тук, така и по-късно изложението на_ този параграф 
ще даде възможност да се добие представа за един · колкото 
класически, толкова и модерен раздел от метеорологията, наре

чен хuмuя на ат.м.осферата. 
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Азотът в атмосферата практически не взема участие р rrроцесите на пре
връщане на енергията и веществото в атмосферата и ~ ЯhЯВа напълно пасив
на компонента на въздуха. С това се обяснява и неговото голямо процентно 
съцържание в сравнение с другите газове в близосr до земната повърхност. 
На големи височини молекулата N2 се дисоциира на атоми при участието на 

Фиг. 2,1. Ци1<ли на атмосферния ки
слород. Правоъгълниците изобр а~яват 
резервоарите на кислород. Съдържа
нието на кислород в тях е дадено в 

kg 0
2

• Със стрелки е ук~зана посо1<а

та на преноса на веществото между 

р ~зервоа рите. Скоростта на преноса е 
дадена в kg 0 2 за година (по Гуд~ и 

Уолкер, 1975) 

ултравиолетовото излъчване на Слън
цето. 

Присъствието на кислород в зем
ната атмосфера се обяснява с т. нар. 
биоге ,ша хипоте3а. Тя утвърждава, 
че на състава на атмосфератd голямо 

влияние ок~3ват организмите и расте

ни.па на ЗемятJ. Характерът на · това 
взаимодействие се демонстрира чрез 

циклите на атмосферния кислород, 
дадени на фиг. 2, 1. Единият от изтоq
ниците на кислород е показан в 

горната част на та:щ фигура. При 

фотодисоциаци ята на водата в океа · 
ните водородът дисипира в каем~/ 
ческото пространство, а в атмосфера

та остава кислородът. Ефективността 

на този източник е малка в сравнение 

с фотосинтезата. Последната има опре
деляща роля при постъпването на 

кислород в атмосферата. Затова съ

ществува и тясна връзка между ци

клите на кислорода и въглеродния 

двуокис. При фотосинтезата от атмо
сферата се отнема СО2 и се освобож
дава 0 2 • При дишането и разлагане
то се консумира 0 2 и се отделя СО2 • 
Болшинството от организмите при 

разлагането си консумират почти същото - количество 0 2, което са от
делили в атмосферата чрез фотосинтезата в I процеса на растежа си. 
Само малка част от организмите, rюгребани в утаечните скали, не са 
подложени на разлагане и предизвикват известно несъответствие в кис

лородния цикъл. При това тази част води до повишаване концентрацията 
на кислород в атмосферата. Разбира се, кислородът не може да се натруп -
ва неограничено в атмосферата по тази причина. Органичният въглерод 
след време излиза на повърхността чрез ерозия и разрушаване на утаеч
ните скали, влиза в реакция с атмосферния кислород, образува СО2 и така 
затваря цикъла погребване и изветряне (ерозия). Този цикъл обаче е по-
бавен. 

1 
Малко по-нататък ще обсъдим стабилизиращото действие на огромния 

воден резервоар-океана,върху количеството на въглеродния двуокис в 

атмосферата. В него може да попадат големи количества СО2 , без да пре
дизвикват устойчиви изменения. тъй като излишъкът се разтваря в , океа
на. За ~,ислорода няма екв~валентен стабилизиращ резервоар. Съдържание
то му в океана е относително малко, защото той е по слабо разтворим. 
Мо~ би поради това в хода на геологическата история на Земята съдър
жанието на кислород в атмосферата е търпяло големи изменения. 

До възникването на живот на Земята в нейната атмосфера е имало 
много малко кислород. Неголемите количества от н,его, получавани чрез 
фотодисоциация, бързо се отнемали от атмосферата вследствие изветрянето 
на утаечните скали. Но шом е отсъствувал кислород, не е съществувал и защит
ният слой от озон и ултравиолетовото излъчване на СлJ,нцето (между 2000-,-
ЗОООА) е достигало безпрепят,ствено Земята. Това създавало крайно неблаго
пр ИЯТJ-JИ условия за живот. Но постепенно чрез фотосинтеза се развивали най
простите растснця. В утаечни скали в планините са намерени техни следи с въз-
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раст, не по-малиа от2 милиарда години. С увеличаване на растителността отде
лянето на кислород започнало да надвишава консумацията му при изветря

нето на скалите и той започнал да се натрупва в атмосферата. Не е извест
но кога точно е станало това, но това обстоятелство обусловило разцвета 
на животинския мир в началото на палеозойската ера, преди около 600 
милиона години. 

В последно време все по-често се . изказват предположения за възможно 

наыа1яване концентрацията на кислорода в атмосферата. То може да се 
получи вследствие човешката дейност поради следните две причини: про
цесите на горене и отслабване развитието на растителността ( особено в 
океаните) под влияние на отровните- замърсители на въздуха, водата и поч
вата. Анализът на измерванията поне засега не показва подобна тенден
ция. Препоръчва се обаче концентрацията на 0 2 в атмосферата да се следи 
чрез измервания примерно през 10 години. 

Атмосферният аргон, другият газ в атмосферата със значителна концен
трация, е напълно пасивен химически (както и неонът, ксенонът и крип
тонът). Образува се главно от калия в земната кора чрез радиоактивно 
разпадане на изотопа К:40 • Затова по съдържанието на аргона може да се 
правят оцdнки за възрастта на Земята и rеолож,,ите обекти. 

Хелият се образува (във вид на алфа-частици) при радиоактивното раз
падане на торий и уран от земната кора със средна производителност 
Q=!,75.106 атома на cm2;s. По този начин в атмосферата за времето на ней
ното съществуване би могло да се натрупа хелий с концентрация около 
1000 пъти · по-голяма от наблюд~ваната понастоящем. Но щом това не е та
ка, може да се предполага, че приблизително същото количество Q непрекъс
нато се отделя (дисипира) от земната атмосфера. На базата на това пред
положение може да се оцени температурата на високите слоеве на' атмос
ферата, обезпечаваща дисипацията на такова количество хелий. В 1958 г. 
Н. Н. Шефов наблюдава спектралната линип на хелия с л= 10 830 А в ин
фрачервената част от спектъра на полярните сияния и определя, че на 600 ktп 
концентрацията му е около 1,3.106 атома /cm3, а на l05Li kш-0,6.106 атома/ 
cm3 . Вероятно в слоя 400-1000 km хелият е съществена съставна част на 
атмосферата. 

Метанът (блатен газ) във високите слоеве на атмосферата се образува 
при разлагане на органичните вещества. Времето на живот на молекулата 
СН4 · е от порядъка на 100 години, докато в стратосферата метанът се окисляв:~ 
сравните7но бързо. Затова той може да бъде използуван за оценки на об
мена на въздух между тропосферата и стратосферата. 

До началото на ХХ в. се е считало, че водородът t!рактически отсъствува 
във високата атмосфе ра; има го като незначителен примес само в ниските 
с.1оеве, където попада заедно с други промишлени газове. Но спектрални
те изследва11ип след 1930 г. на полярните сияния и светенето на нощното 
небе опровергават категорично това твърдение. Сега се счита, че над висо
чини 800-900 kщ земната атмосфера се състои главно от водород. След то
ва тя плавно преминава в междупланетен газ, в който освен атоми водород 
(около 1 на cm3) има и много малки количества атоми от Са, Na, К:, TL и 
Fe и молекули СН и CN. 

2. 2 . ПРОЦЕСИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СЪСТАВА НА ВЪЗДУХА 
С ВИСОЧИНАТА. ХОМОСФЕРА. ХЕТЕРОСФЕРА, 

ЕКЗОСФЕРА И ЙОНОСФЕРА 

Посочихме вече, че .съставът на въздуха до височини 90 -
95 km е постоянен; над тях той посrоянно се променя, като се 
появяват атомен кисл()род и азот, а още по-нагоре и леките га

зове хелий и водород. Естествено е да се предположи, че наблю
даваните разлиtfИя по вертикалата в състава на въздуха са ре--
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зултат от действието на редиhа проце~и, приносът на, всеки от 
кowro е различен 1в различните части на атмосферата. 

Основни процеJси, определящи СFЬстава на въздуха с височи 
ната, са: смесването на въздуха, дифузното (гравитационно) 
разделяне на газовете и фотодисоцuацuята. В отделни области 
на атмосферата важно значение имат и фотойонизацията и ди
сипацuята (отделянето) на част от атмосферните газове в между
планетното n_ростр ансmо. 

Съотношението между тези три процеса е различно на различни висо
чини. За тов а ·r ов'ор и сравняването на скоростите на тези процеси или обрат
ните на тях величин и , наречен1;1 съответно: константа за времето на смесва

не, 1:с , за времето на фотодисоциаци я, 1:ф , и, за времето на дифузно разде
ляне, 1:д • Тези константи на съответните процеси се дефинират като времето, 
за което в атмосферата ще се формира определен състав на въздуха, ако 
действува само ед ин от тези три процеса, а другите два отсъствуват. Така 
например 1:с се определя като вр емето, за ,което ще се установи разпределе

н ие, съответствуващо на напълно еднородна атмосфер а, само под действието 

на смесването. Очевидно е, че ако два процеса действуват едновременно и в 
противни посоки в дадена област, то по - ефективен ще се окаже този, който 
има по-малка временна константа (т. е . по-голяма скорост). 

На първо място ще разгледаме химичните изме_нения във въздуха, про
тичащи при поглъщане в улт р авиолетовата област от спектъра на слънчево
то излъчване. Веднага трябва да се отбележи , че химичните изменения под 
влияние на този процес са относително малки за основния газ в атмосфера· 

та-азота. Преобладаващата част от химичните реакции в атмосферата про
тичат с участието на кислорода. 

Известно е, че електромагнитното излъчване може да се разглежда като 
поток от частици, наричани фотони. Енергията на фотона е обратно про
порционална на , дължината на вълната на излъчването л. Затова фотоните 
на дълговълновото излъчване, имащи малка енергия , при поглъщане от ве

ществото не могат да осъществят химични превръщания; получава се само 
увеличение на енергията на колебателното или въртеливото движение на моле

кулите. Химични превръщания се осъществяват само в тези случаи, когато 
енергията на погълнатия фотон е достатъчна за разкъсване връзката между 

атомите в молекулата (енергия на дисоциация на молекулата). Този процес се 
нарича фотодисоциация. Атомите, които се освобождават при това, притежа
ват голяма химическа активност и се явяват активни центрове на верижни 

реакции, водещи до образуване на нови частици. Така при дисоциация на 
кислорода, 0 2, възн1; кват две нови компоненти-атомен кислород (О) и озон 
(03). Тези две модификации на 0 2 имат променлицо съдържание с височината, 
което е резултат от вериr·а реакцаи, при които се образуват и изчезват О 
и 0 3 • Всичко това аба че зависи от скоростта на дисоциаци11 на молекулния 
кислqрод, първоизточник на кислородните п\:н~връщания. Тази скорост зави
си от три фактора: броя на фотоните, участвуващи в процеса; броя на кис
лородните молекули, взаимодействуващи с из.11ъчването; ефективността1 с 
която фотонът встъпва в дисоциацията. Последният фактор зависи от л на f!злъчва- , 
нето и обикновено не се изменя с височината . ПървИ1;е два фактора обаче 
изпитват изменения с височината. На големи височини скоростта на поглъ

щане е маJ1ка, защото е малка концетрацията N. На неголеми височини тази 
скорост също е малка , защото там е малък потокът фотони. СJiедователно 
скоростта на поглъщане има максимум на н11каква междинна височина. Такъв 
анализ е направен за пръв път от Чепман в 193{) г . Той пресмята височината 
Zm, на която скоростта на поr лъщане на лъчение с дадено л е максимална . 
На фиг. 2,2 са дадени резултат И'! е от 'такива пресмятания за лъчение л < 3200 А. 
Слънчевото излъчване с дължина на вълната, по-гол11ма от тази (видимо или 
инфрачервено лъчение), преминава с минимална загуба през високата атмосфе-
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ра и се поглъща интензивно в приземния слой въздух или непосредствено 
при самата повърхност (вж. фиг. 2,14). 

От фиr. 2,2 се вижда, че най-важният процес на дисоциация в атмосфе
рата - фотодисоциацията на молекулния кислород, се осъществява при по

глъщане на радиация с л межд~ 1000 и 2000 А, а максимумът на скоростта 

~,,, 
кн 

о 1000,4. 2000 

Фиr. 2,2. Зависимост на височината Zm в земната атмосфера, на която се 
осъществява максима11но поглъщане на слънчевото излъчване с дадено л. 
Под кривата са посочени поглъщащите газове; над нея - процесите, чрез 

които се осъществява поглъщането 

[ 
на дисоциация се намира на височина около 100 kш. Този процес може да 
бъде записан във вид на уравнение за реакцията между кислородната моле
кула и фотона от ултравиолетовото излъчване, в хода на която се образу
ват два атома кислород: ) 

(2, 10) О2 +фотон-+O+O. 

Ако фотодисоциацията на 0 2 беше единственият процес в атмосферата, 
то с течение на времето би стана.~о пълно превръщане на молекулния кисло
род в атомен. Това се препятствува от рекомбин.ацuята на атомите кисло
род в молекули. Атомният кислород обаче има rо11яма химическа активност, 
поради което може да взаимодействува с различни атоми. Образуваните мо
лекули могат_ от своя страна la взаимодействуват помежду си, което да до
веде до образуване на молекулен кислород; при това се отделя енерпiята, 
погълната при фотодисоциацията. Следователно може да се реализира раз
нообразна рекомбинация. Като пример да разгледаме реакцията между атом
ния и молекулния кислород, водеща до образуване на озон. Нейната най-про
ста форма е правата рекомбинация между два атома кислород с образуване 
на мо11екула. Този процес има известно значение на височина над 60 krn. 
Правата рекомбинация се записва с уравнението 

(2, 11) 

където Ме каква да е друга молекула в атмосферата, включите11но и кис
лородна. Тя е необходима, защото при съединяването на двата атома кисло
род се отделя енергия на химическата връзка, акумулирана при дисоциация

та. Ако образуваната молекула не се освободи от тази и~лишна енергия, тя отно
во ще се дисоциира и ще<:е образуват пак два атома кислород. В хода на реакцията 
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(2, 11) молекулата кислород отдава излишната енергия при контакт (сблъск
ване) с молекулата М, преди да се осъществи дисоциация. 

Наблюденията показват, че при средни условия отношението на атомния 
към молекулния кислород с течещ1е на времето почти . не се изменя. Тогава е 

,,о,,----~~-------~ 

----
fO 

Фиг. 2,3. Бертикални профили на кон
центрацията на атомен кислород О, 

молекулен кислород 0 2 и озон 0 3 в 
земната атмосфера. С пунктирани ли
нии са изобразени теоретичните про
фили, пресметнати при предположение -
то за фотохимично равновесие. В дя
сно са указани областите, в които ди
фузията и смесването предизвикват 
отклонения от фотохимичното равнове
сие. По абсцисата - lg от плътността 

на газа (g/crnЗ) 

естественq предположението за равна 

вероятност на реакциите (2, 10) и (2, 
11), т. е. че на всяl}о ниво в атмо(:фе
рата се установява равновесие между 

скоростите на сбра~уване и изчезва
не f!a кис.1\ородни атоми. В това се 
,състои теорията за фотохимично ра
вновесие в атмосфера·t~. С ~руги думи, 
тя означава, че на всяка дадена ви

сочина с1,оростта на рекомбинацията 
по (2, 11) може да се приравни на 
с1,оростта на фотодисоциацията на 
0 2, определяна от теорията на Чеп
ман. Пресмятаният,,, направеьи при 
това предположение, д;,ват криви, из

образени с пунктир на фиг. 2, 3. Ви
жда се, че теоретичните резултати 

на фотохимичната теория добре съв
падат с данниrе от наблюденията са
мо ДО Вl!СОЧИНИ ОКОЛО 30770 km; 
по-нагоре се наблюдава разходим::JСт. 

Над тази височина основната при
чина за разходимостта е действието 

и на други процеси в атмосферата 

освен фотодисоциацията и рекомб11на
цията, а именно смесванеrо и дифуз
ното разделяне на газовете. На 
фиг. 2 ,3 са указа ни слоевете от ат
мосфера та, в които тези два процеса 

предизвикват отклонение от фотохи
мичното равновесие. 

Както посочихме в §9 на гл. I, 
с.месването на вr,здуха в атмосферата 

е резултат преди всичко от факта, че движенията в нея са турбулентни. Тур
булентното смесване превишава на порядъци действието на молекулното, ка
то изменението му с височината не става по такъв прост закон, какъвто 
действува при фотохимичните процеси.* То възниква като следствие от вя
търа, температурните нееднородности и други метеорологични фактори, ха

рактерът на които силно се изменя в пространството и времето. 

Другият пронес, определящ състава на въздуха с височината, беше 
дифузното (гравитационно) разделяне на газовете, наричано понякога за 
краткост дифузия. 

За изясняване на тозн ,процес е необходимо да се познава законът з~ 
изменение на атмосферното налягане с височината, т. е. барометричната 
фо,рмула. Тя ще бъде получена в -гл. III. а тук ще я напишем само за 
частния случай на изот~рмна атмосфера (T=Tcp=const), което не намалява 
общността на' разглеждането: 

(2, 12) 

* Става дума за т. нар. закон на действуващите маси, съгласно който 
скоростта на химичните реакции е пропорционална на произведението от 

концентрациите на реагиращите вещества. 

56 



където р и ро са наляганията на височината z в атмосфер;.та il на земна1а 
повърхност (Z=0) съответно. )'ъй като g, R''' и Тср. са константи, следва 
че налягането (и плътността) на въздуха намалява с височината · в зависи
мост от молекулното тегло µ, т. е. в зависимост от състава на въздуха. 

Това намаление е толкова по -бързо, колкото по-голямо е µ. Подобно раз
СiЬЖдение формално означава, че ако газовете се разпределяха с височината 

съгласно закона на Да:птон, т. е. независимо един от друг, на големи висо
чини т ;жките газове трябва да отстъпят място на тези с по-малко молекулно тегло. 
Тогава на 100 km височина , атмосферата би се състояла от водород и хе
лий, а още по-високо-само от водород. Така възниква представата, че кис.
лородът, азотът и т. н . и даже водната па11а образуват самостоятелни ат
мосфери, които проникват една в друга . Разбира се, наблюденията ( особе
но тези с ракети и ИЗС) опровергават !(атегорично тази представа. Затова 
въпросът за дифузното разделяне на газовете загубва предишния си самос
тоятелен смисъл и сега тщи процес се разглежда само като един от основ

ните (но не единствен) за формиране състава на въJдуха. 
Незави~имо от това сбаче тенденцията към дифузно разделяне на газовете 

действува на всички височини. Посочихме ве,че, че неговата ефективност се 
определя от съответната временна константа ,д. която е различна на раз

лични височини. В ниските слоеве, където плътността на въздуха е голяма и 
стават чести удари между молекулите, процесът на разделяне трудно се 

реализира и ,д има голяма стойност. Може дз се намери например, че от 

момента, в който се е прекратило действието на смесването и дисоциаци

ята, а действува само дифузното разделяне !това е началният момент, от който 
се отчита ,д ), концентрацията на един от леките газове (напр. хелий) се увели
чава с 50% или концентрацията на един от тежките газове (напри~;ер СО2) 
намалява с 5:1% з а време 'д , цядено в табл. 2,3. 

таблица 2, 3 
Константа завремето на дифузно разделяне 

на хелий и СО2 на разлИЧfс\И височини 

Височина, km 

80 
120 
160 
200 

Хелий 

14 години 
34 дни 
4,8 часа 

2 минути 

Врем"'-. на разделяне 

се, 

50 години 
! 30 дни 
17 часа 
8 минути 

Вижда се, че над 160 km има тенденция за много бързо разделяне на газовете· 
и обогатяване на високата атмосфера с леки газове и спускане на по-тежките. 

Подобни изчисления показват , че за пълно разделяне на цялата атмосфе
ра или за разделяне на газовете само в ниските слоеве ще е необходимо вре

ме от порядъка на десетки хиляди години. Това значи, че този процес има 
пренебрежимо малко влияние в ниската атмосфера в сравнение с , турбулентно
то смесване. Затова въздухът до 90-95 km има постоянен състав; той вина-
ги е добре смесен от вятъра и безпорядъчните вертикални движения . Порад и 
това, че основните съставки тук са азотът, кислородът и аргонът, молекул

ното тегло на въздуха е близко до това на азота, като µв =28, 966. Този слой 
от атмосферата е прие то да се нарича хомосфера. 

При наблюденията върху състава на атмосферата като критерий за това, 
откъде започва забележимо дифузно разделяне на газовете, удобно е да се 
използува отношението на един по-тежък газ (например аргон) към един по
лек газ (например азот). Тези газове са със значителна концентрация в ат
мосферата и по-лесно се измерват. Такива и други наблюдения показват, че 
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разделянето започва да става съществено над 105-1 !О km, а понякога над 
120 km. Нагоре започва да расте концентрац11ята и на атомния кислород, ка
то на около 300 km тя е много по-голяма от тази на молекулния азот и юк
лород. Затова на тези височини средн.ото молекулно тегло на въздуха ·е 
около 16 (както на атомния кислород). Независимо от това следи от моле
кулен (,.тежък") кислород са открити дори до 400 km, което показва, че 
смесването не се прекратява до тези височини, макар и да не е определящо. 

Без него фотохимичните процеси бързо биха разрушили молекулите 0 2 • 

На още по-големи височини се повишава относителното съдържание на 

хелий, като молекулното тегло на въздуха става от порядъка на 4 единици_ 
Тук вече има и забележимо количество водород. По всяка вероятност над 
800-900 km атмосферата на Земята се състои от водород и въздухът има 

µв = . I. Затова слоят .над 90-95 km, характеризиращ се с променлив- състав · 
и молекулно тегло, се разглежда отделно и се нарича хетеросфера. \ 

Веднага трябва да се , посочи обаче, че съставът на въздуха във високи
те слоеве на атмосферата се определя още от фотодисоциаuията, а над 
800 km и от терлшчната дисипация нd газове в мождупланегното простран
ство. 

В началото на този параграф посочихме, че молекулите на газовете се 
намират В ' непрекъснато хаотично (топлинно) движение, чиято средна скорост 

n',_,,ff. Тогава, за да може молекулата от даден газ (или какво да · е тя
ло) да преодолее гравитационното поле на Земята (или коя да е друга 
планета) и да отлети в междупланетното пространство, необходимо е нейна
та кинетична енергия (тс2/2) да бъде по-голяма от потенциалната й енер
гия в полето на силата на тежестта. Посде1.1ната · се определя по формулата 

{2,13) Еп ~ f тgdr GMm 

R1 

където е използувано, че g=GM/p2
, а М и т са масите на Земята и моле

кулата, R1 е растоянието от молекулата до центъра на Земята и гравита
ционната константа G=б,67. 10-11 N. m2/kg 2 • Това означава, че за да от
лети в междупланетното пространство молекула (или дадено тяло), е необхо
димо тя да има скорост, по,голяма от определена минимална, наричана кри

тича скорост, Скр. Нейната скорост се изчислява чрез закона за запазва
не на енергията. Така например за молекула с маса т, намираща се в гра
ниците на атмосферата,;г.е. R1 е от порядъка на земния радиус, Ri=R, ка
то приравним кинетичната енергия на молекулата на потенциалната, опреде

ляна от (2,13), получаваме 

(2,14) 

1 

✓2 ом ✓-скр. '= -R-= 2gR . 

Забележително е, че Скр. не зависи от масата на тялото; тя е еднаква и 
за атома, и за космическия . кораб, но е разлиqна за различни.те плане1и 
поради различното ускорение g. Известно е, че за Земята Скр.= 1 l,2km/s. 

Възможността да се реализира процесът на дисипация на част от rазо-

1 вете от земнэ.та атмосфера (и не само земната) се определя OJ факта, че мо
лекулите на газа са разпределени по скорости, например съгласно разпреде

лението на Максуел (2,1). Това означава, че сред огромния брой молекули 
в атмосферата винаги може да се намерят такива, които имат скорости 

и>скр .. Разбира се, техният брой е малък, като по-голямата част ще имат 
скорост, бл,изка дСJ най-вероятната, давана чрез формула (2,2), ин =(2kTlm)1/ 2 • 

Стойността на Ин за някои газове при някои температури е дадена в табл. 2,4. 
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Таблица 2, 4 

Най-вероятна скорост (km/s) 
за някои газове 

Ато,,.но 
Гемперат ура, ок 

Газ 
тегло 

300 600 900 

н 1 2,24 3,16 3,87 
Не 4 1,12 1,58 1,94 
о 16 0,56 0,79 0,97 

Както ще видим в § 5, в най-високия слой от земната атмосфера, • на ре
чен термосфера, наблюдаваните температури са близки ' . до посочените в 
табл. 2,4. Но това значи, че часr от молекулите на леките газове (Н, Не) мо
гат да имат и>скр. и ще се отделят от земната атмосфера . Този процес е 
възможен на големи височини, защото дължината на свободния пробег на 
молекулите (атомите) е много голяма и той практически е несмущаван от 
удари с другите молекули. Височината, от която нагоре това е изпълнено 

и молекулите могат да напускат атмосферата, се нарича критично ниво. Об
ластта от атмосферата, разположена над него, се нарича ек.зосфера. Критич
ното ниво на Земята се намира на височина 500-600 km. То може да се из
дига или спуска при увеличение или намаление плътността на атмосферата 1 

в тази област. Така например то забележимо се повишава в години на голя
ма слънчева активност или през деня и се снижава при малка активност на 

Слънцето и през нощта във връзка с пулсациите на плътността на въздуха 
във високата атмосфера (вж. началото на § 2). На фиг. 2,4 схематично е пред
ставено движението на газовите молекули в екзосферата. Ясно е, че необхо-

tl<C1<p 

7ёpмocфe,tJtt lL m.н, 

717; llilll/1/1 /il/lli //Шlll/li //lli 1111/Ш//} 
Фиг. 2,4. Схем и на движението на молекулите (атомите) в екзосферата 

димото условие, за да дисипират някои от тях, е и>Скр . . Може да се пока
же, че в резултат на дисипацията кислородът е постоянна, а водородът -
временна компонента на атмосферата; може да се направят известни предпо
ложения за отсъствието на атмосфера или за състава на планетните атмос
фери и др. 
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В хода на обсъждане състава на въздуха и неговото изменение с височи
ната непременно трябва да се има пред вид, че в него се съдържат още йо
ни на кислорода, азота и др. газове, както и свободни електрони в твърде 
променливо количество. -

В ниски ге слоеве на атмосферата концентрацията на +и - йони не е 
голяма ие около 500-700 двойки/сm3 . Тук те възникват под влия
ние на радиоактивното излъчване на урuа·на и радия в земната кора и на 

техните гааови еманации във въздуха. Ионизираните молекули и атоми тук 
имат силно намалена подвижност, защото са „облепени" от групи от 12-15 
неутрални молекули (например Н20). Свободните електрони ·в тропосферата 
също съществуват за кр,:~тко време, защото бързо прилепват към други час
тици. Затова концентрацията им практически е равна на нула. На по-големи 
височини броят на йоните и тяхната подвижност бързо нарастват. Повишена
та концентрация на за редени "астици в по-високите слоеве на атмосферата е 

резултат от действието на ултравиолетовото • и рентгеновото лъчение и косми
ческите лъчи върху неутралните газови молекули. Както се вижда от фиг. 2,2, 
енергия, достатъчна за отделяне на електрон от молекулата на даден газ 

(фотойонизация), прите:ават само тези 9асти от слънчевия спектър (или фо-

тони), за които л < 1000 А. Фотойонизацияга се осъществява само на големи 
височини, защото слънчевата радиация тук има все още богат вълнов състав; 
йонизиращот<J късовълново лъчен е надолу силно намалява, защото се пог лъ

ща във вv.соките слоеве. 

Наблюденията поI<азват, че на височина 25-30 km се намира първият 
максимум на йонизация с концентрация на йоните около 104 двойки в cm3 • След 
известно понижение концентрацията им отново ~остиrа подобна стойност на 
около 180 km. Тук и нагоре отрицател~;ите йони са вече много малко, като 
преобладават електрони и положителни йони. Примерно от тази височина за
почва йоносфератс, слой с относително висока концентрация на елетронато
варени частиtrи, който влияе върху разпространението на радиовълните. Ра
кетните и спътниковите наблюдения върху концентрацията на йоносферния 
газ показват, че тя понякога нарасп~а до 2,5. 105 cm- 3 за електроните, до 
5. 104 cm- 3 за положителните йони о+ и до 9. 104 cm- 3 за О+ I-Ja височини 

, около 180-200 km. Забележително е, 'че броят на йоните на атомния кисло
род О+ започва да нараства съществено едва над 160 km, макар че концен
трацията на неутрални атоми О, както видяхме, е значителна още над 

95-iod km. Над 200 km йоните О+ преобладават и над о;, и над N+. На 
300-400 km електронната концентрация нараства до ( 1,4_:_ 2,0). 106 cm- 3, HG 

и тук броят на йоните пр~дставлява не повеч~ от О, 1% от общия брой ча га
зовите частици. Следователно наблю.цснията показват, че йоносферата не е 
еднородна относно концентрацията на йони и електрони, а се разделя на ня

колко слоя с ~1.аксимуми на последната. Каюо се вижда от фиr. 2 ,2, максимал
ното поглъщане на йонизиращото лъчение с л> 1000 А става между висо
чини 100 и 200 km. Го.1шю значение за състоянието на йос1осферата има фак
тът, че това йонизиращо излъчва не възниква във високата хромосфера и в 
короната на Слънцето. Измененията, които се наблюдават ,в тези области на 
слънчевата атмосфера, предизвикват големи изменения в електронната концен

трация на йоносферата. За1ова това е една от най-добре проучените слънче
во-земРи връзки. Разбира се, ние тук нямаме възможност да обхвi!нем цяло
то многообразие от въпроси, свързани с йоносферата. Това се прави в курса 
ло физика на високата атмосфера. 

2.3. ПРОМЕНЛИВИ ГАЗОВИ КОМПОНЕНТИ НА ВЪЗДУХА 

Тук ще бъдат разгледани газовете, които са дадени във 
втората част на табл. 2, \. Техните концентрации са не с·амо мал
ки, но се менят чувствите.'lно в пространството и времето. Както 
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ще видим, те имат важно метеорологично значение, като освен 

това участвуват в редица обменни, окислителни и др. процеси, с 
което оказват определено въздействие върху животинския и 
растителния мир на Земята. Разглеждайки свойствата на тези 

'променливи съставки на въздуха, ще засегнем и въпроса за про
изхода им в атмосферата. Така постепенно ще изградим представа 
за пътищата на формиране на съвременната атмосфера. Това е 
вънрuс от изю1ючителна важност, защого не е възможно да се 

разбере съвременният свят, без да се знае историята на негово
то развитие. Типичен пример в това отношение и за взаимо
действието атмосфера - хидросфера - литосфера е СО2 

Въглероден двуокис (СO2). От метеорологична г,1една точка 
най-важното значение на СО2 е, че силно поглъща и излъчва дъл
говълнова радиация, с което влияе върху топлинния режим на 

атмосферата, особено на ниски~ и слоеве. В приземния възду
шен слой концентрацията на СO2 е доста променлива и зависи 
от вида на подло]Кената повърхност. Нейната средна стойност е 
0,0314% от обема. Най-големи късопериодични изменения се на
блюдават в близост до промишлени обекти, където концентра
цията може да достигне 0,050/о. 

В другите райони денонощният ход на концентрацията на СО2 
се характеризира с намале.ние през ден~ и увеличение през нощта 

в безоблачни периоди. Това е така, защото растенията усвояват 
СО2 п~ез деня под влияние на слънчевата радиация. Най-големи 
годишни изменения се наблюдават в Арктика, където средната 
концентрация на СO2 се мени от 0,0317 % през април до 0,0309% 
през август. Тези колебания се обясняват ' с регулиращото влияние 
на океана, водата на който поглъща или излъчва СО2 . Затова 
над арктичните морета в периоди, когато се размръзнат и очистят 

от ледовете, съдържанието на СО2 във въздуха понякога пада до 
0,015 О/о. Когато те са покрити с лед, регулиращото им влияние се 
прекратява и затова концентрацията на СO2 нараства до пролетта. 
Тези и други особености в годишния ход H'il СO2 се виждат на 
фиг. 2,5, представляваща диаграма за изоплетите на съдържание
то на СO2 в приземния въздух . Малките годишни колебания в 
южното полукълбо се обясняват с преобладаването на океаните 
над сушата, малкия сезонен ход в развитието на растенията и оо

дораслите, особения широтинен обмен на вода и др. 

Ос9бен интерес представляват дългопериодичните колебания в концентра
цията на СО2 и особено вековият и ход. До началото на ХХ в. тя е била 
близка до 0,029%, а по някои данни до 1960 г е нараснала до 0,033%, т. е. 
с повече от 13 ¾ . Тази скорост на нарастване на СО2 (около 0,2¾ годишно) 
е приблизително равна на скоростта, ко11то би трябвало да се получи в р е
зултат от изгарянето на 2,5.109 тона каменни въглища, * нефт и дърва за го
дина. Но нарастването на СО2 би трябвало да доведе дu повишаване средната 
температура на въздуха близо до Земята вследствие увеличения ,парников 
ефект" в атмосферата при увеличеното ттог лъщане на дълго вълновото, то-

_ • Такова количество въглища е изгорено например през 1965 г. 
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плинно лъчение на Земята от този газ. * Действително някои наблюдения 
показват, че средните температури за период 1921-1950 r. са се увеличили 
в сравнение с периода ,1891-1920 r. с О,30° в умерените ширини и О,83° в. 
субарктичните. Това д~ва основания на някои автори, като например М. И. 
Будыко (1974), да твърдят, че увеличаванеrо на СО2 с посочената годишна 

д! 
XI 
х 

JI/ 
1/ 

Фиг. 2,5. Концентрация на СО2 в при-
' земния въздух в зависимост от гео

графската ширина и сезона. Отклоне
нията от средната концентрация са 

дадени в десети части от процента (по 
Болин и Килинr, 1963) 

Фиr. 2,6. Векови ход на аномалията 
(отклонението от, климатичната норма) 
на температурата на въздуха близо до 

земната повърхност 

J - векови ход на средната те~пература, 2-
изменения на температурата, обусловени от 
нарастването на производството на енергия, 

3 - тези изменения, резу„1тат от нарастване-

то на концентрацията на СО1 

скорост ще дове.J.е до изменения на средната температура на планетата, 

които към 2000 r . ще превишат естествените колебания на тази тем
пература, наблюдаващи се в течение нэ първата половина на ХХ в. (фиr. 
2,6). Но това означава и настъпването на сериозни климатични изменения . На 
същата фигура за сравнение са посочени и очакв:,ните, отклонения от кли

матичната ,норма (тя се изчислява по многогодишни данни) на средната тем
пература, _обусловени от непрекъснатото нараства не (със скорост около 6 % 
годишно) на производството на енергия. t.;аст от нея се акумулира в атмос
ферата и също повишава нейната температура. В същност това са два!а фак
тора, резултат от човешката дейност, които се очаква. че ще влияят на бъ
дещето. Третият фактор, атмосферното замърсяване, сумарнv води до обратен 
ефект (понижава температурата), но се сч ита, че · неговото влияние ще на-
\tалява с оглед борбата за чистота на въздуха. . 

Разбира се, категоричните оценки по климатичното влияние на СО2 (или 
други източници) не с.1 достатъчно обосновани, защото потокът слънчева ра
диасtия, падаща върху земната повърхност, се контролира от множество естес
твени µ изкуствени причини. Така например увеличението на ниската облач
ност над цялото зЕмно кълбо само с 2,4% би понижило средната температура 
на повърхността с около 2°С, при което нагряването от СО2 би било незабе
лежимо . Проблемът се усложнява и от факта. че трудно може да се предвидят 
бъдещите изменения в· концентрацията на СО2 във въздуха. Не трябва да се 
забравя, че най-rолем~ят източник и същевременно най-големият nоглътител на 
СО2 / от атмосферата е Световният океан . Този газ се разтваря във водата и се 

* По-подробно !Парниковият ефект е обяснен в §3 на rл. VII. (Бел. ред.) 
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превръща в бикарбонатен йон (НСО-3). Характерно е, че с охлаждането, 
на водата разтворимостта на СO2 в нея се увеличава. Едновремен
но по пътя на обратна реакция този океански йон се превръща в 
СО2 , отделящ се в атмосферата. Следователно целият СO2 в атмосферата, 
включително и добавящата се част от дейността на хората, участвува в т. нар. 

Атмосфера 
/6ьглероilен 
о!Jуокис/ 

?4х 10 15 

\ 

Фиг. 2,7. Цикли на въглерода и СО 2 • С правоъгълниците са означени резер
воарите на въглерод; съдържанието му в тях е дадено в kg СО2 • Със стрелки 
е указана посоката на преноса на веществото между резервоарите. Скоростта 

на преноса е дадена в kg СО2 на година 

,бърз цикъл" на COi, резул-:-а, от кръговрата между атмосферата и горния 
слой на океана. Той завършва за няколко години и следва достатъчно точно 
Лобавения от промt,шленастта в атмосферата СO2 • Това е един от циклите на 
СО2, даден в дясната част на фиr. 2,7. Тъй като скоростта на двата процеса 
(разтваряне и отделяне на СO2 от водата) е почти еднаква, съществува ра~но
весие между парциалното налягане на СО2 в атмосферата и концентрацията 
на бикарбон а тен йон в океана. От това се определя концентрацията на СО2 в 
атмосферата. 

Да си представим, че в атмосферата изкусrвено се въведе 2,4.1015 kg 
СО2 , т. е.да се удвои общото количество на този газ (вж. фиг. 2, 7). Отначало концен
трацията на СО2 ще се удвои, но това няма да бъде за дълго. Тъй като ско
ростта на Р!!Зтварянето му в морската В\Ща е пропорционална на парционал

ното му налягане в атмосферата, след добавяне на посоченсто количество тази 
скорост ще се удвои, докато скоростта на отделяне от разтвора остава посто

янна. Затова намаляването на концентрацията на СO2 във 11ъздуха ще про
дължи дотогава, докато вследствие това намаление скоростта на разтварянето 

му не стане отново равна на скоростта на отделяне. Приблизителните прес
мятания показват, че при новото положение на равновесие концентрацията на 

СО2 във въздуха ще превишава само с 10 % тази при първоначалното, т. е. 
в океана се разтваря 90 % от добавения СO2 • От фиг.· 2,7 е ясно, че акуму
лираното количество СО2 в този случай е нищожно в сравнение с огромното 
количество СО2, което преди това се е съдържало в океана. Може да се прес
метне, че този „бърз цикъл" ще се реализира за около 6 години. Опит, .ана
логичен на описания, се провежда, макар и несъзнателно, от хората в послед
ните стотина. rоднни. За времето от промишлената рево.11юция (1860 r.) досега 
вследствие изгаряыето на огромни количества природно гориво в атмосферата 
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• 
е постъпил около 5.I0H kg СO2 • Регулиращото влияние на океана об~че не е 
позволило да се аолучат големи изменения в съдържанието на СO2 във 
въздуха. 

Изгарянето на изкопаемата гориво е един от елементите на другия ци
къл на СО2 , цикъла на фотосинтезата и дишането. Дишането и разлагането на 
организмите след смъртта им са два процеса, които връщат СО2 в атмосфера
та. Този смисъл на СО2 е тясно свързан с цикъла на кислорода (фиг. 2,1). 
Много важно значение има несъответствието, макар и малко, между скорост
та н.:: пстребление на кислород чрез д'1шане и раз •,аrане и т ази на фотосин
тезата. Последната превишава първата. защото част от заrи нали те организми 
се утаяват в океана и едва след доста дълго време утаечните скали чрез из

ветрянс и ерозия се окисляват и връщат СО2 в атмосферата. Затова този ци
къл се нарича „бавен". В настоящата е_п,Jха СО2 настъпва в атмосферата почти 
30 пъти по-бързо от изветрянето чрез изгарянето на изкопаемото гориво, т. е. 
това е ускорена форма на естествения процес. 

Ясно е въпреки схематичността на разглеждането, че концентрацията 
на СО2 във въздуха преди всичко зависи от условинта на равновесие с океан
ска та вода. Същевременно бавният цикъл задържа нарастването на СO2 във 
въздуха. Изучаването на взаимодействието между двата цикъла на СО2 може 
да бъде ключов проблем за бъдещето на клю1ата на Земята. 

Озон. Той играе важнэ. роля в атмосферните (и биологични
те) процеси, макар че концентрацията му е нищожна - под 
4.10-5 0;0 от обема. Още в края на мина4от0 сголетие е забеля
зано, а около 1920 г. и доказано, че рязкото „изрязване" на 

,спектъра на Слънцето и звездите в ултравиолетовата част за л 
от 1800 до 3200 А се дължи на интензивната ивица на поглъ
щане на озона. Това има голямо значение за топлинния режим 
на атмосферата в слоя между 10--:-15 km и 80 km. Благодаре
ние на озона на височини 40--:-55 km, където се поглъща по
голямата част от ултравиолетовата радиация (окол~ 1,5 % от су
марната слънчева енергия~, се наблюдават и най-ви
сокит~ температури в слоя от 2 до 1(0 km. При някои из
мервания те са достигали до 44°С. Присъств ... ето на озон в ат
мосферата има значtние и за ниските й слоеве, защото посред
ством някакъв механизъм акумулираната в озонния слой слънче
ва топлина води до общо загряване на атмосферата. Изчислява 
се, че озонът поглъща с,умарно около 3 % от тоталната паднала 
слънчева радиация, т. е. около 4, 5.1020 J на денонощие. Ако 
нямаше озон, средната температура на приземния въздух би била 
с около 7 % по- ниска, което би означавал') връщане към пос
ледната ледникова епоха. 

От фиг. 2,2 се вижда, ча на височина око11O 50 km озонът 
поглъща слънчеIЗото излъчване с л между 2000 и 3~0) А. Този 
факт има изключително значение за живота на Земята, защото 
тази област от спектъра е см1;1ртоносш1 за земните организми; те 
не биха могли да съществуват на открити пространства, ако 
земната повърхност не беше защитена от такъв екран като 
озона. Възможно е животът в съвременната му форма да се е 
развил на Земята едва сл~д като в атмосферата се е появил 
.кислородът и от него озонът. 
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Озонът в земната атмосфера е резултат, от фотохимични процеси , кои
то протичат в нея. Вече показахме в т. 2. 2 как на височини над 70 km в 
ход1 на фотодисоциацият а (2,IО)и рекомбинацията (2.11) се появява и ,изчез 
ва атGмнnят кислород. В ниските слоеве става реакция между кислородните 
атоми и молекули, която пък води до образуване на молекула озон: 

(2,15) 

където третата молекула М изпълнява роля, аналогична на тази при ре
ко1.1би нацията (2.111. Реакцията (2.15), водеща до образуване на озон при 
тройното стъ.1кнове ние (О. 0 2 М), се 1 нарича реакция на тройния удар. 

Наред с озонообразуващьте процеси съществуват цял ред други про
цеси, които водят до неговото унищожаване. Първият от тях, преоблада
ващ на големи височини, е рекомбинацията на озона с атомния кислород: 

_(2, 16) 

Вторият процес, протичащ на всички височини, където има условия, е 
фотодисоциацията на озона: 

Благодарение н~ него става поглъщане на слънчевото излъчване в интерва
ла 2000-3000 А. Характерно е, че скоростта на тези две разрушителни ре
акции расте бързо с нарастване на температурата . 1 

Третият разрушителен процес протича ' на неголеми височини и е 
резултат от силното окисляващо действие на 0 3• 

Химията на озона е много сложна поради големия брой ре
акции, свързани с неговото образуване и разпадане. Приблизител
на представа за неговото вертикално разпределение може да се 

получи посредством теорията за фотохимичното равновесие, раз
вита от Чепман . Според нея на големи височини трябва да се 
очаква малка концентрация на озон поради малката скорост на 

образуващата го реакция (2 ,15) в условия на ма,71ка концентра
ция на 0 2 и М. При това реакцията на т.ройния удар (2,15'-'води 
до забележимо образуване на озон само ако налягането е по
голямо от някаква минимална стойност от порядъка на 10-2 mm 
Hg, т. е. от около 80 km надолу. От друга страна, концентра
цията на атомен кислород е малка в ниските слоеве на атмосфе
рата, зgщото до тях не прониква кчсовълновото слънчево излъч

ване . Следователно озонът трябва да се концентрира в слоя под 
80 km, като неговото съдържание ще бъде малко както на голе
ми, така и на малки височини. Теоретичните изчисления, които 
се потвърждават от наблюденията, показват, че действително 
максимумът на озона се разполага средно на височина около 

25 km (вж. фиr. 2,3), като той се' локализира в сферичен слuй 
около Земята, наречен озоносфера, с граници от 10-15 km до 65-
70 km. Ниската граница на озоносферата повтаря формата на 
Земята . Но фотохимичната теория не може да обясни всички осо
бености във вертикалното и особено в хоризонталното разпре
деление на озон-а. Така например тя не може да отговори' на 
въпроса, защо в ниската атмосфера се наблюдава толкова голя
мо различие между теоретичните и експерименталните_ профили, 
показани на фиг. 2,3. Тук голямото намаление на озона е резул-
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тат и от неговото силно онисляващо действие върху различни орга

нични и други вещества . * Концентрацията на тези вещества във вид 
на nрашинни силно расте с приближаването към земната повърхност, 
което води до намаляване на озона. Ра зрушителният процес е 

зо \ 

20 

1D 

/ 

\ 
\ 

,,,,1 
/' 

особено интензивен в екваториал
ните и тропичните райони, къде
то въздухът е топъл и силно за

прашен (фиг. 2,8) . Вижда се, че 
от дадено ниво, наричано често 

озонопауза, количеството на озо

на започва рязко да нараства. 

Озонопаузата в полярните и уме
рените ширини се намира почти 

постоянно на О, 1-0,2 km под тро 
nопаузата, а в тропичните шири

ни - на около 0,8 km над висока
та тропична тропопауза. По посо
чените причини озонният слой 
в тропичната зона е разположен 

по-високо, по-тънък е и с по -мал

ко съдържание на озон. В Арк
тика той обикновено е нисък,мо
щен и с голямо количество озо н. 

Но озонът е разпреде,/Iен не 
равномерно не само по вертика

лата, а и в хоризонтално направ.че

ние. При това, въпреки че коле-
о -~~-20<~0-'--40,~v__.__5,_оо..__10_,_31'(!/м 3 банията му в простран ството имат 

главно периодичен характер (дено
нощни, сезонни и многогодишни), 

наблюдават се и резки непериодич
ни колебания, които не -могат 

Фиг. 2,8. Вертикално разпределение 
на парциалната плътност на озона 

(mg/m3) през зимата на 1962/63 г. 

2 
_ да се обяснят с фотохимичната 

1 - Туле, Гренландия (77° с. ш.); 
Олбрук , Панама (9° с.ш.) теория. Хоризонталната нееднород-

във: 

ност се дължи на това, че по

соката на атмосферната циркулация през зимата (която е и по
интензивна от лятната) обезпечава пренос на озон от ниските 
ширини към полюса . Така се обяснява пролетният максимум 
във високите ширини (фиг. 2,9). 

Годишният ход на тоталния озон се характеризира с макси

мум през март-април за северното полукълбо и септември-ноем
ври за южното. Минимумът е съответно през октомври-ноември 
и април- май. 

* Тов а силно окисляващо действие на озона представлява опасност за 
самолетите и хората, летящи в област1а на неговия макrимум. Затова съв
ременните свръхзвукови самолети имат специ ални озонни фиЛ1ри , като се 
вземат мерки срещу окисляв ане на гумените и други уплътнения . 
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Той има и денонощен ход, като през нощта е с 20-25 % 
повече от дневното количество. Това се обяснява с усилената 
рекомбинация на кислородни атоми след залеза на Слънцето, кои
то _при среща с възбудени атоми на кислорода образуват озоu. 

!О 24-О 

ЯФ н н н с о н 
l18C'BtfLL 

Фиг. 2,9. Годишно и меридионално разпределение на средния (от многогодиш
ни наблюдения) тотален озон в северното полукълбо. Линиите на фигурата съе
диняват точки с равно съдържание на озон. За единица е приета дебелина на 

слоя тотален озон 0,001 cm (по Гоп.сън) 

В заключение да посочим, че съдбата на озона в приземния 
слой (30-50 m) е много сложна и малко изучена. Наблюденията 
показват връзка между количеството му тук и това в стратосфе-
рата. Това показва, че приземният озон се попълва чрез приток , 
от стратосферата в резултат на низходящите потоци. Освен това 
минимални количества озон се наблюдават в промишлените и 
градските райони, където въздухът е замърсен с различни химич-
ни примеси. Така нап·ример в центъра tia Париж понастоящем 
озонът отсъствува в приземния слой, макар че до 1952 г., кога-
то автомобилите са били по-малко, там е имало следи от него. 
В някои градове като Лос Анжелос (известен с нефтопреработва
телните си заводи и най-голямата в света концентрация на авто
мобили) се наблюдава обратен ефект - увеличение на 0 3 , особе-
но през деня. Вероятна причина може да бъде фотохи
мичното окисляване на някои въглеводороди от N02 в газовете 
на автомобилите. Ясно е, че в рамките на общия контрол върху 
замърсяването на въздуха трябва да се държи сметка и за въз· 
можно нарастване на озона в приземния слой. Поради силното 
му окисляващо действие . това би било опасно за организмите. 
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Водната пара е една от най-важните съставки на въздуха. 
Нейното изключително значение за живота на Земята е общопо
нятно. Физичните й свойства ще бъдат обсъдени подробно в гл. 
IX-XI. Тук само ще посочим нейното голямо влияние върху топ
линния р,ежим на ниската атмосфера вследствие поглъщането на 
дълговълновото земно излъчване (,,парников ефе'~п") и топлина
та при изпарението и отделена при кондензацията. 

Кондензацията на водна пара в атмосферата се характеризи
ра чрез редица величини, които дефинирахме в гл. I. От гледна 
точка на нейното пространствено р11.зпределение най-съществено е 
вертикалното изменение. Веднага трябва да се посочи, че то се 
определя главно от интензивността на турбулентния обмен в ат
мосфер1та. Чрез него водната пара постъпва в атмосферата от 
океаните и сушата. Картината на вертикално1·0 разпределение 
се усложнява от възможността ' за фазови преходи на водата. 
При това кондензационни процеси се наблюдават както непо
средствено до земната повърхност (мъгли), така и на известна 
височина над нея {облаци). Поради кондензацията специфичната 
влаЖ!iОСТ q в добре смесена атмосфера намалява с височината. 
Но тогава съгласно зависимостта е= qp/0,622* в реалната атмо
сфера пъргавината на водните пари е също трябва да намалява 
с височината и даже по-бързо от атмосферното налягане р. На
блюденията в атмосферата потвърждават тези изводи, като за 
средни условия е възможно апроксимиране на реалните вертикал

-ни профили с аналитични формули. Добре известни са формули
те на Хргиан и Хан, описващи намалението на някои характерис
тики на парата с височината чрез степенни функции. 

Реалното разпределение на парата обаче за къси интервали 
от време се отличава с голя:м:о разнообразие; намалението на 
влажността с вис очина·та може да се редува с нейното увеличе
ние, особено през зимата и в слоя: до 1,5 - 2 km. Инверсията на 
влагата обикновено е съпроводена с инверсия на температурата. 
Тези 'явления са свързани с възходящите и низходящите движе
ния в атмосферата, . с преноса на въздух от морски към континен -
талии райони и обратно; с нееднаквото изпарение - и др. Някои 
от тези явления ще бъдат разгледани по-късно. 

От общи съображения е ясно, че основното количество вод
на пара ще се намира в слоевете близо до, земната повърхност 
и особено в слоя до височина 2-:З km. Наблюденията показват, 
че по-нагоре, с изключение на областите, заети от облаците, кон
центрацията й намалява, като над тропопаузата влажността на 

, .въздуха (специфична и относителна) · е иноrо ниска. Независимо 
~т това водната пара в стратосферата е разпределена неравно
~;мерно в пространството и времето. На сборната _ графика (фиr. 
2,10) се вижда, че специфичната влажност на въздуха средно 
намалява бързо във високата тропосфера, достигайки на 15 km 

* Вж. §2, гл. V. (Бел. ред.) 
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ОКQЛО 9 .10- 3 g/kg. Слуд това q постепенно се повишава до око
ло 0,2 g/kg на височина 31 km. По време на МГГ над Япония 
на височина 26 km било измерено q=0,12 g/kg, а над САЩ
даже q=0,35 d/kg. Такова рязко увеличение обач~ не се наблю-

-50 

кн 
30t------f-+----cf----;-;-;.,+,l~-+-+---,I---R 

28 l--+--+--l-

2Б r--+---1-J'--

2fXJ 

300 
8г--+--+-f--'=-:..+~г----+------.J 

400 
6 t---f----,f--+--+-------J-+---'~'------1 

500 
1,. 600 

2 t--t--++-+--------cl+-----l-------->.c-----J 

Фиг. 2,10. Средна специфична влажност в тропосферата и стратосферата на 
умерените ширини по данни от различни лаборатории, означени с N, В, F, D, 
J, М, V, S. Наблюденията са извършвани с различни методи: радио сондиране, 

самолетни, спектрометрични и др. (по Гутник, СССР) 

дава винаги. Обяснението на този ход на влажността ве
роятно е доста сложно и слабо изучено. Възможно е 
водородът, образуващ се от космическите протони в · мезо

сферата, да образува хидроксилни групи ОН (те се наблю
дават), а даже и Н2O (хипотеза за т. нар. слънчев дъжд). На
растването на влажността след 15-20 km способствува за дости
rа~е на състояние на насищане на водната пара и образуване 
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на седефени облаци (вж. § 4 на тази глава), които се наблюда
' ват понякога на височини 23-30 km. 

Други про.менливи газове в атмосферата. Както ще видим в§ 3, в 
последните години се утвърди становището, че болшинството от твърдите 

частици в атмосферата са вторичен про
дукт от химични реакции с участието 

на някои от силно променливите газови 

компоненти на въздуха. Особено значе
ние в тези процеси имат серният дву

окис (S02), сероводородът (H2S) и амо
някът (NH3), Някои от тях имат и хигиен
но значение. 

Вече ~ноrо години _се провеждат 
системни измервания на концентраци-

50 40 J0 20 10 о to•i, ята на S02, особено в индустриалните 
Шц,оцна и градските райони, където несъмнено 

Фиr. 2,11 . Меридионален профил на 
концентрацията на S02 над Атлан
тическия океан . Да]jlните са от ко
рабни експедиции през 1968 и 1969r. 

се образува. Измерванията позволяват 
да се твърди, че той не се локализира 
само в тези райони, а се разпространява 
по цялото земно кълбо чрез въздушни
те течения. В съответствие с точността, 
която може да обез печи съвременната 

измерителна техника , фоновата концентрация на S02 (неговото средно съдър
жание във въздуха за цялото кълбо) е около 1- 2 mg/m3• Концентрацията на 
S02 е най-малка за райони, които са много далече ot континенталните из
точници. Така например в чистия морски въздух на Атлантическия океан 
максимумът на SO, (около 3 µg /m~) е измерен на около 50° с. ш., като кон
центрацията намалява на север и на юr (фиr. 2, 11 ). Това е так:~, защото при
близително на около 50° с. ш. се намира поясът на най-висока концентрация 
на индустриални , предприятия както в Ев рола, така и в Америка. Затова и 
на юг от 10° с. ш. над Атлантика S02 не се открива. Мер.идионалните раз
рези като този на фиг. 2, 11 показват, че при отсъствие на морски източни
ци времето на престой на S02 в атмосферата е около 3 дни. Това означава, че 
той не може да се разпространи на много големи Р?зстояния от хоризонтал

ни.те въздушни течения. 

Самолетните наблюдения над Централна Европа дават следните особе
ности във вертикалното разпределение на S02; 

\. Концентрацията на SO~ бързо намалява с височината, като на около 
10lJ0 m достига половината от приземната. 

2. Сезонни колебания в концентрацията на S02 се наблюдава само до 
височина 2 km. , 

3. На 4 km тази концентрация не намалява с височината. При това до
ри в стратосферата се наблюдава забележимо количество S02, пренесено от 
тропосферата. 

Амонякът, NH3, има главно биологичен произход и само малка част от не
го се образува при горене. Той е важен като страниче1;1 продукт при образу
ване на частици от . амониев сулфат, (NH4 ) 2S04, в атмосферата. В приземния 
въздух над Европа концентрацията му е окол0 5--;-7 µg /№, ·като над морски
те райони е по-малка. Измерванията със самолети в свободата атмосфера да
ват относително малки концентрации, около 1 µg /mз. 

Преките измервания над сероводорода, H2S, са много трудни, поради 
което данните за него са оскъдни и доста неопределени. Той попада в атмо
сферата главно в резултат от разлагането на органичните вещества или от вул
каните. Това навежда на предположението за относително постоянство на 
коwцентрацията му, което се и наблюдава в някои райони. 

Разбира се. в атмосферата има още редица газове с малки и силrю 
променливи концентрации, резултат главно от промишлrната, транспортната 

и др. дейност на хората. Но те представляват главно хигиенен иnтерес· 
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Спряхме се на посочените три ( SO2 , NH3 и H2S), защото те имат и известно 
метеорологично значение, състоящо се в образуване на твърди частици ( .сул
фатно замърсяване" на атмосферата). 

§ 3. ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРАТА 

В атмосферата винаги има твърди и течни частици от раз
лиqни вещества, които са хаогично пръснати във въздуха. Те 
се наричат атмосферни аерозоли. Тук ще бъде разгледана глав
но твърдата съставна част на аерозола. За течните частици (вод
ни капки, кондензационiш ядра) ще стане дума в гл. Х. Възмож
ността въздухът да се разглежда като колоиден разтвор на фино 
раздробени частици от някои органични и неогранични вещества 
позволява да се използуват много понятия от колоидната химия. 

Това увеличава методиqната въоръженост на метеорологията. 
Наличието на твърди и течни частици в атмосферата е факт 

с многостранно значение. Като хиги~нен фактор тяхното присъс
твиt във въздуха е нежелателно. Ние тук обаче .се интересува
ме от аерозолите главно с оглед тяхното влияние за модифика
ция на свойствата на атмосферата. В този смисъл атмосферата 
реагира на присъствието на частици в нея в две направления. 

Първо, те изменят радиационното поле на Земята, разсейвайки 
или поглъщайки част от радиацията. Така те връщат част от 
нея в космическоrо пространсто (обратно разсейване) и вслед
с1вие това и поглъщэ.нето намаляват притока на слънчева ради

ация към земната повърхност. Тези частици от своя страна съ
що излъчват в цътrговълновата област и допълнително въздей
ствуват на полето на земната р,щиация. Общият радиационен ефект 
на аерозолите води до въздействие върху термична та структура, а 
оттук и върху статичната устойчивост на атмосферата. Второто ос
новно метеорологично влияние на частиците е върху процесите на 

кондензация в атмосферата. Това с така, защото водната пара в атмо
сферата се кондензира именно върху такива частици. При дадено 
количество водна пара броят и природата на образуващите се 
обл.ачни капки зависи от броя на qастиците, намиращи се в зо
ната на кондензация. Следователно частиците могат да влияят 
върху облаците и валежите w: техните оптични и други свойства. 
Това второ значение на аерозолите ще бъде разгледано подро
бно в гл. Х. 

Атмосферни аерозоли се откриват както близо до земната 
повърхност, така и на всички височини в тропосферата и стра

тосферата. Радиусът им се колебае от 10-7 до 10- 2 cm (фиг. 
2.12). Те имат различен произход, но преди всичко са: 

1) пряк резултат от дейността на хората; 
2) резултат от естествени процеси, несвързани с човека; 
3) естествени процеси, които съзнателно или несъзнателно 

могат да бъдат повлияни от човека. 
В резултат на тези процеси частиците или попадат в ат-
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м осф ерата в готов вид, или се образуват чрез химицни реакции 
между газовете в атмосферата. 

Не е възможно да се прекара ясна граница между частици
те от естествен или и зкустве н произход. Естест)3еното замърся-

1 _,flLHKa 1 1>1ьг,1а /дьжо 

10-0 ю-s- ю-4 10-з 

flo3MBflll на 'IOC/Т7Шflime 

Фиr. 2. 12. Приблизителни размери на частиците атмосфер ен аерозол 
от различен произход . Най-голям брой са тези с д иаметър 10 - 6_ 

10 5 cm 

ване, неповлияно от човека, е свързано със следните източници: 
вулканична прах; морска сол и други съединения, попадащи в 

атмосферата след изпарение на капчици морска вода; прах, издиг~ 

нат от вятъра от засушливите райони; час1 ици от органичен 
произход (микроорганизми, спори, прашец от растенията и др.); 
дим от естествени горски пожари; космически прах, попадащ в 

атмосферата директно или при изпарение на метеорите. 

Прякото замърсяване на атмосферата от човека е резултат 
от преднамереното изхвърляне в нея на отработени продукти. 
Главни замърсители се считат частиците, отделящи се непосред

ствено при горенето, и такива, които се образуват в атмосферата 
от газовете, отделящи се в процеса на горене. 

Косвеното изкуствено замърсяване се явява страничен про

дукт от човешката дейност, като например прах, издигана при 
някои селскостопански, строителни,кариерни и др. работи. 

По съвременни данни от 5 до 45 % от всички частици в атмо-
сферата са резултат от човешката дейност. ' 

Прието е частиците на аерозола да се разделят на три 
вида според техните размери: малки с радиус r<O, l µm; големи 
с r между 0,1 и 1 µm и гигантски с r>lµm=I0- 4 cm. 

От хигиенна гледна точка най-голям интерес представляват 
частиците на аерозола, намиращи се в приземния слой на атмос-
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ферата. От гледна . точка на облакообразуването интересни са 
тези в по-високите слоеве на тропосферата, например между 1 и 
5 km. За рэдиационния режим на земната повърхноса и атмос
ферата значение имат частиците в цялата и дебелина и особено 
тези в стратосферата. Затова, за да се отговори на различните 
изисквания, трябва да се изучават източниците и разпределение
то им в пространството и времето, както и процесите, които фор
мират това разпределение. 

В табл. 2,5 е направена приблизителна оценка на изхвърлянето и форми
рането на частици с радиуси под 20 µm в приземния въздух. Тя е съставена 
по материали от различни автори. Оценките им обаче варират в широки 
граници , което говори за общо несъьършенство на методите за наблюдение 
и неудовлетворителни знания за интен зивността на образуване на аерозоли . 

Таблица 2,5 

Приблизително количество частици (в мегатона - Mtn) с радиуси 
под 20 µm, изхвърлени в атмосферата или образували се в нея 

Вид на частиците 1 Количество, 'мtn годишно 
------------- ---------~----

1. Естествен!i частици 

1. Частици от почва и камък • 100 - 500 
2. Частици от горски пожари и от 

ттзгаряне на отпадъци в дървопрера-

ботването .. 1 •••• , ••••••• 3- 150 
3. Морска сол . . ....•..• (300) 
4. Вулканична прах • . • . . ... 25 - 150 
5. Частици, образуващи се от отделени 

газове в атмосферата 
а) сулфати от H2S .. 
б) амониеви соли от NH3 
в) нитрати от NO или N02 • 

г) хидрокарбонати, образувани 
чрез растенията 

. 130 -200 
.. 8U - 270 

. 60-430 

75 -200 

~--------------------

Сума за I 

11. Изкуствени частици 

1. Пряко отделяне на част~щи 
2. Частици, образувани от газове, 

отделени в атмосферата 
а) сулфати от S02 • 

б) нитрати от NO или N02 
в ) хидрокарбонати . . . 

773-2200 

. lu-90 

. .. 130 - ?00 
.... 30-35 

, .. 15-90 

Сума за II 185 - 415 

Обща сума 958 - 2615 
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Коментирайки табл. 2,5, трябва да се подчертае аерозолообразуващото 
влияние на редица естествени (сероводород, амоняк, азотни окиси) и изкус
твени (серен двуокис, азотни окиси) газове в атмосферата. Понастоящем се 
смята за вероятно, че болшинството от частиците са вторичен продукт от га
зове, които попадат в амосферата. Известни са реакциите, които водят до об
разуване на частици по този начин. Особено важна роля играят S02, Н~. 
NH3 и азотните окиси. Времето, през което тези газове престояват в атмо
сферата, е кратко поради бързите реакции с други компоненти. То се изме
.ня от няколко дни до около две седмици, като в силно замърсените райони 

може да бъде и часове. Затова се достига много бързо стабилност в концен
трацията на тези газове даже при нарастващ темп на изхвърлянето им в ат

мосферата. Особено значение имат. нар. сулфатно замърсяване на въздуха, кое
то се осъществява с участието на S02 . Счита се, че то е резултат от три ме
ханизма: !) фотохимично окисляване на S02, което има значение в стратосфе
рата; 2) каталитично окисляване на SO;J в присъствието на тежки метали, кое
то е съществено за промишлените райони, и 3) реакция на NH3 със S02 в 
присъствието на облачна вода, водеща до често наблюдаван максимум на 
частици, съдържащи амон.иев сулфат, (NН,1J 2 S04 , под долната граница на 
облаците. 

Тук е уместно да сравним приноса на друг източник на частици в 

атмосферата, имащ извънземен произход. По приблизителни оценки на земна
та повърхност пада за година около 107 тона космическа прах. Като сравним 
това количество с общото колиqество частици от земен произход (табл. 2,5), 
което е около 100- 260.107 тона годишно, ще ВhДИМ, че космиqеският при
нос в това отношение е малък, макар че има периоди от годината (м. август), 
когато той нараства. 

Един от основните параметри, с който се оперира прн всички разсъждения 
за метеорологичното влияние на аерозолите, е разпределението им по разме

ри. В глобален мащаб могат да се отделят три общи типа разпределение на 
частиците в тропосферата: фонов, океански и континентален. 

Най-важният тип разпределение пр11 разглеждания от rло'iален мащаб е 
ф9новият. Той е представителен за средната и високата тропосфера, т. е. за 
около 80 % от нея. Фоновата концентрацю, на частиаите е типична за отно
сително чист въздух, който не е подложен на замърсяване от изкуствени из
точници от локален и регионален мащаб. 

Най-ниският слой въздух на океана, до около 2 km, съдържа 
морски частици. Океанският тип разпределение се отличава от фоновия 
само в интервала от радиуси от 0,5 дб 20 µ,m. Тук частиците от морски 
пръски увелиqават концентрацията в сравнение с фоновата. Общата кон_ 
центрация на морски пръски е твърде малка, под 10cm з. В състава на мор_ 
ските аерозоли преобладава NaCI. 

В ниската тропосфера, над сушата, особено в райони, подложени на 
замърсяване. типът на разпределението е съвсем друг - континентален. 

Концентрацията на частиците нараства от 104cm- в селски области до 
З . !О4 сm-з в неголеми градове и надвишава 10 5сm-з в големите градове. Из
мерванията показват, че максимумът на концентрацията обикновенно се 
пада на частици с радиус, не по-го .1ям от О,03 µ,m. 

tio атмосферни аерозоли не само се внасят или образуват 
в атмосферата. Съществуват няколко процеса, които водят 
до тяхното отделяне от атмосферата, т. е. това са процеси, 
които ПJстоЯ~нно изменят разпределението им. Първата важна 
група такива процеси е резултат от улавянето на малките час

тици от големите (коагулация/ или нарастване на частиците чрез 
адсорбция и кондензация. Всички те вJдят освен до уголемяване 
на частиците с времето ощ~ и до загуба и на тяхната индиви-
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дуалност и добиване на много сложен химически състав. Хара
ктерно е, че болшинството от атмосферните частици съдър
жат значителна фракция разтворен материал (около 50 % сред
но), което създава възможност размерите им да растат с увели

чаване на относителната влажност. Така например размерите им 
се увеличават около два пъти, когато относителната влажност 

се приближава до 100 %. Важно е да се посочи, че при това на
растване частиците стават сферични, а показателят им на пре
чупване се приближава към този на водата. Затова такъв тип 
нарастване на частиците силно влияе на мътността и ~идимост

та· в атмосферата. 
Втората група процеси, водещи до отделяне на частици от 

атмосферата и до съответна промяна с времето на разпределение
то им, са: сухо утаяване (гравитационно); контакт със земната 
повърх:ност и растенията; "измиване" от облаците и валежите 
и др. Наблюденията показват, че частици с радиус. по-голям от 
10 µm бързо се отделят от атмосферата, докато тези с радиус 
под 0,1 µm имат пренебрежимо малка скорост на падане. 

Широкият диапазон от , размери (около 5 порядъка) и кон~ 
центрация (около 10 порядъка) на частиците е много важен факт 
от метеорологична гледна точка с оглед впиянието им върху ра

диацията и образуването на облаците и валежите. Мътността 
на атмосферата, водеща до изменения в пряка, а слънчева ра
диация и видимостта, се определя от частици с радиус между 

0,05 и 10 µm. Концентрацията на облачни r<апки и т·ехните раз
мери силно зависят от концентрацията на частици с . размери над 

0,02 µm. 
Посочихме вече, че частиците в атмосферата се явяват нейни 

компс,ненти с късо време на живот (от няколко дни в приземния 
слой до няколко седмици във високата тропосфера,. Всл~дствие 
на това пространствено• временната изменчивост на концентра

цията им е изразена достатъчно добре и може да превишава са
мите стойности с един порядък. 

Наблюденията в съгласие с общи физически съображения по
казват големи денонощни вариации в концентрацията на аерозо

ли на различни височини. В денонощния ход се наблюдават два 
минимума в концентрацията (особено изразени над градски и ин
дустриални райони). Първият е през нощта, когато понечете от 
изкуствените източници не работят, въпреки повишената статична 
устойчивост и малкия вертикален турбулентен обмен. Вторият е в 
следобедните ч1сове (обикновено много по-дълбок), когато вер
тикалният обмен на въздух е най-интензивен. Наблюдават се и 
два максимума (в сутрешните часове и €Кора след залеза на 

Слънцето), свързани с понижената интензивност на турбулентния 
обмен. Наблюдават се също, седмичен, сезонен и годишен ход, 

които се обясняват аналогично чрез турбулентния обмен и интен
зивността на източниците. 

Непериодичните изменения в концентрацията на аерозолите 
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са резултат от действието на епизодични източници от естествен 
произход (вулкани, горски пожари и др.). 

Когато се разглежда пространственото разпределение на час
тиците, поле3но е да се µазграничат следните райони: с голяма 
концентрация на частици, обусл"овена от наличието на локални 
източнаци (области на локално замърсяване); с голяма концент
рация на частици, обхващащи големи територии (,...._,10 3 km), на
речени области на регионално замърсяване; понятието глобално 
замърсяване · се отнася зз. територии, чиито ргзмери са сравними 
с разм·ерите на полукълбата. 

Локалното замърсяване поради близостта на източниците мо
же да достига най-големи стой ности. Във въздуха над големите 
индустриални центрове се съдържат огромни количества прах и 

сажди. Например за една година в западните части на Харков 
се отлагат на земната повърхност прах и сажди до 1570 t/km2, 
а в Балтимор (САЩ)-548 t/km2

• 

Глобалното разпределение на частиците се регулира от круп
номащабните ветрови системи на общата атмосферна цнрку.1а
ция. Аерозолните частици се разнасят от въздушните течения на 
различни разстояния в зависимост от скоростта на падането им. 

Най-малките могаг да изминават хиляди километри. Като приме
ри за това могат да служат преносът в Атлантическия океан на 
частици от Северна Америка вследствие западните ветрове в 
умерените ширини ; сухото намаление на видимостта в Северния 
Атлантик, в близост до западния бряг на Западна Африка, резул
тат от преноса на гол,еми количества пясък от Сахара, и др. То
зи крупномащабен пренос създава фоновата концентрация, непо
влияна от изкуствени източници. 

Вече има убедителни доказателства, че северното и южното 
полукълбо са съвършено независими относно съдържанието на 
частици. Това е така, защото средното време на живот на аеро -
золите в тропосферата е максимум няколко седмици , докато сред

ното време н а обмен на въздух между двете полукълба е около 
една година. 

Интерес представляват данните за тенденциите на съвремен
ното аерозолно замърсяване на атмосферата с оглед нарастващото 
промишлено производ ство . Да нните от различн и наблюдения по
казват , че от 191 О г. досега ко нцентрацията на ча стици над по
голямата част от северното полукълбо се е увелич ила около 2 
пъти, а средният им ра змер е намалял 1,5 пъти . Същевременно 
в южното полукълбо не са открити признаци за . нарастване на 
глобалното замърсяване с аерозоли . Те зи данни, макар и предва 
рителни, показват, че източниците на частици в атмосфера , имат 
преди всичко земен , и то главно континентален п роизход . Имен
но затова над сушата и бреrовите части над ок~а нnте се набщо
дава добре изразено намаление на концР.нтрация та на частиците 
с височината. Разбира се, нейните верти1<.ални профили са в тf!с 
на зависимост от метеорологичните условия. Така например при 
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добре развит турбулентен обмен измененията са по-мал1ш; при 
мощни температурни инверсии под тях се наблюдава силно уве
личение на частиците. При всички случаи обаче влиянието на 
земната повърхност върху концентрацията ыа частиците става 

пренебрежимо над височини 4- 5 km. Това свидетелствува за 
значително преобладаване в средната тропосфера на хоризоютал
ния пренос над вертикалния. Нэд 5 km може да се очаква фонов 
тип разпределение. Над океаните частиците морска сол не се 
разпространяват над 1-2 km. 

След 1960 г. непрекъснато нараства интересът към аерозол
ните частици в стратосферата. Измерванията показват наличието 
на максимум в концентрацията им . в слоя 18-25 km над тропи
ците, който се спуска 14-20 km над полюсите. При това кон
центрацията в този слой се мени слабо с географската ширина. 
Откриването на стратосферен слой с повишена концентрация на 
аерозоли свидетелствува за това, че ТЕ се образуват главно в 
самата стратосфера. Съвършено неочакван обаче бил фактът, че 
стратосферните частици се състоят от сулфа1 и. Химичният анализ 
на големите частици показва, че болшинството от тях са капки 
сярна киселина (H2SO4), често съдържащи твърдо ядро, а твър
дите частици се състоят главно от амониев сулфат, (NH4) 2SO4 . 

Затова в литературата този слой обикновено наричат слой н.а 
сулфатн.u стратосферн.и аерозоли или слой на Юнге, който 
пръв го е изследвал. 

Данните от посочените наблюдения и анализи се обясняват 
добре с хипотезата, че големите частици в стратосферата са ре
зултат от наличието в нея на SO 2• Този газ се пренася от тро
посферата в стратосферата (главно в тропиците) или е резултат 
от естествени източници (вулкани). SO2 се окислява в стратосфе
рата до SO 3 в xoRa на фотохимични реакции с озона и възбу
дения атомен кислород. Полученият серен анхидрид почти миг
новено се хидролизира, превръщайки се в сярна киселина. Амо
ниевият сулфат се получава от SO 2 и 1 амоняка. 

В съгласие с наблюденията времето на престой на частиците 
!! стратосферата се оценява на около 2 години, през което вре
ме те растат посредством коагулация. Досега не е обяснено за
що сулфатният слой има дебелина само 2-3 km. 

Изучаването на временните и пространствените характеристи

ки на разпределението на частиците в стратосферата буди голям 
интерес по две причини. Първо, защото те могат да влияят за
бележимо върху потока слънчева радиация, падащ на Земята. 
Така те намаляват глобалната температура на земната повърх
ност, което може' да доведе до известни климатични изменения. На- . 
пълно е възможно в дал~чното минало, когато са съществували про

дължителни периоди на вулканична дейност, да се е получавало 
забележимо охлаждане на ниската атмосфера. Второ, могат да 
се получат сериозни изменения във фотохимията на озона, чиято 
основна част е в стратосферата. Може да се очаква, ч~ увеличе-
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нието на S02 във въздуха на планетата ще доведе до по-интен
зивно образуване на частици в сулфатния слой, в резултат на 
което ще се намали концентрацията на озон в стратосферата. 
Знаем вече, че тя и без това е малка и подобно намаление може 
да има фатални последици за живота на Земята. 

Най-мощният източник на S02, а. следователно и на сулфатни 
частици е вулканичната дейност. Но макар и мощен, това е епи
зодичен източник. Затова не трябва да се изпуска от контрол 
влиянието на по-малко интензивния, но непрекъснат източник на 

S02, какъвто се явява човешката дейност. Приблизителните из
числения показват, че при малка вулканична активност тази из

куствена добавка може да увеличи фоновата (глобална) концен
трация на атмосферни частици примерно с 50 % към 2000 година. 

Съществуват два пътя, чрез които човек замърсява страто
сферния въздух с частици : 

1) пряко (от самолетите) внасяне на частици или на образу
ващите ги газове, 

2) нарастване съдържанието на S0 2 в тропосферата, което 
може да измени сулфатния слой чрез пренос на този газ в стра
тосферата. 

Известно е, че основната част от полета на свръхзвуковите самолети 
се изпълнява в ниската и средната стратосфера (до 20 km, а в бъдеще до 
около 30 km). При изгаряне на 1·оривото се отделят редиuа частиuи и 
газове (СО2 , S02, СО, N, водна пара). Те съвсем не са в пренебрежимо 
количество, тъй като при нормални условия тези самолуТИ изгарят 15-20 
тона гориво на час. Изчисленията показват, че ако се използуват 500 са
молета, в ниската стратосфера на цялото земно кълбо ще се внасят еже
годно по около 63 хиляди тона S02 (при ниско съдържание на сяра в го
ривото, 0,05 %), което ще доведе до образуване на около 100 хиляди то
на сулфатни частици. Като се има пред вид, че основната част от полети
те се осъществяват в стратосферата на северното полукълбо, и при перс
пективата за нарастване броя на самолетите влиянието на самолетното 
замърсяване върху топлинния баланс и озона може да стане чувствително. 

Вторият път за сулфатно замърсяване на стратосферата е чрез ин ен
зивното отделяне на S02 в тропосферата при горене на въглища. богати 
на сяра. Счита се, че днес този проuес е източник на 1/3 до 1/2 от внася
ните по естествен път сеr,ни компоненти. Ако тази тенденuия се запази, 
към 2000 г. изкуствени1е източници ще достигнат природните, което може 
да доведе до сериозни непреднамерени изменения във фоновата конuентра
uия на сулфатни частици. 

В заключение трябва да се отбележи, че в атмосферата непре
къснато съществуват радиоактивни продукти от естествен про

изход, резултат от процеси в земната кора. Но към този, естествен 
радиоактивен фон организмите са се приспособили. Опасност 
представлява ввасянето на продукти от разпадането на радиоак

тивни елементи по изкуствен път от чqвека. Това става при тер
моядрените експлозии, и то до го,л:еми височини. Отделените ре-

1 
дица радиоактивни продукти могат да съществуват дълго и да 

бъдат пренасяни на големи разстояния по теченията. Наблюде
нията показват, че приносът на термоядрените експлозии в общия 
баланс на дълготрайните продукти на разпадане в атмосферата 
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вече е незначителен. Това беше изключително важен проблем 
през 50-те години на нашия век, но взетите мерки за забраната, 
на ядрените опити в атмосферата даде своите резултати. Кон
тролът върху общата чистота на въздуха и в частност върху 
радиоактивното замърсяване обаче е необходима дейност с оглед 
общия проблем за защита и опазване на природната среда. 

§ 4. ГРАНИЦИ И ПРОИЗХОД НА ЗЕМНАТА АТМОСФЕРА. 
КРАТКИ СВЕДЕНИ.Я ЗА ,МЕТОДИТЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ 

Задачата за определяне границите на земната атмосфера е 
,достатъчно сложна и до голяма степен относителна с оглед це

лите, на които служи, и дефиницията, която се използува. Разви
тието на методите на наблюдение - във връзка с навлизането на 
човека в Космоса разширява непрекъснато въоръжеността на 
метеорологията и води до постепенна е,волюция и даже до ско

кообразни изменения в някои представи и идеи за атмосферата. 
Това се отнася най-вече за състава и границите и. 

Въпросът за долната граница на атмосферата изглежда решен 
по естествен път. В последните години обаче все по-категорич
но става убеждението, че отъждествяването на тази граница _със 
земната повърхност, голяма част от която е заета с океани, е 

недостатъчно коректно. Известно е, че между океанската повърх
ност и атмосфер'ата се извършва непрекъснат обмен на вещест
во, енергия и количество на движението, който е от изключител
на важност както за състоянието на атмосферата, така и за 
океана. Обменът свързва водата, сушата и атмосферата на Земя
та в единно цяло, поради което в много от случаите е правил

но те да се разглеждат като части от една физическа система. 
Това становище добива все по-фундаментално значение за разви
тието на атмосферните и океанските науки. Така например вече 
е ясно, че не е възможно точно моделиране на крупномащабни
те движения и процеси в атмосферата независимо от океана и 
обратно. 

, Дефинирането на горната граница или височината на атмо
сферата също търпи непрекъснатс развитие и зависи or целите, 
на които служи. Строго погледнато, въпреки значителното нама- . 
ление на плътността на въздуха с височината атмосферата няма 
рязка граница, а постепенно преминава в междупланетното про

странство, като се слива със слънчевата корона Според видния 
геофизик Чепман планетите, в това число и Земята, са „потопе
ни" и "плуват" в най-външната част на· слънчевата атмосфера. 

Такъв отговор на въпроса з_а височината на атмосферата оба
че не е удобен за практически цели. Същевременно стойностите 
на крайните граници зависят от практическите задачи, с оглед на 

които са въведени. Така например, ако се приеме за височина 
на атмосферата тази, до която ИСЗ изпитват при своето движе
ние измеряемо съпротивление, то тя се простира до около 
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20 000 km и се нарича геокорона. Предполага се, че на тези ви
сочини плътността на в ьздуха става равна на плътността на 

междупланетния газ. В ·други случаи се приема, че дори 
радиационните по -1си* на Земята, които се простират до 
около 55 000 km (т.е. 6......:.. 7 земни радиуса), все още се на
мират в границите на външната f-Iacт на атмосферата. Следова
телно от гледна точка на движението и безопасността на косми-. 
ческите полети границите на земната атмосфера се простират 
от 20 000 до 55 ОСО km. 

За повечето практически цели се въвежда т. нар. физическа 
граница на атмосферата. Под това се разбира тази височина, 
до която въздухът има все •още достатъчна плътност, за да се 

реализират редица физически явления, наблюдаеми от Земята. 
Значи в тази дефиниция основна роля играе масата на атмосфе
рата и последната се разглежда като тънка газова обвивка на 
Земята с височина 1000-1100 km. 

Но кои са основните явления и обекти във високите слоеве на атмо
сферата, чрез които косве но може да се отговори на въпроса за физическа
та граница на атмосферата? И:торически първа при'iлизителна оценка е 
била направена чрез здра~mит? явлен,ия. Под това се разбира „смекчаването" 
на прехода от деня към нощта и обратно, което се дължи на падащата на Зе· 
мята разсеяна слънчева светлина от високите, достатъчно плътни слоеве на 

атмосферата. Както се вижда от фиг, 2, J3, когато Слънцето е под хор И'j()нтаН Н 
на да дена точка С, в която се . намира наблюдателят, то не огрява директно 
тази точка от земната повърхност, а 'слоевете от атмосферата над нея. С на раст
ване на ъгъла на Слънцето под хоризонта, а., тъй като плътността на въз
духа намалява с височината, ще намалява и интензивността на разсеяната 

радиация, която се връща към Земята при огряване на по-високите слоеве. 
При издигане на Слънцето към хоризонта (а. намалява) ще имаме обратно явление 

Пр11ето е да се счита, че здрачното осветление изчезва, когато Слънцето 
се спусне на ъгъл а.е;;; !8° - край на астрономическия здрач. По този начин 
арабският учен Алхацен (VII в.) определил височината на атмосферата · на 
около ,50 km. Съвременните изследвания на здрачните явления показват, че 
слоевете от · атмосферата. които участвуват в тях, се простират до около 
30J km. Трябва да се отб::лежи, че спектралните изследвания на здрачната 
светлина са един от метоците з1 естествено сондиране на атмосферата от 
30 до 300 km, отнасящ се главно до съсrава и температурата на въздуха. 

Друго указание по посочения въпрос ни дават 1-1якои специаJ1ни облаци. 
Известно е, че облаците се развиваr обикновено в ниските слоеве на атмо
сферата -до 15-20 km височина. Има обаче два свободни вида облаци, които се 
разполагат на по-големи височини. Това са седефените облаци, в слоя между 
20 и 30 km, и cpeбpucmum? облаци, между 80 и 90 km. Подробности за тях 
ще бъдат пuсочени в следващия § 6. 

Едни от най-интересюпе явлени;~ във високите слоеве на атмосферата са 
полярниm? сияния. Те пр~дставляват лъчисто или ди.рузно, често пъти раз
ноцветно сзетене на небето, наблюцаващо се най-често В· полярните райони. 

* Радиацион,ште пояси представляват зони на висока концентрация на 
заредени частици, чието движение се управлява от земн·ло магнитно поле. 

Установено е чрез ИСЗ, че външната зона на радиация се простира в пло
скостта на екватора от l4 000 до 55 000 km от земната повърхност. Грани
ците и максимумът на интензивността на радиацията в тази зона се менят 

с времето. В-ьтрешн.ата радиационна зона се разполага на р;э.зстояние от 
600 до 5000 km от земната повърхност. Тя е по-устойчива с времето от вън
шната и излъчването в нея е по-опасно за продължителни полети на косми

чески 11:ораби. 
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Слоят, в който се образуват, е в границите между 90-130 и 400 kш. На
блюдават се и друг особен вид полярни сияния, възникващи в осветената от 
Слънцето част на високата атмосфера. Те се простират до височина 1000-
1100 kш, а долната им граница се 0пределя от сянката на Земята. Това по
казва, че и на тези височини атмосфе
рата има плътност, която превишава 

с няколко порядъка таз и на между

планетния газ (=3 . 10 24 g. сш 3) 

и е достатъчна за развитие на физи

чески явления. 

Обикновените полярния сияния 
имат най-често вид на лъчи или 
сноп от лъчи, из.хождащи от една точка 

на небето (т. нар. корона), или успо
редни лъчи, образуващи светеща за
веса на небето. Те са успоредни на 

· силовите линии на земното магнитно 
поле, което говори за образуването 
им. Рядко се наблюдават неярки дъги, 
петна и др. Високите полярни сияния 
обикновено- са във вид на лъчи с 
много ярки и отчетливи цветове - ви-

1 
\ 

о 

А 

олетов и сивовиолетов. Но те се на- Фиr. 2, 13. Схема за възникване на 
блюдават по-рядко и затова най-често здрачните явления 
цветът на сиянията е жълтозелен или 

светлочервен. Това оптично явление представлява светене на газовете от _. 
разредената атмосфера под влияние на бомбардирането на атомите им от 
частиците на корпускулярното излъчване на Слънцето. Основни възбу
д1пели са електроните, навлизащи на тези височини от магнитосферата, след 
като са били ускорени многократно в областта на радиационните пояси на Земята. 

Полярните сияния показват не само, че и на 1000 kш атмосферата е до
статъчно плътна, но дават сведения и за състава й на тези височини. Най
ярките линии в техния спектър, жълтозелената и светлочервената, се дължат 

на ,забранени" преходи в неутралните атоми на кислорода. Други, по-малко 
ярки линии се дължат на йонизиран кислород. Следователно в областта на 
полярните сияния навсякъде присъствува атомен кислород. Следи от светене
то на молекулен кислород се откриват твърде рядко. Непрекъснато се откриват 

и многобройни ивици на молекулен азот (червени, сини, виолетови), т. е. той 
съществува до най-големи височини. Част от спектъра се дължи и на светене 
на атомен азот. Неговите ивици се откриват обаче много по-рядко. главно на 
големи височини в сиянията на ниските ширини. В спектъра се откриват по
някога и следи от линии на воцорода и натрия. 

1 
Има и някои теоретични оценки за височината на земната 

атмосфера. Така напрамер според Смолуховски земната атмосфе
ра се простира до онова разстояние z от центъра на Земята, до 
което силата на тежестта се анулира, т. е. на горната граница 
щ~ съществува равенство между нормалните компоненти на цен

тробежната и гравитационната сила. Тогава теоретичната височи
на на атмосферата ще представлява повърхност, под която въз
душните частици ще участвуват в денонощн')ТО въртене на Земя
та (със същата ъглова скорост). Формата на тази повърхност 
представлява сфероид, силно сплеснат в полюсите, като над ек~ 
ватора неговият радиус трябва да бъде около 42 000 km, а над 
полюсите-около 28 000 km. Ясно е ,че тези данни представля-
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ват само теоретичен интерес поради малката плътност на възду

ха на тези височини. 

Теоретична представа за граН1щите на атмосферата може да 
се получи и чрез явлението дисипация (разсейване) на атмосфер
ните газове, разгледано в т. 2. 2. на § 2. Видяхме, че това яв
ление е възможно на височини над 500-600 km. 

От изложеното дотук може да ,се направи общото заключе
ние, че земната атмосфера няма резки граници; във височина тя 
постепенно добива плътността на междупланетния газ, а при 
земната повърхност образува единна физическа система с океа
на. Най-често обаче практически удобно е тя да се разглежда 
като тънка въздушна обвивка на Земят<). с височина 1000- 1100 km. 

Въпросът за произхода на земната атмосфера е тясно 
свързан с термичната дисипация (разсейване) на атмосферните 
газове. Ако се възприеме хипотезата, че планетите от Слънчева
та система са образувани от материя, отделена от Слънцето, то
гава може да се твърди, че атмосфtрата на Земята в началото 
е ,била по състав като слънчевата (първична земна атмосфера). 
Тази първична атмосфера обаче бързо се е разсеяла в междупла
нетното пространство поради изключително високата начална 

температура на планетата и малката и маса. Образуването на 
сегашната вторична атмосфера е ставало при постепенното изсти
ване на планетата, като газовете имат земен произход. 

Ако се приеме хипотезата на О.Ю. Шмид за "студеното" 
образуване на планетите при концентриране на космична материя, 
тогава атмосферните газове са се отделили от планетообразува
щата материя. Леките газове от първичната атмосфера са диси
пирали в процеса на щ:>етепенното загряване на планетата при 

.вплътняване на веществото в нея. 

Независимо от произхода на nлан('тата обаче проучванията 
показват, че атмосферните условия от гледна точка на състава 
на въздуха не са се пременили сr.ществено от далечното минало, 

когато се е IJоявил растителният и животI-Jнският свят. досега. 

Съвременният състав на въздуха се е формирал от земни газове 
(вж. § 2) и е резултат от с.тrожни химически взаимодействия със 
земната органична и неорганична материя. Примерни схеми на 
тези взаимодействия бяха дадени в § 2 чрез фиг. 2,1 за кисло
рода и фиг. 2,7 за въглеродния двуокис. 

Изложените до1ук и по-нататък представи за състава, оруктурата и фи
зическите свойства на атмосферата са резултат от наблюдения, nри които се 
използуват най-различни методи. Тези методи най-общо се разделят на преки 
и косвени. В последните години голямо внимание се от;l!еля на преките методи 

за наблюдение. 1 ук се отнасят методите за сондиране на атмосферата с помощ
та на радиосонди, привързани и свободни аеростати, пилотни балони, самолети, 
ра к-сти, ИСЗ и космически кораби. Най-широко приложение е получил мето
дът на радиосондирането. Основен прибор от аерологичния телеметричен ком
плекс е неговата летяща част, наречена радиосонда. Това е комплексен уред, 

издиган от специални балони, напълнени с водород или хелий. Радиосонда
та регистрира температурата, налягането и влажността на въздуха практичес-
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ки непрекъснато по време на своето издигане до височина 30-35 km. Тя е 
снабдена с маломощен радиопредавател за предаване данните на Земята. При
емането и обработката на последните става в земната част на аеролоrичния 
комплекс, в състава на който често пъти , влиза и ЕИМ. Данни за вятъра се 
получават чрез следене на радиосондата от земна радиолокаторна станция. По

настоящем с такива аеролоrични станции е обхванато цялото земно кълбо. 
Те са съставна част от международната метеорологична мрежа, състояща се и 
от няколко хиляди приземни станции. Над огромната територия на океаните 
данни се набират чрез островни, корабни и автоматични станции. За по-детайл
но изследване на слоя въздух близо до Земята, на мъглите, облаците, потоци
те лъчиста енергия и други се използуват самолетни и аеростатни методи за 

сондиране. Развитите страни разполагат със сnециаJ1но оборудвани самолети
лаборатории за атмосферни измервания. За сондиране на атмосферата до ви
сочини 1-1,5 km се използуват понякога привърqани аеростати; С тяхна по
мощ се из.11иrа апаратурата, данните от която се предават чрез радиопредава

тел. Свободните аеростати се използуват ~а получаване на данни за вятъра на 
различни височини. Близо до земната nовърх!iост, в слоя до 3-:-5 km, се из
ползув:~'!' малки уравновесени балони (пилотни балони), следени от Земята с · 
радио-или оптичен теодолит. За крупномащабните течения от планетарен ма
щаб (обща атмосферна циркулация) се използуват големи свободни балони, 
уравновесявани във високата тропосфера и ниската стратосфера. 

Нова епоха в преките ~lетоди за изследване на атмосферата, особено на 
нейните високи слоеве, се откри с употребата на ракети и ИСЗ. Ракетите, из
ползувани за атмосферни изследвания, се делят на метеорологични, rrофизични, 
космичесl(и и др. Метеорологичните ранети се прилагат за трансnорVJране на 
измерителна апаратура до оноло 100 km височина. Сондирането на атмосферата 
чрез тях се осъществява отгоре надолу по време на падането (главно с парашут) 
на главата на ракетата, в която е апаратурата. Данните се получават чрез еле
ци aJiнa ракетна сонда и радарен рефлектор (за вятъра). Практически надежд
но диреюно измерване на температурата (с термисторен термометър в ракет
ната сонда) се прави до 65-70 km. Над тези височини се използуват инди
ректни методи, н;шример по изменението на налягането с височината или по 

разпространението на звука от взрив на граната, възпламенявана по пътя от 

издигащата се ракета. Наляга нето се измерва с вакуумни манометри, тъй като 
на 100 km то е около 1 . 10-з mbar. За опреде;1яне на вятъра на тези височини 
освен радарния отражател се използува и движението на облак от тънки ме
тализирани ленти, изхвърляни от ракетите със специални пневматични устрой

ства. Използуването им се налага от факта, че вятърът над височина 60 km 
не въздействува на парашута, но увлича леките метализирани отражатели. 

Най-важните резултати от приложението на ИСЗ за метеорологични пели 
засега се занлюч2ват в анализа на облачността, радиационните потопи и състава 
на 13ъздуха. Детайлният анализ на облачността чрез спътюжови снимки (нефа
нализ) представлява ценна информация за. прогнозата на времето, особено за 
райони с малък брой метеорологични станции, нато океаните, nустmiите и по
лярните области. С помощта на ИСЗ практически е решен въпросът за прог
ноз а на преместването на танива опасни атмосферни обекти като тропичните 
урагани. Радиационните наблюдения с ИСЗ позволиха да се уточнят редица 
величини, имащи важно значение за радиационния и топлинния баланс 

на нашата планета. ИСЗ обезпечав-ат също най-надежцния съвременен метод 
за определяне състава на въздуха над височина 100 km, в това число и за 
йоноrферни измерванця. 

Косвените методи за наблюдение също са много разнообразни. За полу
чаване сведения от високите слоеве известно значение имат наблюденията с 
прожекторен лъч, наблюденията върху аномалното разпространен ие на звука, 
върху движенията на метеорните следи, седефените и сребристите облаци, 
върху разпространението на електромагнитните вълни, а също методи, базира

щи се на спектрални изследвания на ултравиолетовата радиация, полярните 

сияния и светенето на нощното небе. Използуването на последното явление 
се обуславя. от това, че около 40% от нощното rветене на небето е собствено 
светене, т. е, резултат от физикохимчни процеси в слоя от атмосферата 
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между 90 и 110 km. Останалите светлинни източници имат звезден, галак
тичен и друr произход. Чрез този метод е открито присъствието на натрий и 
хидроксилни групи (ОН), което rоворц з.а наличие:о и разрушаването на моле
кули вода в посочения слой. 

В годините след Втората световна война широко разпространение полу
чава методът на радиолокацията, използуващ електромагнитни вълни от радио

диапазона. Понастоящем той е най-добрият метод за изследване вътрешната 
структура ,на облаците и валежите. Очертава се плодотворно, в някои отноше
ния може би и революционно приложение на създаваните след 1960 r. опти
чески квантови генератори. Оформя се ново направление-метеорологична ла
зерна локация. Разработват се методи за измерване на стандартните параметри 
на атмосферата с ,юмощта на наземни л ,азерни локатори (лидари), с перспекти
вата дР бъдат заместени аналогичните измервания с радиосонди и ракети. Ла
зерните методи се оказват переспективни, дажti. уникални понякога и за та

кива трудни обекти като възбуденото и йонизирано състо~ние на атмосферни-
. те газове, за и,змерване скоростта на фотохимичните реакции, прозрачността 
на атмосферата (както близо до . Земята, така и в стратосферата и мезосферата), 
концентрацията на атмосферните компоненти на различни височини и др. 

В заключение трябва особено да подче·ртаем, че успехите на атмосферни
те науки зависят до голяма степен от точността и съвършенството на измери
телните методи. Последните от своя страна се базират на цялостното физиkо
техническо развитие на човечеството. 

§ 5. ВЕРТИКАЛНА И ХОРИЗОНТАЛНА СТРУКТУРА 
_ НА АТМОСФЕРАТА ~ 

Атмосферата е нееднородна по своите физически свойства 
както по вертикалата, така и по хоризонтала та. Най-резки из!\1е
нения се наблюдават във вертикално направление и затова вер
тикалната нееднородност е една от най-характерните осооености 
на атмосферата. С височината се изменя не само , състав·.~,r и, 
което вече обсъдихме, но и редица нейни физически параметри 
и свойства. В това изменение за определен интервал от време 
се забелязват редица често пов,тарящи се особености. Това по
зволява да се постави въпросът за средната вертикална wрукту

ра на атмосферата, т. е. ·за разделянето и на редица слое1Ве, на
речени сфери Различието в свойствата нал отделни слоеве се про-· 
явява най-рязко, ако се вземе пред вид един от . следващите признаци: 

1. Средното !изменение на температурата на въздуха с височината 
или вертикалният температурен градиент r= -dT/dz. . 

2. Различното въздействие на Слънцето върху проце~ите в 
различните обласги на атмосферата. 

3. Измененията в състава на атмосферния въздух. 
4. Взаим одействието на атмосферата със земната повърхност 
5. Влиянието на атмосферата върху летателните апарати. 
Различието в средните свойства на атмосферните слое!!е се 

проЯВ5tВа най-ярко по първия признак, поради което се 

1 о,вори за следните основни (сфери) и преходни , (паузи) слqеве: 

,• . 
. . 



\ 
Слой (сфера) 

Тропосфера 

Стратосфера 

Мезосфера 

Термосфера J 

Екзосфера 

Срtдна височина на 
горната и: долната 

граница, km 

0-11 

11-50 

50-90 

90-800 

над 800 

Преходен слой (пауза) 

тропопауза 

стратопауза 

мезопауза 

термопауза 

Веднага трябва да се подчертае, че ·указаните височищ1 на от
делните слоеве са средни за цялото земно кълбо. В зависимост 
от географската ширина, сезона и метеорологичната обстановка 
могат да се наблюдават значителни отклонения от тях. 

Преди да направим характеристика на отделните слоеве, да 
видим защо е възможно такова деление и какви са причините, 

водещи до създаване на слоеве в атмосферата със специфични 
свойства. 

На фиг. 2,14 е дадено разпределението с височината z на 
температурата Т0К в умерените ширини. То е ПQдобно и за 
другите географски ширини, като мащ<Ите отклонения ще посо
чим по-нататък. Ясно се очертават три максимума на фушщията 
Тlz) или все едно три нагрети слоя в атмосферата. Причината за 
тяхното съществуване е поглъщането в различни части от спек
търа на слъ·нчевото излъчване на различните височини в атмос-

ферата. · 
Високите температури в най-високия нагрят с.тюй (термосфе

ра) възникват вследствие погл1:щане на големи височини на ~ъ
совълновото ултравиолетово излъчване на Слънцето (л<IОООА). 
Това става в хода на фотойонизацията, вследствие на която въз
никва земната йоносфера (вж. § 2). АнаJюгичFи процеси ,протичат 
във високите слоеве на всички планети от Слънчевата система. 

Вторият нагрят слой (стратосфера), на височина около 50 kш, 
е резултат от поглъщането от озона на сл1:;,нчевото ултравиоле

тово излъчване в д:иапазона 2000Lл <3000 А. Процесът на дисо
циация на озона, отговорен за това, бе разгледан също в § 2. 
Аналогични топли слоеве в атмосферите на другите планети веро
я1но не се наблюдават поради отсъствието на забележими коли
чества озон в тях. 

Най~ниският нагрят слой, разположен непоередствено до зем
ната повърхност, се създава вследствие nогл1:щане на видимо. 

то и инфрачервеното .излъчване на Слънцето главно от земната по
върхност. 

, От фиг. 2,14 се вижда също, че наред с температурните мак
симуми има добре очертани (дълбоки) температурни минимуми. 
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Това редуване:на добре изразено повишение и понижение на .тем
пература на въздуха с височината създава възможност за ясно 

разграничаване на посочените атмосферни слоеве (фиr. 2,15). Да 
се спрем на най-важните характеристики на всеки един от тях. 
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Ф11r. 2,14. Средно разпределение с височината на температурата на въздуха в 
земната атмосфера на,11 умерените ширини. Високите температури в отделни 
области от атмосферата възникват вследств~е поглъщане на слънчевото излъч
ване в различни интервали от дължини на вълните. показани в дясната част 

УВ - ултравиолетово излъчване, ИЧ - инфрачервено излъчване 

Тропосферата е най-ниският слой от атмосферата, със сред· 
на дебелина около 11 km. Характерно е обаче, че от полюса към 
екватора тази дебелина нараства; над полюсите тя е около 
8-10 km, в умерените ширини -- до 10-12 km, а в тропичните и 
екваториалните райони - до 16-18 km. Въпреки че сравнена с 
останалите слоеве дебелината на тропосферата е ,относително мал
ка, то, както видяхме вече, в нея е съсродоточена около 90 % от 
масата на атмосферата, тъй като тук въздухът е с най-голяма 
плътност. 

Фактът, че тропосферният въздух се загрява не директно от 
слънчевото излъчване, а чре-з- топлообмен с поглъщащата радиа
ция земна повърхност, води до характерното за тропосферата по
нижение на температурата с височината. Наблюденията показват, 
че средният вертикален градиент тук е у = О,65 deg/100 m. За от
носително къси интервали от време обаче стойността на у може 
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да търпи големи изменения, като може да бъде както положител
на,~ съответствуваща на нормалното понижение на Т с височина
та, така и отрицателна, показваща нарастване на Т (в тънки сло
еве, наричани температурни инверсии) или, 1 =0 (T=const-изo-

фиг. 2,15. Меридионално сечение, показващо характера на изменението с ви
сочината на температурата в атмосферата, когато в северното полукълбо е 

зима, а в южното - лятu 

термни слоеве). Това е характерно за ясни дни, особено през сту
деното полугодие. Трябва да се помни обаче, че тези тънки изо-
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термни или инверсионни слоеве в тропосферата (с максимална де
белина до 2 km) съществуват кратко и не по-дълго от няколко 

дни. Нормалното, средно състояние на тропосферата съответству
ва на понижение на температурата с висо,чината. То е в сила за 
всички географски ширини и сезони (фиг. 2,16). 
J/,К,.F'М'-т-,----,т-т,,------------------г.тт.---------
30 

25 
Яr1уарц Юш 

20 

·•····· 90 
---- 80 

15 
__ В() 

--50 
-··-40 
·--30 
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Фиr. 2,16. Средноrразпределение на тсмпературэта (deg К) в слоя ОТ О ДО 30 
km над полюса и паралели 80, 60, 50, 40, 30 и 10° в северното полукълбо през 

типичен зимен (януари) и летен (юли) месец 

Тропосферата е обект на най-интензивно изучаване, защото 
в нея се развиват основните процеси и явления на времето, кои

то влияят на човешката . дейност. Затова и основните въпроси, 
разглеждани в този учебник, ще се отнасят главно за този атмо
сферен слой. 

Детайлното изучаване на тропосфер·ата позволява в нея да 
се отделят три слоя : 

а) Ниска тропосфера, или граничен слоt1 на атмосферата, 
който се простира от земната повърхност до височина 171,5 km. 
Същественото тук са голямото влияние на земната повърхност и 
силата на турбулентното триене. Затова се Rаблюдават добре из• 
разени денонощни изменения на метеорологичните елементи, а 

скоростта на вятъра като правило расте с височината. 

Най-ниската част на граничния слой- с височина до 50 - J 00 m, 
има специфични свойства, поради което се отделя като приземен 
слой; в него най-силно се чувствува непосредственото топлинно 

и динамично влияние на земната повърхност. Изучаването на гра
ничния слой изисква някои допълнителни знания, които се полу

чават в ,Д.инамичната метеорология, и затова ние тук няма да се 
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впускаме в подробности. Само някои основни свойства ще бъдат 
обсъдени в гл. VIII и XIV. 

б) Средна тропосфера от 1-1,5 km до 6-7 km. Това е сло
ят на най-активно образуване на облаците и валежите. 

в) Висока тропосфера- от 6-7 km до тропопаузата. Тук 
са най-силните ветрове в тр0посферата. 

Вятърът над граничния слой поради пренt>брежимо малката сила на тур
булентно триене духа по посока на изобарите, т. е. става градиентен (вж. гл. 
XIVJ. При това в умерените ширини преобладават ветрове със западна посока, 
което е резултат от непрекъсната 1 ермична разлика полюс - екватор и деноно

шното въртс,не на Земята (вж. гл. XIV и XVIII). Над граничния слой скорост
та на вятъра се изменя с височината главно под влияние на термични неед

нородности в атмосферата в хоризонтално направление (хоризонтален темпера
турен градиент). Сумар!jо това води до нарастване скоростта на западните по
тоци в умерените ш11рини при издигане в тропосферата над граничния слой. 
Когато е налице голям хоризонтален контраст в температурите между отделни 
съседни области ог високага тропосфера или стратосферата на границите на 
тези области (фронтални зон и), се образуват т. нар. струйни течения. Това 
са зони на силни вет,рове (над 30 m . s-1), сравнително тесни, но с голяма дъл
жина, наподобяващи гигантска въздушна река в атмосферата. Tt> обикновено 
се разполагат в близост до тропопаузата. В гл. XVIII те ще бъдат разгледа
ни по-подробно. 

Преходът от тропосферата към стратосферата се осъществя
ва в относително тънък преходен слой, наречен тропопауза. По
сочихме вече, че нейната височина нараства от полюса към еква
тора, като долната й граница над полярю1те райони е средно на 
височина 8 km, над умерените ширини - на около 1 О km и в тро-

. пиците- на около 16..;.17 km. През зимата тропопаузата лежи по
ниско, отколкото през лятото. Средната температура на въздуха 
в тази област е около -5L 0С над полюсите и от - 7 5 до - 80°С 
над екватора. При практическото определяне границите на тропо
паузата по данни от радиосондирането за нейна горна граница 
приемат ниво·то на устойчив преход към изотермия (T=const) 
или към неголеми по абсолютна стойност вертикални темпера
турни градиенти (jyJ.c::::0,2 deg/ 100 m). 

Дебелината на тропопаузата може да се изменя значително. 
Понякога се наблюдава рязко изразен преход от тропосферата 
към стратосферата и тогава тропопаузата може да се разглежда 
като повърхнина на прекъсване между въздушните маси на тро

посферата и стратосферата. Най-често тя е преходен слой с де
белина от няколкостотин метра до няколко километра (обикно
вено 1 -1 ,5 km) със сложна термична структура. Обикновено 
градиентът Н:\ температурата се изменя от 0,6-0,8 deg/100 m до 
у=О и даже у<О на горната й граница. Затова тя се явява 
мощен задържащ слой за вертикалните движения на въздуха, 
което води до разстилане върховете на мощните купесто-дъждо

вни облаци или намаление на видимостта под нея. Само най-мощ
ните облаци, свързани с най-интензивните възходящи движения, 

· могат да пробият тропопаузата. 
Относно височината на тропопаузата се наблюдават следните 
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особености. Във високите ширини през зимата вследствие значи
телно радиационно охлаждане на високите слоеве на тропосфера
та се създава впечатление, , че тропопаузата се издига нагоре и 

слабо се проследява чак на височина 18-20 km, а понякога и 

Фиг. 2,17. Мерпдионален разрез на температурата на въздуха за вщочини до 
100 km през лятото и зимата (по В. Р. Дубенцов) 

по-високо. Същевременно близо до земята се формират мощни 
температурни инверсии, характерни с повишаване на температу

рата на въздуха с височината (фиг. 2, 16), като че ли тропосфе
рата изчезва. 

Друга особеност е, че в южните ширини (30-;- 40°) обикнове
но се наблюдава разкъсване на тропопаузата, свързано със суб. 
тропичното струйно течение, разполагащо се в пояса между 25 и 
45° ширина. Тогава на север от него се разполага ниската,тропо
пауза на умерените ширини, нарйчана полярна тропопауза (висо
чина около 10 km), а на юг - виtоката тропична тропопауза (на 
около 14-16 km). Понякога даже се получава препокриване на 
двете тропопаузи. По тази причина при радиосондирането се от

криват две тропопаузи (вж. фиr. 2,17). Но щом тропопаузата Tqp-
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пи прекъсване над ширини 30-;-40°, ясно е, че основното измене
ние на нейната височина става именно там . От тези ширини по 
посока на екватора или полюса височината и се изменя сравни
телно слабо, т. е. практическ~ там ' тя е хоризонтална (фиr. 2,17). 

Характерна особеност е, че положението иа тропопаузата не
прекъснато се мени както в пространството, така и с времето. 

Тези изменения са в тясна връзка с движението на топлите и 
студените въздушни маси в тропосферата, · с преме~тването_ и ево
люцията 1;1а циклоните- и антициклоните. Определянето на положе
нието и представлява интерес, защото по него може да се съди 
косвено за възможно развитие на струйни течения, зони на турбу
лентност ( свързани с друсането на самолетите) и намаление на 
видимостта, тъй като тези явл,ения имат най-голяма повтаряемост 
във високата тропосфера именно около тропопаузата. 

Стратосферата е следващият основен слой в атмосферата. 
Открива се по това, че след тропопаузата се прекратява пониже
нието на температурата и се сменя или с повишение, или с иэо

термия. В хода на средните температурни криви с височината в 
стратосферата над различните географски ширини се наблюдават 
някои особености, изразени различно през разлuчните сезони. През 
цялата година в стратосферата над тропичните ширини ( от еква
тора до около 30°) и през лятото в умерените (до 40---;- ЕО~), а 
понякога и в полярните ширини температурата се повишава с ви

со't~ината. През цялата година в стратосферата над районите око
ло полюса (над 60°) и през зимата над ширини, по-високи от . 
30-40°, се наблюдава постоянство на температуратсJ. от тропопа
узата до височйна около ёО km, след което тя забележимо се 
повишава ( фиr. 2, 16 и 2, 17). Следователно стратосферата в този 
случай се разделя на два подслuя, като преходния между тях на
ричат uзопауза (фиг. 2.17). Това е указание, че в стратосферата 
вертикал.нота смесване на въздуха отслабва значително в срав
нение с тропосферата. Но като се има пред вид, че движенията 
на въздуха променят озонната концентрация, ясно е, че темпера

турното поле в стратосферата ще бъде сложно. Да посочим ня
кои негови основни особености, илюстрирани на фиг. 2,17. 

Хоризонталният градиент на температурата Г през зимата е 
насочен* от екватора към полюса в стратосферата и от полюса 
към екватора в мезосферата. През лятото този градиент в стра
тосферата и ниската мезосфера (до oкoJJo 70 km) има обратна 
посока -· от по.11юса към екватора. Тази смяна в посоката на Г 
от топлото към с"I:уденото полугодие показва, че от зимата към ля

тото става затопляне на стратосферата. Това пролетно затопляне 
започва от големи височини и постепенно се разпространява надо
лу. Над полярните области обаче то се осъществява най-бързо и се 
разпространява значително по-ниско. Тук най-интензивно затопля-

'1-) Посочихме вече в rл. I, че градиентите в метеорологията са насочени 
към понижаващите се стойности на метеорологичния елемент. 
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не се наблюдава от януари към април, достигащо до около 30°С 
на ниво 30 mb (20--;- 25 km) и 25°С на ниво 50 mb. На юг юпен
зивността на повишението на температурата намалява и на шири

ни о!{оло 40° температурата практически .не се изменя. Именно 
поради това в течение на целия полярен ден атмосферният слой 
от 25 до 50 km над полярните райони се оказва по-топъл от съ
щия слой в средните и тропичните ширини. 

През зимата и в двете зони става охлаждане, което е особе 
но интензивно в полярните области. Тук за периода септемвр1:1-
октомври атмосферата в слоя 25--;-ЕО km се охлажда, средно с 
20°С и повече, докато в умерените ширини то е около 2-;-2,5 
пъти по-малко. Затова още от началото на септември високата 
стратосфера над умерените ширини става по-топла от тази в по
лярните области. По посочените причини два пъти в годината 
става смяна на знака на хоризонталния градиент Г във високата 
стратосфера (25--;-ЕО km); първия път - в края на април, начало
то на май, втория - в края на август, началото на септември. 

Изследванията на редица автори показват, че посредством 1 ези сезонни 
трансформации на температурното поле могат да се направят редица изводи за 

сезонните особености в циркулац1 ята на въздуха в стратосфrрата и мезосф,сра
та, които добре се съгласуват с наблюдения·, а. В случаите, когато температу
рата намалява с отдалечаване- от полюса, както е през лятото, в с~;ратосферата 

трябва да се формирi! крупномащабен антициклонален ЕИХър. Когато темnrра
турата от полюса към екватора нараства (през зимата), трябва да се наблюда
ва циклонален вихър. Такава циркулационна картина дават и наблюденията 
Показано е от редица автори, че северно от ширини 30° характерна особен~~ 
на стратосферната циркулация е сезонното (зима-лято) обръщане на посоката 
на вятъра. Западната циклонална циркулация, наблюдаваща се през зимния пе
риод в цялата дебелина на стратосферата, през летния период на височини над 
!8-;-20 km се сменя от антициклонална източна циркулация, т. е. през лятото 
в средната и високата стратосфера духат източни ветрове, които сменят зимни
те западни течения (фиг. 2,18 б). Преходният слой между западните ветрове в 
ниската стратосфера и източните в средн~та и високата стратосфера наричэт 
велопауза. Той се характеризира с малки Сl(Орости на вятъра, но с големи из

менения в неговата посока, които се осъществяват в относително малката де
белина на този слой ( 1-5 km). Изучаването на велопаузата представлява инте
рес не само с оглец uирl(улацията в стратосферата и мезосферата, но и пора

ди възможността да се наблюдава явлРнието друсане на самолетите, резултат 
от големия вертикален градиент в посоката на вятъра. Известно е, че нормал
ната (крейсерска) височина на полетите на свръхзвуковите граждански самоле
ти е около 20 1<111, т. е. близо до велопаузата. 

От фиг. 2,18 може да се добие представа за особеностите в 
годишния ход на зоналните (западни и източни) компоненти на 
вятъра до височини 1(0-120 km в областите между 30 и 60° с. 
ш. От сравнението на двата разреза се вижда, че в зоната :::ОС) и 
през зимата, и през лятото средните ветрове са по-силни в срав

нение с тези на 60° с. ш. Наблюдава се ясно (особено на 30° с.ш.) 
слой със слаби западни ветрове през зимата, който през ля
тото сменя посоката си с противоположна над височини около 

20 km. Обръщането на вятъра започва на по-високите н.ива и се 
разпространява надолу, при това на 60° с. ш. по-бързо, откол
кото на 20° с. ш. Това различие е особено съществено при есен-
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ното обръщане на вятъра, където смяната в посоката е много 
рязка (нулевите изотахи са вертикални или почти вертикални). 

Данните на фиг. 2,18 са интересни и от друга гледна точка. 
Те илюстрират наслоението на противоположни циркулационни сис-
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Ф и r . 2, 18. Средни месе чни зон ал ни компоненти на вятъра (m /s) до височина 
120 km на географска ширин а 

а) 30° с . ш. ; б) 60' с. 111. Кривите н а еднакви скорости н а вятъра от западна ( W) 11 източ на (Е~ 
посока (изотахи ) над 80 km са дадени с пун ктир , тъй като данните са все още недостатъчно наде 
ждни. Областите със скорости на вятъра над 30 m/s се раз 1·леждат ка то стратосферни струйни 

течения 

теми в атмосферата· - през лятото над циклоните в тропосфера 
та се разполагат антициклони в стратосферата и мезосферата, 
сменящи се нагоре отново от циклони, и т. н. Някои автори по
ставят такава система на вертикално наслояване в основата на 

обяснение за възможния механизъм за предаване влиянието на 
слънчевата активност от високите към ниските слоеве в атмо

сферата. 
Сезонните особености в температурното и ветрово поле на 

стратосферата намират обяснение в посоченото вече от нас ста
новище, че топлинният режим, а следователно и динамиката на 

стратосферата се· контролират от притока на топлина при поглъ
щането на ултравиолетовата част на слънчевата радиация на ни

вото на горната граница на озонния слой (45750 нm). Преобла
даването на западните ветрове през зимата се обяснява с нагря
ването през този период на тропичната стратосфера и повишава
нето на налягането в нея. Източните ветрове през лятото вероят
но са резултат от бързото нагряване на по·лярната озоносфера, 
което води до съответно бързо повишаване на налягането в та
зи област. Посоченото илюстрира необходимостта от изучаване 
разпределението на озона и от тази гледна тоqка. 
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Трябва да се има пред вид, че усреднените стойности на температурата и 
вятъра не отразяват някои аномални, но характерни стратосферни явления. Най
важното от тях е .взривното" зи,нно затопляне на стратосферата в по
лярните и у,нерените 1иирини. В такива случаи повишаването на температу
рата за 3~4 дни е от порядъка примерно на ЗО0С, но понякога достига и до 
70°С. Това явление обикновено се проявява на височини 40-;--50 km и е л·ед то
ва постепенно се разпространява надолу, рядко надолу и нагоре. Зимното за
топляне води до съответно изменение в полето на налягането, а оттам и в по

соката на вятър а, която през този сезон на тези ширини е западна. В болшин
ството от случаите тези изменения не са големи, но в някои години те са тол
кова значителни, че довеждат до крупни нарушения в зимната стратосферна 
циркулация, изразяващи се в отслабване на зимния стратосферен циклон над 
полюса и образуване на отделни антициклони във високите и средните ширини. 
Това води до значителни отклонения от преобладаващата посока на зоналните 
течения и до поява на интензивни меридионални потоци. 

Все още няма достатъчно ясно и единно мнение за обяснение причините 
за зимното стратосферно затопляне, макар че то е установен факт. Нюши смя
тат, че главната причина е междуширотинният обмен на топли и студени въз
душни маси, който води до сермозни изменения в пространственото разпреде

ление на озона. Има и други по-сложни хипотези, но причините за неясната 
природа на редица, стратосферни и мезосферни явления се коренят в изключи
телната сложност на развиващите се процеси. Изясняването им обаче е много 

, важно за разкриване ,механизмите на връзка между процесите на поглъщане на 

слънчева енер_гия във високата атмосфера и явленията в нейните ниски 
слоеве. 

Съставът на въздуха в стратосферата се отличава от този в 
тропосферата само с повишениа концеН1рация на озон и ниската 
влажност. Незначителното количество водна пара и кондензаци
онни ядра прави малко версятно образуването ra облаци в стра
тосферата. Това обаче не означава nълно отсъствие на конден
зация. При сравнително нис1ште температури в долната страто. 
сфера достатъчни са и слаби в.ертикални движения за образуване 
на ледени слоеве, които понякога обхващят големи разстояния. 
Те са тънки, плътността на кристалите е малка и затова обшшо
вено не се виждат от Земята, а само при полети около тях. По
някога мощността им се оказва достатъчно голяма и при подхо

дящо осветление стават вищ1,ми от Земята. Тогава тези облаци се 
наричат седефени, защото често имат матовобяло оцветяване с 
преливащи се багри в краищата. Те възникват през зимата (от 
ноември до март) на височини между 20 и ~О km, т. е близо до 
изопаузата. Най-често се наблюдават през януари в Скандинавия, 
Кавказ, Аляска и ,п р. планинс1ш райони. Образуванtто на седефе
ните облаци няй-често се свързва с орографските вълно~ш дви
жения, когато въздушният поток има подходяща термична струк

тура. 

В редки случаи в ниската стратосфера над южните ширини 
проникват най-мощните купесто-дъждовни облаци, образуЕани в 
тропосферата. Но вследствие силната термична устоичиност и 
малката влажност на стратосферния въздух те бързо преустано
вяват своето вертикално развитие и върховете им се разстилат. 

Преходният слой между стратосферата и мезосферата се на
рича стратопауза. Той представлява ниво или слой на локален 
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максимум на температурата T(z), наричан понякога "стратопик~. 
От фиr. 2,17 се вижда, че височината на стратопауэата не е ед
наква над различните географски ширини; тя е най-ниска над ек
ватора и постепенно се повишава към полюса. Височината и се 
увеличава особено рязко през зимата, когато от около 47 km в ек
ваториалната зона тя се издига до около 57 km в района на по
люсите. Температурата на въздуха на горната граница на страто
сферата достига стойности от порядъка на срещаните на земната 
повърхност (около 273°К или 0°С). След стратопаузата обаче тя 
отново започва да се понижава, което позволява да се ·отдели 

друг основен слой в атмосферата, наречен мезосфера. 
Мезосферата обхваща слоя между височини от 45-55 km до 

ЕО - 85 km. Нейна отличителна особеност е относително бързото 
понижение щ1 температурата с височината с около 3-4° на I km. 
Затова от О0С на долната граница на мезосферата тя достига до 
-ЕО, -90°С (а понякога и ДО -110° -120°С } на височината на 
мезопаузата. Такъв ход на температурата показва, че в мезосфе
рата трябва да се наблюдава повишена турбулентност вследствие 
намалената термична устойчивост в сравнение със стратосфера
та.* Указание за това е появата на "сребристи" облаци* * близо 
до мезопаузата, където са и най-ниските температури в земната 
атмосфера. Съществуването на вертикален турбулентен обмен е 
причина съставът на въздуха в мезосферата да остава все още 
постоянен въпреки постепенно нарастващата роля на фотодисоци

ацията. 

С наличието на вертикални движения .може да се обяснят и 
някои особености в пространственото разпределение на темпера
турата в мезосферата. Най-характерната от тях е, че студеният 
слой непосредствено под мезопаузата е по.студен в тропиците, 
отколкото в полярните ширини, а над полюсите той е по-студен 
през лятото, отколкото през зимата. Следователно над височини 
60 km става обръщане на годишния ход на температурата и през 
зимата този слой може да бъде по-тЬпъл с 50-60° в сравнение 

* Това твърдение не трябва да се разбира в смисъл, че в стратосферата 
турбулентноспа отсъствува . Движенията на въздуха и там са турбулентни, но 
произходът им е динамичен , а не термичен, т. е. турбу11ентността е резултат 

от наблюдаваните градиенти на вятъра. 
"* Тези облаци, макар и много тъню:, с фина структура, отразяват добре 

лъчите на огряващото ги Слънце и поради това имат особен сребрист блясък. 
Наблюдават се през топлото полугодие в районите между 45 и 65° северна и 
~жна ширина около 1-2 часа след залеза или преди изгрева на Слънцето. 
Появя11ат се обикновено в северните части на хоризонта и се движат изобщо 
от изток на запад със скорост 40-80 km/h. Най-популярната хипотеза за про
изхода им е кондензационната, която утвърждава, че се състоят от ледени 

кристали. Това означава, че дори на толкова големи височини има известно ко
личество водна пара, което при изключително ниските температури в областта 
на мезопаузата е достатъчно за сублимация. Пресмятанията с тази хипотеза са 
дали и едно от първите указания за стойностите на температурата на тези ви

сочини; необходимата температура е около 165°К, която се. и наблюдава. 
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с лятото, когато темпера турата при мезопаузата пада под 170° К 
(=-100°С). Обяснението на този необичаен годишен ход не мо
же да се даде само чрез радиационни фактори. Наблюденията 
показват, че от Екватора към летния полюс на височини над 

30 km съществуват възходящи движения със скорост няколко 
cm/s, а към зимния полюс - низхо:~ящи движения с подобна ско
рост. През лятото тези възходящи движения пренасят озон и за
бележимо повишават температурата на топлия слой до около 
60 km и съществено я понижават (адиабатно) над тези височини, 
тъй като там озонът е много малко. През зимата съществуващи
те низходящи течения водят до съществено адиабатно загряване 
на полярната мезосфера, като Т може да достигне до 220°К. 

Ветровата циркулация в мезосферата, както вече посочихме, 
е в тясна връзка с тази в стратосферата и представа за нея като 
цяло се получава от фиг. 2,18. Това е така, защото тези два слоя 
като „вътрешни" части на атмосферата се намират достатъчно 
далече от нейната долна и горна граница. Сезонните колебания в 
температурното и ветрово поле обаче говорят за известни терми
ч1ш и динамични влияния както от страна на термосферата, в ко
ято основни са фотойонизационните процеси, така и от тропо
сферата, чиито свойства се определят от близостта до земната 
повърхност. 

Преходният слой , наречен .мезопауза и разположен на висо
чина 82-85 km, е област, от която нагоре свойствата на атмо
сферата започват да се изменят много съществено и в много от
ношения. 

Отличителна черта на следващия основен слой в атмосфера
та - термосферата, е започващото след височина 85- 90 km по
вишение на средната температура на въздуха Т. Това е област 
с изключително големи денонощни изменения на Т. С помощта 
на многогодишните спътникови наблюдения е установено, че 
дневната температура тук може да се повишава до 1800°К, до
като нощната е от порядъка на ЗСО -1000° К в зависимост от ви- 1 

сочината. При това установени са и големи флуктуации на Тв 
дневните часове, когато тя може да се понижава до 900°К. Те се 
дължат на колебания в интензивността на слънчtвото ултравио
летово излъчване. 

ГоJJямата денонощна амплитуда на температурата в термосферата е свър
зана с малката плътност на въздуха в нея Така например в 1 cm3 въздух при 
Земята се съдържат около \019 молекули, ,'\окато на 120 cm в същия обем има 
1012, а на 1000 km - 106 молекули. Малката плътност на газа определя и не
говото малко топлосъдържание, поради което температурата на термосферата 
се определя главно от радиационните фактори, които се изменят силно през 

.денонощието. 

Плътността на въздуха в термосферата е малка, а температурата - висо
ка. Средната температура на неутралния газ расте от мезопаузата, 1<ато на 
височина 120 km е около 350°К, на 250 km е близо до 1000°К, а след това ос
тава почти постоянна. Може да се предположи, че такава висока средна темпе
ратура е свързана с мощен източник на енергия. Това не е така! Енергията, 
изразходвана за нагряване на термосферата, представлява eii;вa eii;вa милионна 

96 



qаст ( 1/ )06) от енергията, нагряваща земната повърхност чрез видимото излъч
ване на Слънцето. Високите температури в термосферата просто са следствие 
от маJ1ката ефективност на механизмите за отдаване на топлина. Например в 
по-ниските 'lасти на атмосферата топлината се пренася ефективно чрез инфра
червеното излъчване или поглъщане на во~ната пара, СО2 и озона, което се съ
провожда с увеличаване или намаJ1яване енергията на въртеливото и колебател
но движение на молекулите. Когато в ниските слоеве се наблюдава изл11шък от 
енергия на постъпателното движение на молекулите вследствие повишение тем
пературата на газа, този излишък се превръща чрез честите удари между мо

лекулите в енергия на въртеливото ИJIИ колебателното движение, чийто изди
шък пък се излъчва. Така топлинното излъчвзне въздt>йст!!ува (пропорционал
но е) на температурата на 1,аза в съответе1вие със закона на Стефан - Бол
цман. При ниско налягане (малка плътност) рядко се осъществяват удари w.еж
ду молекулите и също толкова р•дко става преход между различните фор

ми на енергия (вж. § 4, гл. VII). В термосферата например високите темпера
тури са свързани с високи скорости и · енергии на постъпателното движение, но 

не обезатеJ1но с големи ен1 ргии на въртеливото и колебателното движение, ре
зултат от които е топлинното излъчване. Тук енергетичният преход е много ба
вен, поради което излъчването не зависи от T.s Освен топлинното излъчване 
пренебрежимо малко влияние в термосферата имат и другите механизми за об
мен на топлина: конвективен и турбулентен топлообмен (силна термичп~ ус
тойчивост), топлообмен чрез фазови преходи , на водата (нищожна влажност), 
молекулен топлообмен (редки удари). 

Източник на малките количества топлина, изразходвани за об
разуване на т~рмосферата, е слънчевото ултравиолетово излъчва
не с л<1000 А, поглъщано на височини около 200 km (вж. фиг. 
2,14). Много важен факт е, че за сметка на това излъчване се 
осъществява фотойонизация на атмосферните газове и образува
не на йоносферата (вж. § 2). Поради това понякога отъждествя
ват термосферата с йоносферата. Правилно е обаче последният 
термин да се използува само в случаите, когато става дума за 

електрическите свойства на атмосферата. Тогава йоносферата е 
слой от атмосферата, отличаващ се с голяма електропроводимост, 
която на 100 km например е от 6 до 10 порядъка по-голяма от 
тази на приземния въздух. Впрочем йонизирани слоеве, като на
пример йоносферната област D, се появяват и под термосфера
та на височина около 50-:- 65 km, което също говори против отъж
дествяването на двете понятия. 

В термосферата се наблюдават известни особености и от ди
намична гледна точка; движенията на въздуха се определят о ще 
от магнитохидродинамична сила, резултат от йонизираните части
ци, а над 100 km и от приливни сили, резултат от близостта на 
Слънцето и Луната. 

Въпреки не особено точните методи за наблюдение, могат да се посочат 
следните ориентировъчни черти на циркулацията на неутралния газ в ниската 

термосфера. Зимният поJ1яреq циклон, определящ стратосферно-мезосферната 
циркулация, се простира и тук, като обхваща голяма част от северното полу
кълбо. Това означава, че меридионалната циркулация е насочена от, топлото 
към студеното полукълбо и че в двете полукълба преобладава западна зонална 
циркулация. Въздушните течения на височини 80-110 km представляват супер
позиция от преобладаващи ветрове, определени от огромните по размери и ус
тойqиви по време циклони и антициклони над полюсите, и приливни ветрове. 
Последните предизвикват денонощни вариации на вятъра в този слой. С висо-
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чината максималните скорости на вятъра се наблюдават най-често в слоя 
90--:--102 km с наличие понякога на втори максимум на 1207 130 km. Средно 
скоростите са в интервала 50--:--100 m(s, но е налице голяма изменчивост, като 
са наблюдавани скорости до 300 m/s, които не могат да се обяснят само с де
нонощния приливен ефект. 

В термосферата настъпват сериозни изменения в състава на 
въздуха, които бяха посочени в § 2: образува се атомен кисло
род, хидроксилна група ОН, разпада се СО, възниква силна йо
низация. Това води ДО пром:еш· В'l'-,Ч rг и1ическите свойства на въз
духа. 

Вследствие на това и на нарастващия вакуум параметрите на 
атмосферата след мезосферата не могат да се интерпретират в 
обикновения смисъл (както в плътните слоеве). Затова въпреки 
постоянството на средната температура над 250 km не се отделя 
друг слой по температурен признак, а за външна част на атмо
сферата (заключителен слой) се смята екзосферата, в която плът
ността на въздуха все още е отлична от тази на междупланетния 

газ.* Счита се, че екзосферата започва от преходен слой - тер
мопауза, който представлява онова променливо ниво, от което 
има забележима термодифузия (разсейване) · на атмосферните га
зове в междупланетното пространство. Приблизителната височина 
на термопа·узата се приема около \ 800 km, но тя очевидно се ме
ни с оглед големите вариации на температурата в термосферата. 
След екзосферата се достига физическата граница на атмосфера
та (около 1100 кm), след която плътността на газовете е от по
рял.ъка на междуr:танетната. 

Изложеното вертикално разслоение на атмосферата, макар и 
най-популярно, не е единствено . В зависимост от признаците, по
сочени в началото на този параграф, могат да се получат и дру
ги разделения на атмосферата на слоеве. Както видяхме в т. 2.2, 
измененията в състава на въздуха с височината позволяват да се 

говори за хомосфера и хетеросфера. Първият слой, хомосферата, 
се характеризира с практически постоянен състав на въздуха (мо
лекулно тегло µ,= µ, 0 = 28, 966) и обхваща тропосферата, страто
сферата и мезосферата. Съставът на въздуха в хетеросферата се 
променя вследствие намаленото турбулентно смесване и нараст-. 
ващата роля на фотодисоциацията и дифузното разделяне на га
зовете. 

Според различното въздействие на Слънцето върху процеси
те в атмосферата се говори за ниска и висrжа атмосфера. Нис
ката атмосфера съвпада с тропосферата, като тук непосредстве
ното влияние на слънчевото излъчване е минимално; въздухът 

се нагрява посредством земната повърхност чрез земното излъч

ване, турбулентния топлообмен и кондензация на водната пара. 

'1• Някои автори включват екзосферата в друго деление. Те маричат баро
сфера областта от атмосферата цод ек зосфе рата, в която статистическите свой
ства на газа позволяват да се използува класическото понятие за атмосфе рно 
налягане. 
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Във високата атмосфера, обхващаща всички слоеве над тропо
сферата, директното влияние на Слънцето е определящо за всич
ки явления и процеси. Така например процесите на фотодисоциа
ция, които господствуват тук, са директен резултат от слънчево

то излъчване. Такъв резултат са и радиационните пояси на Зе
мята, полярните сияния, собственото светене на атмосферата и др. 

Четвъртият признак за делене на атмосферата на слоеве бе 
взаимодейсшието и със земната повърхност. Преди всичко става 
дума за динамично и термичпо L'Зi.:имодействие. Тогава се гс,ьur'" 
за планетарен zраничен слой ( слои на триене), в който влияни
ето на земната повърхност се отразява върху всички метеороло

гични елементи, и за свободна атмосфера, където това влияние 
е по-слабо. В първия слой се определя още приземен слой въздух. 
Някои характеристики на тези слоеве . вече ,посочихме по-горе, а 
за други ще стане дума в гл. V и XIV или в курса по Динамич
на ·метеорология. 

Последният признак, чрез който се прави ясно разграничаване на атмо
сферата и околоземнот'} космическо пространство на слоеве, беше въздействие
то им върху летатеJПJите апарати. Това е практически важно, защото определя 
границите за използуване на различните летателни средства. По този пр11знак 
атмосферата се дели на четири слоя. 

Първият слой, наричан в1,зду1Uно пространство (или плътни слоеве на 
атмосферата), се простира от О до 65 km. В него плътността на · въздуха е до
статъчна за създаване на аеродинамична си.11а върху летателните ~п~рати . Тук 
до 30-35 km могат да се използуват аеродинамични самолети, а в слоя 35-65 
km хиперзвукови аеродинамични са~юлети със скорости на полета''' М ;;;5. Над 
65 km плътността на въздуха е толкова малка, че за да може апаратът да под
държа постоянна височина, необходима е скорост, близка до първата космичес
ка скорост v1= 7,9I km/s. Поради това височината 65-70 km се счита като на
чало на космическото пространство. 

Във втория слой, наричан призе.мно кос.мическо пространство, аеродина
мичната подемна сила е незначителна, но съпротивлението на въздуха все още 

е чувствително. Затова в слоя 75--,--150 km при орбитален полет не може да се 
извърши повече от един оборот около Земята без тяга, т. е. без помощта на 
двигателите. Тук могат да се осъществяват полети на орбитални самолети -
ракетоплани. 

В третия слой, близкия кос.мое (от 150 до 1000 km), съпротивлението на 
въздуха е нищожно и затова може да се осъществява продължителен орбита
лен полет. Условията на по.'!ет тук са най-благоприятни с оглед малката ра
диационна опасност. Затова тук се провеждат полетите на ИСЗ и орбиталните 
станции. 

В далечния кос.мое (от 1000 до 930 000 km) условията на полета се ус
ложняват поради повишената радиационна и метеорна опасност. 

Изложените вертикални деления на атмосферата са дадени 
нагледно на комплексната фиг. 2,19. Посочени са и най-важните 
явления в атмосферата до нейната физическа граница ( 1000-
1100 km). 

Атмосферата е нееднородна не само във вертикално, но и в 
хоризонтално направление. Тази нееднородност е изразена на всич-

• М се нарича полетно число на Лlах и представлява отношение на въз
душната скорост на самолета към скоростта на звука на нивото на полета. 

99 



...... 
о 
о 

~ . - .. - - - - ~ ... - - = =-~ - -, ..... t ,'eJf(/?U17Amlf!,'rтH. О lrtl(;'- ~Jl'fli.'(!lf(J /7/:IOCtmюNCm~. 
_ ~(J-.JO __ ,'!z,v.-, s.e.,-:,;.;.-,,u;. на 1.::•о;,.·ор:7на,r,о. ___ _ 

1 1 i ~ 
~-1.,.,,.r:-t ./.; r>/t~'::r ~(7;;:,,-1ц1с10: не Г?О/(бРr: ног"7"fl ~i\ 

•=.1 -п ~ . ; ~-

з·,х,.1_ 3., ?): ;о ,ч."1 .н ~ 
lh,.7 :,-~-~ t;\'t//\t';/_,.,(,t.~C e<'"':!:'f'N.1.!..:..."- , .,1 - ff, 1':;" ._\: ·пt. /Y.r'7. J 

;;11f!o.J1[·f/-•t{)~::~ - ~- ,_-:т;;: --· - - •• ·-·-~ ·~ - т ~-
,с'~ (,/""'Г ~~~~ .- i>' i, ✓ i~ 
; "-" ~ 1е; ~ '~ l,:r fU ~ ¼ ..... ~j ,{ · ,~f](.,~...,!/. t ,}. 
tj- ;-1 r, j ~ ,. , ~ t. 

¼ 1 "',fl :,1 ! ..... -,~--- . "' -.. / 
~ ~ •~,!; ~ -,~~-;. • ' ,,,.. ,,, ' r ! ~ - !!t:I ~; "'f.i , ' ~J.J i • 1 ., ' ·--J '~ ~ i 5й:1„1,,9 ;}>С._:.11! ;JJ Fc:,,.....__ ~J 

~ 1 ·0: ' \ ( iL ) • .,,. .~- ,, 

t:t 
~ 
~ 
~ 
~ 

,, •"i " ! .. -
f'!"f{JI .. ;fDx,-ru·~a ,,,.,.~-
1,•о з """'- -- -· """'· ---~ r '1 -ч_~··;J1 ... CЛC'I~(J_1,'(.·C:r,.:( ,,,,__-, :'.:._" 
!ОС -~f lfilt';th7.,:c,:.?tiё'!o/ -!/ ~-:. 

10F- ~;;:i -c;,~}f}/:i;?:~~i;.':~,:}"' ,i 
t?ОА!Щ"- С--:;; ~-Zc:.~ 

34 0,39 
т О,8#- С 

25 • • f8,95 C't/ui:..--y/NFHti c&Cltjtl. 

-55, ь· о ,,~·:=:§"_ __ -'""-"'"'~ 

ff \,...-,:::;; :;..- 1/С~ '( 

i . 
L, . .,.J 

1
. ,_-
> 1 

1G 
Jt,) 

w 5] i:~ 
-~ ,;,J ~"-•-
[ ~-

;'; }' 
,- 1 t'! 

,1 
2!} \} 

<..о 

6 

о f1t:.l'.;.'!..--;.;:::;::::::--
170~, 7 '1 P0 ~ ;. ,4 

:::,,-'i»'~ '" ',3;_ У, '-" ~ ~~ ' 'с;•',; j ''·,)1 -~ . "1;;,) 'ii'.fJI (, =: 
<) ,J'(i; t'r:i 

ц 

" .[ 
" "' ~ ... ', I 11/ 

1 
J..;=.Я} 

„t iJ ~Д f !!5 D '1 ' ''1'' '/ ,111/1,,,11,I I о 
..J... .. ~ ,-1-..,__1 , ''/ l 'I. t t ''<'r'/'1_'11 
80 _ 70 50 ifO 7,/; iiO 20 fO О 

1 ,.;ог,щдрs;ка шари.на, ;,"o«t:111cu. 

t 
.~~ 

' 1 

i(kN 

З!](J(] 

i 1 \ 1 \ t 8(Ю 

f/00. 

·,,. l;;:j 

'~:) ~ !УОО 
,-·--'- . i':" о,- . j :1-/ ~ ·~~:. - ·r->,,. 

1 J '"Oi"= i>JC/ " ,УО'?l,'[JЛ'.Ч/ч) ) 
!~ ~ /JO ' / _~,,,. / 
у' 1,:ю, l(./' 
о~· --;-<.,,,, ... .,___,_,.~· st1 :\ "" 
1' 7. 1,(J, t .1 !1 ,'1i;Cf /!с - ·ю -1 

! \, 
1 

~4 ~/1,JJ /;;Ок,, (t/ <\, ~ . (lo 220 k"М/Ч 
., , :_ .. ~ ... -.. I 

' , ' ,1\ / 
,· },. rp,\ 

/ ' /" О'• t, .. / 11/'-Р_·;\\ '-).?· \' 
1· / 7J.. .... ~-- ir ~ 1-5- , 

-¼,tC••,r/ ~ , I ~\)'( \ l'C ~ ?'_'" V '- ~ , .. ,, ,V:-т_ 
сь_с,=J J/П.'.'l" <'; j ..;:-~~,:;, 

6'~3:.f!JXJ ~,;JA ~ 1f ' '"~ 
. . .. . ?8.0134 До fООхмf) 1 

О2 .. ,2Й,9Lб ,./ А " . . .,7,g34 / _ 
СОz . .. о,оза 5 

1 

Др.газ.с;uпб / о 
246

g~)rfr,--J О 11.Jrn: L J,:;i.,t.'/•iJ 

).,"{7;/Ц, _r,'а 0.701{::;. _ I _ __!;i-j~r;:;,,1;,~~,?:-:::~~:--
--~-~ --- ----.-'-' 

Фиг. 2.19. Схема на вер
тикалния строеж на ат
мосферата и най-важните 
явлени я. Температурният 
профпл в термосферата е 
даде н с пунктир, за да· се 
подчертае неговият ориен-

тировъчеч характер 



ки височини, но най-ясно личи в. тропосферата, чиито параметри 
зависят от близостта на Земята. Наблюденията показват, че из
мененията на фи'зиqеските параметри на въздуха са много по
резки при вертикално издигане, отколк@то при хоризонтално. Та
ка например видяхме, че в тропосферата температурата намалява 
при издигане средно с 6---,--- 7° на километър. В хоризонтално на
правление в тропосферата такова изменение на температурата се 
наблюдава на разстояние 500-600 km. Подобно е изменениет.о и 
на атмосферното налягане и др. елементи. Същевременно има па
раметри на атмосферата (състав , плътност и др.), които се изме
нят много малко или са постоянни. 

. Характерна черта на хоризонталните изменения на атмосфер
ните параметри е тяхната неравномерност в пространството и не

регулярност във времето. Наблюдават се обширни области, в кои
то те се изменят сравнително малко, и тесни зони с големи из

r.енения. Тези нееднородности, н&ричани съответно в7,здушни 
Jvr.acu и тропосферни фронтове, се пренасят от въздушните тече
ния , поради което във фиксирана точка от атмосферата или зем-
1:ата повърхност се редуват периоди от време със сравнително 

бавно изменение на метеорологичните елементи (време в еднород
на въздушна маса) и период и на бързо, почти скокообразно из
менение на последните (фронтално време с облачност и валежи). 
Следователно промените на метеорологичното време в даден ра
йон от земната повърхност се дължат главно на хоризонталната 
нееднородност на метеорологичн ите елементи. По:-штие за това 
се дава в глава XVI. В глави XV и XVIII ще видим, че нееднак
вото хоризонтално разпределение на температурата в отделни ло

кални райони (крайбрежни области) или в глобален мащаб (тем
пературната ' разлика полюс - екватор или океан - суша) предиз
виква локални или крупномащабни изменения в полето на наля
гането, а оттук и в полето на теченията. Така се пораждат ло
калните циркулаuионни движения (бризи) или крупномащабните 
ветрови смущения, наречени мусони; това е първопричината и за 

общата атмосферна циркулация. По-нататък ще видим също, че 
сравнително малките хоризонтални изменения на плътността на 

въздуха пораждат явления като термична турбулентност и тер
мична конвекция, имащи значение за топлообмена земна повърх
ност - атмосфера и за облакообразуването. 

Посочихме горните примери, за да обосновем твърдението, че 
относително малките хоризонтални изменения на метеорологични

те елементи съвсем не означават минимално влияние върху със

тоянието на атмосферата. Напротив, за това състояние близо до 
Земята те имат определящо значение. Същевременно трябва да 
отбележим, че неравномерността в пространството и нерегуляр
ността във времето затрудняват схематичното представяне на 

средната хоризонтална структура на атмосферата, което сравни
телно лесно бе направено за вертикалния строеж. Понятие за нея 
ще дадем в гл. XVII, а подробнос ти се изучэват в курса по кли
матология. 



ГЛАВА III 

АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ 

Онзи раздел на метеорологията, в който се установяват зако
номерностите в разпределението на метеорологичните елементи 

по височина при отсъствие на движение на атмосферата относно 
земната повърхност, се нарича статика на атмосферата. 

Последното условие обаче никога не е изпълнено точно. 
Реалната атмосфера се намира в непрекъснато движение (духа 
вятър). Независимо от това като първа стъпка в създаването на 
теоретичен модел на реалната атмосфера то е допустимо. С не
гова помощ лесно .се решава и основната задача на статиката -
намирането на вертикалния профил на налягането р (z), плът
ността р (z), температурата Т (z) и др. 

Освен това, както показват наблюденията и теоретичният 
анализ, при крупномащабни атмосферни движения (чиито хоризон
тални мащаби са от порядъка на 103 km), незавиr:имо че има 
движение, основното уравнение на статиката, което се извежда 

по-долу, с голяма точност остава в сила. То се нарушава само 
при мезомащабни движения от типа на конвективните облаци 
или обтичане на препятствия, при които се развиват и значителни 
вертикални скорости и ускорения. Този факт определя практи
ческото. значение на ~:~олучените резултати. 

ч § 1. ОСНОВНО УРАВНЕНИЕ НА АТМОСФЕРНАТА СТАТИКА. 
ОБЩ ВИД НА БАРОМЕТРИЧНАТА ФОРМУЛА 

Uентрален проблем на атмосферната статика е определянето 
на зависимостта на налягането р от височината z. Това е, така 
да се каже, прават;э. задача, имаща теоретично значение. Голямо 
практическо зн&чение има обратната задача - определяне висо
чината над земната повърхност на дадена точка от атмосферата, 
в която е известно налягането. Тези задачи се решават на базата 
на т. нар . основно уравнение на атмосферната статика, към из
вода и анализа на което сега ще пристъпим . Отначало ще отбе
лежим, че състоянието на покой на атмосферата е статично 
равновесие, при което действуващите върху въздушните частици 

сили взаимно се уравновесяват. 
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Всички атмосферни процеси протичат в полето на силата на 
--> 

теж_естта, чието ускорениР g е вектор, насочен по вертикалата 

надолу. Освен нея в състояние на покой действува и силата на 
--> 

налягане Р, която е вектор с направление, съвпадащо с вътреш-

z 

p(z +d'z) 
р(,:;с) 

z 

о y+d!I 

!/ 
х ------

.;z: Nlx _______ _ 

Фиr. 3,1. Към извода на уравне нието н а атмосферната с rати ка 

ната нормала към повърхността, заграждаща избрания обем въз
дух (фиг. 3,1). Хидростатичното налягане р е скалар, деф и ниран 

като отношение на I Р I и площта, на която тази сила действува. 
В общия случай атмосферното хидростатично налягане е функ

ция на пространствените координати (х, у, z) и времето t. В да
ден мсмент р=р (х, у, z). За да не се движи избраният обем с 
формата на паралелопипед и страни dx, dy и dz от фиг. 3,1 в 
хоризонтално направление, очевидно е необходимо 

( 1, 1) р (х) =р (x + dx) , р (y) = p(y+ dy), 

т. е. на всяко ниво z = const трябва р (х, y) = const, откъдето 
следва, че р = р (z). За да остане той неподвижен и във верти
кално направление, е необходимо разликата между силите на на
лягане, действуващи в противоположни посоки на долната и гор

ната основа, да се уравновеси <,: теглото на въздуха, затворен в 

избрания обем , т. е. 

[р (z) - p (z + dz)]dxdy = pg. dxdydz. 

Лявата страна на това равенство може да се представи във вида 
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{ р (z) - [p(z)+ Yz • dz]} dxdy= - :: • dxdydz. 

Следователно 

(1,2) dp . d д - dz- = - pg ИЛИ р = -pg Z, 

където р = р (z); g=9,81 ms- 2 е земното ускорение. 
Изразът (1.2) носи името основно уравнение на атмосферната 

статика. В метеорологията то намира огромно приложени.е неза
висимо от ограниченията, при коиrо е получено. Ако интегрира
ме (1,2), получаваме друга форма н:~ уравнението на статиката~ 

z 

(1,3) р=р0-f р (z) g {z) dz. 

Zo 

Като анализираме (1,2) и (1,3), достигаме до три важни из
вода: 

а), Ако височината расте (dz>O), тъй като в дясната страна 
на (1,2) ст,ои произведение на положителни величини, ще имаме 
dp<O. Това озt1ачава, че в атмосферата наляганетJ винаги нама
лява с височината за разлика от другите метеорологични елемен

ти (плътността, температурата), които могат както да намаляват, 
така и да растат. 

б) Да положим в (1,3) z = Ha, където На е горната граница 
на ,пмосферата. Тогава р (На) = О. Интегралът 

на 

Q = f р (z) g (z) dz 

Zo 

дава теглото на въздуха в стълба с единично напречно сечение 
над нивото z0 и следователно 

( 1,4) Po = Q. 

По такъв начин достигаме до практически важното определение 
на понятието атмосферно налягане. на дадено ниво z0. като тегло 
на стълба въздух с единично сечение и височина от даденото 
ниво до r.орната граница на атмосферата. '!'огава за налягането 
на морското ниво или земната повърхност ще има ме 

(1,5) 

на 

р0= f pgdz. 

о 

От уравнението (1,4) става физически ясен изводът за намалява
нето на р с височината. Очевидно това става, защото увеличава-
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нето на z води до намаляване височината на стълба въздух над 
това ниво, а следователно и на неговата маса в сравнение с по
нискостоящите нива. 

в) Основното уравнение на статиката позволява да се направи 
извод и относно скоростта на намаляване на налягането . При едно 

· и също премества не (dz=const) по вертикалата - dp е пропор
ционално на р и g, обаче основна роля играе ПJlътността р. Тъй 
като по правило р намалява с височината, то колкото по-високо 

е нашето избрано ниво, толкова по-малка ще бъде промя.ната на 
налягането при издигане на една и съща височина (dz). Ако с 
помощта на уравнениет_о на състояние р= р R Т изключим плът
ността р в (1,2), ще получим 

d p 
(1,6) 

р 
-~/т dz. 

Оттук следва, че при една и сnща промяна на височината (dz) 
относителните промени на надягането са по-големи в студените 

въздушни маси и по-малки в топли;rе, т. е. в студените наляга

нето намалява по-бързо с височината, отколкото в топлите. С това 
се обяснява установеният от наблюденията факт, че в средната и 
високата тропосфера в студените въздушни маси преобладава 
ниско, а в топлите - високо налягане. 

Уравнението на статиката в диференциалната форма (1,2) е 
неудобно за практическо използуване, тъй като обикноЕено ни 
интересуват промените на налягането при крайни премествания 
по височината. Затова е неuбходимо то да се запише в интеграл
на форма. Тогава то носи името барометрична формула. 

Затова нека да ttнтегрираме (1,6) по z от О до z и по р от 
р0 до р. След като антилоrаритмуваме, получаваме 

(1,6') 

което е най-общият вид на барометричната формула. 
Земното ускорение, както е известно, ::~ависи от височината 

(1,7) 
а2 

g (z) = go (a + z)2 ' 

където а е радиусът на Земята. Но при z ~ а, т. е. в долните 
десетки до около сто километра в атмосферата, можем да счи
таме, че g = const. Що се отнася до газовата константа R, тя 
също може да се счита постоянна с височината в този слой. 
Тогава 

(1,8) 
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Поради това, че зако11ът за изменението на температур!та с 
-височината Т (z) в общия случай не може да се изрази с прост 
· аналитичен израз и, строго казано, е още неизвестен, то и интег
рирането в (1,8) не може да бъде извiршено до~рай. Тъй като 
обаче темп ~ратурата на въздуха е елемент, който лесно се из
мерва, и данните от наблюденията за разпределението и по ви

·(:ОЧина са достатъчно пълни, много по-лесно и точно, отколкото 

за плътността могат да бъдат построени моделни функции за 
Т (z), при които (1,8) да , се интегрира. По такъв начин могат да 

•се получат редица . частни барометрични формули. Някои от тези 
·частни случаи ще бъдат разгледани в следващия параграф. 

З.,§ 2. МОДЕЛИ НА СТАТИЧНАТА АТМОСФЕРА 
а) Еднородна атмосфера. Така се нарича хипотетична атмос

фера, в която плътността не зависи от височината, т. е. 
p= p0 = const. Понеже и g = g0 = const, то от (1,3) получаваме 

(2,1) Р (z) = Po~go Ро z. 

Следователно налягането в такава атмосфера линейно намалява с 
височината и става равно на нула при 

{2,2) z = H =-!!.o__= RTa · 
Pogo g~ 

Оттук се вижда, че Н има смисъл на височина на еднородната 
атмосфера. При Т0 = Т0' = 273°К получаваме Н0= 7990 ш=8 kш. 
При Та=!= Та ' 

·(2,3) H =-RTQ_= !}_то'_ _то_ = Н.о То Н. ( + t) go g·o Та' -Та' -= о 1 а о ' 

където а = 1/273, а t е температурата в 0С. 
Следователно, ако съществува еднородна атмосфера, тя би се 

простирала само до 8 kш. Спрямо реалната атмосфера този мо
дел е много груб, обаче независимо от това константата Н, както 
ще видим по-нататък, се явява спомагателна в много други фор- -
мули. Например, в_ъвеждайки Н, можем да запишем уравнението 
на статиката (1,6) във вида 

dp dz 
{2,4) Р - - - - н- , 

т. е. Н може да бъде използувано в качеството на единица при 
измерването на височината. 

В еднородна атмосфера температурата Т също линейно нама
.ляв.а с височинr.та. Действително, ако в l2, 1) заместим р=р0 R Т 
,и Ро = р0 R Т0, ще получим 

{2,5) Т (z) = Т0- ~ z, 
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или 

{2,6) - ~: =Гл = _Е'}=З,42 deg/ 100 m, 

т. е. температурата в еднородната атмосфера намалява с 3,42° на 
всеки 100 метра, което е 6 пъти повече отколк0то се 11аблюдава 
реално в тропосферата (у= 0,6 deg/ 100 m. Величината Г А носи 
името автоконвективен температурен градиент, защото при гра

диенти, по-големи от Г А, самопроизволно възникват конве1пивни 
(вертикални възходящи) движения. Обаqе при реа,ши условия на 
атмосферата конвекция възниква и при по-ниски градиенти. Към 
този въпрос ще се върнем по-късно. 

б) И зотермна атмосфера. Така се нарича хипотетична атмос
фера, в която температурата остава постоянно с височината 

( Т = const ). За нея от ( 1,8) веднага получаваме 1 

(2,7) р=р0 ехр (--l--j.) или Р=Ро ехр (- ~), 

т. е . налягането експоненциално намалява с височината. При 
z=H налягането намалява е пъти, докато в еднородна атмосфера 
р (Н)=О. Теоретично изотермната атмосфера няма граници, тъй 
като р = О единствено при z =oo. Следователно по отношение на 
височиката този модел е по-близък до реалната атмосфера, обаче 
едва ли в нея може да се приеме T = const в цялата и дебелина. 
Възможно е обаче да 'се отделят слоеве, в които с доста голямо 
приближение температурата да се счита за постоянна. Тогава 
вместо (2,7) ще имаме 

(2,8) 

където р1 и р2 са наляганията на долното и горното ниво. 
в) Политропна атмосфера. Така се нарича хипотетична 

атмосфера, в която температурата се изменя с височината по ли
неен закон: 

(2,9) T(z) = То-У z, 

където у= - dTldz = const е вертикалният температурен градиент. 
Замествайки (2,9) в (1,6), полуqаваме 

dp gdz g dT 
-р-- -R(Т 0- _- 1_Z_) - ~Rr т' 

а след интегриране -

р g т 
ln -= - - ln -

Po R1 То 

или 
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(2,10) . _ ( т )Гл/r _ ( l _ _]_ )ГА / У 
Р - Ро -т - Ро т z . • о о 

Обратно, височината, на която се наблюдава налягане р, ще бъде 

(2, 11) 

Оттук за височината на политроттната атмосфера (р = О) полу-
чаваме 

(2, 12) н = .!о_. 
п 1 

При у---+ О и Нп---+ со и се преминава в случая на изотермна 
атмосфера. Ако вземем средната стойност на у в тропосферата 
(у = б deg/km) и Т0=273°К, ще получим Нп = 45 km. Следова
телно атмосфера, в която температурата непрекъснат,) се пони

жава с 6 deg/km, може да се простира само до 45 km височина· 
Ясно е, че този приблизителен модел е пригоден само за тропо
сферата, но не и за пялата реална атмосфера, която се про стира 
на много по-голяма височина. 

Ако в (2,12) положим у=Гл = gofR, получаваме (2,3). Следо
вателно еднородната атмосфера е частен случай от rюлитропната •. 
На фиг. 3,2 са представени графично формулите (2, 1 ), (2,7), (2, 10). 
Вижда се, че най-бързо налягането намалява в еднородна атмос-

}/ 

\ 
\ 

' \ 
\ 

'i==O 
\ 

---
Рс 

р 

Фиг . 3,2. Изменение на н аляган ето с 
височината в еднородна, политропна 

и изоrермна а:гмосфер а 

фера, значително по-бавно в по
литропна и най-бавно в изотерм

на атмосфера. 
Разгледаните модели са ед

нослойни по отношение на ме

теорологичния елемент, чийто 
ход с височината се задава -
температурата Т (z) В действи
телност, както се вижд а от 

фиг. 2, 17, именно в профила на 
Т (z) най-ясно се проявява сло

истият строеж на реалната ат

мосфера. Затова може да се 
очаква, че чрез комбинация на 
трите основни модела, разгле

дани по-горе, може да се по

строи многослоен модел на 
статична атмосфера с по-добри 
качества от еднослой1ште. Така 
например моделът за политроп-

на атмосфера (2,9), (2,10), който е добро прибли~ение за троп~фе
рата може да бъде комбиниран с (2,7), считаики, че при z 1/ Нтр 
т- т' - 7· -у Н където Нтр е височи_ната на тропосферата. 

- тр- О тр, 

На основата на такава комбинация е по-строен моделът на между-
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народната стандартна атмосфера. В него се приема, че въздухът 
не съдържа 1юдю1 пара и съставът му е такъв, както при зем

ната повърхност, на морското ниво температурата t0= 15°С, а на
ляrаието р0 =1013,3 mbar, у=б,5 deg/km, Hтp=ll km, т. е. 
Т.,- р = 56,5°С и при z>Нтр температурата запазва тази стойност. 
Международната стандартна атмосфера се използува за различни 
практически разчети, например при градуиров.ката на висотоме

рите -- уреди за измерване на надморската височина въз основа 

на елнозначната функционална завис"имост z=z (р). 
Да разгледаме сега функцията ф (z)=zp (z). о~езидно ф (0)=0, 

понеже Ро=Р (0)<CXJ. На горната граница на реалната атмосфера 
(теоретично в безкрайност) ф (CXJ)=0, тъй като "Р (z) намалява 
много по-бързо, отколкото z расте. Освен това ф > О при О~ z ~ CXJ, 
така че в този ин11ервал функцията ф (z) трябва да има максимум. 
Условието за това е 

(2, 13) 

Използувайки (1,2) и уравнението на състояние р =р R Т, за висо
чината Zm, на която се достига този максимум, получаваме 

(2,14) RTm Н, ( 
Zm = g = О 1+1Хiт), 

където tm е температурата в 0С на това ниво. Този резултат е 
общ н Р.~ завиfи от модела за р (z). Към него ще се върнем 
в § 5. 

' § 3. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛЪ ПЮСТТ А НА ВЪЗДУХА 
С ВИСОЧИНАТА 

В тясна връзка с въпроса за изменението на налягането с ви

сочината е и въпросът за изменението на плътността. Да разгле
даме най-напред общия случай. 

От уравнението на състояние р = р R Т след логаритмуване и 
диференциране по z получаваме 

3,1) 
1 dp ___4_i_ + _1_ dT 

- - -

dz· р dz р dZ т 

Обаче 

(3,2) 
1 d{J g· 

- RT 
, 

р dz 

dp 1 (L, Е) 
р dz Т R' dz · 

ъй като g!R=ГA, а у= -
dT е фактическият температурен гра-
dZ 
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диент на атмосферата (градиент на наслояване), то предишната 
формула се записва във вида . 

(3,4) 
1 dp 1 

- - - =- (у-Гл) 
р dz Т 

и е в сила за произволно разпределение на температурата с висо

чината. Възможни са три случая: 

1. ·r = Гл =-34,2 deg/km, тогава dpldz=0, т. е. плътността на 
въ:..µ,_у.r J. оиа:зJ постоянна Това е случаят на еднородна атмос
фера. 

2. у>Гл, тогава dpldz>0, т. е. плътността расте с височина
та. Такива големи температурни градиенти в атмосферата се наб
людават лятно време в околообедните часове в приземния въз
душен слой. Те могат да достигнат няколко десетки и даже сто 
и повече градуси на 100 m. При такива условия плътността расте 
рязко с височината и атмосферата се намира в състояние на силна 
неустойчивост; по-плътните въздушни слоеве са разположени над 
по-малко плътните и неголеми смущения могат да доведат до 

„изплуване" на прегрсти порц·ии въздух нагоре и спускане на 
тяхно място на по-студени и . по-тежки отгоре. Възниква конвек
ция, която има характера на турбулентно движение. Оттук, както 
казахме, произлиза и наименованието на Г л - автоконвективен 
градиент. 

3. у<Г А, тогава dp/dz<0, т. е. плътността намалява с висо
чината. Това е нормал11ият, най-често срещан случай. Действит,ел
но над приземния слой у< Г А при всички състояния на атмосфе
рата. Близо до земята, накто показват наблюденията, много по
често у<Гл, отколкото Гл <у. 

Ако интегрираме (3,3) по z в граници от о до z, а пор от р0 до 
р, ще получим закона за изменение на плътността на въздуха с 

височината в общия случай: 

(3,5) · Т0 f g Jz dz] p(z) = Ро -т - ехр -R о -t - . 

При изотермна атмосфера от (2,7) намираме 
\ 

(3,6) p(z)=p0 ехр (-z/ Н), 

а при политропна-

(3,7) 

Ако пресметнем общата маса въздух в стълб с единично се
чение, който се простира от земната повърхност до горната гра
ница на атмосферата, ще получим при изотермна атмосфера 
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о о 

а при политропна -

Нп 1 Г А - 1 

М~ = f pdz=p0 Hп f (1 - х) _У_ dх=р0Нп г: = р0Н, 
0 О l 

т. е. М~=М0• Mata;a на цялата атмосфера ще бъде М*= 4тта2М~,. 
където а е радиусът на Земята. Тя се оценява на 5,3 . 1015 'I'Она. 

Интересно е да се види как е разпределена тази маса в ат-· 
мосферага. Използувайки (3,6), получаваме 

M(z) - z/H 
-м = 1 - е . 

о 

Долната таблица, построена по тази формула при t=0°C, да
ва отговор на поставения въпрос. В реалната атмосфера тези· 
цифри незначително се изменят. 

Таблица 3,1 
Разпределение на масата на атмосферата по височина 

z km 
M(z)/M 0 % 

5,5 
50 

8 
63 

18,4 
90 

36 
98 

В заключение нека сравним хидростатичните свойства на ат
мосферата с тези на океана. Двете флуидни обвивки на нашата 
планета си приличат по това, че са подвижни (въздухът повече, 
водата по-малко). Различават се по това, че океанът има крайна 
дебе,1ина с дъно и точно определена свободна повърхност, дока
то атмосферата няма рязко очертана горна граница. Главната раз
лика между тях обаче е тази, че атмосферата е свиваема, а океа
нът е несвиваем, т. е. плътността на водата практически не 

зависи от налягането. Тези свойства математически се изразяват 
с уравненията р = р/ R Т за атмосферата и р= const за океана , 
Следователно моделът за еднородна атмосфера е по-подходящ за 
океана, отколкото за атмосферата. Съответните разлики са илю
стрирани на фиг. 3,3. 
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Фиг. 3,3. Изменение на налягането р и плътността р с височината в атмосфе-

рата (а) и с дълбочината в океана (6) 

(о 4. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ, РЕШАВАНИ С ПОМОЩТА 
✓ НА БдРОМЕТРИЧНАТА ФОРМУЛА · 

За изчисляване на височините по измерени стойности на тем
пературата и налягането при аерологичните сондирания на атмо

сферата барометричната формула се използува обикновено във 
вида 

( 4,1) р Ро ехр ( - Rg_; ) , 
е 

където Те е някаква средна температура в слоя от О до z. Срав
нявайки ( 4, 1) с ( 1, 8), виждаме, че при известни р и р0 изчисле
ните стойности на z по ( 4, 1) ще бъдат точно равни ' на истинските 
<:амо, когато Те се дефинира като 

(4.2) /Jz dz' 
Те =Z / T(z'). 

/ u 

112 



Тогава Те се нарича средна барометрuчн_а температура. Сравня
вайки я с обикновената средна* 

z 

(4,3) Т =-
1 Jт (z') dz', z . 

о 

заключаваме, че Т>Те, като равенството е в сила само при 

T(z)=const. Обаче при неголеми z разликата между Те и Т е тол
кова малка, че грешката; с която се изчислява налягането по 

( 4.1 ), заменяйки Те с Т, не превишава грешката, с която то се 
измерва. Поради това ua практика се полага 

(4,4) Т =Т= То+Т 
е 2 ·-• и изчисленията се извършват по данни от температурното сонди

ране на атмосферата с помощта на аерологични диаграми. 
Барометричната формула намира приложение при решаването 

на редица практически задачи като: щipo~_gп>Ji~HO нивелиране, оп

ределяне на средната темuер~ f _нi! t::_лой въздух с крайна л~ 
белина Лz _ zJ!:::-z1, редуциQане на .f!алягането към морското ниво. 
-За.целта се използува обикновено формулата 

(4,5) ~-~-=?1 ехр(- ~~~). 
Решавайки спрямо Л z, получаваме 

(4,6) 
/ 

За да се избегне използуването на логаритмични таблици при 
пресмята.нето по (4,6), тази формула се преобразува с помощта 
на известното приближено равенство 

ln~ =2 Р1-Р2 • 
Р2 Р1+Р2 

Тогава, като вземем под внимание и (2,3), получаваме известната 
съкратена формула на Бабине 

(4,7) 

където Н0 =8 km е височината на еднородната атмосфера, а t е 
- 1 . 

в 0С. Ако са известни t1 и t 2, така че f =2 (t1 +f2) и Р1 и Р2, то 

Л z се изчислява по ( 4,7), което и представлява задачата за баро-· 
метрично нивелиране. Изчислените стойности на Л z са толкова 

* Използува се неравенството на Буняковски. 
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по-близки до действителните, колкото са по-близки р1 и р2 , т. е. 
по-тънък е слоят. 

За приближената оценка на Лz=z2-z1 по известна разлика в 
налягането или, обратно, за оценка на Л р= р1-р2 по известна 
разлика във височините, когато последната не е много голяма, 

на практика често се използува т. нар. барометрична стъпка h. 
Така се нарича височината, на която трябва да се издигнем или 
спуснем, за да се промени налягането с 1 mbar. Обикновено k 
се дава в единици m/mbar. 

Съгласно даденото определение 

(4,8) h=-_11!__ 
dp ' 

като знакът минус отразява известния факт на намаляване на наля
гането с височината, така че винаги получаваме h>0. От уравне
нието на статиката имаме dp=-pgdz и следователно 

(4,9) h = 1/pg. 

Тази формула показва, че барометричната стъпка зависи само от 
плътността на въздуха р, и то обратно пропорционално. Физи
чески тази зависимост е ясна. 

Като изключим в ( 4,9) р чрез уrавнението на състоянието 
p =pR Т и използуваме (2,3), получаваме друга формула за h: 

(4,10) h= Но (l+ci;t). 
р 

Оттук се вижда, че h расте с намаляването на налягането, т. е. 
с издигане във височина. При р = const h линейно расте с темпера
турата. В две въздушни маси-топла и студена, на една и съща 
изобарна по11ърхност ще имаме kт .>hст• Но колкото е по-малка 
стъпката, толкова по-бързо се понижава налягането с височината. 
Вследствие на това изобарните повърхности, разположени над· 
една хоризонтална повърхност, ще се окажат наклонени от топ

лата към студената въздушна маса, или все едно над топлия въз

дух всички изобарни повърхнини се оказват повдигнати. Както 
ще видим в глава XV, този факт става причина за възникване на 
въздушни течения. 

Стойностите на h при разлвчни температури и налягания, из
числени по (4,10), са дадени в таблица 3,2. 

Налягане р 
(mbar) 

1000 
500 
100 

Таблица 3.2 
Стойности на барометричната съпка h, m/mbar 

-40 

6,7 
13,4 
67,2 

Температура, t°C 

-20 О 

7,4 
14,7 
73,6 

114 

8,0 
16,0 
80,0 

20--J- 40 

8,6 
17,3 
86,4 

9,3 
18,6 
92,8 



§ 5. ХИДРССГАТИЧНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯТА 
НА НАЛЯГАНЕТО, ТЕМПЕРАТУРАТА И ПЛЪТНОСТТА 

НА РАЗЛИЧНИ RИСОЧИНИ 

Барометричната формула позволява да се изяснят някои важни особенос
ти в строежа на термобаричното поле в атмосферата , без обаче да се изясня
ват причините, довели до този резултат. Това е понятно, тъй като формулата 

(5,1) р(х, у, z, t) = p(x, у, О, t). ехр( - -g! - ) 
RT (x,y,t) 

не отразява динамиката на атмосферните процеси. 
Да означим за краткост коя да е от зависимите променливи х, у или t 

с s. Тогава след лоrаритмуване на (5, !) и диференциране частно по s получа
ваме 

(5,2) 
др р ~+ gzp дТ 
- дs - Ро дs RT" дs 's=x,y, t, 

където р0 =р(х, у, О, t). Тази формула дава връзката между измененията на на
л ягането на две нива и средната температура на слоя между тях. Нека отна
чало считаме s=t и разгледаме три частни случая: 

1. дТ /дt=О. Тогава 

1 др„ др 

Ро дt =р -дТ (5,3) или 

т. е. относителните локални изменения на налягането с времето на двете ни

ва са равни, а абсолютните изменения др0/дt на долното ниво са съпроводени 
с (р/р0) пъти по-слаби изменения на горното ниво. 

2. др0/дt=О. Сега 

(5,4) 
др 

--:at ~ 
gzp 

RT 2 
дТ 

дt 

Както и в предишния случ.1й, двете тенденции са еднопосочци, защото gzp/RT 2 > О. 
Например, ако студен въздух се настани над нагрята земна повърхност, той 
ще запо,чне да се нагрява и разширява. Ако през страничните стени на един 
въздушен стълб няма обмен на въздух между нtго и околната среда, то вслtд
ствие на разширението въздушните частици ще се преместват във височина. 

Поради това налягането във всяка точка ще се увеличи, тъй като над съответното 
ниво ще се окаже повече въздух, отколкото първоначално е имало, но призем

ното налягане Ро ще остане неизменно, тъй като общата маса на въздушния 
стълб не се е изменила, а е станало само преразпределение на масата. 

3. др/дt = О. Получаваме 

(5,5) 

т. • е. двете тенденции са с противоположни знаци. 

Най-сложен е общият случай. Ако др0/дt и дтlдt имат еднакви знаци, то 
както се вижда от (5,2), същия знак ще има и др/дt. В противен случай ще, 
същес:rвува ниво 

(5,6) z = • 
RT 2 др0/дt 
gp0дTlдt 

, на което 
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Над и под това ниво др/дt:ще има противоположен знак, когато дР0/дt и дТlдt 
са с противоположни знаци. Например, ако Ро= 1000 mbar и др0/дt/дТ/дТ= - 1 -;
-1,5 mbar/deg, както често се наблюдааа в ниската атмосфера то при Т 
=263-273°К от (5,6) получаваме z =2-3 кm. Наблюденията потв~ рждават то· 
зи извод. На ниво 2,5-3 кm дрiдt като правилно има минимална стойност. 
При z > z,;. знаците на локалните изменения на налягането и температурата в 

болшинството случаи .съвпадат, като коефициентът на корелация между др/дt и 
д Т/дt достига 0,8-0,9. · 

Hera сега _ положим в (5,2) последователно s=x и s=y и запишем получе· 
ните две уравнения във векторна форма като едно: 

(5,7) 
Р gzp ~ 

-vp=-- VPo- · 2 vT, 
Ро RT 

където v/ =g rad f. Както се вижда, хоризонталният градиент на налягането vp 
на ниво z, който определя гъстотата и посоката на изобарите на това ниво, е 

векторна сума от vPo на изходното ниво, умножен с р /р0 и v Т със съответ
ния множител, в който zp(z)=Ф(z) съгласно (2, 13) и (2, 14) расте при z,;;:,zm, а 

след това намалява. Отчитайки и това, че с растенето на z р/р0 намалява, от (6,7) 
могат да се направя'!' сл:дните изводи: , 

1. Когато VPoXvf =о, т. е. двата вектора са паралелни и освен това едно
посочни, то vp се изменя (расте) с височината само rro модул, запазвайки посо
ката си неизменна, Обикновено такова съотношение между градиентите се 
наблюдава в южните части на циклоните и северните части на антициклоните. 

Когато посоките на VPo и vT са противоположни, то с растенето на z I VP 1 

намалява, на някаква височина z·. се анулира и по-нагоре обръща посоката си. 

Такава картина се наблюдава най-често в северните части i1a циклоните и в юж
ните части на антициклоните. 

3. С растен,ето на z (поне до нивото zm, определено с (2,14)) в дясната 
страна на (5,7)' расте приносът на втория член и vp по посока се приближава 

към vf. При това областта с ниско налягане, в частност цент1,J)ЪТ на циклон, 
се премества към областите с ниски те',\ператури, а областта с високо наляга
не, или центърът на антициклон-към областите с високи температури. 

Да преминем сега към въпроса за пространствените изменения на плътността в 
атмосферата. От уравнението на състоянието p=P/RT следва, че ' 

V ln P=V lп р - V ln Т. • 
Като излючим v !п р с по мощта на (5,7), получаваме 

(5,8) 
gz ~ 

v 111 p=V lпр0 + --- v lnT-vlпT. 
RT 

□ ри анали .за на тази формула може да се положи Т~.5 (Т0+Т) и да се раз
гледат възможните съотношения между v Ро, vTo и v Т. 

Лесно се показва, че уравнението (5,8) остава в сила и когато v се заме
j;\И с д/дt, т. е. под v се разбира диференциален оператор с компоненти (д/дх, 
iJ/д>', д/дt). Тогава фактически под номер (5,8) имаме три уравнения. 

Особен интерес представлява съществуването на т. нар. изопиющ1tно ни
t!О, на което р(х, у, t)=coi:ist, т. е. vp=0, За него от (5,8) получаваме 

(5,9) 
z' = (vln(Tf!0))· 
т vln Т 

Rт 
g 
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Очецидно условието за съществуването на такова ниво е множителят в 
скобите и за трите компоненти на v да има една и съща стойност. 

Оказва се, че тази стойност е равна на Т т/Т, където Т т е температура

та на нивото z т• определено с (2, 14), т. е. z' т = Zm. Съвпадението на две
те нива z' и zm е потвърдено о,т. наблюденията. Данните за равнинно-вре-

т 

менните изменения на плътността показват, че на нивото zm=7 km, н а 

което <j,(zт)=zmp= max, плътността р се изменя значително по-малко както с 

времето t, така и в равнината хОу, отколкото на другите нива. Следовател
но на това ниво в а тмосферата с по-малка грешка , отколкото на другите нива 

може да се възстанови полето на налягането по известно поле на темпера

турата и обратно. Нивото zm от (2,14) има и други интересни свойства, кои

то се изучават в курса по динамична метеорология. 

§ 6. ПЕРИОДИЧНИ И НЕПЕРИОДИЧНИ КОЛЕБАНИЯ 
НА АТМОСФЕРНОТО НАЛЯГАНЕ 

Атмосферното налягане е е~ин ' uт метеорологичните елемен
ти, за конто има ·събрани най-много данни от наблюденията JI.O
cera. Те показват, че .в даден пункт то непрекъснато се изменя 

с време/Го. Тези изменения привидно имат характера на неперио
дични. След подходяща статистичес1<а обработка се от~_рояват и 
периодич~rи колебания - годишни, денонощни и др. I-me ще се 
спрем отначало на втория тип колебания. 

Периодични колебания на налягането. Те се дължат на ус
тойчиво действуващи фактори, най-важните от които са нагрява
нето и охлажданет,о. Тъй като -r ези процеси имат годишен и де
нонощен ход, то колебания с такива периоди се откриват и в 
налягането. 

Годишните колебания най-добре личат в многогодишните 
средни месечни стойности на налягането. Анализът им води до 
следните по-важни закономерности. 

J. Амплитудата на годишните колебания е малка ,в екват0-
риапните области и расте с увеличаване на географската•ширина. 

2. Над континентите амплитудата е значително по-rоляма, от
колкото ,и.ад океаните. 

3. Максимумът на налягането над континентите · е през зима
та, минимумът през лятото, а над ож,еаните обратно. 

4. Годиrµннте колебания се запазват в цялата тропосф~ра, 
амплитудат.а им чувствително расте с височината, а ходът нм 

ст.а~.а обратен-максимумъ.т се наблюдава през лятото, а миниму
мът-през зимата. 

Обяснението на тези закономерности може да се даде на ба
зата на устанюве.wите в предишните параграфи статtiчески зависи
мости между приземното атмосферно налягане и температурата. 
Очевидно между годишния ход на налягането и температурата 
има тясна връзка: ниските температури над континентите през 

зимата се съпровождат с високо шrлягане, а високите темпера

тури през лятото- с ни~ко налягане. Над океаните е точно об
ратното: на идските температури съответствува ниско налягане, 
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а на високите - високо. Това е в съответствие с формула (4,5), 
сп0ред която по-високо налягане се създава над по-студените 

участъци от земната по11ърхност. Такива през зимата са конти- · 
нентиrе, а през лятото океаните и oqiparнo. Понеже амплитуда
та на годишните колебания на температурата е най-гол,~ма във 
вътрешността на континентите, там трябва да се очаква и най-го
лямата амплит,уда на колебанията на налягането. Действително в 
централните райоаи на Сибир тя достига д@ 2 5-30 mbar. Над 
океаните в умерените ширини тя е само НSJКолко милибара. Об
ръщането на хода във височина е в съгласие с формула (5,4). 

Денонощните колебания на налягането също са добре изу
чеки. Установени са от f!аблюденията следните по-важни законо
мериости: 

1. Амплитудите иа денttнощните колебания са зwач1'!Телно по
малки @r тезк на годишните. В тропичните и екваторналнит.е об
ласти те достигат 3-4 mbar, а в средните и високите ширини 
намаляват толкова, че остават незабележими на фона на неперио
дичните колебания. 

2. При анализа на денонощните колабания на налягането с 
помощта на методите на хармоничния анализ са открити вълни 

с Т=24, 12, 8 и 6 h, Най-добре проявена е 12-часовата (полуде
нонощна) вълна. Фазите и настъпват едновременно по цялата земя, 
а амплитудата намалява от екватора към полюс:;~. При това от
крита е както слънчево-полуденонощна ( Т= 12h), така и лунно
полуденонощна вълна (Т= 12 h 25 min). 

3. Зими@ време и в облачни дни денонощните колебания са 
сцабо щ1разени. 

На фиг. 3,4 са представени колебанията с период 24 и 12 h. 
Както ·се вижда, при двойната вълна максимумите на налягането 
са между 9-10 и 21-22 h, а минимумите между 3-4 и 15- lбh. 

Ь1 Тя се дължи на общото на-
? т ar rряване и разширяване на атмо-

2 сфе~ата на осветената от слънце-

1 

-2 

о 6 12 

а то половина и о_хлаждането и 

свиването надругата половина, ко

ято е в сянка. Атмосферата като 
че ли „пулс.ира". Пораждат се 
еластични колебания с период по
ловин денонощие, които по нaчa

zt'th- ло са слаби, но ПОl'tеЖе честотата 
18 им се оказва близка де тази на 

Фиr. 3,4, Денонощни колебания на собствените колебания на атмо-
атмосферното налягане сферата като материално тяло, по-

лучава се резонанс и те се усил

ват. Освеl'! това приливно-отливното влияние на Слънцето 
върху атмосферата води до възникване на колебания в налягане
то със същия период, които също така влизат в резонанс с пър

вите. Теорията на тези колебания показва, че амплитудата им 
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намалява към полюса пропорционално на cos 3 q,. Аналогичен 
ефект предизвикват и лунните пр11ливи със съответен период, но 
за разлика от слънчевите те не се усилват и са пренебрежимо 
малки. 

Що се отнася до единичната вълна, то тя се дължи на. ло
кално прегряване и охлаждане и затова силно зависи от местни

те условия. 

Денонощните колебания нямат практическо значение за ме
теорологията, тъй като не оказват никакво влияние на ветровете, 
валежите и др. Обаче, както се вижда от казаното по-горе, от 
теоретична гледна точка тяхното изучаване представлява определен 

интерес и трябва да кажем, че завършена теория на тези колебания 
все още няма. В частност не е напълно изяснен въпросът за голямото 
усилване на слънчевите полуденонощни колебания на налягането 
в сравнение с лунните. Положението с океанските приливи е об
ратно. Те се дължат практически на приливообразуващото влияние 
на Луната, което е по-голямо от това на Слънцето. Тук обаче 
се намесват и различията между атмосферата и океана. Атмо
сферата се нагрява „отдолу" посредством земната повърхност, ко
ято трансформира лъчистата слънчева енергия в топлина и чрез 
турбулентен и други видове топлообмен я предава ефективно на 
по-горните атмосферни слоеве. Океанът се нагрява само „отгоре", 
и то в тънък слой. Последният има рязко очертана горна грани
ца и приливните движения се изразяват в издигане или сниже

ние на океанската повърхност, което удобно се измерва. Атмо
сферата 11яма такава граница и подобни измервания са невъзможни. 

След пускането на изкуствени спътници на земята обаче по
ложението се промени. Приливните колебания на големи височини 
се оказ аха основна компонента на общото измене ние на наляга
нето и плътността, при това толкова важно за космическите полети, 

че без тяхното отчитане не е възможно точното изчисление на 
траекториите на изкуствените космически тела във високата 

атмосфера. 
Непериодичли колебания на налягането. Тези колебания са 

добре изразени в средните и високите географски ширини и са 
свързани с преминаването на основните барични образувания-цик
лони и антицикл,они. При тях обикновено налягането на морско
то ниво се променя в границите 970-1040 mbar, като в редки 
случаи спада ·до 925 mbar и се покачва до 1070 mbar. По такъв , 
начин амплитудата на непериодичните колебания надвишава 100 
mbar и е много по-голяма от тази на периодичните. 

Поради непериодичния характер на колебанията на атмо
сферното налягане р с времето f за разкриването на някои общи 
закономерности се използуват статистическите методи. На прак

тика се въвеждат и определят по данните от наблюденията след-
ните статистически характеристики. · 

1. Средна стойност р на налягането (за София р=950 mbar). 
2. Пулсация или отклонение от средната стойност р' = р-р. 
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2 -
3. Дисперсия ар= (р') 2 и средно квадратично отклонение ар. 

Те дават представа за групираността на моментните стойности 

на налягането около средната стойност р. 
4. Променливост Л, p=p(t+,)-p(t) и абсолютна променли

вост I Л, р I на налягането. При ,=3h Л3р се нарича барична 
тенденция. Тя дава изменението на налягането по големина и 
знак за три часа и се използува в синоптичната пракi·и~<а. В клй
матологията се използу~а междуденонощната средна променли-

вост (,=24 h), обикновено абсолютната! Л24р 1 = 1 p(f+-24):.....::-JJ(f)i. 
Най-пълно засега е изучено разпределението на средното в.а.-

лягане р по земната повърхност и в атмосферата, данни за ко
ето се съдържат в гл~ XVII. Доста данни са събрани също така 
и за междуденонощната променливост Л24р. Така например ус
тановено е, че тя е много малка в тропичните ширини (1 mbar) 
и расте на север, като в някои областJ;I-, достига 5-7 и дори 9-
1 О mbar. В отделни случаи се наблюдават значителни отклонения 
от тези средни цифри: Л24р = 0, т. е. налягането остава постоян
но през денонощието, или Л?4р= 10 - 15 mbar. Шо се отнася до 
зависимостта на Л, р от височината, то в границите на тропосфе
рата д, р остава почти неизменно, а с преминаването в страто- · 
сферата рязко намалява. 

§ 7. КАРТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НАЛЯГАНЕТО. 
БАР ИЧН И ОБЛАСТИ 

Атмосферното налягане е скаларен елемент, т. е. определя 
се напълно с даването на едно число. Това създава големи удоб
ства при карrографирането на този елемент. Разпределението на 
налягането в една хоризонтална равнина се представя нагледно 

посредством изобари - линии, съединяващи местата с еднакво 
налягане. Изобарите могат да се опред~лят и по друг начин. На
лягането се изменя от точка в точка в атмосферата, т. е. р 
= р(х, у, z). Зависимостта от времето t в случая не ни интересува. 
Уравнението р(х, у, z)=co.и,t, което може да се запише още във 
вида z= z(x, у), определя една повърхнина. В · метеорологията тя 
се нарича изобарна повърхнина. Във всяка нейна точка наля· 
гането има една и съща стойност. 

Изобарните повърхнини изобщо не са равнини, а имат слож
на форма (фиг. 3,5). Така например в съгласие с барометричната 
формула над антициклоните те са изпъкнали подобно на куполо
видна планина, а над циклоните са вдлъбнати подобно на котло
вина. Освен това при еднакво налягане при земята изобарните 
повърхнини са по-раздалечени една от друга и по-нависоко раз

положени в топлия, а по-близко и по-ниско-в студения въздух. 
С една дума изобарните повърхнини си имат своя „топография", 
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която се явява обобщена термобарична характеристика на въз
душния слой над тях. 

Изобарите са пресечните линии на изобарните повърхнини с 
хоризонталната равнина. Съществува тясна връзка между разпре-

р-2 

P-f .,..,.--~-------== Р 
P~PV/Pt-f 

8 tl 

Фиг. 3,5. Вертикален разрез на изобарните г повърхнини. Н - над циклон, 
В - над антициклон 

делението на налягането в равнината и наклона на изобарните 
повърхнини. Нека разположението на изобарите е такова, както 
на фиг. 3,6, т. е. налягането расте отляво надясно. Това . озна
чава единствено, че изобарните повърхнини са наклонени към 
страната ва високото налягане. Лесно може да се види, че 
обратният наклон, представен с пунктираните линии, е нев1,,з- · 

можен, защото, _ както казахме, налягането винаги намалява с 

височината. Наклонът сс на самите изобарни повърхнини е много 
малък. При отсъствие на вятър сс=О. 

Най-чес'l'о карти на разпределението се чертаят за редуцира

ното към морското ниво атмосферно налягане. Подобни карти 
могат да се построят и за други височини в атмосферата, напри-

lltlCKO 
налягщ;е 

{lf) 

f005' 

оисоко налягане 
{В) 

990 995 !000 1005 

Фиг. 3,6. Връзка между наклона на юсбарни1е повърхнини и положението 
на изобарите 

мер 1, 3, 5 и т. н. km. Освен това използуваните данни могат да 
бъдат от едно срочно наблюдение, средни за даден месец, сезон, 
година или по-голям период. Примерна карта на изобарите над 
обширен географски район е представена на фиг: 3,7. Разглеж
дайки една такава карта, откриваме: 
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а) Сгъстяване и разреждане на изобарите. Както е изнестно, 
по това може да се съди , за степента на изменение на налягане
то в хоризонтално направление. Редките изобари показват слабо 
изменение и обратно. Количествена характеристика за това ехо
ризонталният баричен градиент 

Фиr. 3,7. Хоризонтален ра зрез HII изобарните повърхнини (схема на основните 
барични области) 

(7,1) 

където п е нормалата към изобарите. В метеорологията за поло
жителна нейна посока се избира тази, която сочи към област
та на по-ниското налягане. 

б) Системи от една или няколко затворени изобари с висок0 
или ниск.о налягане в центъра (антициклони или циклони). Съ _ 

---->-

гласно казаното по-горе, в циклоните векторът О е насочен към 
центъра, а R антициклоните - към периферията. Освен това, как
то показват наблюденията, хоризонталните градиенти в циклони
те са по-големи от тези в антициклоните, т. е. 

(7,2) Оц >Оа . 

в) Области с И- или V-образна форма на изобарите, които 
обикновено се наблюдават в перифериите на циклоните и анти
циклоните. В първия случай те са долини на ниско, а във втория
гребени на високо налягане. 

г) Седловинна област. Това е областта между две двойки цик
лони и антициклон,и, разположени в шахматен ред (фиг. 3,7). 

Разгледаните четири групи конфигурации на изобарите пред
ставляват основните барични образувания. 
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Особено полезни се оказват методите за картографиране на 
атмосферното налягане при изучаване на географското му разпре
деление при земята и във височина (вж. rл. XVII) по многогодиш
ни средни данни. Картите на разпределението на налягането над 
определена територия, построени по данни от срочните наблюдения, 
намират приложение при ежедневната прогноза на времето 

(вж. r л. XVI). 

t § В . ГЕОПОТЕНЦИАЛ. ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
В предишния параграф беше споменато, . че геометричната 

височина на изобарните повърхнини служи като една обобщена 
термобарична характеристика на тяхната топография. В метео
рологията вместо нея се изттолзува т . нар. динамична височина. 

Тя се въвежда посредством понятието потенциал на силата на тежест
та или, както се казва накратко, zеопотепциал. Така се нарича 
работата, която се извършва при издигане от изходното (морско) 
ниво на единица маса в полето на силата на тежестта до опре

делено ниво в атмосферата. 
Силата на тежЕ'стта във всяка точка с координати х, у, z от 

атмосферата може еднозначно да бъде характеризирана чрез за
даването на геопотенциала Ф(х, у, z) в тази точка. В общия случай 
Ф може да зависи и от времето t. Уравнението Ф(х, у, Z)=const, 
което може да се запише още във в.ида z=f(x, у), определя една 
повърхнина, във всички точки на която геопотенциалът има една 

и съща стойност. Тя се нарича изопотенциална или повърхнина 
на ниво, а в метеорологията - zеопотенциалпа повърхнина. При
мер за такава повърхнина е повърхнината на океаните и моретата 

при липса на вълнение. 

Геопотенциалните повърхнини имат сJJедните по-в~жни свой
ства: 

1. Във всяка точка на геопотенциалната повърхнина силата 
иа тежестта е насочена по нормалата към нея в тая точка. 

2. Поради това, че функцията Ф(х, у, z) е еднозначна, гео
поте11циалните повърхнини не се допират. През всяка точка минава 
само една такава повърхнина. 

3. При движение по геоnотенциалната повърхнина работа 
против силата на тежестта не се върши. Ако обаче единица маса 
се издигне от една геопотенциална повърхност Ф= А =const на 
друга, безкрайно близка до нея, където Ф+dФ=A 1=const, то 
независимо от пътя на движение ще се извършва работа dW =gdz, 
където dz е разстоянието по нормалата между двете повърхнини. 
Съгласно закона за запазване на енергията тази работа ще отиде 
за изменение на потенциалната енергия на издигащите се части

_ци, така че според дадена то по-горе определение dW = dФ, или 

(8,1) dФ=gdz. 
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.. 
Следователно Ф(х, у, z) характеризира потенциалната енергия: на 
въздушните частици, ра·зположени в дадена точка. 

За фиксирана двойка геопотенциални повърхнини dФ=const. 

----, 
2 

о Ф, Ф2 
Фиг. 3,8. Взаимно разположение на 
повърхнините Z= const (1) и Ф= сопst 

(2) 

(8,1 ') 

Следователно и 

gdz=const, или dz 
con ·st 

g 

т. е. разстоянието по нормала

та между две съседни безкрай
но близки геопотенциални по-
върхнини е обратно пропорцио
нално на земното ускорение. 

Където g е голямо, там dz е
малко и обратно. Понеже g е 
крайно, dz не може никога да 
стане равно на нула, или по

върхнините не се допират и пре

сичат, коет() се твърди и в т.2. 

4. Известно е, че от еквато-
ра към полюса земното ускоре

ние расте. Тогава от (8, 1 ') следва, че по посока на полюсите геопо
тенциалните повърхнини ще се сближават, а най-раздалечени ще 
бъдат над екватора. 

5. Геопотенциалните повърхнини не съвпадат с повърхнините 
на еднаква геометрична височина (фиг. 3,8). Действително, ако 
приемем условно, както това се прави в метеорологията, че гео

потенциалът на морското ниво е равен на нула, то от (8, 1) ще 
имаме 

z 

(8,2) Ф = J gdz. 

о 

Ако тук g(z) заместим с (1,7) и извършим интегрирането, ще по
луqим 

(8,3) 
ф 

или z=---Ф~ 

go•- а 

• 

От втората формула следва, че дадена геопотенциална повърхни
на Ф=const над екватора се намира чо-високо над земята, защото 
там g0 е по-малко, отколкото над полюса, където тя се спуска. 

Поради това две точки А и В (фиг. 3,8), намиращи се на една и 
съща височина над морското ниво, лежат на разJ1ични геопо

тенuиални повърхнини и следователно имат различен запас 

от потенциална ~нергия. Понеже силата на тежестта е перпенди
кулярна на изопотенциалните повърхнини, то, както се вижда o'r 
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фиг. 3,8, g ще има тангенциална компонента относно повърхнини
те на еднаква надморска височина z. Под нейно влияние една 
сфера, поставена на някоя от тези повърхнини, ще започне да се 
търкаля по нея от полюса към екватора. 

От казаното дотук става ясно, че динамичните условия, при 
които се намира една материална точка в атмо.сферата, се харак
теризират еднозначно с геопотенциала в тая точка, а не с гео

метричната и височина над морското ниво. 
За неголеми височини -в атмосq.,ерата z/a<t,_ 1 и вместо (8,3) 

можем да напишем 

(8,4) ~gz: 

Вижда се, че в системата SI единицата за геопотенциал е 
m2/s2

• В метеороm)rичната практика обаче по-често се работи с 
геопотенциална (динамична) височина (бележи се с Н или Z), 
представляваща отношение на геопотенциала Ф към нормалното 
(стандартно) земно ускорение g0=9,80665 m/s2, обикновено за
кръглявано на 9,8 m/s2, т. е. 

(8,5) 

или 

(8,6) dH=dФlg0 = (glg0)dz. 

Следователно геонотенциалната величина Н на дадена изобарна 
повърхност р = const има размерност на дължина. Затова нейната 
единица се нарича геопотенциа,лен метър (съкратено гп. м или 
gp. m). Понеже glg0= l, то до височина примерно 30 km в атмо
сферата стойностите на Ни z числено практически не се разли
чават. Нар ::-д с единицата геопотенциален метър се използува и 
геопотенциален декамеп~ър (съкратено гп. дкм. или g0p. dkm). 

(8,7) Н gp.· dkm = 0,1 (glg0 ) z 

g 
="ggz, 

като z се измерва в метри. 
Ако приемем, както · беше 

_уговорено по-горе, че геопотен

циалът на морско ниво е нула, 

то абсолютен геопотенциал Ф Р 
на изобарната повърхност р 
= const се нарича нейната дина
мична височина над морско ни

во. Относителен геопотенциал 
фР на изобарна повърхност 
Р• 

Очевидно 

Фиг. 3,9. Абсолютен и относителен 

геопотенциал на изобарните повърхни
ни 

p = const се нарича превишението:и в геопотенциални единици над 
някоя друга повърхност р0= const (фиг. 3,9). Геопотенциалът оче
видно е адитивна величина 
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Например 

ф 500-ф 850+ф700+ф500 
1000 - 1000 850 700· 

Това му свойство се използува за разделяне на атмосферата на 
тънки слоеве за по-детайлно изследване. 

'~ ~- 9. БАРОМЕТРИЧНА ФОРМУЛА НА ГЕОПОТЕНЦИАЛА . 
/ КАРТИ НА БАРИЧНАТА ТОПОГРАФИЯ 

j • 

От казаното в § 8 е ясно, че геопотенциалаата височина на 
иаобарните повърхнини не може пряко да се измерва. Тя се из
числява по данни за температурата и налягането. За да получим 
формулата, по която стана това, ще използуваме уравнението на 
атмосферната статика dp = - pgdz. Обединявайки го с (8,1), мо
жем да напишем 

(9,1) 
dp dp 

dФ= - -- - =-.RT- = - RTdlnp, 
р р 

, 
или в интегрална форма-

Р, 

Фр, -Фр, = Rj Т dlnp. 

р, 

Заменяйки температурата със средната барометрична температура 
Те в слоя между изобарните повърхнини р1 и р2 , ще получим* 

(9,2) 

където Фр, и Фр~ са абсолютните . геопотенциа.'!и на изобарните 
повърхнини p 1 =const и p 2= const . Ако считаме, че р1 =Ро е наляга- · 
нето на морското ниво, и положим Фр0 =О, като вместо р2 пишем 
р, формулата (9,2) се записва във вида 

(9,3) 

и определя абсолютния геопотенциал на изобарната повърхност 
p = const. 

От друга страна, от адитивното свойство на геопотенциала 
следва, че Фр,-ФР, __:ф:: , така че формулата 

(9,4) 

- Т1+ Т2. 
~- При практическо използув11не на (9,2) Те се отъждествява с т=-2-
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ще определя относителния rеопотенциал на изобарната повърх
ност ·p 2 =const над изобарната повърхност р 1 =const. Формулите 
(9,3) и (9,4) носят името барометрич,ни формули за геопотен
циала. 

Ако измерваме Ф в rеопотенциални метри (gp ш), заменим 
натуралния логаритъм с десетичен и заместим газовата константа 

R с числената и стойност, формулите (9,3) и (9,4) се записват в 
по-удобен за изчисления вид: 

(9,5) 

Нр =67,4 Те lg Ро (gp. m), 
р 

НР, =67,4 lg ____JJ__1_ (gр.ш). 
Р, Р2 

От (9,3) се вижда, че абсолютният rеопотенциал на изобарна по• 
върхност p=const зависи от средната температура на въздушния 
слой nод нея и or налягането на морск~то ниво, като тая зависи
мост е права, т. е. Фр расте с увеличаването на Те и р0 и обрат
но. Обаче промените на температурата Те и налягането р0 участ• 
вуват с различен приноt в промените на Фр . 

За да установим това, нека лоrаритмуваме (9,3) и след това 
да диференцираме : 

dФ Р dT е dpo/Po 
--= - +--
фр Те ln J!_o_. 

р 

Като заместим Фр с (9,3), получаваме 

(9,6) 

(',7) 

dPo 
Ро 

Да разгледаме отначало два частни случая. 
1. Средната температура остава постоянна (dTe =0). Тогава 

d Фр=RТ dpo - · 
, Ро 

Понеже в дясната страна не фигурира р, то при дадено измене
ние dp0 абсолютният rе-опотенциал на всички изобарни повърх
нини ще се измени с една и съща величина. При Ро= 1000 mbar, 
dp0= 1 шЬаr и Те=1273°К d Фр=80 m 2/s2 = 8,15 gp. m. 

2. Налягането на морското ниво не се изменя (dpfJ= O). Тогава 

(9,8) d Фр = R ln J!Q__ • dTc. 
р 

Вижда се, че едно и също изменение на температурата оказва 
различно влияние на различните изобарни повърхнищ1. Повече се 
изменя абсолютният геопотенциал на по.високо разположените 
изобарни повърхнини, защGто налягането р е по-малко, и обратно. 
Самата средна температура · в този случай не оказва влиян~е, тъй 
като не фигурира в (9,8). 
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, При dTc = 1°, р0 = 100'0 шЬаr и р=700 mbar получаваме съ
щото изменение на геопотенциала, както и в предишния случай -
dФр:::::::::8,15 gp. m. 

в:общия случай е в сила формулата ( 9,6). Изчисленията по 
нея показват, че ако налягането при морското ниво варира около 

1000 mbar при dTc=1°, приносът на „термичния фактор" в изме
неш1ето на Фр е по-малък от този на „динамичния" при dp0 
= 1 mbar, когато р ~ 800 mbar. При 700 ::; р < 800 mЬаr .:_t :Двата 
фактора имат еднакъв порядък, а при р < 700 mbar термичният 
фактор превишава динамичния толкова повече, колкото е по-ви
сока изобарната повърхност p=const. 

Формулата (9,6) може да се изтълкува и по друг начин. Ако 
при определянето на р0 и Те допуснем грешки съответно dp0 и 
dTc, то грешката при изчисляването на абсою<Уrния геопотенциал 
ще бъде dФр . и ще се даде с (9,6). На практика грешката при 
определянето на налягането е малка, така че можем да считаме 

dp0=-0, но средната температура Те се определя със значителна 
грешка, особено когато слоят е достатъчно дебел. Тогава съ
гласно (9, 8 J грешка dT с = 1 °С може да доведе до значителна 
стойн<_:>ст на d Фр-

За да се намали грешката в определяне1,.) на абсолютния 
геопотенциал, произтичаща, както видяхме, преди всичко от това, 

че се определя неточно средната температура, слоят въздух от 

морско ниоо до p = const се р_азделя на огделни тънки подслоеве, 
на които се определя относителният rеопотенциа.11, след което 

се сумира. Както следва от (9„4), 

d фР'= R ln Pi · dTc. 
Pi Р2 

За тънки слоеве средната температура се определя значително 
по-точно. 

Изложените теоретични положения с,п:ужат като основа за 
построяване на карти на т. нар. барuчна топоzрафия. Нека взе
мем изобарната повърхнина p=const и да с-1-едl!"ним с линии 
всички точки от нея, в които абсолютният геопотенциал има ед
наква стойност. Тези изолинии се наричат изохипси. Ясно е, че 
там, където изобарната повърхнина е изпъкнала и има куполо
видна форма, Нр ще бъде по-голямо и обратно. Следователно -
картата на изохипсите дава представа за релефа на изобарните 
повърхнини. Тези карти се наричат карти на аб салютната топо
графия и се бележат , символично с А Т500 , А Т300 • •• АТ р в зави
симост от това, дали се отнасят за изобарна повърхнина 500 mbar, ~ 
300 mbar или за какво да е друго ниво. 

в, практиката е прието картите А Т да се чертая1· за изобар
ни стандартни нива, наречени главни. Те са: 1000, 850, 700, 500, 
300, 200 и 100 mbar. 

Освен карти на АТ строят се и карти 
пография, кеито символично се означават с 
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несени разликите между геопотенциалните височини на горната 

изобарна повърхнина р2= const и долната р1 = const и са съеди
. нени с линии точките с еднакви стойности на тези разлики. Както 
следва е~т (9,4 ), тези линии фактически представляват изотермите 
на средната температура на слоя (р1 , р2), защото фР, при фик-Р, 

сира'ни р1 и р2 зависи линейно само от Те. 
На практика обикновено се построяват карти OTf~- За тях 

(9,9) Hfgg0 =67,4 Те lg 2= 20,3 Те gp. ш=2Те gp.dkm. 
/ 

Понеже ниво 500 mbar се намира на 5-;-5,5 km височина в атмо-
нsоо 

сферата, картите 1000 характеризират в температурно отноше-

ние този важен слой от атмосферата, в който е съсредоточена 
около половината от масата й. Картите АТ и ОТ се използуват 
не само за изучаване разпределението на налягането и темпера

турата в атмосферата по многогодишни данни, но и в ежеднев
ната синоптична практика \ при предсказване на времето). 

Преди всичко по , картите АТ може да се оцени разпределе
нието на налягането в хоризонтална равНiина и да се определи 

положението на об.r.астите с ниско и висоы:о налягане нз. раз
лични височини. Това се постига с помощта на съотношенията 

1 др д Ф 1 др д Ф 
(9,IO) р ах=ах• р- ду= ду , 

които се получават по следния начин: 

От дефиниuията за изDбарната повърхнина следва 
др др 

dp= -дп dn+az- dz = O, 

където п , е нормалата към изобарите в равнината хОу. Камби 
нирайки с уравнението на статиката dp= - р gdz и с (8,1 J, по
лучаваме 

(9, 11) 
1 др д ф 

- --===- ' 
PiJ dn дп 

1,соето е еквивалентно на (9,10). 
На основата на тези равенства можем да заключим, че на 

картите на абсолютната топография областите с големи стойности 
на геопотешщала съответствуват на области с високо атмосферно 
налягане (антициклони), а областите с малки стойности - на 
области с ниско атмосферно налягане (циклони). 

Аналогично на картите ОТ високите стойности на геопотен
циала съответствуват на области на топлина, а ниските-на обла
сти на студ. 

В заключение ще отбележим, че картите на абсолютната то
пография имат определени предимства в сравнение с картите за 
налягането на някакво ниво z = const не само защото позволяват 
да се оценят запасите от 11отенциална енергия на въздушните частици, 

но и, ка~;:то ще бъде показано в гл. XIV, значително улесняват изчисля
ването на скоростта на т. нар. геострофен вятър в атмосферата. 
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ГЛАВА IV 

ТЕРМОДИНАМИКА НА СУХ ВЪЗДУХ 

§ 1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ - ПЪР3И ТЕРМОДИНАМИЧЕН 

П?IНЩИ П И ПРИЛОЖЕгIИЕТО МУ В АТМОСФЕРАТА 

От гледна точка на термодин'с!.миката атмосферата може да 
'Се разглежда като огромна термодинамична машина. Тя работи 
за сметка на постъпващата от Слънцето лъчиста енергия, която 
по-нататък се превръща в термична (топлина), а след това в ме

ханична енергия вследствие на неравномерното нагряване на раз

лични участъци от земната повърхност и възникването на въз

душните течения. , С подобни преходи на енергията от един вид 
в друг се срещаме и при редица други процеси, които прtничат 

в атмосферата~ като например поглъщането и излъчването на 
лъчистата енергия, изпарещ1ето, кондензацията и др. При тези 
процеси става изменение на вътрешните параметри на избраната 
система. Те се подчиняват и могат да бъдат описани с помощта 
на общите закони на термодинамиката. 

Термодинамиката на атмосферата не е :изолирана област от 
физи'Ката. В своите изводи тя се опира изцяло на резултатите на 
физическата термодинамика, която има за задача да изучи тези 

факти и явления, които представляват статистически закономерен 

ре-зултат от събития, произтичащи в света на молекулите и ато
мите (например топлинното движение на молекулите. обус.11.авящо 
нагряването и охлаждането). Оттук следва, че за )разлика от ме
ханичните системи, които могат да се състоят от произволен 

брой (не по-малък от две) частици, термо,в,ин~амичните системи 
трябва да се състоят от таыъв брой частици, който да 
обезпеqава бързо изравняване на ефекта от случайни съби
тия в микросвета. Това, означава, че изводите на термоди
намиката не ще бъдат в сила за най-високите слоеве на атмосфе
рата, където -броят на частиците в единиiца обем е много малък. 
Обаче в долните слоеве, където протичат всички явления, имаЩ'}t 
значение за времето, ние с пълно право можем да прилагаме из

водите на термодинамиката и да използуваме получените резул

тати. 

В термодинамиката на атмосферата най-широко при1южение 
намират първият термодинамичен принцип и изводите, произти

чащи от него. В същност това е известният закон за запазване 
на енергията, който гласи: н,ев7;зможно е възникван.е или уни
щожаване на ен.ерzията, възможен е са.ма преход I т една форма 
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11 друга. Количествен израз на този принцип се явява т. нар 

уравнение на притока на ;топлина, което е и математически 

·израз на I принцип. u 

Ще разrледамеiотначало сух въздух, които по своите свой-
ства е близък до идеалния газ. Да отде

.лим в атмосферата един обем въздух с 
единица маса (фиr. 4.1), който эзнапред 
ще наричаме индивидуална въздушна ча

•стица (ИВЧ) Да означим с р; налягането, 
,с р,--плътността, с Т; -температурата на 
тази частица, а с Ре , Ре и Те - nар.аме-
1рите на състоянието на околния въздух 

в атмосферата. Често вмес1'о плътнюстта 
.се въвежд,а специфичният обем 

, 
/ 

.,~ ~ - ,7t 
, ,, - - - -

\ 
1 

,(1, 1) 

,Приемаме, че 

'V= 1 /р . 
Фиr . 4, \ . Км1 дефин и ц•1 -
ята на понятието .индиви

дуаJ1на въздушна частица" 

{1,2) P;=l= Pe, Т,. =\= Те , но Р; =Ре =Р· 

Първите две неравенетва в общия случай са очевидни Ин~ач е н;~
шата ИВЧ по нищо не би се отличавала от околния въздух. Що 
-се отнася до третото равенство, което r ласи, че налfJrане,о вътре 
в частицата е равно на атмосферното налягане в околния въздух , 
то се нуждае от доказателство. 

Да допуснем. ч е р,- =\=Ре· Тъй като на единица повърхно<:т на • 
- ---> ИВЧ отвън действува сила Ре , а отвътре -р„ и понеже Ре-Р; =\= О , 

градиентът на налягането на повърхн остта ще бъде 

(1 З) lim Ре -Р; 
, ' .111 - 0 - 1n =оо 

' където п е нормалата към повърхността. Под влиян ие н а то зи 
градиент нашата ИВЧ като цяло или част от н с: я би получи:1а 
неимо верно големи ускорения, а с1<оростта ще надвиши звv1<овата , 

което в реал ни условия не се наблюдава. Следовател но нераRен
ството Ре =\=Р; е невъзможно и остава Р;=Ре (квазистатичн о условие). 

Да вредадем сега на ИВЧ б -зкрайно маJi ко количtово то
плина dq. Една 11а-ст от нея ще отиде з а повишава не на вътре ш
ната енергия и„ на частицата с du,. , а друга част ще се и3раз

ходва за извършване на работа dw; срещу външните си.1и на 
налягане при разширяванет@ на частицата. Следователно 

( 1,4) dq = da;+ dw,-, 

което представлява най-общия.т математически израз на I при нцип. 
Както е извест.но от курсовете по термодинамика, 

du,-=cvdT,-, dw;= pdv;, 

!Където Cv е специфичната топлоемност при постоянен обем, а 
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dv; - нарастването на специфичния обем. В такъв случай уравме
нието (1,4} добива вида 

( 1,5) 

Поради това, че в метеорологията с11ецефичният обем. v не
се и:мерва, ще го изк.1почим с помощта на уравнението за състоя

нието на сухия въздух 

( 1,6) PV;=RT;, 

където R е специфичната газова константа на сухия въздух. Слещ 
диференц1'1ране : 

pdv;+v;dp =RdT;, или pdV;=RdT;-V;dp, 

и заместване в (1,5) получаваме 

(1, 7) 

При изобарен процес dp=O и съгласно (1,7) 

(_.!!._g_) =cv+R. 
dT,- p=ceшst 

От друга страна, по определение 

( :;~ ) p=const = Ср 
е специфичната топлоемност при постоянно налягане. Като срав~ 
ним десните части на двете равенства, намираме 

(1,8) 

известно като уравнение на Майер. За сух въздух* 

Cv=711,756 J,'kg.deg, 

(1,9) Сµ = 1004,' 32 J/kg.deg, 

Като имаме пред nид тезfl р~зултати, вместо (1,7) получа
ваме 

"') Неравенството с Р > cv е израз на следното: по дефиниuия специфична, 

топлоемност с е количеството топлина, необходимо за повишаване на темпера
турата на единица маса газ (вьздух) с един градус. Това количество зависи от-
начина, по който се предава топлината на системата. Ако обемът се запазва 
постоянен, C=Cv. За да се запази налягането постоянно, газът трябва да се-

разшири, при което се извършва работа. Затова и сР > cv. В SJ - системата 1: 

се измерва в J/kg.deg При произволна маса на газа се говори просто за то
nлоемност и се използуват означенията С, СР и Cv. 
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1{1,10) R dP 
dq=cµdТ- Т- ~ · 

l l р 

В тази си форма уравнението за притока на топлина намира най
шшроко приложение в метеорологР!ята . 

(2, 1) 

. \_ § 2. АIIИАБАПШ ПРОЦЕСИ В АТМОСФЕРАТА. 
· СУХОАДИАБАТЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ГРАДИЕНТ 

Съгласно (1, 10) 

т е. изменение на температурата на ИВЧ може да се предизвиl{а 
не само чрез отнемане или предаване на определено колиr;ество 

-топлина dq, но и чрез промяна на външното налягане. При това 
знакът на промtните на Т; и р е един и същи. В частния слу
чай, I<oгaro няма приток на топлина (dq=O?, • 
{2,2) 

л промените на температурата се определят единствено от про

мените на налягането. Такива термодинамични процеси се нари
•чат адиабатни. 

Атмосферните процеси, строго казано, не са адиабатни. 
Между избраната ИВЧ и околния въздух съществува топлообмен 
под формата на молекулна и турбулентf!а топлопроводност, по
lf'лъщане и излъчване, дисипаuия на механичната енергия в то-

11лина и др. Тези процеси протичат едновременно и взаимодей
,ствието им е толкова сложно, че почти не се ПФддава на точен 

термодинамичен анализ. 

Съществува обаче голяма група процеси в атмосферата, при 
които топлообменът с околната среда се оказва несъществен. 
·те са свързани с вертикалното преместване на въздушните ча

стици. В този случай изменението на ,оплосъдържанието cµdT; 
за сметка на разширяването значително превъзхожда прнтока на 

топлина отвън и последният може да се пренебрегне. Поради 
-това тази група процеси се приемат с достатъчна точност за 

.• щиабатни. Типичен техен представител е явлението фьон, за което 
ще стане дума в гл. XV. 

От уравнението (2,2) се вижда, се при адиабатно издигане 
на въздушните частици, понеже налягането винаги намалява 

,(dp<O). температурата на частиците също намалява (dT;<l1,), т. е. 
--те ще се охлаждат. Обратно, адиабатното спускане винаги е 
съпроводено със загряване. 

При адиабатни процеси уравнението на притока на топлина 
.може да се запише и в интегрална форма. Нека р0 , Т;о .съответ-
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ствуват на началното състояние на ИВЧ, ар; Т; - ца крайното~ 
Тогава според (2,2) 

Т; 

J 
Т;о 

или 

(2,3) 

Т Rfcp 

i (Р) (Р) -т .-= --,;; = Р~ 
'• 

=( L ) 
Ро 

x- ·J' 

" 

Получената връзка между налягането р и темпераrуJi)ата Т; ттри 
адиабатен процес се нарича уравнение на Поасон или уравнениt!: 
на сухата адиабата. Използувайки уравнението на състояние'( 1,6) 
и (2,3), лесно се получава още 

;(.: 

(2,4) tJ- ( р . ) 
' Ро,. = . @;: / . 

Обаче (2,3) дава изменението на температурата в зв-висимост
от, налягането, докато за много метеорологични цели е необхо

димо като независима променлива да се разглежда не р, а висо

чината z. Това се налага от обстоятелството, че най-големи из
менения на налягането в частицата с,ават при преместването ИI 
по вертикалата. 

И така ще считаме, че околнатэ атмосфера е в покой, а ИВЧ 
се движи по оста z, която насочваме FiaFope. Приемаме, че са в: 

сила квазистатичните условия, т . е. частицата се движи толкова, 

бързо, че температурата и плътността и не успяват да ~е израВr 
нят с околните ( T;::j= Те, р;Ф Ре), и същевременно 110лкова бавно, 

дрi дре др 1' u 

че на всяко ниво Р; =Ре=Р и дz-=-дz-= -дz - . ъи като реални-

те скорости са далеч по-ниски от скоростта на звука, то послед

ното условие, както показахме в § 1, е в сила. Геометрически, това~ 

означава, че изобарните повърхнини при движението на ИВЧ не: 
се променят, докато например изотермите се деформират. 

Вwсочинаrа z ще въведем в (2,2) с помощта на уравнението, 
на статиката 

(2,5) 

Тогава 

(2,6) 
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което представлява едно диференциално уравнение iЗ Т;, То оба
че не може да се интегрира точно поради това, че в общия слу
чай видът на функцията Те е неизвестен. Индекоът „а" указва 
изрично, че процесът е адиабатен. 

Сухоадиабатен градиент се нарича понижението на темпе
ратурата на ИВЧ при издигане, отнесено към (единица път, т. е. 

(2,7) 

От сравнението на (2,6) с (2, 7) намираме 

g Т; 
Уа= -с т- . 

Р е 

(2,8) \ 
Следователно в общия случай Уа е променлива величина, зави

сеща от отношението Т/Те. Ако през цялото време на движе
ние Т;= Те, то 

('2,8') Уа = _д_= l deg/100 m. 
сР 

В действИ1елност обаче Т;ФТе. Но понеже в (2,6) фигурира 
отношението на тези трицифрени числа, която не се различават 
много помежду си, с достатъчна точност можем да положим 

т . 
т: = 1 и тогава съгласно (2,7) ще имаме 

(2,9) 

където Т;0= Т; (0). Това ще бъде законът, по който намалява 
1емпературата с височината в адиабатно издигаща се въздушна 
частица. Графически той ще се изобрази с една права линия, на
речена суха адиабата и представляваща в случая кривата на състоя
ние на издигащата се ИВЧ. -

Точното решение на (2,6) е възможно само в някои частни 
случаи. Например: 

а) Te=Teo=const. Тогава 

Т; (z) = Т;0 ехр ( - ~ z) • 
б) ИВЧ се издига в политропна атмосфера: Те (z)=Te0-yz· 

Тогава 

(2,10) 

Само при z~ Нп = -
1
- = Тео тази формула преминава в (2,9), и 

ап 1 
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то ако Т;о= Тео· Температурата на ИВЧ ще се изравни с тая на 
<>колната среда (Т;= Те = Те0-уhт) на височина 

(2,11) 

_У_ 

При Т;0 > Ten тази височина съществува (k т > 0) само когато 
r < Уа. Политропна атмосфера, за която у=уа, се нарича адиа
батна. 

В съвременния анализ на метеорологичните процеси често в 
качеств·ото на вертикална координата се използува налягането р 

вместо височината z (поради еднозначното съответствие между 
тях). Затова наред с у , дефиниран с (2,7), може да се въведе и 

• а 
,,изобарен", сухоадиабатен температурен градиент YPa=(dT;jdp)a. 
От уравнението на Поасон (2,3) получаваме 

(2,12) 
т \/" 

Ура = р:о ( ;о ) 
Следователно за разлика от Уа в приближението (2,8'), Ура не е 
константа. Обаче 

{2,13) 
d lп Т. х-1 

- d 1- ' =--= 0,291. 
пр х 

§ 3. ПОТЕНЦИАЛНА ТЕМПЕРАТУРА 

П01енциална се нарича онази температура, която ще_ приеме 
~ ако <!д!:'абатно се премести 01 изходното си ниво (р, Т;) 
до стандартно ~иво 1000 mbar. ~ се означава с 0. ):ледователно -
началното и състояние се характер~~рите (р, Т;), а 
крайното - с (1000, 0;) и според формулата на Поасон (2,3) 

. R R -

~=( 1000 ) Ср, ИЛИ 0; = Т; ( 1000) ср • 
(3,1) Т; р р 

Както се вижда, 0; зависи от два параметъра: Т; и р. Това 
я прави удобна като индекс за сравнение на термодинамичното 
състояние на две въздушни маси, още повече, че тя притежава 
едно забележително свойство, за което ще стане дума по-долу. 
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Пресмятането и се извършва с помощта на готови таблици и но
мограми. Потенциалната температура не се измерва. 

Аналогично се въвежда и понятието потенциална плътност р0 
,с помощта на второто равенство (2,41: / 

{3,1') 
1000 

11
" Р11 = р; (-Р-) 

Това е плътността, която ИВЧ ще има на ниво 100) mbar, съот
ветствуваша на температурата 0. 

Когато не разполагаме с такива таблици, 0 може да се пре
•сметне приблизително на основата на (2,9). Съгласно това урав
нение, когато една въздушна маса се спусне от ниво z, където 

е имала температура Тt (z), до г = 0, тя ще се загрее с 0,0lz. Уа = 
= 0,0lz, защото Уа = 1 deg/100 m. Ако се намираме близо до мор
ското ниво, то при z =0 р0 = 1000 т bar, така че 

{3,2) 0; ~ Т; (z) +r а z, 
като z се измерва в стотици метри. В противен случай при 
р0 ф 1000 mbar трябва да се въведе допълнителна корекция ЛТ; 
в дясната страна на (3,2), която съгласно (2,2) ще бъде 

RT; др 
д Т-=~- Лр=-· - , Лр=lООО-р 0 , 

l рСр 12,5 

така че за по-точни пресмя-тания 

(3,3) 

Понеже I д р I е от порядъка на 10- 20 mbar, то д Т; = 1-2°С. 
Получената по този начин приближена стойност на 0; ще бъде 
·толкова по-надеждна, колкото околната атмосфера е по-близка 
до адиабатна. 

Потенциалната температура притежава забележителното свой
ство консервативност - при сухо адиабатно преместване на една 
и същаИВ"Ч Э; остава неизменно. За да докажем това, нека ло
гаритмуваме и диференцираме (3,1): 

(3,4) 
d 0; dT; 

т=---г:-
R dP 

-- - ~ • 

Използувайки (1,1 О), записваме това уравнение във вида 

{3,5) 
d 0. 

dq=cpT; -f- · 
l 

При адиабатни процеси d q= О и следователно 
(3,6) d0;-:0, 0; = const. 
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В същото време молекулната температура Т„ на частицата се

изменя. Както следва от дефинициите на 0 и р8 , в сила е равен-

d О d Ре 
ството ~

0
- = -~, откъдето следва, че при адиабатни проце-

си потенциалната плътност р8 също е консервативна характери

стика, т. е. p
8
=const и d р0=0. 

Това свойство на потенциалната температура има голямо· 
практическо значение, защото дава възможност да се разпознава 

една въздушна маса и да се проследява нейното · движение в 
атмосферата. Ако при това движение се установи, че потенциал
ната температура на въздушната маса се е изменила, това съ

гласно (3,5) ще бъде указание, че процесът не е протекъл адиа
батно, а се е извършил топлообмен с околната атмосфера. 

Потенциалната температура притежава и друго важf:(о свой
ство. Ако dplp от (2,5) заместим в (3,41, ще 'имаме 

или 

(3,7) 

Да означим 
1 

(3,8) 

където 

Т.-Т 
dE1=cpdT1 ; dФ=gdz, dE = 'Т е dФ, 

е 

Е; =срТ; +const е 
ф 

топлосъдържанието · (енталпията) на ИВЧ, 
потенциалната енертия на частицата trео

потенциал) и 
Е енергията на неустойчивост, физическият

смисъл на която ще бъде изяснен в § 7 ~ 
гл. VI. 

Тогава вместо (3, 7) ще имаме 

d 0. 
срТ;-0 '-. = dE1 +(dФ+dE) 

l 

или 

(3,9) 
d 0-

СрТ; -
0

-' = dll;, 
l 

където ll; =Е; +(Ф+Е) е пълната енергия на ИВЧ, отнесена към 
единица маса. 

Полученото уравнение (3,9) показва че изменението на по
тенциалната температура е еднозначно свързано с изменението на 
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запаса на пълната енерги5:1 на ИВЧ. Понеже при адиабатни про~ · 
цеси d 0=0, то и 
(3,10) ll;=E;+(Ф+E)=const. 

§ 4. ВТОРИ ТЕРМОДИНАМИЧЕН ПРИНЦИП . 
. ЕНТРОПИЯ И ВРЪЗКАТА И 

С ПОТЕНЦИАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА 

Една от многото словесни формулировки на II принцип, . 
както е известно, гласи: ,,Невъзможен е процес, единственият 
резутат от който би било превръщането на топлината в работа.'" 
На технически език това означава, че не може да се построи дви• 
гател, който да превръща всичката енергия, черпена от цего пол. 
формата на топлина от някакъв резервоар, в работа. Ако такъв. . 
двигател можеше да се построи, то той би могъл да снабдява с · 
енергия всички заводи по земното кълбо за сметка на топлината 1. 

на океините и след 170 000 години температурата на водата ще 
се понижи само с 1 °С. Поради това идеята за построяване на 
такъв двигател е била твърде съблазнителна, но естествено обре
чена на неуспех. За илюстрация на тази формулировка нека при--· 
ведем още един ярък пример. Известно е, че кинетичната енер
гия на падналия върху земята камък се превръща във вътрешна,. , 

обаче никога не се наблюдава обратното - той сам да се из
дига нагоре, при което единствено сле·дствие от това да бъде·· 
известно понижение на температурата на почвата на мястото, . 

където е лежал, макар че това не противоречи на I принцип. 
Докато I принцип постулира, че енергията преминава само от · 

един вид в друг, като количествено се запазва, I принцип дава • 
укаэаж,iе-за посоката, ·-вкоЯ'Т'о-ттротмчат--"ftр0несите. Това е отра
зено в друга, равнозначна словесна формулировка на този прин- . 
цип: ,,Невъ~можен е самопроизволен процес на отнемане на то- · 

плина от един студен резервоар и предаването и на tдин топъл." 
Тя е дадена от Клаузиус. ' 

Вторият принцип също , намира широко приложение в метео- • 
ролоrията. Редица атмосферни процеси, протичащи във влажен 
въздух, са съпроводени с появата на вътрешни източници на , 

топлина, като е възможен преход на вътрешната енергия в меха

нична. Тези процеси, както и въпросът за условията, при които- , 

се намират в равновесие различните фази на водата в атмосфе
рата, изискват при анализа им използуването на II принцип. 

Както се показва в курсовете по термодинамика, съществува 
такава физическа величина S, наречена ентр<>пия, която се явява ., 
функция на състоянието на системата, така че ако последната.~ 
премине от състояние А в състояние В, то 

в 

(4,1) Sв-Sл= .г -~- • 
А 
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'При кръгови обратими процеси 

(4,2) 

· и ентропията остава постоянна. При необратими процеси S расте. 
От ( 4,2) следва, че 

(4,3) 

където dS е пълен диференциал. 
Уравнението ( 4,2) е най-разпространената математическа форма 

на II принцип. Ще покажем, че само за сухия въздух, който раз
глеж п:аме като идеален газ, II принцип може да се изведе or 
първия. 

За целта трябва да се докаже, че в този случай dq ! Т с-е 
явява пълен диференциал. Съгласно (\,5, (1,6) и (1,10) имаме 

·( 4,4) 
dq dT dv dT dp dP dv - -=с - - +R - -= с - -R - - = с -+с - -
Т vт v РТ р vp Pv' 

което може да се запише още така: 

Десните страни са пълни диференциали на някаква функuи11 на 
състоянието S, следователно М()Же да се положи ( 4,3 ). С това 
горното твърдение е доказано. 

При приложенията в метеорологи~та най-често се използува 
средното от равенствата (4,4), записано за 11збрана ИНЧ: 

dT. dp 
(4,5) dS;=Cp -т' -R - • 

i р 

· Слеа: интегриране 
Т; р 

S; = Cµln - - -Rln -- , 
Т;о Ро 

-като условно се приемп , че в началното състояние (рп, Т;0) ен
. тропията S;o= О. В метеороло,гия:rа се приема Т;о = 100°К, р0 = 

=1000 mbar, така че 

(4,6) 

За пресмятането на S 1 съществуват специални таблици . 
Интересна връзка съществу~а между ентропията и потенци

. элната температура . Сравнявайки (4,5) с (3,4), установяваме, че 

,{4 ,7) 
. d 0. 

dS,-=cp Т' или S,-=cp ln 0,- +const, 
l 
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т. е. ентропията на частицата е пропорционална на логаритъма 

на потенциалната температура. Понеже при обратими адиабатни ' 
процеси 0; = соп,t, то и ентропията няма да се изменя. Затова 
адиабатните проuеси се наричат още изентропни. 

Получените тук съотношения остават в сила и при влажен 

въздух, преди да е достигнато състоянието на насищане на парата- · 

14 
§ 5. ПОЛИТРОПНИ ПРОЦЕСИ В АТМОСФЕРАТА. 

ПОЛИТРОПЕН ГРАДИЕНТ 

Политропен се нарича този процес, при който притокът на 

топлина към ИВЧ е про!:(_ОрциQ_нален_ на променит~ на темп~р~ 
турата: 

(5,1) dq=Cп dT;, 

където Сп =const се нарича политропна топлоемност. Да намерим 
отначало зависимостта между температурата 1:1 налягането при 
такъв процес, протичащ в сух въздух. Заместваме (5,1) в (1,10): : 

(5,1') Сп dT; =CµdT; -R Т; -~Р_ • 

Понеже R=cp-Cv, то 

( с - с ) dTi =!с -с) _dP_ , 
р П 1; · р V р 

или 

(5,2) 

което се нарича уравне1-шс на политропата. С помощта на урав- · 
не1тето на състояние pv; =RT, (5,2) може да бъде приведено , 
във вида 

(5,3) pv;= const, 

като k се нарича показател на политропата. 
Придавайки на политрош-1ата топлоемност с~ ' произволн,-1 стой

ности в интервала ( О, = ), можем да опишем широка класа тtр
модиr~амични процеси в атмосферата. Най-прости от тях са 
следните: 

1 Сп = Ср, т. е. p=con<;t; процесът на преминаване от едно • 
състояние в друго е изобарен. В този случай dq=cµdT;, k = O. 

2. Сп = со , т. е. Т; =const; процесът е изотермен и k= 1,. 
pv,- = const. 

3. Сп =cv, т. е. v=const; процесът е изостеричен и k==· 
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с 

4. Сп =0, k =х=+ - адиабатен процес. 
V 

К2 кто се вижда, политропният процес е много по-общ от 
: адиабатния. 

За да намерим функцията Ti (z) при политропен процес, по
· стъпваме, 1<акт0 в § 2. Изключвайки в (5,1') налягането р посред
. ством (2, "1), получаваме 

, (5,4) ( d;; )" --
1 От друга страна, по определение политропният градиент 

•(5,5) Уп = -(dT; ) . 
. dZ п 

' · От сравнението получаваме 

, (5,6) Уп 
g 

с -с 
Р n 

· където Уа =glcp е сухоадиабатният градиент. Понеже предпола
,rаме Сп =const, след интегриране на (5,5) намираме 

, (5,7) Т; (Z) = Т;о-уп z. 

Таблица 4.1 

Политропнияг градиент I п в зависимост 011 сп 

о 0,1 0,2 i ,4 0,6 0,8 

1п /1а 1, 11 1,25 1,67 2,5 5 со 

· Особен интерес представлява случаят Сп = Cv. Тогава, както следва 
, от (5,6) и уравнението R = cp-cv, 

Yn =Yv . ~ = Г А =34,2 deg/km. 

· Следователно, ако плътността на ИВЧ остава неизменна (сп =Cv 
- е равносилно на р; = const), температурата й ще намалява при 
издигане с 3,42 deg/100 m. Този резултат съвпада с (2,6) от rл. III. 

Ако в реалната атмосфера всички издигащи се и спускащи 
- се частици изменят своето състояние политропно, · тя ще бъде 
наслоена също пол'итропно с градиент 

•(5,8) 
dT ___ е =у = const, 
dZ 



,на който за простота не пишем индекса ' ,,п". Големите градиенти 
на наслояване в приземния атмосферен слой (y>l 00 deg/100 m), 
установени от наблюденията, показват, че там съtласно табл. 9 
·процесите на нагряване протичат почти изобарно. Това има го
. .лямо зна.чение за устойчивостта на този слой, за което ще гово

рим по-нататък. 

§ 6. НЕАДИАБАТНИ ПРОЦЕСИ В СУХ ВЪЗДУХ 
ПРИ МАСООБМЕН МЕЖДУ ИВЧ 

И ОКОЛНАТА СРЕДА 

Макар и да обобщава класическата теория на адиабатните процеси, поня
·тието за политропен пропее, разц,едано в § 5, не е свърз:шо с конкретен 
физически механизъм, който може да причини отклонение от ·адиабатния ход. 
·такъв механизъм най-често може да бъде обменът на въздух, а заедно с това 
и на топлина между ИВЧ и околната среда, осъществяващ се под формата 
на увличане на околен въздух и смесване с този . на ИВЧ. 

Съвършено ясно е, че сумарното изменение i,a термодинамичните харак• 

-геристики на издигащи се или спускащи се ИВЧ ще се състои от адиабатна и 
неадиабатна компонента. Ако става дума за температурата, то гра

диентът 'У; =-dT; /dz=tra = 1 deg /km. при което 'У; =ra ±1', където 1 ' е аб
солютната стойност на неадиабатната компонента на градиента. 

Точното определяне на притока на топлина при увличане на околен въз• 

дух в ИВЧ и смесването му е специална и оше нерешена задача. Обаче той 
можt да се оцени приблизително с достатъчно прости и точни за практиката 
•{:редства. 

Действително нека движеща се ИВЧ с маdа М1 и температура• Т; вслед-

ствие на смесването непрекъснато получава топлина от околния въздух, чиято 

·температура е Т,. Този процес •може да се схематизира по следния начин 

€лементарна маса dM; се премества адиабатно от нивото р на ниво P+dp1 и 

там поради смесван ето приема температурата Т р (р+ dp1). След това отново 

.адиабатно се премества до ниво P+dp1+dp2 • Тук тя отново приема някакво 
количество топлина и т. н. На всяка ,стъпка• описаният механизъм е екви• 
-валентен на изобарен приток на топлина към елементарната маса, който би 
изменил нейната температура напри~1ер от Т ; (P+dp 1 ) до Т, (p+dp1). 

Тогава притокът на топлина на елементарен участък по вертикала та, 
отнесен към единица маса , ще бъде 

{6,1) 
dM

dq = с ( Т - Т. ) - . ----'--
Р е t М; 

и уравнението на притока на топлина ( 1, 10) приема вида 

{6,2) 
dM. dp 

ср (Т -Т1 ) __ ;_=cµdT.- RT. - ~ . 
е М; , , , Р 

·комбинирайки ю с уравнението на статиката, получаваме 

(6,3) 
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(6,4) 
dT. 
--' =-'У -а.(Т.-Т) dz а , е' 

където 

(6,5) 
1 dM; 

а.(z) =м-:- dz 
L 

характеризира скоростта на увличане и представлява важен параметър в тер

модина~1иката на неидиабатните процеси поради увличане и смесване. Както се 
вижда, при а.=0 уравнението (6,ЗJ съвпада с (2,6), а при условие, че Т;=Те, 
получаваме простия адиабатен закон ('2,9) независимо от закона, по който се 
изменя Те с височината z. Не е такова положението при разглеждания тук 

случай. 

Нека отначало считаме, че 

(6,6) a.(z)=cons~, а Те (z)=Te
0

- 1 z, 

т. е. околната атмосфера е политропна и масата на И3Ч експоненциално нара

ства с височината: Mi (z) =M;
0
e"z. Като заместим (6,6) в (6.4), получаваме 

уравнението 

(6,7) 
dT. 
--'-+а.Т.= - 1 +а. (Т 0

- 1 z) dZ L а е 

с гранично условие Т;(О)=Тю. Решенv-ето на (6,7), както лесно се проверява, 
има вида 

(6,8) 

където а =1а-'У е параметър на стратнфикацията на атмосферата. За анализа 

на реше ни ето е удобно да се въведе означението 

"д;Т=Т; (z;)-Te(z), 

където индексът .j" е въведен за означаЕане на прег-ряването на ниво z;. 
Напр~мер при z=O, о0 Т=Т;о-Тео е началният прегрев па ИВЧ. Тогава решt:
ни ето (6,8) се записва във вида 

(6,9) 
-az а -az 

Т;(z)="д0Т . е - а. - (1-е )+T,0 - 1z, 

откъдето 

(6,10) - аг а - aZ 
о Т (z)=o0T . е - - а.- (I-e ). 

При а. - О ПО.l!ученото решение преминава в (2,9). Ако а.=!сО. то градиентът 
на температурата на ИВЧ "[; = -df; /dz зависи or z. Действитет~о от (6,9) 
имаме 

(6,11) 
'У; (z)=r+(a.o0 Т +а) e-az• 

Оттук при усойчива стратификация (а>О) имаме: 

( 6, 12) 
'Ую='Уа +а.. оаТ>,а 

1;==1<1а. 
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Височината za, на която 'Т; =ra , съвпада с височината zт(а.), на която 
Т · =Т при a. =f= 0, и съгласно (6,10) и (6,11) ще се дава с израза 

l е • 

(6,13) 

,където 

•t6, 14) 

·е приближената на (2.11) формула за височината, на ко- · 
ято се изравняват температурите на ИВЧ и околния 
въздух при адиабатно издигане и устойчива страти
фикация. Получените резултати са представени графи
чно на фиr. 4,2. 

Отказът от условието а. (z) = coпst изисква 
,специално разглеждане на параметъра а. и наличието 

на някакви експериментални данни за него. Нека 
за простота приемем, че ИВЧ имат сферична фор
,ма и да означим с R i радиуса им. Тогава за масата 

им можем да напишем 

4 3 
М; (z)=з 1t R (z) Р; (z). 

Фиr. 4,2. Отклонение 
на 'Т; от 'Та в резултат 

на у,.вличане (а. =!= О) в 
устойчива политропна 
атмосфера по форму-

ла (6,11) 

Оттук и от уравнението на състоянието р i = р/ 
R.T; след логаритмуване и диференциране получаваме 

(6,15) 
3 dR; 1 dp 1 dT; 

а (z) =~ dz+p --;;z-т; dz. 

аблюденията над движението на ИВЧ в атмосферата (често наричани тер
мици) във връзка с образуването на някои видове облаци показват, че с до
статъчна точност може да с е приеме 

R; (Z)=R;o+bz . • 
Като имаме пред вид, чep-1 dp/dz=-g/RTe=-Гл!Te, и заместим заедно 

(6,16) в (6,15), получаваме окончателно 

3 Г А I dT; 3 
a(z)=--------- ---~--- , 

z*+z т„ Т; dz z*+z 

ъдето z..,=R;olb, а приближението е в сила при z < 104 rn (съгласно оценките 

о емпирични данни). 

Заместваме (6, 17) в (6,4) и получаваме обикновеното линейно диферен
иално уравнение 

6,18) 
dT; 3 3 --+-- T-=-r +-- T(z). 
dz z*+z ' а z*+z е 

сJ1учая на политропна атмосфера Te=Te0-rz при условието Т; (О)=Т ;о 
·равнението (6,18) има точно решение от вида 
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А 
(6, 19) Т; (z)=T e0-1z + (z*+z)3 

Разrледа11t1те примери показват, че при вертикалното движение на ИВЧ с ув
личанq на околен въздух условието за 11диабатност е нарушено, а законът, 
по който се изменя температурата на ИВЧ с височината Т; (z), е много по-
сложен от (2,9) и зав~си както от Те (z', така и от параметъра на увличането 

а. (z). 
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ГЛАВА V 

ТЕРМОДИНАМИКА J;IA ВЛАЖЕН ВЪЗДУХ 

\1-
§ 1. ВЛАЖЕН ВЪЗДУХ. YPABI-IEHИE НА СЪСТО,ЯНИЕТО

ВИР.ТУАЛНА ТЕМПЕРАТУРА 

В термодинамиката В-!!_ажният въздух се разглежда_ ка.то дву

компонентна механи д~тояща се от сух въздух и вод

на па а. емпературите и на двете компоненти се приемат еднак

ви и равни на температурата на сместа Т. Ще индексираме ве
личините, отнасящи се за сухия въздух, със "с", за парата с "п ", 
а rези за влажния въздух оставяме без индекс. Ще припомним, 
че за означение на парциалното налягане на водната пара се из

ползува буквата „е". 
Опитът показва, че термодинамичното състояние на една дву

компонентна система се определя от тр-!f независими параметъра. 
Всички останали характеристики моrат да бъдат изразени чрез 
тях. Аналитичният израз на тази връзка ще представлява уравне
нието на състояние. За да изведем това уравнение за влажния 
въздух, постъпваме по следния начин: 

Съгласно закона на Далтон 

(1,1) 

От друга страна, експериментално е доказано, че независимо от 
високата критична температура на водната пара, която е от ш,

рядъка на срещащата се често в атмосферата температура, фи
зическите и свойства малко се отJшчават от тези на идеалните 
газове, в съответствие с което можем да напишем уравнението 

на състоянието и 

(1,2) 
е 

Рп=~, , 
п 

където Rп е специфичната газова константа на парата. Между 
Rп и Rc съществува следната връзка: 

(1,3) fп = 1,6 Rc, Rc-;::::::,0,622 Rп, 

което ще използуваме по-нататък. 

Аналогично за сухия въздух 

( 1,4) 
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Тогава 

(1,5) 

или 

( 1,6) р 

р-е е р ( е ) р = - --+ - = - 1-0,378-
RcT Rn Т RcT Р 

pRcT = pR Т (1 +О 378_!____ ) 
е с , р , 

1- 0,378 - -
р 

тъй като в атмосферата винаги е<€;,.р. Това е търсеното уравне
. ние на състояние'то на влажния въздух. Ако въвед1::м означението 

(1,7) Tv=T(l+0,378 ;), 

(1,6) се заfше:ва във формата 

(1,8) p = pRJv 

и е напълно аналогично на уравнението на състояние на сух 

въздух Pc = PcRcT. 
У славно въведената температура Tv се нарича виртуална. 

Очевидно с нейното въвеждане подменяме влажния въздух със 
сух с температура Tv и същата плътност и налягане, каквито 
има влажният въздух. По такъв начин се запазва газовата кон
станта Rc в (1,6) и можем да използуваме известните ни форму
ли от термодинамиката на сухия въздух, замествайки само Т с 
Tv. В това се състои нейното голямо практическо значение . В 
противен случай би трябвало да се работи с променлива газова 

константа R= R с ( 1 + 0,378f ) на влажния въздух, което води до 
редица неудобства. 

Съгласно (1,7) Tv> Т, затова при едно и също р Р< Рс· При 
наситено със1ояние на парата (е=Е) 

Т -Т=0378Е(Т) Т 
V > р • 

Таблица 5,1 

Виртуална разлина Т v-T в зависимост от ти р 

1 Температура, 0с 
р, mbar 1--=w-, - 30 - 20 - 10 1 о 10 20 30 1 40 

----

1000 0,0 С,О О, 1 0,3 0,-6 1,3 2,6 4, 9 8 ,8 
500 о . о о, 1 0 ,2 0,3 1,2 

От таблицата се вижда, , че Tv- Т е съществена само при ви
соки температури. Обикновено при Земята тя не надвишава 172°, 
а във височина, където температурата намалява, е само части от 

градуса. Но това влиза в границите на точността при, аеролоrич-
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ните измервания на температурата, така че до височини 3 7 4 km 
в изчисленията вместо Т v може да се използува_ обикновената 
температура Т. Тогава и р=рс, но при високи температури и 
влажности разликата е · чувствителна. 

§ 2. СЪОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 
НА ВЛАЖНОСТТА 

В § 7, гл. I беше дадено определение на характеристиките 
на влажността. От тях най-лесно се измерва относителната влаж-

ност f = ; 1 СО % , където Е( Т) е наляг?-нето на парите в насите
но . състояние, завис1ещо от температурата. Тази зависимост е из
вестна и табулирана. Всички останали характеристики могат да 
бъдат изчислени с помощта на съотношенията, които ги свърз
ват. Да пристъпим към тяхното извеждане, използувайки уравне
нията на състояние на парата (1,2) и на влажния въздух (1,6). 

Абсолютната влажност а, определена по-рано като коли
чеството пара, изразено в грамове, което се съдържа в 1 m3 въз-
дух, ще бъде равна на 10 3рп, или • 

('2,1) а=220 - ~
1
~ 0 8 _ e~ g/ms 

Т , ' !+ос t ' 

като е се измерва в mbar, а t - в 0С. Когато е е в mmHg, 

(2,2) -1 о ·~ е / 3 
а- ' :J l+oc t g т · / 

. 1 06 
в•този случай при t = 16,4 ° С, 1 ;ос t = 1 и числено абсолютната 

влажност а е равна на пъргавината на парите е. Около тази тем
пература равенството е приблизително. 

При наситено състояние на парата, т. е. когато е =E(t), ще 
имаме a=A(t). В т_аблица 5,2 са дадени стойностите на A(t) в 
g/m3 при -40°CLtL t-40 °C. '\ 

Таблица 5,2 

Максимална абсолютна влажност A(t), g /m3 

t, 0с А, g/m3 

1 · 
t, 0С А, g/m3 

-40 о, 1 '20 о 4,847 
-35 О,'205 5 6,797 
-30 0,342 , 10 9,401 
-25 0,559 15 12,832 
-20 0,894 20 17,300 
-15 1,403 25 23,049 
-10 2,158 30 30,371 
-5 3,261 35 39,599 

40 51,117 

149 



-Друга важна характеристика е с11.ецифичната влажност. 
Съгласно даденото по-рано определение 

Рп Рп 
q=-Р-=Рс+Рп · . 

Като използуваме ( 1,2) и (1,4), получаваме 

(2,3) 
е 

q=0,622p-0,378e g!g. 

На практика, за да се работи с по-големи числа, ,водната пара се 
отнася към 1 kg влажен въздух. Тогава 

(2,3') q=622 р-0~378е g/kg. 

Понеже е<{р, то с rоляма точност 

(2,4) 

Специфичната 
(табл. 5,3) 

(2,5) 

q= 622 _!__ g/kg. 
р 

влажност при наситено състояние ще бъде 

Със специфичната влажнос11 'q е свързано отношението на 
сместа 

(2,6) Рп q 
S=-- = -- , 

Рс , 1- q 
s 

q= l+s' 

което не намира особено приложение. 
В една изолирана въздушна маса (влаrообмен с околната 

среда няма), в която процесите протичат по сухоадиабатни зако
ни, без кондензация, специфичната влажност q (а значи и s) е 
консерва1 ивна хара"теристикз на· влажността и заедно с потенци
алната температура 0 служи за идентифициране на въздушните 
маси. Затова тя намира широко приложение в динамичната и сw:
ноптичната метеорология, м'акар че пряко не се измерва, а се из

числява. 

По-горе беше 'споменато, че налягането на наситените пари 
Е зависи само от температурата, т. е. Е=Е(Т). Явния1' аналити
чен вид на тази зависимост се дава от известната емпирична фор
мула на Маrнус . 

(2,7) 

at 
ь+t 

E(t)=E0 .10 .t=T-273, 

където Е0 =6, 1 mbar, а и Ь са две константи. 
Точката на оросяване ,: заема особено място сред другите 



Таблица 5,3 

Специфична влажност Q(p, t), g/kg при насищане 
-- - --

1, оС 
'Налягане р, mbar 

1000 900 800 700 600 500 400 

-40 о, 118 О, 131 О, 147 О, 168 0.196 0,235 0,294 
-35 О, 195 0,217 0,244 О,279 0,326 0,391 0,488 
-30 0,317 0,353 0,397 О,453 0,529 0,635 0,793 
-25 0,503 0,559 0,629 0,719 0,839 1,007 1,259 
-20 0.784 0,871 0,980 1,120 1,307 1,569 1,962 
-15 1,20 1,33 1,49 1, 71 1,99 2,39 2,99 
-10 1,79 1,99 2,23 2,55 2,98 3,58 4,48 
-5 2.63 2,92 3,29 3,76 4,39 5,27 6,59 

о 3,80 4,23 4,76 5,44 6,35 7,62 9, 54 
5 5,44 6,05 6,81 7,79 9,09 10 92 13,67 

10 7,67 8,53 9,60 11,0 12 О 15:4 
15 10,7 11,9 13,4 15,3 17:9 
20 14,7 lб,3 18,4 21, 1 
25 20,0 22,2 25,0 
зо 26,9 29,9 33,7 
35 35,8 39,8 
40 47,3 

характеристики - тя се явява обобщена термохигрометрична ха-

рактеристика на въздуха. Съгласно определението и 

е=Е(,) 

и може да бъде изчислена · с помощта на таблици, съставени по 
формулата (2,7). Тя може да бъде измерена и непосредствено с 
помощта на кондензационен хигрометър. . 

С оглед на метеорологичните приложения обаче по-удачно е 
точката на оросяване да се дефинира не по отношение на изо
барен процес, а по отношение на адиабатен (изентропен) процес. 
Действително вертикалното издигане на влажен въздух, водещо 
до образуване на облаци в атмосферата, се извършва приблизи
телно адиабатно, но в никакъв случай изобарно. Поради това 
при изчисляване на височината на долната граница на тези обла
ци (нивото на кондензация) вместо , t трябва да се използува '*' 
съответствуващо на условието за адиабатност на процеса на ох

лаждаце. Очевидно '*<' вследствие увеличението на обема на 
ИВЧ при разширението. · 

В заключение на този параграф да пресметнем общото коли
чество водна пара W в стълб въздух със сечение 1 cm 2 и висо
чина z. Ще имаме 

или с оглед на (2,4) -
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Ро Ро 

W=0,622! е dp = 0,622fe. d(lnp) glcmz. 
g р g . 

р р 

Последният интеграл-може да се пресметне числено (графично) 
по аерологични данни. W дава максим~лното количество вода~ 
което може да се извали от този стъ "б. 

§ 3. ФИЗИЧЕСКА СЪЩНОСТ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ВЛАЖНОСТТА 

От седемте характеристики на влажността: абсолютна влаж
ност а, относителна влажност f, парциално налягане (пъргавина) 
н~ парите е, точка на оросsшане "• специфична влажност q, отно
шение на сместа s и дефицит на влажността d, само първите чети
ри могат да бъдат измерени пряко. При това принципите, на ко
ито почива определянето на всяка от тях, са различни. 

Абсолютната влажност се определя по тегловен метод. Съ
щността му се заключава в следното: определен обем въздух V ms: 
се просмуква през вещество, което силно поглъща водната пара. 

Ако преди опита веществото тежи т1 g, а след него m2 g, то 

_ т2-т1 / з 
а- V g m. 

Измерването на относителната влажност f почива на свой
ството на обезмасления човешки косъ~ да се удължава с увели
чаване на влажността. При това удължаването не Lтава равно
мерно. Отначало при малка влажност то е доста бързо, след ко
ето намалява. Ако д L е общото удължение при изменение на f 
от О до 100 О/о, то за междинните изменения д l, взети в процен
ти от дL, се получава: 

Таблица 5,4 

t, % о 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

~. % О 20,9 38,8 52,8 63,7 72,2 79,2 85,2 90,5 95,4 100 
ЛL 

--~------

Графично тази зависимост е представеиа на фиг. 5,1. Въз 
основа на тези резултати се построява скалата на хигрометър е 

косъм. 

Един от най-широко разпространените методи за измерване 
на влажността е п~ихрометричният,. В същност на.rшгането на па
рите не се измерва · пряко, а се изчислява, но въз основа не на 

някоя друга характеристика на влажността, а на температурата 

на сухия и „мокрия" термометър и атмосферното налягане р: ,,Мо
крият" термометър е обикновен живачен термометър, резервоарът 
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на който е обвит с непрекъснато овлажняваща се материя. Вслед
ствие изпарението от нея, което според закона на Далтон е про
порционално на дефицита на влжаността d=E-e, той ще показ
ва по-ниска температура от сухия. Причина за това е отнетата 
от околния въздух топлина, необходима за 
изпарението . Разликата в показанията ще 
бъде толкова по-голяма, колкото по-интен
зивно е изпарението. т. с. колкото по сух е 

околният въздух (по-голямо d). 
Началните параметри на въздуха, ~епо

влияни от изпарението, ще индексираме с 

,,с'', защото съответствуват на показания

та на сухия термометър, например tc, sc, ес. 
В резултат на изпарението влагосъдържа
нието на въздуха около резервоара на мо

крия термометър, който показва темпераtу

А( Ol 
А/., ;о 

ta)';-· --r-Т-Т--Т-::::,оf 

801--+--+--.-.-+-~-

О 20 //0 fxl 80 f(}(Jf% 

Фиг. 5, 1. Зависимост 
на л 1/Л L в ¾ з а обез
маслен човешки ко-

ра tм ф tс, става максимално - Sм и Ем (наси- съм от относителната 
щан е ). За времетраенето на измерването, влажност / в ¾ 
което е от порядъка на 1 min, атмосферно-
то налягане оста Ra неизменно, поради което проце с;ът на из

парение и топлоотдаване протича изобарно. При тези условия е 
в сила формулата 

(3,1) 

където В се нарича психрометрична константа, а самата формула -
психрм;tетрuчна ф'ьрмула. При t = 0°С и р= 103 mbar В =0,63 . 
10- 3 mbar/deg. Изчисляването на ес по този начин става с по
мощта на специални психрометрични таблици. 

Психрометричнинт метод изисква точно измерване на темпера
турата. Грешката от 0,1 ° води до 10-:-15 % грешка при ес. Освен 
това при t < 0°C мокрещата м~терия замръзва и условията на ра
бота на прибора се нарушават. _Затова този метод е удобен и 
широко се използува само при положителни температури . 

Що се отнася до точката на оросяване ., както се спомена 
в края на § 2, тя се измерва с помощта на кондензационен хи
грометър. Принципът е следният: охлажда се метална повърх
нос·т, докато парата в граничния слой около нея се насити и за
почне да кондензира върху нея във вид на капчици роса. В този 
момент се измерва температурата на охладената повърхност, коя

то съвпада с ,. Основен източник на грешки тук е неточното оп
ределяне на момента на започване на кондензацията и темпера

турата на охладената повърхност. Построени са много прибори 
на този принцип, но малко от тях са пригодени за работа в ес
тествени условия. 
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§ 4. АДИАБАТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО 
НА WIAЖEH В'ЬЗДУХ ПРИ НЕНАСИТЕНО СЪСТОЯНИЕ 

НА ВОДНАТА ПАРА 

В предишните парэграфи се твърдеше, че термодинамичното състояние 
на влажния въздух, преди да е достигнато насищане, се изменя по сухоадиа

батните закони. Да докажем това твърдение: 
Вземаме 1 g влажен ,въздух, съдържащ qi g водна пара. Той представлява 

•смес от (Ji-q;) g сух въздух с па р циално налягане p-ei и qi g 11 одна пара с 

налягане е;· Индексът .i", както и преди, показва, че величин ите ( се отнасят 

.за избраната ИВЧ, с единична маса I g. Ако на нея придадем количество топ
лина dq, то може да се раздели на две части : dQ1 на сухия въздух и dQ2 на 
парата. Написваме уравнението н а притока н а топлина (1,10), rл. VI съответно 
за (1-q;)g сух въздух и q; g водна пара: 

d(p _:_e .) 
{4, 1) dQ1=Cp(1-q.)dT,-RcT-(1-q.)-- -1 

l l I l p-ei • 

de. 
,(4,1') dQ2 = Cpnq.dT.-Rn T.q ___ , 

l l l l е. ' 
l 

където срп и Rn са специфичната топлоемност и rа ;ювата константа на водната 

ПDра . · 
Тъй като предполагаме, че движен.ието се извършва без обмен с околната 

среда, то 

откъдето 

е. 

q. = 0,622 - ' =coпst, 
l р 

1}:5; =~; _ dp = 0 или 
q; е; Р 

От друга страна, поради това, че e;<ff;,P, 

d(p-e;) dp 

Онит?йки също (1,3) и това ,че cpn ~ l,83 ср, ще имаме 

Понеже dq = 0 (адиабатен процес), 

Условията 

(4,2) 

dT; Не 1+0,6q; dp 
---Т: =ср 1,-0,ISЗq; - ;; • 

за квазистатичност на движението и (2,5) водят до 

dT; _ g 1 + 0. 6q; Т; 1+0,6q; 
dz- -с; 1+0,83qi те= -ra 1 +0,83qi 

Този израз се от личава от (2,6), rл. VI само с дробния множител , зависещ от 
qi" Понеже в атмосферата всякога q; < 0,04 g/g, 
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f+O,бq; =l 
l+0,83q; • 

Следователно при адиабатно издигане на влажен въздух, в който парата е в не
наситено състояние, температурата се пониж11ва практически с 1 deg/100 m, как
то при сух въздух. При спускане ще имаме загряване с 1 deg/100 m. 

~ § 5. АДИАБАТНИ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВЛАЖЕН ВЪЗДУХ 
U ПРИ НАСИТЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНАТА ПАРА. 
ВЛАЖНОАДИАБАТЕН ТЕМПЕРАТУР~Н ГРАДИЕНТ 

При измене~ие на термодинамичното състояние на влажен 
въздух престават да бъдат в сила сухоадиабатните закони, щом 
<:е достигне до насищане на парата. Тогава започва кондензация 
на излишната влага, с1:,проводена с. отделяне на топлина. Появява 
се следователно вътрешен източник на топлина. Нивото в атмо
сферата, на което започва този процес, се нарича кондензационно 
ниво. Практически то съвпада с височината на долната граница 
на облаците над земята. Методите за неговото определяне ще 
61:,дат разгледани по-нататък. . 

Ако продуктите на кондензацията остават вътре в избрания ( 
обем, процесът е строго обратим - системата може да се приведе ' 
в началното си състояние по обратен път. Такива процеси се н'i:J 
ричат влаж:ноадиабатни. 

Ако продуктите на кондензация напускат обема, тогава про
цесите са необратими и носят името псевдоадuабатни. Термоди
намичният анализ при тях е по-труден, особено ако не се знае 
«аква част от водата е напуснала обема. Тук ние ще разгледа-
ме първия вид процеси. . 

Избираме, както в предишния параграф, една ИВЧ с маса lg 
и специфична влажност Q;. Общото и влагосъдържание остава 
постоянно, изменя се само съотношението между течната и газо

вата фаза на водата. При кондензиране на пара с маса dQ; · се отде
ля топлина LdQj. Уравнението на притока на топлина, записано за 
ИВЧ,щебъде 

(5, 1) 

откъдето за ентропията s; на влажната ИВЧ ще имаме 

или 

, dT; dp L . L 
dS =с ~ -R --+- - dQ-=dS+ - dQ-

; Р т; с Р т; ' , т; , 

LQ. 
s;=s;+т+coпst, 

l 

кое-rо представлява важна връзка между ентропията на сухия 

въздух S; и тази на влажния s;. 
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Използувайки (2,5), гл. IV и това, че dq=O (приток на топ
лина отвън няма), записваме (5,1) във вида 

(5,2) dT; _ g Т; L dQ; 
1 dz Ср Те Ср dz 

За влажноадиабатния градиент въвеждаме означението 

, ( dT; ) 
Уа=- ciz а· 

Тогава 

(5,3) 

От физически съображения следва, че у~<Уа, тъй като отде

лящата се скрита топлина при кондензацията компенсира до из

вестна степен охлаждането поради адиабатното разширение. Да 
докажем, че това наистина е така. 

Тъй като парата е в наситено състояние (главните букви Q; 
и Е; показват това), то според (2,5) 

Е. 
Q=0622 ~ ' , 

' ' р 

откъдето след логаритмуване и диференциране по z намираме 

I dQ; _ 1 dE; dp 
Q; dz Е; dz р dz 

Понеже E,-(z)=E,-[T;(z)] и е в сила (2,5), гл~ IV, 

~Q;__=Q- ( 1 dE; dT; g ) 
dz ' Е d.T~. dz +Rl' ' 

l 1 С е 

или 

(5,4) 

Замествайки това в (5,3), получаваме едно просто уравнение 33' 

у~: 

, ( LQ; dE; ) LQ; g 
Уа l +ст. dT - =уа+ с R------Г' 

р 1 , Р с е 

( Уа= { - ~- - ), 
D е 

откъдето намираме (Q;=0,622 Е/р) 

. L Q; 

l+Rc т~ r: =у а __ L_Q_; - d- E- ,-. 
1+ --· ~ 

срЕ,- dT,-

(5,5) 
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или 

(5,6) 

където 

' 0 622 LE; 
а = ' гт-. • 

С 1 

са величини с измерение на налягане, които растат с увеличава

не на температурата. 

Ще докажем , че за реално срещащите се в атмосферата температури ви
наги а' < Ь'. Образуваме отношението 

" 

а' с dT; /Т; 
- р 7;,--R---; dE ;fE; 

Обаче от известното в термодинамиката на фазовите превръщания на водата 
уравнение на Кла узиус - Клапейрон, което ще изведем в гл. IX, имаме 

dE L dT 
т=я--ут · 

rr 
(5, 7) 

Известно е също така , че скритата топлина_ на парообразуване L не е постоян
на, а зависи от температурата, като 

(5 ,8) L(t)=L0-0,6t. 

Припомн яй ки , ч е cp = l03J /kg. cteg и :~ = 1,6, от последните три равенства 
намираме 

(5,9) 

Лесно се проверява сега , че nри t; < 500°C (т. е. винаги в а тмосферата) а'/Ь1 < 1• 

Тогава и _р+а' < 1 а оттам и 1 ' < 1а 2 
1 р+Ь' ' а 

За разлика от сухоадиабатния градиент 
у а, който в границите на точността на по• 
лаrането Т/ Те= 1 е постоянна величина
влажноадиабатният градиент r: =ср(р, t). Стой-
ностите му при различни температури и 

налягане са дадени в таблица 5,5. Кривите , t·c 
на 'изменение на състоянието при сух и вла- Фиг . 5,2.Крива на със
жноадиабатен процес са съпоставени на тояннето на влажен 
фиr. 5,2 , при еднаква начална температура . въздух 

ПpJi най-често срещащите се стойности на 
налягането и температурата в атмосферата у~= О,6-0,7 deg/ l00m. 

Във връзка с разглеждания въпрос ще обърнем внимание 
върху едно важно свойство на температурата на мокрия термо
метър t,., . Може да се докаже, че в облаците и мъглите на вси-
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Чl{И нива iм съвпада с i; или, с други думи, при вертикално из
дигане или спускане tм се изменя по влажната адиабата. Това оп
ределя значението на температурата на мокрия термометър за си

ноптичната практика. Подобно на 0 въвежда се и потенциална 
температура на мокрия термометър 0м, която, бидейки постоянна 
при изпарение и кондензация в облаците, е много удобна харак
теристика на влажноадиабатни-rе процеси. 

Таблица 5,5 

Влажноадиабатният градиент 1~(«eJ / 11.Ju m) 
като функция на р и t 

р 
t, 0С 

mbar 
- 60 -50 - 40 ' - 30 -20 -'-10 о 10 20 30 40 

1000 1,00 0,99 0,98 0,94 0,88 0,78 0,66 0,54 0,44 0,37 0,31 
800 1,00 О 99 0,97 0,93 0,85 0,74 0,62 0,50 0,40 0,34 0,29 
600 1,00 0,99 0,96 0,91 0,82 0,69 0,55 0,44 0,36 0,30 0,27 
400 0,99 0,98 0,94 0,87 0,75 0,60 0,47 0,38 0,31 0,27 0,24 
200 0,98 0,96 0,89 0,76 0,61 О 46 0,35 0,29 0,25 0,22 0,20 
100 0,97 0,91 0,80 0,63 0,46 0,34 0,27 0,23 0,20 о, 18 0,16 

1 
В практиката намират приложение и други температурни ха. 

рактеристики на влажния въздух, в които предварително се отчи

та влиянието на скричта тоrтина на изттарение. Най-прости от . 
тях са еквивалентната и еквивалеюпно-потенциалната темпе

ратура. Те се дефинират по следния начин: 
Нека имаме 1 g влажен въздух с температура Т и специфич

на влажност q. Ако всичката водна пара се кондензира и отде
лилото се количество топлина Lq отиде за изобарно нагряване на 
въздуха, температурата му ще се повиши с д T=Lq/cp , и ще бъде 

(5,10) Тек•=Тj--ЛТ=Т+!:__q_ . 
сР 

При t =а0°С, L=2,5. I06J/kg, cp=103J/kg получаваме 
/ 

(5,11) Тек- = Т +2500 g, 

ако q се измерва в g/g, и 

(5,12) Те к. = Т +2,5 q, 

ако q е дадено в g/kg. Най-после с помощта на формулите от § 2 
може да се получи 

(5, 13) Тек•=Т+2а, 

където а е абсолютната влажност. 
Формулите (5,12} и (5,13) показват, че кондензирането на 1 g 

пара води до повишаване на температурата на 1 kg въздух с 
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2,5°С, а на 1 m3 
- с 2°С. Следователно еквивалентната темпера

тура Тек• не се измерва, а се изчислява. 
· Обаче даденото по-горе определение на Тек-, макар и вярно. 

не ни дава възможffост за определянето и, защото такъв процес 
на изпарение f!a практика fle може да се осъщест~и. Затова се 
използува и следцото определеf!ие: еквивалентна се нарича тем

пературата, която е имал сухият въздух преди превръщане
то му във влажен с пара.метри Ти q чрез изпарение в него на 
q g вода (р= const). 

От определението на Тек- се вижда, че тя е консервативна 
характеристика при изпарение и кондензация, което обуславя 
значението и за практиката. · 

Ако приведем въздуха с температура Тек- по сухата адиабата 
до ниво със стандартно налягане р= 1000 mbar, той ще приеме· 
температура 

(5,14) 0 =Т ·( 1000 JRc/cp 
ек• ек р , 

наречена еквивалентно-потенциална. При влажноадиабатни про
цеси 0,к е консерватив~арактеристика. 

§ 6. ИЗЕНТАЛПНО СМЕСВАНЕ НА ДВЕ ВЛАЖНИ 
ВЪЗДУш'ни МАСИ 

Термодинамичен процес, който протича в изолирана въздуш
на маса адиабатно и едновременно с това изобарно, т. е. при по
стоянна стойност на енталпията iff =const, СР. нарича изенталпен. 
В сух въздух такъв процес води до тривиално запазване fla със-

тоянието, тъй като p=const, Т=: =const и р= :т = const. 
' р 

При flееднородна система резултатът е нетривиалеfl. 
Разглеждаме такава система, състояща се от две вJiажни въз

душни маси, които се смесват и::~енталпно. Да означим с т1 , Т1, 
q;i и 1С 1 съответно масата, температурата, специфичната влажност 
и енталпията на първат·а маса, с т2 Те, q2 , iff 2 - на втората, а с 
т, Т, q и tff - на сместа. Как протича процесът на смесването, 
не ни интересува, а е трудно и да се проследи поради неговата 

неравновесност. Затова ще изследваме крайното състояние, срав
нявайки го с изходното. 

Понеже предполагаме, че процесът е изенталпен, 

или 

откъдето 

(6,1) 

(§ ='iff 1 + tff 2 

т 
'm1T1+m2T2 
т1+т2 
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Аналогично 

(6,2) 

Понеже 
е 

q=0,622 Р, 

то и 

(6,3) е 

От (6,1) и (6,3)' получаваме 

{6,4) е-е1 т2 Т-Т1 
е2-е =m;=т2-Т . 

Ако разгледаме е и Т като текущи координати на една точ~а С, 
характеризиращи състоянието на сместа, то (6,4) представлява 
уравнението на една права през две точки: А (е1 , Т 1) и В(е2 , Т2 ) / 
{ фиr. 5,3 ). Точката С лежи на права1;а А В, като я разделя в от
ношение 

·С други думи, ако си мислим, че цялата маса т1 и т2 е концен
-трирана съответно в точките А и В, то С ще предс-тавлява цен
тър на тежестта. 

От фиг. 5,3 се вижда, че при смесването на две влажни въз
душни маси със значителна разлика в температурите, в които на
сищането не е достигнато, сместа може да се окаже наситена и 

E=f(TJ 

F 

дори преситена. Обикновено това се слу
чва, когато fi, / 2 >95% и д Т>10°. Ако 
са налице благоприятни условия, може да 
настъпи и кондензация, но, както показ

ват наблюденията, продуктите на конден
зацията са толкова нищожни, че дъжд 

обикновено не пада. Оттук може д.а се 
заключи, че този процес не играе само

с1Гоятелна роля в процеса на образуването 
на облаците в атмосферата, а само съпът
ствува другите, за които ще говорим в 

гл. х. ' 
Да отбележим в заключение, че в слу

чаите, когато процесът на смесването про

тича сухоадиабатно (т. С е под кривата 
Е( Т) на фиг. 5,3), за потенциалната температ~ра също имаме 

Фиг. 5,3. Изменение на 
характеристиките при 

смесване на две въздуш-

ни маси 

т101+т202 0=----
т1+т2 
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доколкото според определянето и (3,1), гл. IV 0=m(p)T, а 
=const. 

§ 7. ИЗМЕНЕНИЕ НА НЯКОИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ 
НА ВЛАЖНОСТТА С ВИСОЧИНАТА 

ПРИ СУХОАДИАБА ТНО . ИЗДИГА НЕ 

Както знаем, при адиабатно издигане на влажен въздух пре
ди насищане специфичната влажност q и отношението на сместа 
s не се изменят: 

q=q0 =const, s=s0=const. 
Обаче пъргавината на парите се изменя. Действително, записвай
ки връзката (2,4) за една ИВЧ 

е. 

q-=0622-', 
l > р 

dq 
след лоrаритмуване и диференциране ( dz' =0) намиР.аме 

dei =dp . 
ei р 

Обаче при сухоадиабатен процес 

така че 

или 

dT; Rc dp 
Ti =с;р' 

dei =22(dTi) • 
dz R Т. dz 

С l а 

Използувайки (2,6), гл. IV имаме 

(7.1) · dz 
- Г А Т (z) ' 

е 

Rъдето Г А =gl Rc е автоконвективният градиент. Като интегрира
ме . (7, 1 ), получаваме 

(7 .2) е; z)~e;oexp (-г л / т~;;,)) · 

11 Обща метеорологкя 161 



Вижда се, че пъргавината на парите намалява с височината. Оба
че в тропосферата, какте зна·ем, Te(z)= Те0-у z. Тогава 

(7,3) e;(z)=e;o(l-ci:пz)Г А/у, С!:п =1/Нп, 

където Нп = Teofr е височината на политропната атмосфера. При 
Г А • 

у = О,6 deg/100 m и Г А =3,42 deg/100 m-=5,7. 
'У 

Тази формула показва, че при адиабатно издигане на ИВЧ 
пъргавината на парите вътре в нея отначало ба8но нам~лява с 
височината, като при z~H , 

(7,4) е;(z)=ею( 1~ ~ ), H=R~o. 

Да из<;ледваме сега изменението на налягането на наситени пари 
с в исочината z в ИВЧ. Ще изходим от уравнението (5,7), записа
но за нашия случай: 

откъдето с помощта на ( 2,6), гл. IV намираме 

(7,51 

Обаче при средни условия gL(T;)lcpRп Т;= 19,5 deg/ 100 m и слабо 
се изменя с Т;. Следователно 

(7,6) 
dE. dz 
-'~-19 5- - · 
Е; ' Те (z) 

Сравнен иет о с (1 2,l) показва, че 

(7,7) 
dE. de. 
- '=57 - '-
Е. ' е. ' 

l l 

т. е. относителн не промени на пър г авината на насищане Е; при 
адиабатно издигане са около 6 път,~ по-големи от т.ези t1a факти
ческата пъргав~,на на парите Затова състоянието на насищане 
при такова издига не рано и ,ш късно се достига, след което за 

почва кондензация. За функци ята E/z1 ще бъдат в сила анало
гични на (7,3, и (7,4) формули, катv Гл трябва да се замени с 
Г*=19,5 deg/100 m . 

В заключение да изследв;,ме изменението на относителната 
е. 

влажност/;= в'. с височината. СJ1ед логаритмуване и диференци-

' ранена този израз получаваме 
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1 df. 1 de. l dE . - , __ , __ '· 
f; dz ei dz Е; dz 

Като използуваме (7,1) и (7,6), намираме 

1 df; 1 16 
(7,8)· TJ.z=(19,5-3,42) ,г= т (z) • 

1 е е 

Оттук следва, че при избраните условия на издигане относител
ната влажност расте с височината. Ако запишем .(7,8) във вида 

1 лz 
Т Л/; =16 те 

и положим д z= 1 m, ще получим 

1 дf · 
- - ' =006. 10-2 т-1, f; лz ' (7,9) 

т. е. относителната влажност на сухоадиабатно издигаща се ИВЧ 
на всеки 100 m расте с 6 % от първоначалната си стойност. 

§ 8. НЕАДИАБАТНИ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВЛАЖЕН ВЪЗДУХ 
ПРИ МАСООБМЕН МЕЖДУ ИВЧ И ОКQЛНАТА СРЕДА 

Тук ще обобщим разглежданията от§ 6, · гл. IV за случая l!a влажен въз
дух. Докато водната пара, съдържаща се в ИВ4, е в ненаситено състояние, в 
съответствие с изводите от термодинамиката на влажния въздух можем да на

пишем направо аналогично на (6,3), гл. IV уравнение, заменяйки само моле
кулярн~nе температури Ti и Те с виртуалните Tvi и Tve: 

dT. g Т. 
(8, 1) __ v,_ = -- 51!..-r;,(T .-Т ). 

dz ср Tve v, ve 

Но както и преди, Tv; fTve=I, така че 

dT. 
(8,l'J __ v_, = -r -r;,(T .-т ). 

dz а v, ve 

При достигане на наситено състояние на водната пара (над нивото на 
кондензация) уравнението (8, !) престаВ"а да бъде в сила, тъй като се появява 
нов източник на топлина, свърз~ н с кондензация. Тогава уравнението (8,1') се 
заменя с 

(8,2) dTVi= -ra-r;,(T .-Т )-!:_____[dQi + Cj, (Q.-q ) ] 
dz Vl ve ср dz l е ' 

където q,<:z) е rпецифичнаrа влажност на околния въздух. Последният член 

вдясно, съдържащ като множител r;,, отчита понижението на температурата на 

ИВЧ заради изразходваната скрита топлина за насищане на увлечения въздух 
чрез изпарение на част от вече кондензиралата се в ИВЧ вода. Но при темпе
ратури около О0С и налягане p~J03-J02 mbar виртуалната разлика Tv-T е 

по-малка от един градус, така че Tvi-Tve= Ti-Te · 
Що се касае до лявата страна на (8,2), то, понеже в състояние на насища

не Tv,-=T;(~+0,6 Q;), ще имаме 
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(8,3) dTvi _ (l+O 6Q.) dT. dQ. dT. dQ. 
- - '- +О 6Т. -'""' -' +0,6Т. -'. 

dz ' 1 dz ' 1 dz dz I dz 

L 
Сравнявайки последния член вдясно с члена - dQ./dz, фигуриращ в дясна-

с Р , 

L 
та страна на (8,2) установяваме, че - ~ 0.6 Т . защото Цер ~2500 deg, а 

Ср l' 

<>,6 T;~I00 deg . Поради това уравнението (8,2) се опростява и се записва за 

истинската температура : 

{8,4) dT . L [dQ . ] 
- ' = - 1 -а.(Т.-Т )- - -'+а. (Q. - q) . dz а , е ср dz , е 

Това уравнение обобщава (5,2) и (5,3) и при а. = 0 съвпада с тях. В него 1а, L 
и ср са константи, а Te(z) и qe(z) като харакrеристики на ОК()ЛНИЯ въздух се 

задават например чрез 

(8,5) 

където zk е нивото на кондензация. 
/ 
При масообмен ме жду ИВЧ и околната среда специфичната влажност qi не 

е вече консервативна характеристика и при спускане или издигане на ИВЧ ще 
се изменя, т. е . q;= q;(z), като тази зависимост ще се определя от механизма на 
обмена и от q/z). Ако за този механизъм се приеме схемата, описана в§ 6 от 
предишната глава, т. е. че ИВЧ с мае::~ М; се издига без обмен на влага с окол

ната среда от нивото z, на което qe = q/z) и qi= q;(z), до ниво z+dz, на к~е
то qe= q/z+ dz) и q;= q;(z+dz), и там маса dMe от околния ненаситен влажен 
въздух миrн<,вено се увлича и смесва, като увеличава масата на ИВЧ с dM;= 
=dMe, то, .като се направи баланс на влагата на ниво z+dz, се достига до 

ура в не ни ето 

~ - dM . _ , +a.q.= a.q (z) а. = -М __ , . 
dz , е ' i dz 

(8,,6) 

При а.= 0, т. е. без ~бмен , qi се запазва. 
Аналогичен подход, но подходящо изменен за описание на влз.гообмена 

между ИВЧ и околната среда над нивото Н3 кондензация, води до уравнението 

dQ. 
(8,7) -' +пQ;= nqe(z), 

dZ 
където п =a./(J), а (J} е константа, показваща каква часr от кондензиралата се во
да M;dQ; в ИВЧ трябва да се изпари, за да може увлечен_ияr на ниво z околен 
въздух да се насити. Следователно по своя физически смисъл O< (J} < 1. Разбира 
се, уравненията (8,6) и (8, 7) са моделни и като такива са приближени, но те 
позволяват да се правят полезни оценки и намират приложение. 

Пристъпвайки към решение на горните уравнения, ще се ограничим пре
димно със случая z~zk, т. е. над нивото на концензация. Замествайки qe(z) от 
(8,5) в (8,7), попучаваме 

(8,8) Q.(z) = qk -b(z-zk )+~+(1,k Q-~)e - n(z- zk >, 
' п п 

където ok Q= Q;k-qk е влажн.оадиабатният дефицит на ИВЧ на ниво z k· Следо

вателно 
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(8,9) Ь ( Ь ) -n(z~z ) f!Q(z)=Q.(z)-q (z)=-+ /Jk Q-- е k . , е п п 

Обаче, ако разглежданата ИВЧ се е зародила не на ниво z k , а при земята

(z=О) и е преминала през целия слой от z=0 до г =Zk, можем да напишем, че 
Q;(zk )=q;(zk ). Но в такъв случай трябва да определим q;(z) при 0;::.z;::.zk. За 
целта решаваме уравнение ( 8, 6) при q /z) = q ео -b0z, където Ь0, както и Ь от 
(8,5) се определят по данни от ,1еролоrични наблюден.ия. В резултат получава-
ме подобна на (8,8) формула: . . . 

(8,10) ь·( ь)-аZ q.(z)=q o-boz+_o /Jo q-_o е 
l е (Х, (1. ' 

където IJ0q=q;
0
-q ео е влажности ият дефицит на термика на изходното ниво 

z=0. При IJ0q=0 

(8, 11) Ь ( -az) q.(z)=q 
0
-boZ+-0 l-e =q (z)+IJq(z) 

l е ос е . 

Както се вижда, при а > О и Ь0 >0 имаме oq>0, т. е. q;(z)>qe(z), независимо 

че q;
8
=qeo· Ако а--->=, то о q---->0, което е естествено, защото при много ин

тензивен обмен ИВЧ се ,,разтваря" в околната среда. 
Накрая, като изключим dQ;Jdz от (8,7) и (8,4), получаваме уравнение за-

1 емпературата T;(z) : 

(8 12) 
dT. L(n-a) 

, -' =-1a-rx (Т.-Т )+ --- (Qгqe). 
dz , е ср 

В него oQ(z) заместваме от (8,9), а T/z) от (8,5). Тогави решението му се полу
чава елементарно и има вид:~ 

(8, 13) 

където 

Следователно 

Ако ИВЧ е достигнала ниво zk, идвайки от приземния атмосферен слой, то 

независимо, че въздухът е влажен, прегревът ok Т може да се определи от 

формула (6,10), гл. IV: 

-az а ( -az ) 
ok T=DoTe k -~ 1-е " · 

В същност так0ва „слепване'' на решенията за влажността и темпер~ту
рата, което направихме тук, съответствува на естествения процес на развитие 

на конвективниге движения в атыосферата и образуването на съответен тип 
облаци. 
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ГЛАВА VI 

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРАТА 
И КОНВЕКТИВНИ ДВИЖЕНИЯ 

§ 1. УСЛОВИЯ ЗА РАВНОВЕСИЕ НА СУХ ВЪЗДУХ 

Резултатите на атмосферната термодинамика позволяват да 
се направи задълбочен анализ на условията за устойчивост на 
статичното равновесие в атмосферата, т. е. в случаите, когато 
отсъствуват динамични фактори или тяхното дейстRие е прене
брежимо малко. Там се разглежда изменението на състоянието 
на ИВЧ прп нейното движение. Но тъй като едни частици се 
издигат, а други се спускат, то като краен резултат от това би 
трябвало в цялата атмосфера да се установи такова_изменение на тем
пературата, както в адиабатно движеща се ИВЧ. 

Онова състояние на атмосферата, при което адиабатно дви
жещите се по вертикалата ИВЧ на всяко ниво срещат темпера
тура на околния въздух, равна на собсrвената им, се нарича 
конвективно равновесие. Такова равновесие в цялата атмосфера 
никога не може да се установи, защот0 това би означавало, че 
н границите и 

(1,1) , Те (z)= Т; (z) = Те0 --у а z. 

При Те0 =28O°'К тази адиабатна атмосфера би се простирала са
мо до 28 km. Тъй като реалната атмосфера е далеч по-висока, 
това показва, че стратификацията и се обуславя не само ОТ адиа
батни, но и от други процеси. Все пак горните съображения 
принципно правилно обясняват намаляването на темпе.ратурата с 
височината. В отделни слоеве на атмосферата обаче е възможно 
да се. установи конвективно равновесие . 

Разпределението на температурата Те (z) в атмосферата може 
да се характеризира с градиента на стратифика ция та (на слоява
нето) 

(1,2) 

lЦе приемем за просrота, че y = const , т . е. атмо сферата е поли
тропна (Поне в отделни подслоеве), ка1'о може да имаме у>О, 
у< О (инверсия) и у= О (изотермия 1 . Този градиент може да бъ
де определен само въз основа на фа ктическите дан ни от изме р
ванията на температурата Те на различ ни нива. От съотношение-
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то между у и у а зависи състоянието на устойчивост на атмос
ферата. 

За да установим съответните критерии, нека представам 
функциите Ti(z) и Те (z) графично (фиr. 6,1). Ако· изберем един 

l l Т; е l Тi-...f 

1,Т<rа/ /l'=Ja/ 
\l lr>ral 't,- 7ё \ 

1 " Z'' 
1 -:' 1 '1', l" 

lo .J - J._ 1 \ 
1 1 

' Zo 
1 1 \ 

1 1 1 ' Za --:-1----f--
1 1 1 ' 1 [ i ' 1\ +-t--1-- -1' Z' i' 

1 1 1 \ 1 1 1 1 1 -1----,--.-, 
1 1 1 1 1 I 1 1 1 

r r r 

У:" Т," l lr. 1<:T/ 'J.<e toe, п l'' 12;: fJ '1jq l Тt' 12= е Т Jii'< 7/ lia lj'<Te т 
а ti о 

Фиr. 6, \. Критерии за равновесие на сух въздух, изразени чрез градиентите 

1 и 1а 

и същи мащаб за 1 °С и 100 m височина, кривата на състояние 
Т; (z)= Tю~raz ще се представи с една права линия, сключва
ща ъгъл 45° с отрицателната посока на абсцисната ос. Кривата 
на стратификация Те (z) в общия случай ще бъде повече или по
маJ1Ко наклонена от нея (фиr. 6,1). Изрично ще подчертаем, че 
трябва да се прави разлика между крив.ата на състояние (гра
фиката на функцията Т; (z i) и кривата на стратификация на 
околната атмосфера (графиката на функцията Те (z)), тъй ка
то именно на нея се опират следващите разсъждения. 

Да допуснем сега, че цялата - атмосфера е в покой. Ако на. 
едно изходно ниво z0 мислено отделим една ИВЧ, то тя ще бъ
де в равновесие (покой), защото по нищо не се отличава от окол
ния въздух. Но във физиката различаваме три вида равновесие: 
устойчиво, неустойчиво и безразлично. Огромно практическо зна
чение има въпросът, при какви условия се осъществява всеки от 

трите случая : 
а) Нека у<уа: Ако избраната ИВЧ се- изведе от състоянието 

на равновесие, в което тя се намира на нивото z0 , и се издигне на · 

нивото z", тя ще се окаже по-студена от околния въздух. Тъй 
като поради квазистатичното условие р;=Ре=Р, тя ще бъде ипо
тежка от околния въздух и ще се стреми да се върне към из

ходното положение. 

Ако първоначалният импулс е бил насочен по вертикалата 
надолу, тя ще се спусне до нивото z', като се окаже там пп-топ
ла от околния въздух, и пак ще се стреми да се върне към из

ходното ниво. Тъй като ИВЧ беше избрана произволно, то от 
горните разсъждения се вижда, че при r<Ya има устойчиво рав
новесие. Колкото това неравенство е по-с&лно, толкова по-силна 
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е устойчивостта. В частност при r=O (изотермия) и особено при 
r<O (инверсия - когато температурата в атмосферата, вместо да 
намалява, което е нормалн~, расте с в~сочината) тя е най-силна. 

Устойчивото наслояване, както следва от казаното дотук, не 
позволява да се развият конвективни движения в атмосферата. 
Дори и да възникнат под действие на механични импулси, те бър
зо затихват. Особено голямо препятствие за тях са изотермните 
и най-вече инверсионните слоеве в атмосферата, поради което 
тези слоеве се наричат· задьржащи. . 

' б) r=ra• Лесно се съобразява, че в този случай има без
различно равновесие. 

в) r>Ya· Повтаряйки разсъжденията от т. а), идваме до из
вода, че в този случай равновесието ще бъде неустойчиво, за
щото, един път напуснала равновесното си положение, ИВЧ се 
стреми да се отдалечава все повече и ПС'Вr че от него. В таз.и 
случай са необходими малки импулси, които могат да доведат 
до възникване на вертикални движения и до прегрупиране и раз

местване на въздушните маси в неустойчиво стратифицирана ат
мосфера. Следователно не могат да се очакват в атмосферата 
значителни свръхадиабатни градиенти (r• ra>· Аерологичните на
блюдения показват дор'и, че в свободната атмосфера много ряд-

ко r>Ya· 
Такива градиенти (r• ra) се наблюдават само в приземиия 

слой с дебелина 1-2 m над повърхността на почвата в горещи
те летни дни. Тогава r достига до няколко десетки и даже сто
тици градуси на 100 m. Обаче съществуването им не се дължи 
на липсата на импулси за възникван~ на конвекция. Такива има 
както от механично естество, така и от термично (r►Г л =3,42 
deg/ 100 m). Работата е в това, че като критерий за равновесие 
в тези най-ниски слоеве от атмосферата служи не адиабатният 
градиент Уа, а политропният rп (вж. § 5, гл. IV), който е про
менлива величина и, както се вижда от табл. 4,1, може да прие
ма значителки стойности - от порядъка на тези, които се наблю
дават в приземния слой. Следователно това, че r• ra, още не 
означава, че има силна неустойчивост, тъй като за това е не

обходимо ,r>rп• 
Изложеният метод за - анализ на състоянието на равновесие 

на атмосферата се базира на изучаване поведението на една ИВЧ, 
затова е известен още като „метод на частицата". Той има ре
дица недостатъци, като например: не взема пред вид поражда

нето на компен·сационните движения в околната атмосфера, от
клонението на движението от адиабатно вследствие на увелича
ване на · въздуха от околната среда и обмен с нея и др. Но не
зависимо от това намерените по-горе критерии' за развитието на 

конвективни движения при неустойчиво равновесие и затихването 

им при устойчиво равновесие качествено се съгласуват с 
наблюденията. Преди да преминем към усъвършенствуване на 
въведените критерии и въвеждане на нови, ще дадем някои дру

ги форми на тези критерии. 
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§ 2. ПОТЕНЦИАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА 
КАТО КРИТЕРИЙ ЗА РАВНОВЕСИЕ 

При адиабатно издигане на една ИВЧ потенциалната й тем
пература 0;, както знаем, остава постоянна: 

t d Ot 
0; = СОПS, dz=O. 

В адиабатно наслоена атмосфера, която, както видяхме, се намира 
в състояние на безразлично равновесие, потенциалната темпера
тура на п~оизволна ИВЧ от околн.ия въздух 

(2,1) 
Re 

0е= Те- ( 1~00 )~ 

d!J 
също ще остава постоянна. Обратно, равенството _е_ =0 ще 

dZ 
означава, че има безразлично равнооесие. Да установим не какъв 

d!J 
вид равновесие ще съотвеrrствуват двете нарввенства dz е ~О. 

За тази цел да логари'Гмувдме и диференцираме по z (2, 1): 

_ 1_ ~ _ _ 1_ dTe -~ _ 1 _ _!!_1!_ 
в dz - те d'Z Ср р dz . 
е 

От у,словието за квазистатичност, кое.то много пъти досега из- • 

ползувахме, 

dp g 
Уа = 

g 
р dz = - RcTe ' Ср 

така че 

1 d О 1 dT 
-в: dZ ~= т:- ( d/ +Уа 

или въвеждайки у посредс,твом (1,2), · 

(2,2) 

От тази фо])fМул,а следва, че потенциалната температура рас

те с височината ( dd!J; > 0 ) при устойчива стратификация (у<у а) 

( 
d 0 ) • 

и намалява cI/- <О при неустойчива (у>уа). Тези резултати 

са представен-и графично на фиг. 6,2. Например при устойчиво 
равновесие (У<Уа), ако си изберем две частици, разположени 
съответно на нивата z1 и z2, и определим потенциалните им тем

ператури, ще получим 02 >01 , т. е. по-висок.о разположената има 
по-rоляма потенциална температура или, както се казва още, е 
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потенциали~ по-топла. Обратният извод се получава при неус
тойчива стратификация. 

!) 

Ако в (2,2) изключим-f- с помощта на (2',1), ще получим 
е 

т 

а 

Фиг. 6,2. Критерии за равновесие на сух въздух, изразени чрез потенциална
та темпер:1.1ура: 

а) устойqиво ; б) безразлично; в) не устойчиво равновесие 

d !) Rc 
_е~=( 1000 ) с; (ra-y). 

dZ р 

(2,3) 

Тази фор.мула показва, че при една и съща стратификация (y
= const) потенциалната температура по-бързо се изменя в по-ви
соките слоеве, тъй като наляган-ето р в (2,3) е в знаменателя. 

§ 3. ВЛИЯНИЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ 
ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА РАВНОВЕСИЕ 

НА СУХ ВЪЗДУХ 

Досега ни~е изучавахме промените в термодинамичното със
тояние на избрана ИНЧ, подразбирайки при това, че размерите 
и не са много големи (от поряд:ъка на метри или десетки. метри). 
Има случаи в атмосферата обаче, когато вертикални движения 
извършват огромни маси въздух. При тези вертикални движе
ния от голям мащаб цели слоеве попадат под друго налягане, 
изменяйюи с1юята дебелина и хоризонтално сечекие .. R тез:и слу
чаи се създават условия за изменение на , тяхната стратификация, 
а следователно и на състоя~гието им на равновесие. Пример за 
такъв вид движение е фьонът или низходящото движение в 
централните области на антициклоните. 

Вертикалното разпределение и прераз,пределение на термич
ните характер.истики на въздушните маси се определя от голям 

брой фактори, изучаване1То н1 които излиза извън пределите ca
!Vl'O на термодинамиката. Случаят. обаче. който тук ще разгледа
ме, е типичен и при това може да бъде достатъчно добре из
следван само с методите на термодинамиката. 
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Разrлеждаме в1:>здушен слой с дебелина dz1 и сечение S1, 

намиращ се т. височи.на z в, атмосферата. С р1,- р1 , Т1 и у1 оз
начаваме нзляганете, плътността, температурата и градиента на 

височина z1• Слоят се спуск,а на ниво z2• Вследствие на раз
тичане встрани сечението му става S 2, 

дебелината - dz2, а останв.л;ите характе
ристики имат стойности р2, Р2, Т 2 , у 2 

(фиг. 6,3). 
Приемаме, че- при спускането не ста

ва смесване и даденият слой пре13 цяло
то време се състои от едни и същи ча

стици. Наприме-р частиците, разположени 

{ 

на г;0рната граница на слоо преди спус- Фиr. 6,3. Към извода на 
канет.о, остават там и след спускането.11 формула (3.5) 
Приемаме също, че движението става 
адиабатно и следователно поте,нциалната 
температура 0; на една ИВЧ остава постоянна. Обаче различни
те ИВЧ ще имат различна потенциална температура, вследствие 
на което за слоя като цяло 08 =0 ще зависи от z, като при 
това 

d О dO 
dZ1 ф dZ2 • 

Очевидно 

(3,1) 

Поради запазване на масата на слоя S1p1dz1=S2 p2dz2• Като из
ползуваме и уравнението на състояние р= р RT, намираме 

(3,2) 

така че 

(3,3) 

S2P2 Т1 
S1P1T2 ' 

Като използуваме формулата (2,2), вместо tЗ,3 ), ще имаме 

О ( S2 Р2 Т 1 О ( ) 
Т2 - Ya-r2)= S 1P1T2- . -т-; Уа -У1. 

Оттук 

(3,4J 

или 
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(3,5), 

Тази формула е решението на поставената задача, тъй като 
дава промяната на стратификацията (д у=у2 _:___ у 1). Да анализира
ме някои: частни случаи. 

1. Уа<У1, т. е; началнето състояние е неустойчиво. При спус-

кане и разтичане S 2 piS1 p1>1, така че (1- 882 Р2 )<0,у2-у1 > 
· 1Р1 >0 и неустойчивостта расте. При издигане и разширение 

( 1- ~:;: )>0 и у2<у1 - равновесието се стабилизира. 
2. у1 <уа, т. е. началното състояние е устойчиво. Тогава при 

спусю.ане у 2-у1 <О, или у2 <у 1, т. е. температурният градиент 
намалява и стабилността се увеличава. Обратното, при издигане 
у2>у, устойчивостта отслабва и може да се премине в неустой
чивост. 

Промяна на състоянието на равновесие няма да има или 
когато ra=y1, който. е тривиален случай, или ако на всяко ниво 

S р =S р. При 82 Р2 = ~ •а градиентът у 2 = 0, т. е. има изо-
2 

2 1 1 S1P1 1а-11 
' , s р "( 

термия, а при ~8
2 2 > а възниква инверсия (у 2 <0). 
1Р1 "(а-11 

Разгледаният случай 2 (у 1<уа) най-ч1tсто се наблюдава в, 
усилващи се антициклони. 

Обобщавайки двата случая, мЬжем да формулираме следно
то прав!-Wlо: При спускане (свиване) неустойчивото състояние 
става още по-неустойчиво, а устойчивото - още по-устойчиво . 
При издигане (разширение) неустойчивостта отслабва и даже мо
же да премине в устойчивост; устойчивостта. също отслабва и 
даже може да премине в неустойчивост. 

Първоначалната изотер'мия (у1 = О) като частен случая на ус 
тойчиво състояние съгласно формулага 

Yz ~ Ya ( 1 - ;:~:) 

при спускане преминава веднага в инверсия. 

Всички формули от н1стояща11 параграф ·се опростявзт зна -
чително, ако няма разтичане (S1 =S2). Тогава може да с е п р е
сметне какво издигане или спускане е 11еобходимо (изразено чрез 
д р= р2 - р1 в mbз. r или с П)МО щ га на барометрич ната стъпка в 
метри), за да се достйгне о пределе на степен на устойчивос-r. 

Л!:' § 4. ~РАВНЕНИЕ НА КОНВЕКЦИЯТА -При въвеждане на ппнятието устойчиво, неустойчи во и бе з-
раз-личн о _ р 1 вно весие в атмосферата ,,ние изходихме от извест'Ната 
механич 1 1 а к )Iще пция, за име шува~а от физиката tюради голямата 
и нагледност. За нашия случай по би допаднало следното 
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определение на тези понятия: такова състояние на атмосферата, 

при ,което движещата се по вертикалата ИВЧ получава отрица
телно ускорение (насо":!ено в противоположна на скоростта посо~ 
ка), · се нарича устойчиво равновесие. Ако ускорението е положи
телно (насоче~ио по посока на скоростта), има неустойчиво равно
весие, ако то е равно на нула- безразлично равновесие. За да 
установим идентичностт.а на новите критерии с въведените по

рано, да съставим т. нар. уравнение на конвекцията, коете> в същ
ност е. уравнението на движение на ИВЧ. 

Да означим с Р; теглото на ИВЧ с обем V;, а с Ре - тегло
то на околния въздух в същия обем V;. Означенията р;, Т;, Ре, 
Те са стандартни и използувани вече преди. Ако Р;<Ре, ИВЧ 
ще изпитва подемна (архимедова) сила, насочена нагоре: 

F=Pe-P;= V; (ре-Р;) g. 
Ако считаме, че друга сила не действува, то уравнението на дви
жение ще бъде 

или 

(4,i) 

Тъй като при Р; Ре=Р получаваме 

(4,2) 
d2 z d dZ dw Т.-Т _ _ g l е 

dt2-TdГ-dГ= т 
е 

където w е вертикалната скорост на издигане. Полученото урав
нение (4,1) е несъвместимо с уравнението на статиката dp= 
= - Pt gdz, тъй като очевидно 

dw ( Р е l ) Р е 1 d Р О dГ=g ~- =-g+ ~ g=-g- ~~Ф' 

макар че възникващите ускореwия са малки. Действително при 

т т с 2 ок dw -З б - 2 ; - е= 1 ° и те = 73 dГ- , ст . s . 

Нека сега положим 

(4,3) 

Тогава 

(4,4) 
d2z Т. - Т ,., ,., --=g !О ео g ,а-, Z=a1+a2. 
dt 2 Те Те 
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Сле-дователно ускорението на ИВЧ е обусловено от две при чини: 

Т. -Т 
al =g 10 Т ео 

е 

дължащо се на първоначалното прегряване на частицата спрямо 

околната среда, и 

ra -r 
те 

z, 

обусловено от стратификацията на атмосферата. Да разгледаме 
поотделно двата случая: 

1. Т;0 = Те0 -- прегряване няма. Тогава 

(4,5) 

при което на ИВЧ е нужен първоначален външен импулс, кой.то 
да я изведе от равновесното положение. Вижда се, че при r>r а 
(неустойчиво равн)весие) ускорението е положително и ИВЧ ще 
продължава да1се отдалечава · от изходното положение. При 

r<ra· (устойчиво равновесие) получаваме -~~- <0, а при r=ra 
dw 

(безразлично равновесие) - - dt = О. 

d 0 0 
Използувайки формула (2,2), ~=--f-- (ra-r), записваме 

е 

(4,5) в друга форма: 

(4,б) d2z = - _g_ d0e 2 
dt2 6е dz . 

d2z d 0 
Оттук се вижда, че dt2<0 при d;- >0 (устойчиво равно„ 

d2z d 0 . d 2 z 0 
весие), dt2- >0 при --;d--<0 (неустойчиво равновесие) и - dfi= 

d0 . 
при --;г1- = О (безразлично равновесие), т. е. двата критерия след-

ват един от друг. • 
2. Частицата е прегрята (Т;0 > Тео ). В този случай даже при 

устойчива стратификация (r<ra) въздушната частица ще измине 
определено разстояние с положително ускорение. Съгласно (4,2) 
то ще бъде равно на височината .hт, на която температурата на 
ИВЧ става равна на тази на околната среда (Т; =Те). Използу
вайки ( 4,3 ), получаваме 

(4,7) 
Т. -Т 

hт= ,о~. 
ra-r 

Точният израз за hт се дава с формула (2,11) от rл. IV. 
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dw 
При z>hт dt<O и частицата ще се стреми да се върне 

към това ниво. Така след няколко колебания около него rтяiще 
се установи там, поради което hт носи името ниво на "'конвек
цията. Този въпрос ще разгледаме по-подробно в следващия 

параграф. я 72(1), 
От (4,7) се вижда, че при ~ ,~ 

r>Ya hт<О, т. е. изравняване ~ '~ 
на температурата може да се Qo \ 

достигне само в резултат на Jz;' l 

спускане, ако първонач-ално ИВЧ 
А 7_// 

се е намирала над земята. ко л 

тя тръгва от земната повърх- h/ 
ност, hт не съществува. Освен 
това при у =уа hт= CXJ . Тези 
резултати са предчавени гра

фично на фиг. 6,4. 
Фиг. , 6,4. Зависимост на нивото hт 
(формула (4,7)) от стратификацията на 

атмосферата 

§ 5. КОНВЕКТИВНИ ДВИЖЕНИЯ НА ПРЕГРЕТИ МАСИ ВЪЗДУХ 
В УСТОЙЧИВА АТМОСФЕРА 

Да означим с w; вертикалната скорост на издигане на една 
прегрята ИВЧ, тръгнала от земната повърхност (z=O). Нас ще 
ни интересува отначало зависимостта на W; от z. При решаване
то на тази задача ще използуваме формулите (4,3), т. е. движе
нието считаме адиабатно, а околната атмосфера политропна. 

Очевидно 

(5, 1) 
d2z dw; dwi dz dw, 
dt2 =dГ=~ dt =W, ---;[z 

dw7 
- --
2 dz 

Като заместим в ( 4,4 ), получаваме 

dw 2 Т. -Т 
(5,2) --'-=2g lOT ео -2g ra-r 

dz е - Т-е- ·z. 

Тук обикновено в знаменателя се прави приближението Те (z)= Те, 
където Те е средната за слоя на конвекция температура. Това 
значително опростява уравнението (5,2). Освен това въвеждаме 
означенията 

(5,3) 

и записваме (5,2) във вида 

(5,4) 
dw2 

~-' = 2Ro т-2N2 z dz r' 0 • ' 
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При условие, че wi (0)=0, за скоростта получаваме 

(5,5) wHz>=2~00 т. z-№z
2• 

Вижда се, че освен при z=O скоростта става равна на нула и 
, на ,ниво Zw, явяващо се решение на уравнението wi (zw) = О. Та
ка намираме нивото на конвекция 

(5,6) Zw =2оо Tla=2hт, 

, , където hт се дава с (4,7). 

Понеже щ (O)=wi(zw)=O, а при O<z<zw W;>O, то в този 
случай W; трябва да има макt:имум на някакво ниво z:,,, което се 
опреJ,Lеля от уравнението dw7!dz =0. Така намираме 

- . 

Z~=oo Tla=hт и (w7)max =~ (оо Т)21а=h}№. 

Получените резултати са представени графично на фиг. 6,5 а. 
Както се вижда, макар че при z=hт Т;= Те , ИВЧ задминава то
ва ниво и се издига на два пъти по-голяма височина, Zw =2hт. 
При z>hт обаче Т;< Те и ИВЧ ще се стр~ми да се върне към 
нивото hт. При движението си от горе на долу тя пак ще го зад
мине по инерция, но сега при z<hт Т;> Те и т. н. Преди да 
изследваме този колебателен процес, нека споменем за две уточ
нения на разгледания модел на движение на ИВЧ. 

1. Отчита се изменението на Те (z) в знаменателя на (5,2). 
Разликата спрямо горното приближение се оказва незначителна. 

2. По-съществено е да се отчете влиянието на съпротивле
нието, което околната атмосфера оказва на ИВЧ. Ако приемем, 
че е в сила_ законът R = -kw], то уравнението (5,4) ще се за

мени с 

(5,7) 

тата 

Това уравнение е линейно- спрямо w; и се решава по позна

формула. Решението е от вида 
. ' 

w7 (z) = (+~0 0 т+ ;;2 )(1-e-2kz)- н; , z. 

Анализът му показва, че съпротивлението понижава стойността 
на Zw • Например при k = h-7:1 се получава Zw = 1,4 h т вместо 

2hr, както в първия случай. 
Да се върнем сега към уравнението на конвекцията ( 4,2) и 

го запишем във вида 

(5,8) 

От друга страна, 
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(5,9) 
d dT; 
dt о Т = dz 

Като изключим от последните две уравнения функцията на цре
грева о Т, получаваме 

(5,10) w-+№w=0 l l 

при условията W;(0)=0 и W;(0)=~o 0 Т (следва от (5,8)), където 
oJ е началният прегрев на ИВЧ спрямо околната среда. 

При тези условия уравнението (5,10) има единствено реше
ние 

(5, 11) · (f)=R~ Т siпNt • w, ~оо N 

Оттук за пътя, който частичката изминава по вертикалата, полу
чаваме 

(5,12) 

t 

z;(t) = f W;(f)dt=hт (1-cosN{). 
о 

От последните две формули става ясен и смисълът на N като 
честота на свободните колебания на ИВЧ, наречена още •tecmoma 
на Брънт-Вайсала. 

Както се вижда от (5,12), ИВЧ би трябвало да се колебае 
непрекъснато около нивото hт в слоя (О+ 2hт ). В действител
ност обаче процесът е затихващ. Причина за това може да бъде 
съпротивлението на околната среда, неотчетено в (5,10). Отчита
нето му действително води до затихване и установяване на ИВЧ 
около нивото h т, с което се оправдава до известна степен на
званието "ниво на конвекция", което му се приписва. 

Друг фактор, който оказва влияние на скоростта на конвективните 
/J,Вижен ия в атмосферата и се отчита по един или друг начин в по-новите 
теории , е увеличаването на околен въздух от ИВЧ. Благодарение на това 
след известно време тя загубва своят а индивидуалност и се , ,разтваря'' в 
околната среда. В този случай вместо от (4,1) трябва да се тръгне от по
общото уравнение за движение на тяло с променлива маса, каквато пред
ставлява ИВ Ч, а именно 

(5,13) 
d Т.-Т 

- dt - (Mw.)=Fz = M.g --' _е_ 
l l l т 

е 

Като означим g/Te=glтe = ~ и използуваме (5, !), лесно преобразуваме 
(5, 13) в 

(5,l3') 
dW~ 

--'- +2c,.w~=2HT.(z)-T (z)] 
dz ' е 

при сух въздух и 

J2 Обща метеоролоr•я 1 177 



(5,14) 

при влажен въздух, където ~v= g/T ve• 

·, От тези уравнения се вижда, че преrревът о Т=Т;- Те на ИВЧ на 
произволно ниво z освен като самостоятелна характеристиr<а на процеса 

определя и вертикалната скорост на движение на ИВЧ. Така, замествай ки 
3 T(z) от (6,10), rл. IV в (5,13), получаваме уравнението 

2 
- dw;_ +2rL w;=Щоо Т. гаz _ _ f!:__ (I-e-az)], 
~ ос 

чието решение при условие, че w. (0)=0, се намира лесно: . ' 
(5, 15) 

където а=1а --r. При ос=О от (5,15) се получава (5,5). 
Знаейки зависимостта wi (z), можем да намерим нивото на конвек-

ция zw' на което w; (zw)=0. Използувайки (5,15), получаваме 

Аналогично, р№Jавайки уравнението w;(zw,)=0, където (')=d/dz, получава
ме нивото 

(5. 17) 

на което w7=w~m(oi:)=max, като 

2 h2т 
W;т(ос) =а~ -----,--

1 +2ос hт 
(5,18) 

Сравнявайки (5,16), (5,17) и (6,13), гл. IV, установяваме, че 

(5,19) 

Както се вижда от (5, 16) и (5, 18), нивото на конвенкция и стойността на 
максималната скорост намаляват с увеличение на скоростта на увличане ос 

фиг. 6,5 б. 
При влажен въздух, използувайки връзките 

Tvi=TP+0,6q)= Ti(z)si(z), j=i, е, 

можем да запишем дясната част на (5, 14) приближено като 2~v 1J т+ 1,2g_ 
. aq, така че 

( 5,20) 
dw~ 2 --'-+ 2ос W; = 2~v 1J T+l,2g. ёJ q. 
dz 

Първият член отчита влиянието на „температурната" архимедова сила, а 

вторият .- на „влажностната". Следователно дори и при а Т=О действуваща 
сила остава и 
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(5,21) 
dw7 +2et.w1=t,2g. ti q(z). - ~ 

Този факт има съществено значение за пораждането и поддържането на 

конвективни движения в атмосферата, особено при добре изразена хори
зонтална нееднородност на полето на влажността, породена от такава неед• 

нородност на подложната повърхност, но за съжаление ~това често се 

подценям. 

о.. 0,5 

Фнг . 6,5. Скорост на издигане на ИВЧ (термнци) при различна скорост на 
увличане (в безразмерни променливи) 

Накрая ще отбележим, че отчитаната в (5, 13) и (5, 14) на аеродина
мичното съпротивление, което ИВЧ изпитва по начин, подобен на (5,7), се 
свежда до замяна на et. с et.+k и следователно не влияе. на структурата на 
получените формули. . 

Към динамиката на ИВЧ с променлива маса ще се върнем отново 
в §10. 

§ 6. УСЛОВИЯ ЗА РАВНОВЕСИЕ НА ВЛАЖЕН ВЪЗДУХ 

Всички получени дотук резултати относно условията, при 

които съществува един или .в:руг вид равновесие, се отнасят 

за сух въздух. Те остават в сила и за в;1ажен въздух, преди да 
е достигнато състоянието на насищане на парата. Трябва ведна-

. . dT 
га да отбележим обаче, че вместо у=-~ навсякъде трябва 

dTve Т 
да се въведе rv= - dz-- , където v е виртуалната температу-

ра според (1,7), гл. V: 

(6,1) Tv = Т ( 1 + 0,378+ )= T(l +0,6 q). 

Действително поради това, че процесът е адиабатен, q; = 
=const и 

dT vi dT; ~-- ~=-ra, 
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vбаче подобно на (8,3), гл. V . . . 
dT dT dqe 
d:~ =-ёd--(1 +0,6qe)+0,6Te - dz 

или 

(6,2) 
dq dq 

Yv= y(1+0,6qe)-0,6Te -d/ =у-0,6Те d/ · 

т 

фиr. 6,6. У еловия за устойчивост 
на влажен въздух 

J, 2, 3 - криви на стратификацията, 
А - област н:1 абсолютна устойчивост, 
Б - област на условна устойчивост, 

В - област н:1 абсолютна неустойчивост 

В атмосферата често специфич
ната влажност qe рязко нама-

( 
dq 

лява с височината d/ <О )· То-

гава у v> у и условие за устойчи
вост (Yv <ra) може да се окаже, 
както следва от (6,2), не пониже
ние, а само повишение на темпе

ратурата с височината (инверсия). 
Както се вижда, условията · на 

равновесие на влажен въздух, 

когато специфичната влажност се 
изменя с височината, са тнърде 

разнообразни. 
Когато състоянието на наси

щане е достигнато, ролята на Уа 

се поема от влажноадиабатния 
градиент у~. Ако приемем за прос

тота, че Yv = у, ще имаме следните 

три случая: 

а) r>r: - влажно неустойчи-
ва стратификация, 

б) у =r: - влажно безразлична стратификация, 

в) у<у~ -влажноустойчива· стратификация. 
Тъй като при вертикалното движение ИВЧ изменя състоя

нието си по сухата адиабата до кондензационното ниво z,,, а 
оттам нагоре по влажната, то по отношение на тези два етапа 

от издигането може да имаме следните пет случая : 
а) r>rа>r~-абсолютно неустойчива сУратификация, 

б) ra = r>r~- сухобезразлична и влажнонеустойчива, 

в) Ya>r>r~ - условно устойчива, 
r) Уа>у=у~ - сухоустойчива и влажнобезразлична, 
д) у<у~<Уа - абсолютно устойчива. . 
Разглежданите случаи графично са представени на фиг. 6,6· 

В свободната атмосфера най-често се среща случаят на условна 
устойчивост (ya>r>r:). Тогава в слоя от земната повърхност 

до кондензационното ниво z„ ИВЧ, отклонена от равновесното си 
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положение, се стреми да се върне към него. Ако импулсът оба
че е бил голям така, че тя да може да се издигне над това ни
во, поради, това че у>у~, тя ще продължава по-нататък сама да 

се движи. Следователно при y~<r<Ya атмосферата . е устойчива 

спрямо слаби импулси, които не могат да издигнат ИВЧ над ни-

,z 
t \ 
'В" (!{к)в~---т--,.,,-, ---
' :,,, 
, А')'', 8 

{/{!(~ t---_,__..,, .---+
\ С ' 
\ \ 

\ ' А 
\ \ 
\ \ 

а 

т 

' \ \ 8, 

(lf~'Ja - - - ~ -1"<------\ \', 
\ \ ' 

(!{!(), ----- --'--'~--
,4 А',,,\ JB 

\ ' \ 

\ "' 
' А 

Фиг. 6,7. 
tz) Конвектшша неустойчивост; 6) 1<0t1вектнвна устойчш~сст \Нк -кондензационно ниво) 

вота zk, и неустойчива спрямо силите, които са в състояние да 
направят това. Разбира се, устойчивостта зависи и от височина
та на кондензационното ниво zk, което пък от своя страна се 

определя от влажността на въздуха. 

Както при сухия въздух наред с понятието устойчивост на 
атмосферата по отношение на адиабатно преместваща се час
тица в § 3 разгледахме характеристиките на устойчивостта при 
вертикално преместващ се слой въздух, така и тук този въпрос 
има голямо значение. Стратифи;.;ацията на слоя влажен въздух 
при преместването му по вертикалата може съществено да се 

промени в посока на едно или друго състояние на равновесие. 

Такива премествания често се наблюдават в атмосферата. Естес
твено е, че изменението на стратификацията в слоя при издига
нето му ще зависи от вертикалния профил на влажността в него. 

Два такива характерни случая на изменение на стратифика
цията са представени на фиг. 6,7. Кривата АВ представя разпре
делението на температурата вътре в слоя до издигането. Слоят 
е абсолютно устойчив, r<r~-

B първия случай относителната влажност Jл?Р/в. Затова 
частицата А бързо дост.ига кондензационното ниво в т. С, след 
което ще се издига по влажната адиабата. Частицата В ще се 
издига по-дълго време, докато достигне своето кондензационно 

ниво поради това, че /в<JА. За;:ова тя ще се охлади много по
силно от А. В резултат на това стратификацията на СЛQЯ след 
издигането му,представена на фиг. 6,7 с правата А'В', ще бъде 
влажно неустойчива (у>у~). Тъй като въздухът е наситен, то 

целият слой ще се окаже неустойчиво стратифициран. 
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В обратния случай ( f А <,(/ в) при адиабатно издигане на це
QIИЯ слой стратификацията му ще стане по-устойчива . Това се 
· показва с- аналогични разсъждения. 

В първ~я случай стратификацията на слоя се нарича кон
вективно неустойчива, а във втория - конвективно устойчива. 
Тези два типа устойчивост могат да се разпознаят по състояни
ето на частиците, намиращи се на долната и горната граница на 

слоя, а именно: при конвективно неустойчива стратификация на 
слоя влажната адиабата, по коя'Го частицата, разположена на 

долната граница на слоя, се издига над своето кондензационне_ 

ниво, се намира отдясно на влажната адиабата, по която се из
меня състоянието на горната частица; при конвективна устойчи
вост кривите имат обратно разположение. 

Изменението на стратификацията на въздушните слоеве при 
издигането им като цяло има голямо значение за образуването и 
развитието на облачността (например по фронт) и за развитието 
на коавективни движения вътре в облаците. 

< • 

§ 7. ЕНЕРГИЯ НА НЕУСТОЙЧИВОСТ- ИНТЕГРАЛЕН КРИТЕРИЙ w ЗА РАВНОВЕСИЕ 

Още в началото на настоящата глава при анализа на усJlо
вията за равновесие ние поставихме изискването вертикалният 

температурен градиент на околната атмосфера да не зависи от 

височината (r=- dfze =const). Това не беше слу.чайно. Уста
новените критерии, изразяващи се в определени съотношения 

между у, Уа и у~, характеризират равновесието на атмосферата 

на дадено ниво. В същото време развиващите се в атмосферата 
конвективни движения са явление, което протича в значителен по 

дебелина слой. При y=const установеното състояние на равно
весие на определено ниво ще се отнася за целия слой. 

На практика обаче само в тънки слоеве с достатъчна точ
ност може да се приеме y=const. В такъв случай е неудобно 
да се използува променлив с височината градиент у като крите

рий на равновесието, защото това би изисквало сравняването му 
с у а на множество нива. Освен това у може да ни даде само 
качествена представа за кинетичната енергия, която възниква при 

конвекцията, но не и количествена . От тези разсъждения се виж
да необходимостта от въвеждане на някакъв интегрален кри
терий, който да характеризира състоянието на равновесие в це
лия слой, без да се правят предварите,1ни силно ограничителни 
допускания от рода на споменатите по-горе. Като такъв крите
рий служи енергията на неустойчивост. 

Енергия на неустойчивост се нарича работата, която из
вършва подемната (архимедова) сила при адиабатно вертикал
но издигане на единица маса вьздух от едно ниво на друzо. 
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Както знаем, при неустойчиво равновесие през целия път на 
. dw 

ИВЧ Т;> Те и -d{ >0. При това не само че не е необходимо 

да се изразходва енергия отвън за издигането и, но се освобож
дава такава и се извършва някаква работа. Колкото неустойчи
.востта е по-голяма, толкова повече енергия се освобождава. При 
устойчиво равновесие частицата може да се издигне само под 
действието на външна сила, понеже в този случай архимедовата 
сила е насочена в обратна на движението посока. Очевидно при 
безразлично ра1шовесие нито се изразходва, нито се освобожда
ва енергия. 

От казаното следва, че знакът на енергията на неустойчи
вост Е определя вида на равновесието, а големината и - сте
пента на устойчивост, като при Е>О раJзновесието е неустойчиво, 
при Е <0 равновесието е усrгойчиво и при F =0 равновесието е 
безразлично. 

Тъй като според определението Е зависи от съотношението 
между Т; и Те не на определено ниво, а в целия слой, то тя 
действително е интегрален критерий на устойчивостта. 

· Да изразим сега математически даденото определение за 

енергията на неустойчивостта. При това ще изходим от уравне
нието на конвекцията (4,2). Съгласно определението на елемен
тарен път dz се извършва работа 

(7,1) 
dw 

dli= ~ dz=g dt 

Обаче dp=-pegdz, така че dz= - dp_=-
gpe 

Като заместим в (7,1), намираме 

,dz. 

RTe 
-- d(lnp). g . 

(7,2) dE= - R(T;-Te )dlnp. 

След интегриране _ще получим енергията на неустойчивост на 
слоя: 

Р Ро 

(7,3) Е=- Rf (Т;- Те )d ln p = R f (Т,.- Те )d ln р. 
Ро р 

Оттук се вижда действително, че ако през целия път Т;> Т.:У(не
устойчиво равновесие), то Е>О; при Т;<Те (устойчиво равно
весие) Е<О и при Т; =Те (безразлично равновесие) Е=О. 

Енергията на неустойчивостта е тясно свързанасъс скоростта 
ва издигане на въздушните частици. Действително съгласно (7,1) 

dE= aw d = dw _dz_ dt= __E!!!_df = d( w22 ) • 
dt Z dt dt W dt 

Ако с w0 означим скоростта на изходното ниво и интегрираме, 
ще получим 
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(7,4) 

Ако началната скорост е нула (w0 = 0), то 

(7,5) 'Ш ={2Е. 

Тази формула показва, че при отсъствие на триене, когато цяла
та енергия на неустойчивост се превръща в кинетична енергия 
на вертикалните движения, скоростта на ИВЧ, издигаща се в 
неустойчиво стратифицирана атмосфера, е пропорционална на 

J2E. По (7,5) са пресметнати стойностите на w, дадени в таб
лица 6,1. 

Таблица 6,1 
Вертиналната снорост в зависимост от харантерни за атмосферата стой

ности от енергията на неустойчивост 

Е, m2/s2 10 2 1 о0 102 103 

w, m/s 0,14 0,45 1,41 4,5 14,1 45 

Вижда се, че w може да достигне до няколко десетки m/s. 
Такива скорости действително се наблюдават в мощните кон
вективни об.11аци. 

(§ 8. СПОСОБИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА 
НА НЕУСТОЙЧИВОСТ . ТЕРМОДИНАМИЧНИ ДИАГРАМИ 

Докато знакът на енергията на неустойчивост Е (видът на 
равновесието) се определя лесно от (7,3) в зависимост от това, 
дали кривата на стратификация Те (р) се намира вдясно или вля
во от кривата на състояние Т;(р), то аналитичната количествена 
оценка на Е (степента на устойчивост) по тази формула е за
труднена. Работата е в това, че докато функцията Т,(р) се дава 
теоретично с уравнението на Поасон (2.3) от гл. IV, то Те (р) в 
общия случай има сложен вид и не може да се представи с ня
каква проста аналитична формула. Аерологичните сондажи на атмо
сферата ни дават само отделни точки (стойности) на Т; (р), по 
които приближено се строи нейната графика (крива на страти-
факацията). · 

Но тази задача лесно се реша:ва графично. Съгласно геомет
ричната интерпретаuия на опредtления интервал в (7,3) енергия
та на неустойчивост Е в слоя (р 0, р) с точност . до постоянния 
множител R е равна на лицето на площта между кривите Те (р) 
и Т;(Р), построени в системата ( Т, Inp). На фиг. 6,8 са предста
вени три различни случая. Ако основният слой е със зна штелна 
дебелина, може да се случи Е да мени знака си не само един 
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път, както е показано на фиг. 6,8 в, а няколко пъти. Тогава пъл
а та енергия в слоя ще бъде алгебрична сума от енергии'Fе в от
делните подслоеве. Над нивото на кондензацията zk графиката 
на Т;(Р) ще представлява влажната адиабата. 

lпр 
z 

1 
1 1 
1 1 

?с, ---,-1------
1 1 
1 1 

т 

т;\ - 7ё 
'i \ -

\ -
l,---т---,.
Нк __ ,L\'_-_J. _ 

1 '- _ 1 _ 

1 '~ -
1',-

.tz, --~--~ --
1 1 
1 1 

т Т/<7/ Т.: < ie 
ь 

т 

Фиr. 6,8. Критерии за равновесие, изразени чрез енергията на wеустойчивост: 

а) Е>О - неустойчиво равновесие; 6) Е<О - устойчиво равновесие; в) смесен случай 

Но енергията на неустойчивост може да се изчислява гра
фично не само в системата ( Т, lnp). Съществуват редица подоб
ни графики, наречени общо термодинамични диаграми, по които 
с по-голяма или по-малка точност може да се извършва тази 

важна операция. Тяхното построяване почива на следния общ 
принцип. 

Формула (7,3) може да бъде записана като двоен интеграл, 
взет по областта,защрихована на фиг. 6,9: 

(8,1) E = Rf f dTdlnp. 
(S) 

Търсим такава нова координатна система~= ~(Т, lnp), "l)="l)f T,Inp), че 

(8,2) 

Но, както е известно от правилото за смяна на променливите в 
двойните- интеграли, 

(8 3) f f d~dY)= J J DdTdinp, 

D- д~ д"f/ д~ д У1 
'~ д!nр - д lпр ~дТ 

Сравнявайки (8, l) и (8, 'l), установяваме, че във всяка координатна 
система, за която якобианът D=const, лицето на площта между 
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крива та на състояние и тази на стратификация е пропорционал
но на енергията на неустойчивост. Някои от по-важните термоди
намични графики, удовлетворяващи това условие, са следните: 

1. Тефиrрама *: ~= Т, '1J=S=cp In 1~0 
-R In1 ~

00 
• 

tлр 

Фиг. 6,9. Облаrт на ин
тегриране във форму

.1а (8, 9) 

Лесно се пресмята, че D= -R и тогава 

(8,4) E=RJ_{ dTdinp= iJ J J d~dYJ= 
(S) 

(8,5) 

=-J J d~d'fJ. 

2. Аероrрама: ~=ln Т, YJ=Tlnp, 

E=RJ J d~ d'1J. 

D=l, 

3„ Зондограма: ~=ln Т, YJ=TS, D=-R 
и Е се дава с израза (8,4). 

Термодинамичните диаграми се правят обикновено не само 
за изчисляване на енергията на неустойчивост Е, а комбинирани. 
С помощта на такава диаграма мрже да се определят нивото на 
кондензация zk , точката на оросяване 1:, фактическата специфич -
на влажност q, потенциалната температура 0 и др. 

Термодинамичните диаграми намират голямо приложение в . 
аерологичната практика . . 

§ 9. ОБОБЩЕН КРИ1ЕРИЙ ЗА НЕУСТОЙЧИВОСТ 
ПО МЕТОДА НА СЛОЯ 

Методът на частицата, с който досега работихме при изучаване устойчи
востта , на атмосферата, има редица недостатъци, за някои от които вече tпо
менахме. Най-важният негов недостатък обаче се състои в това, че движение
то на ИВЧ се разглежда изолирано от околната среда и не се вземат пред 
вид компенсационните движения в обратно направление. Този недостатък е 
отстранен при метода на слоя, предложен през 1938 г. от Я. Беркнес и зна
чително развит след това от Н. С. Шишкин. Същf!остта му се състои в след
ното: 

Да разгледаме слоя с дебелина z"-z' (фиг. 6,10). В него стават както 
възходящи, така и низходящи движения. Да означим общото хоризонтално 

се<1ение и вертикалната скорост на първите с si и w Т ( > 0), а на вторите 
S .!. и w .!. ( < О). Приемаме също, че : 

а) движенията в слоя са адиаf.атни; 
6) хоризо,пални движения в слоя няма, така че измененията на метеоро

логичните елементи се дължат само на вертикалните движения; 

* Споре дновата международна измерителна система SJ за ентропията се въ
вежда озн;~чението S. Наименованието на диаграмата произлиза от старото оз
начение на ентропията ср. 
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в) масата на избрания :лой остава постаянна. 
К:,;1то пренебрегнем измененията на плътността 

ледното условие изразяваме с уравнението 

9,1) siw'i +s!w.L=o. 

ко градиентът на стратификацията на слоя е 1 . 
0 т;=Те +,(z-z'), а т';=Те-1(z" -z). 
огава 

т '-т" = 1[(z-z')-(z-z")]=1(z"-z') 
е е 

с височината в слоя, по-

ова уравнение е в сила в 1-1ачалния момент t= O. l 
лед време At на нивото z вътре в слоя ще при- 1-------...:.:;. 
тигнат частици, изминали пътя z-z'= rшt д t. 
чевидно ·:l'i----< 

9,3) ,/; (z) = (-,i(z-z') = T;-1 iwi дf, 

за тези, които са пристигнали оп·оре, 
Фиг. 6,10. Към извода на 
критериите за устойчи

вост по метода на слоя 
9,4) T~(z)=т,:'-1.l,(z'' _:z) = т/-1J.wJ.At 

wl<O), 
ъдето 1 i и I l са адиабатните градиенти във възходящия и низходящия по
ок. 

Разликата между температурите на въздуха от двата потока на ниво z 
е бъде 

АТ= Т J -TJ. = Т' -Т ,, -("' iw Т _,.,.l.wt )::.t 
1 i е е t t • 

о съгласно (9,2) 

, ,, z-z Z-Z ( 
, ,, ) . 

Те -Те = r _д_t _ _ _ лt At = r(wi -w.1.)дt. 

имаме пред вид (9, 1), получаваме 

дT=r(wi-w.l.)д t-(riwi-1 .Lw.l.)д t= 

w.1. ST 
(9,6) =[(1-rt) + шт (r.1.-r)]wiЛ.t=!('r-rТ)-sТ(r!-r)]wiд t. 

ази формула дава .температурния излишък" на нивото z. Да разгледаме ня
олко частни случая. 

а) Сух или вл .,жен въздух преди насищане. Тогава, както знаем, 1 i = 
=jl = ia И 

9,7) ( sт )" д T= (r-ra) 1+ s! wTдt 

При дТ= Т}-Т/ > 0 по - топлите възходящи потоци ще се намират сред по
студени низходящи, така че и при двата случая движението ще бъде ускори
телно. Обаче, както се вижда от ( 9, 7), д Т > О при 1 >r а, т. е. при неустойчи-

ва стратификация на слоя като цяло. Но този резултат вече ни е известен и 
този метод в случая не дава нищо ново. 

б) 1 i = r:, 1 .J, =ia , т. е. издигането е влажноадиабатно, а спускането 
сухоадиабатно. Нека приемем, че стратификацията на слоя е условн() устойчива 

(r:<,<ia ). Тогава от (9,6) следва, че 
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(9,8) sr ( д T=[(r-r~)-st (ra-r)]w i д t=(ra -r) sr ) w i д t. s.J. 
Както и преди, движението ще бъде ускорително (слоят неустойчив) при 
д Т > О, което има място при 

(9,9) 

Последното неравенство, известно като критерий на Беркнес, при дадено I е 
сигурно изпълнено, когато S i =О, т. е. за частици с ыалки размери, и се на
рушава, коr ато S i стане голямо. И така, ако r: < 1 < 1 а , атмосферата се 
оказва неустойчива за малки часпщи и устойчива з;:~ големи. В този случай се 
казва, че тя е селективно (избирателно) неустойчива. 

Обратно, слоят ще бъде устойчив при /ll Т < (), което води до обратното-
нз (9,9) неравенство. . 

Досега предполагахме, че е даден градиентът на стратификацията 1, а 
"текущи променливи"бяха S i и sJ.. Получените, резултати обаче могат да се 
формулират и по друг начин. Нrка считаме, че si и s l. са дадени. Ако на 
изцялv облачно небе пишем оценка 1, а на ясно - О, както се прави на 

практика, ro S i ще представлява частта от небето, заета от облаците, а 
sl. - ясните участъци от него и si +sl. = l. В такъв случай при 

(9, 10) 

r'asl. +ra si 
1 >- -- -- - - равновесието е неуе1ойчиво, 

sl. +sr 

r~sJ. +ra sr 

sl.·+S i 
равновесието е устойчиво, 

r:sl.+rasi 
r - - ----- --

sl. +s r 
равновесието е безразлично. 

., 

В симетричен поток si = SJ, = _1 - (понеже si + sl. = 1) и горните критерии се 
2 

записват във вида 

(9, 11) "( ? la + la 
2 

Както се вижда, методът на слоя уточнява критериите, получени па 
метода на частицата. Негово~ о прилагане обаче изисква сравнително точна 

оценка на S i и s l. , което на практика обикновено трудно се прави. Той до
ри се оказва неприлож"lм за оценката на устойчивостта на етуден фронт в тая 
част, където се образува мощна стена от гръмотевични облаци. 

§ 10. КРИТЕРИЙ ЗА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ НЕАДИАБАТНА 
КОНВЕКЦИЯ В АТМОСФЕРАТА 

Тук ще изложи~~ друга постановка на задачата за устойчивост на атмо

сферата, за която беше загатнато в коментара след формула (5,11). Тя се 
опира отново на представата за ИВЧ, но е свободна от ограничителното ус
ловие за адиабатно движение на последната, което в някои случаи може да 
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бъде съществено нарушено. Като изходни ше ни служат уравненията, които 
ече познаваме, а именно (6,4) гл. IV, 

1
. dT. 

10, ) ' =-ra -а..о Т, 
dz 

11 (5, 13') от настоящата глава, записано във вида 

(10,2) 
dw~ 2 -- +2a.w- =2~ ат 
dz ' ' 

където оТ=Т;-Те. Преобразуваме ги по следния начин: 

Очевидно 

10, 3) 

н още 

( 10,4) 

От друга страна, 

dZ 
dt 

dT. 
=W.--'-' 

' dz 

1 dM. 
m.= ~ --'-= 

l м. dt 
l 

dw; _ _ d~j 
--;п-- 2 dz 

dT. d dTe d , __ _ 
(10,5) 

--;[Г- dt ат+---=- а T-rw;, 
dt dt 

защото при отсъствие 1-1а хоризонтално движение (вятър) в околната аi-мосфер а 

(10,6) 
dTe _ дТе 

- dt- dz w;=-rw;. 

Замествайки (10,3) -(10,6) в (10,1) и (10,2), получаваме 

{ 10, 7) 

{ 10,8) _d_ о T = -aw.-m .а Т, 
:dt l l 

като w;=w;(t) и oT= oT(t), m;=m;(t), От тези две уравнения лесно се из

ключва о Т, в резултат на 1,.оето имаме 

•. • 2 . 2 -
(10,9) w;+2m;w; + (m ;+m;+N )wгО, 

където №=а ~ е честотата на Бръ·нт-Вайсала, а w.= dw/dt. Уравнението (10,9) 
, l l 

е от втори ред по отношение на t и се нуждае от две начални ус

ловия при t=0, а именно 

(10,10) w;(0) = 0 и w;(O)=~ о 0 Т, 
второто от които следва от първото и от (10,7), а о0Т=Т;(О)-Те (О). 

Чрез смяната 

(10, 11) [ 
М.(О) ] 

w.(t) = - '- y(t) 
l M/t) 

за новата функци<1 y(t) от (10,9) получаваме добре известното въ1t физиката 
уравнение на свободните хармонични колебания 
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• 

(10, 12) y(t)+№y(t)=O 

при същите начални условия (10,10). Както е извtстно, решението зависи 
от знака на параметъра а=1а - 1 , т. е. на №, така че са възможни следните 
три случая: 

(10, 13) 

или 

sin Nt 
N- , 1 < 1а 

"f="fa 

sh(✓-fv2 t) 
- - • "f="fa 
✓-№ 

М.(О) 
(10,13) wp) =-м\,-) - [w;(t)Jaд, 

където (w;/(t))aд е вертикалната скорост при адиабатна конвекция - M;(t)= 
=M;(O)=const. 

От полученото решение (10,13) се в1-1жда, че при 1 < "fa атмосферата 

ще бъде устойчива по отношение на движението на ИВЧ с р,~стяща маса M;(t), 
чийто ефект се свежда до амплитудно затихване на колебан1-1ята. 

В другите два случая колебателен Rроцес няма да има, но дали wi(oo)=O 
или w;(oo)=oo, ще зависи от това, колко бърэо расте масата M;(t) на ИВЧ с 
времето. Така при "f= "fa , ако M/t) расте по-бавно от линейно, т. е. 

M;(t)-tn, n< 1, ще имаме w;(oo)=oo. До същия извод достигаме и в третия 

случай (1 > "fa ), ако M;(t) не може да компенсира бързото нарастване на хипер
боличния синус в числителя. Следователно в тези два случая атмосферата е 
неустойчива спрямо бавно изменящи своята маса ИВЧ, но е устойчива при 
много бързи промени на масата.* Впрочем последното е физически понятно, 
защото тогава ИВЧ бързо се .разтваря" в околната среда и загубва своята 
индивидуалност като такава. 

Но механичният обмен на маса между ИВЧ и околната атмосфера чрез 
увличане и смесване е една възможна причина за неадиабатност. Оставайки в 
рамките на представата за ИВЧ с постоянна маса, ние можем да отчетем 
влиянието на вискозитета и топлопроводността, т . е. да разrл едаме частица

та като .отворена". Такова разглеждане принадлежи на известния австралий
ски метеоролог Пристли. Тези ефекти той отчита, като в уравненията (5,8) и 
(5,9) за .затворена" частица добавя в десните страни съответно членовете 
-a1wi и -а211 Т, където 

(10, 14) 

тук с1 и с2 са ч,ислови константи, v н -х - съответно кинематичен коефи-

* Интерес предстввлява частният случай m/t)=const, т. е. 

т • t 
M;(t) = M;(O) е ' • 

Тогава съгласно (10,13) при "f = "fa винаги ще имаме устойчивост, а при 1 > "fa 

ако m; < J-№• атмосферата ще бъде неус'rойчива. При т; > ✓-№ тя щ; 
бъде устойчива. Вижда се, че класическите критерии 1-': не са достатъчни. 
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uиент на вискозитет и температуропроводимост, а R; е радиусът на ИВЧ. 

Следователно в сила са уrавненията 

(!0,15) 

(10,16) 

Вижда се, че тези уравнения са от същия вид, както (10,7) и (10,8), но са 
по-прости, защото а1 и а2 не зависят от времето t(R;=consf). 

По.цобно на (10,9) сега ще получим уравнението 

(10,17) w;+(a1+a2)w;+ (a1a2+№)w;=0. 
Смяна на променливата no формулата 

( 10,18) 

свежда (10, 17) отново към познатия тип уравнение 

(10,19) У (t)+NJy(f)=0, N;,=№--}- (ага2) 2 • 

Решението на (10,19) е аналогично на (10,13) със съответната замяна на мно

жителя M;(O)IM;(t) с ехр (- a1t3.!._ t); на N с N,,, и на неравенствата вдяс-

но с N;-;;:;;O и N~<O. Трите случая могат да се анализират детайлно. Ние 
предоставяме това на читателите. За пример ще посочим само третия случай, 
когато 

(10,20) 
а,+а, 1 ✓--2 ✓---

w;(t)=e--2-t sh ( у -N,t)/ - N'1,, N;<O. 

Ако 

y-N~>__!l-l_;~. т. е. a1a2 +N2 <0 или ~(r-ra )>а1а2, 

то w;{t) съгласно (10,20) ще расте неограничено, което означава неустойчи

вост на движението. Като вземем пред вид (10.14), последното от горните не
равенства се записва във вида 

(10,21) C1C2'IY. r>ra+---=r ~Ri Р 

и ще представлява критерий за неустойчивост по отношение на градиента на 

стратификация в зависимост от R;, т. е. от големината на ИВЧ. 

Вижда сеот (10,21), че при R;---+= равновесният градиент ip ---+ 1'а. 

Следователно, за да стане движението на малките ИВЧ неустойчиво, необхо
дими са големи стойности на градиента на стратификация 1, докато за голе
мите ИВЧ lp е близко по стойност до 1'а и вероятността за неустойчиво 

J.вижен~е е много по-голяма. По пресмятанията на Пристли lp =2deg/100 m 
при R;=8 т и "(Р = 1,08 deg/100 m при R;=250 m. 

Тези изводи качествено се потвърждават от наблюденията в атмосфе
рата. К:оличествено съвпаден не обаче трудно може да се очаква, когато една 
непълна теоретична схема на явлението се . сравнява с действителността. На
пример сигурно е, че двата фактора, които тук разгледахме поотделно -
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увличане и дисипация, дейс1вуват едчовременно. Комбинираното им разглеж
дане в случая не представлява трудност (предоставяме го за упражнение), но 
за съжаление тези два фактора не са единствените. 

Съществуват и други критерии за устойчивост, като например числото 

на Ричардсон 

( 10,22) R = ~('Та -r)![( .У~ )2 +( д_v_ )
2

]' 
/ дz дz 

което характеризира още условията за възникване и затихване на турбулент

ността в атмосферата, която не е неподвижна ( и. v са компонентите на 
скоростта на вятъра). Този критерий широко се използува в задачите на ди
намичната метеорология. 
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ГЛАВА VII 

РАДИАЦИЯ В АТМОСФЕРАТА 

§ 1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ. 
ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЛ'ЬНЦЕТО 

Съгласно закона за запазване на енергията едно материално 
тяло излъчва за сметка на превръщането на други видове енер

гия в лъчиста. Най-често в лъчиста енергия се превръща вътреш
ната енергия на твърдите, течните или газообразните тела. В този 
случай лъченето се нарича температурно или топлинно. В метео
рологията имаме раqота само с такъв вид лъчене. 

Ясно е, че поради излъчване'то вътрешната енергия на тела
та намалява и температурата им се понижава. Но наред с излъч
ването материалните тела поглъщат енергия, излъчена от обкръ
жаващите ги други телэ. Тогава изменението на топлинното им 
състояние при предположение, че съществува само J1ъчист топло

обмен между тях, се определя от разликата между излъчената и 
влъчената енергия. Когато тази розлика е нула, говорим за рав
новесно топлинно лъчене. Тогава топлинното състояние на тела
та остава постоянно. В природата обаче като прави110 излъчване
то има JJеравновесен характер. Но при положение, че температу
рата на излъчващите тела бавно се изменя, законите, на които се 
подчинява равновесното лъчене, приблизително остават в сила и 
при неравновесното. 

Както казахме по-горе; излъчват само материс11ши тела, а не 
геометрични qбеми или повърхности. В изследванията обаче се 
разглежда излъчването, което минава през п,__,върхността, ограж

даща тялото, и затова условно се говори за излъчване на пnвърх

ност. Лъчистата енергия в метеорологията обикновенно се мери 
в топлинни единици-калории (1 cal=4,1868J). 

Въведени са редица количествени характеристики на темпе

ратурното излъчване. За съжаление обаче все още няма общоприе
ти названия и означения за тях. Тук ще се спрем само на най-важ
ните от тях, които ще бъдат използувани по-нататък. 

Поток лъчиста енергия се нарича количеството енергия, 
пренесено през дадена повърхност за единица вр~ Ще го бе
лежим ·с Ф. Очевидно това е мощта на лъчистата енерпш и в 
метеорологията се измерва в cal/min. Нека пр-ез п„1ощ dS във 
всички посоки премии, ва поток лъчиста енергия d Ф. Тогава ве
личината 
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(1,1) dФ E=-
dS 

се нарича плътност , на потока Ло'lиста енергия. Измерва се в 

cal/cm 2 .min. Тъй като занапред ще работuм изключително само 
с Е, ще наричаме тази характеристика просто "поток", помнейки, 

п 

че е отнесена към единица площ. 

Носители на лъчистата енергия са 
електромагнитните вълни. Всяно тяло из
лъчва вълни с дължини л теоретично 
в целия интервал (О, оо ). За да се харак
теризира разпределението на енергията в 

спектъра на излъчването, се въвежда ве

личината Е1 , представляваща поток лъчи
ста енергия, отнесен към единичsн ин

тервал от дължините на вълните, близо 

до дадена дължина л. С други думи, то
Фиr. 7,1. Поглъщане, от-
ражение и пропускане на ва е потокът лъчиста енергия при моно-
лъчистата енергия от те- хроматично лъчене.' Очевидно 

лата 

(1,2) 

е сумарният поток 

Нека сега потокът монохроматична радиация Ei. пада на ня
какво тяло (фиг. 7, 1 ). Да означим с Е; частта от Е1 , която се 

поглъща от тялото, с Е~' - тази, която· се отразява, и на края с 
Е~" - тази,която се пропуска. Очевидно Е~+ Е/+ Е;· =Е; . . Като раз
делим двете страни на Ei. , ще получим 

( 1,3) 

където 

А,. =Е/Е1сс__. се нарича поглъщателна сnсссбност на тялото, 

R1c =Е~'/ Е1 - отражатеJrна способност или албедо, 

D,. =Е/'.1 Е1 - nроnускателl'а способност. 

Ще отбележим, че Ei. се нарича (!Ще излъчвате.1Jна способност на 
тялото. Измерва се в ca!/cm 2

. min . µ m. 
Функциите А 1 , R1c и Di. в общия случай имат сложен вид, 

като в едни или други участъци от спектъра могат да бъдат рав

ни на О или 1. Така например инфрачервените лъчи (л>4 µ m) се 
, погJ1ъщ~т от кварца, а светлинните и )Лтр;:,виолетони1е се про
пускат. Това свойство на телата се нарича селективност . Селек
тивното поглъщане е особено сиJJно J-tзразено при газовете (вод
на пара, озон, въгледвуокис и др.). При тях функцията А1 е из
вънредно сложна. 
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Едно тяло се нарича абсолюtпно черно, ако при · всяко л А, -Т. 
Тогава съгласно (1,3) Ri. =D, = 0 .. Това о ➔начава, че цялата пада" 
ща върху тялото енергия се поглъща . Такова т:Яло iз природата 
няма, но то се оказва удобна теоретична фикция; · 

При R, = 1, т. е. А , = D, = О., цялата падаща върху тялото 
лъчиста енергия се отразява. Когато отражението се подчинява 
на законите на геометричната оптика, телата се наричат огледал
ни, когато то е дифузно - абсQлютно бели. Ако D, =О, но 
А , =t= 0, тялото е непрозрачно и за него 

(1,4) A, +R,= 1. 
Следователно тяло, което добре поглъща, лошо отразява и обра
тно. Повечето от твърдите тела и в частност земната повърхност 
са непрозрачни. 

Реалните тела, строго казано, не са абсолютно черни. Тяхна
та излъчв ·, телна и поглъщателна способност зависи от- дължина
та на вълната л ц от състоянието на самото тяло, но не зависи 
от състоянието на околната среда. Лри температурно излъчване 
обаче състоянието на тялото се определя от абсолютната му тем
пература Т. Следователно Е, = Е(л., Т), А, =А (л., Т). 

След тези предварителни бележки да се спрем на основните 
закони на лъченето. 

1. Закон на Кuрхоф. Той гласи, че при равновесно темпера
турно излъчване 

(1,5) 
Е (л, Т) 

А (л, Т) 
в (л, Т), 

където В (л, Т) е универсална функция в природата (еднаква за 
всички тела, независеша от индивидуалните свойства на вещест
вото) Понеже при абсолютно черно тяло A=l, то В (л., Т) =Е(л., Т). , 
Така се изяснява смисълът на функцията В(л, Т) като излъчва
телна способ,ност на абсолютно черно тяло. Според този закон 
телата, KOI-\TO силно поглъщат, силно излъчват. Понеже за реал
ните тела А < 1, те излъчват по-слабо от абсолютно черното тяло 
при една и съща температура. При селективно поглъщане същест
вува и такова излъчване. Излъчват се и вълни · с такива дължи
ни, каквито са били погълнати. 

2. Закон на Планк . Прёз 1900 г., изхождайки от представи
те за квантовия характер на процеса на и,тъчването, Макс Планк 
установява явния вид на функцията В I л, Т) от (Ц5): 

1 
(1,6) В (л, Т1 = 

с1 л-5 

С2 

е л Т _ 1 

където с1 =- 3,74. 10- 8 J/m2 . s, с2 = 1,439 . 10- 2 m.deg са константи, 
а Т - абсолютната температура. Графично тази зависимост е 
представена на фиг. 7,2. Различните криви са начертани при раз-
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JIИЧНИ стойности на температурата Т на излъчващото тяло. Преди 
да анализираме тези криви, нека да отбележим, че за някои уча
стъци от спектъра (1,6) може да се опрости. Така например, ако 
.л Т ~с2, което може да се осъществи в ултравиолетовата част, 

в 
SO.---,--,--,---,--,---,---. 

-~ 401--4c.-.-l---+--+-l--+--t 

~J01-+-+-'l--+---jf----+--+-+--t 
<:..i 

~201-+C..,...C..-'1---jf----+--+-+--t 
~ 
~ !О 

~ lliC!:::E~~ii:::Jd 
О 10 20 JO 40 50 50 70J..)Jf11 J 

Фиr. 7,2. Разпределение на енерrия
т-а в спектъра на излъчване на абсо
лютно черно тяло (криви на Планк) 

и се нарича приближение на 
Вин. При л T J3>C2 (инфрачервена 
област от спектъра) 

и се нарича приближение на 
Релей-Джинс. 

3. Закон на Вин. Съгласно (1,6) В(О, Т)=В(со, Т)=О. Поне
же при л+О, со В (л, Т)>О, тази функция трябва да има максимум 
в интервала (О, со' . По.Rожението му ще се определи от уравне
ни·ето 

д 
--а5:·-В (л,Т) =0 

С2 _ -2_ 
или ТТ-- -5+5е · 1. т =0. 

Това трансцендентно уравнение има единствен корен с2/лТ= 4,9651. 
Следователно 

(1,7) лтT=2897µm.deg или лт=2897 т -1 µ m, 

т. е. дължината на вълната лт, при която излъчвателната способ
ност на абсолютно черното тяло е най-голяма, е обратно пропор
ционална на абсолютната температура Т. С увеличаването на Т 
дължината на вълната л намалява. Тона личи и от фиг. 7,2. От 
(1,7) и (1,6) следва, че 

Втах(Т)=В (лт,Т),.....,Т5 • 

4. Закон на Стефан-Болцман. Той гласи, че потокът на ин
тегралното лъчене 

( 1,8) В(Т)= f В(л, Т) dл = crT4, 
о 

където cr=5,67. 10- s W/m 2
• dt:g4, и непосредствено следва от фор

мулата на Планк (1,6) след извършване на означеното в (1,8) ин
тегриране. Интересно е, че още преди Планк опитите на Стефан 
(1879 г. ) показват, че 3,...._,у4 _ По-късно Болцман (1884 г.) потвър-
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ждава тази зависимост теоретично, изхождайки от чисто термо
динамични съображения, като показва, че тя представлява точен 
физичен закон само при абсолютно черно тяло. 

Реалните тела обаче се отличават от абсолютно черните. Те 
поглъщат и следователно излъчват в по-малка степен от тях. 

Поради това, строго казано, законът (1,8) при тях не е в сила. 
Ако обаче поглъщателната способност А,. =A=const, то поглъща
ната радиация, а следователно и потокът на излъчената, очевид

но ще бъде 

(1,9) Ес (T)=const. В (Т) (const<l). 
Телата, за които е изпълнено това условие, се наричат сиви. Реа,1-
ните тела с известно приближение могат да се разглеждат като сиви. 

Единственият източник на излъчване, кое7о поддържа темпе
ратурата на земuата повърхност и атмосферата и предизвиква 
атмосферна циркулация, е Слънцето. Енергията, получавана от 
звездите и космичните лъчи, е нищожна . Поради елипсовидността 
на земната орбита нашата планета се намира в перигей на 2 
януари, а в апогей на 5 юли, при което разстоянието до Слънце
то е съответно 147. 106 km и 152. 106 km. За средна отдалеченост 
се приема 149,5. 106 kш. На Слънцето се разграничават три глав
ни области: фотосфера - видимият диск с температурата 6С0)0К, 
хромосфера- до около 15 000 km, в която температурата нараст
ва с повече от 40 deg/km 11 достига 2 . 106 0К в началото на кора· 
ката 1-ia 40 000-50 000 kш от дчска. Във вътрешните слоеве на 
Слънцето протичат сложни термоядрени реакции,' които са източ
ник на слънчевата енергия. Предполага се, че там температурата 
достига до 40. 106 0К. 

Най-рано забелязаните нееднородности по повърхността на 
Слънцето са тъмни образувания с неправилна форма, чиято тем
пература е с около 1500° по-ниска от тази на фотосферата. Те са 
наречени слr,нчеви петна. Близо до края на диска най-ясно при 
затъrv1неf1ия се забеля зват светли образувания с влакнест строеж, 
наречени факела. В хромосферата и короната също се наблюда
ват променливи нееднородности, като флокули, протуберанси, 
хромосферн,и избухвания и др. Съвкупноста от всички тези явле
н ця, намиращи се в най-тясна взаимна връзка, дава облика 
на слънчевата активност, която е много променлива. С нейните из
мене ния, най известно о r които е 11-годишният и цикъл, се оказва, 
Чt са свърза ни измененията и интензитетът на много геофизични 
явления, които протичат във въздушната обвивка на Земята. Из
ключителната практическа важност на намирането в явен вид на 

връзките между слънчевата активност и процесите в земната ат

мосфера създадоха подтик, .о~обено през последните едно-две де
сетилетия, за тяхното внимателно изследван~ 

Процесите , протичащи във всички области на Слънцето, се 
съпровождат с излъчване на колосално количество енергия. Само 
на Земята ежеминутно постъпва 10,04. 1018 J, която съставлява 
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едва една двумилиардна част от цялата енергия, излъчвана от 

<::лънцето в пространството. Тоталната енергия, излъчвана от 
Слънцето, за 1 min се оценява на 2,23. 1028 J. Върху основното 
излъчване на фотосферата, приблизително съответствуващо на 

35,-----------------, 

-~ 2Dl--~+--,--.Ц,---------t 
... 
t l---_!___-+---i.~+-\--~------1 ;;:-, 15 

~ 
f(J t---'--+--+---'--'-+-----\-----------1 

Фиг. 7,3. Разпределение на енергията в слънчевµsr спектър извън границите 

на атмосферата. С пунктирани линии е означено излъчването на абсолютно 
черно тяло при Т=6ООО0 К 

излъчването на абсолютно черно тяло с температура_ 6000° К, се 
наслагват както излъчванията, така и поглъщането на хромосфе

,рата и короната. В резултат на това регистрираният при Земята 
спектър на слъ.нчевото излъчване, макар и непрекъснат, се оказва 

много сложен. В него има повече от 14 000 черни, т. н 1 р. фраунхо
фt;рови линии, които възникват поради rюглъщане на енергията, 
излъчвана от фотосферата, в атмосферата на Слънцето. Поглъща
нето на цели области or спектъра (например ултравиолетовия 
край от озона) в земната атмосфера затруднява твърде много 
изучаването му. Едва с използуването на специална методика чрез 
издигане на апаратура с ракети и най . вече с ИСЗ през последни
те години можа да се състави една ор е~ ентировъчна п редстава за 

разпределението на енергията в различните о 5л1сти на слънчевия 
спектър, неповлияно от земната атмосфера (фиг. 7,3) . 

За сравнение с пунктирана линия е пре дставен , J разпределе
нието на енергията при излъчване от абсолютно ч е рно тяло с 
температура 60)0° К, , т . е. колкото на повърхн остта н а С:J1ъ н цето . 
Вижда се, че енергетичният максиVIум е във види мата част на 

о . 
спектъра при лт=4800А, а плътната и пунктираната л инии надяс-
но от максимума почти съвпадат. Наляво от него обаче разлика-
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та е значителна. Това показва, че излъчването на Слънцето се 
отличава от това на абсолютно черно тяло. 

Щом разполагаме с данни за разпределението на енергията 
в слънчевия спектър на границата на земната атмосфера, може 
да .дефинираме една твърде използуваца по-нататък величина -
слънч~оата константа Е* 0 - количеството слънчева радиация, 
която пада за единица време върху IVIOЩ 1 cm2, перпендикулярна 
на слънчевия лъч, при липса на земна атмосфера и при средно 
разстояние между Земята и Слънцето. Думата "константа" не се 
използува в смисъл, че излъчването на Слънцето действително 
остава неизменно. Тя показва само, че при определянето и са из
ключени силните колебания в резултат на отделни избухвания, 
неточно определяне прозрачността на атмосферата, далечината на 
Слънцето и т. н. 

В резултат на съвременни измервания е получена следната 
стойност на слънчевата константа, : Е;= 1,940±0,03 cal/cm2 • min. 
Установено е също така, че Е; търпи дългопериодични колебания, 

свързани със слънчевата активност. Наистина тези колебания са 
от поряд.:ъка на грешката (около 1,5% ), с която е определена 
приведената стойност на Ei, но въпросът за тяхното съществува-
не е от изключително значение за съвременните теории на клима

та, защото изменение на слънчевата константа с 1-2% е напъл
но достатъчно да обясни в значителна степен някои наблюдавани 
съвременни тенденции в изменението на климата на нашата 

планета. 

В последните години широко се обсъжда въпросът за т. нар. слъчево-зем
ни връзки. Съществуват много работи, в които се правят опити за установява
не на връзка между периодичните колебания в слънчевата активност и различни 
атмосфери и пронеси. В тях се взема под внимание, че при практически не из
мени ата слънчева константа могат значително да се колебаят потоците слънчева 
радиация в ултравиолетовата част и други области на спектъра. Влиянието на 
такива колебания върху физическите процеси във високите слоеве на ,атмосфе
рата е сравнително добре известно. Все още остава неясен въпросът за значе
нието на слънчевата активност за процесите в тропосферата, коитс> определят 
измененията на времето. Интензивността и видът на това влияние се определят 
от връзката между процесите във високата и ниската аrмосфе ра - един също 

не цобре изучен въпрос. Очевидно реалlfзацията на посоченото влияние Слън
це-трспосфера е опосредствувана о г процеси със сложна причинно-следствена 
връзка, проучването на които е бъдещ етап в развитието на метеорологията и 
човешкото познание. 

Както вече посочихме, Слънцето излъчва енергия в широк 
диапазон от дължини на вълните. Околu 99% от тази енергия 
обаче се пренася от дължините на вълните между 0,1 О и 4 µ m 
(вж. фиг. 7,3). Поради това слънчевата радиация често наричат 
късовълнова радиация. Радиацията, излъчвана от Земята и ат
мосферата, наричат дълговмнова (инфрачервена), защото 99% 
от нейната енергия се пренася от лъченето с ). от 3 74 до 87120 µm. 
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§ 2. КЪСОВЪЛНОВА (СЛЪНЧЕВА) РАДИАЦИЯ 

В АТМОСФЕРАТА 

При преминаване през атмосферата слънчевата радиация пре
търпява редица съществени изменения, вследствие на които пре

минава в други видове енергия (вж. § 4) и следователно отслабва. 
Най-важните процеси, водещи до отслабване на слънчевата ра
диация, достигнала земната повърхност, в сравнение с интензив

ността и на горната граница на атмосферата, са поглъщането от 
някои атмосферни газове и разсейването от молекулите на въз
духа и твърдите и течните примеси в него. 

2.1. ОБЩО ОТСЛАБВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ. 
ПРОЗРАЧНОСТ НА АТМОСФЕРАТА 

При практическите пресмятания на потоците слънчева ради
ация отслабването на последната вследствие поглъщането и разсей 

ването се отчита сумарно посрfдством въвеждането на някакъв 

общ коефициент на отслабване на слънчевата радиация. Така се 
получават редица формули за определяне потока слънчева радиа
ция, достигащ земната повърхност при различни физически съ
стояния на атмосферата и височина на Слънцето над хоризонта. 
Най-прост вид тези формули имат за монохроматичен поток ра
диация. Намирането на и_нтегралния поток радиация е свързано с 
редица трудности, някои от които ще обсъдим по-долу. 

Да разгледаме първо монохроматичен поток слънчева радиа
ция, т. е. пот,ж лъчене с определена дължина на вълната л. Нека 
в т. А 1 (фиг. 7,4), намираща се на горната граница на атмосфера
та, постъпва монохроматичен поток лъчиста енергия Е1_0 • Той ще 
изминава разстояние l=A 1A в земната атмосфера. Достигайки 
т. В, потокът ще има стойност Е, . Нека да измине допълнително 
още елементарния път dl от т. В до В1 . Това ще доведе до не
говото допълнително отслабване с dE, . Съгласно известните от. 
физиката закони за отслабване на радиацията 

(2,1) dE, =-а:,. Е1, dl; 

където а:, се нарича линеен (обемен) 1<оефициент на отслабване 
и се измерва в m- 1 • Той зависи от много фактори, но като пър
во приближение може да се положи а:: 1_ = k , р, където р е плът
ността на въздуха, а k, се нарича масов коефициент на отслабва
не. Тогава 

(2,1') dE, = -k, РЕ, dl. 

След изминаване на краен път l 
l l 

(2,2) Е, =Е,о exp( - J р k, dl) = Ei.o ехр(- J а:, dl )· 
о u 
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Когато ос, = р k, =oc=const no целия път на лъча, атмосферата се нарича 

оптично еднородна. В този случай 

(2,3) 

В реа,шата атмосфера обаче това условие като правило не е изпълнено и се 
алаrа, особено при наклонено падане на лъча, да се пресмята интегралът в 
2,2). Понякога той се бележи с 

Фиг. 7,4. Към извода на формула (2,5) 

l 

0= f oc;. dl 

о 

s 

/ 

и се нарича оптична маса на атмосфер ата . 
' 

Понеже k, характеризира отслабването на радиацията в стълб 
с маса lg, то физически по-приемливо е допускането, че по пътя 

на лъча за разлика от обемния коефициент " i. масовият коефи
циент k , слабо ще зависи от l. По.1агайки k 1,. = const, ще имаме 

(2,4) 

е 

Е. =E.0 exp(- k.Jpdl). 
о 

Но очевидно интегралът в показателя ще дава масата М на на
клонения стълб с основа 1 cm2 и дължина l (фиг. 7.4). Отношението 

м 

т =----:м-' 
о 

където М0 е масата на вертикалния стълб, се нарича .маса на 
атмосферата. Очевидно това название е условно, тъй като т е 
безразмерна величина. 

Лесно се дока зва, че ''' 

,;, Известно е, че ъгълът hs се н арича височина на Слънцето, а zs =90- hs 
- зенитно отстояние (фиr . 7,4). 
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(2 ,5) tn=sec z s =cosec hs . 

Действително, когато Слънцето е високо над хоризонта д А2АА1 на фиr. 7,4 
МОЖt> да се разглежда като праволинеен и правоъгълен с прав ъгъл при А2• 
Тогава 

и 

откъдето следва (2,5) cosec hs= 1 sin h,). Формулата (2,5) д:Jва задоволителни резул
тати (с точност до 0,01) при hs >30°. При hs < 30° трябва да се отчита кривината 
на ropнafa граница на атмосферата А1А 2 и астрономичната рефракция. От таблица 
7,1 се вижда, че при изгрев и залез слънчевите лъчи пронизват въздушен стълб, чия
то маса е 35 пъти rю-голяма, отколкото когато Слънцето е в зенита. Този факт меж -
ду другото е причина за редица светлинни явления, придружэяащи изгрева и залеза 

h• 
s 
т 

Таблаца 7,1 

Маса на атмосферата при различна височина на Слънцето 

90 
1 

80 
1,02 

70 60 50 40 30 20 1 О 
1,06 1,16 1,30 1,55 2,00 2,90 5,60 

5 3 О 
10,4 15,4 35,4 

С въвеждането на масата т формулата (2,4) се записва във 
вида 

(2,6) 

където а1• =k1. М0 ще представлява очевидно коефициентът на 
отслабване -за целия вертикален стълб. Величината 

(2,7) 

се нарича монохроматичен коефициент на прозрачност. С него
ва помощ (2,6) се записва така: 

(2,8) Е,. = _Ei.o Pl,'· 

Физическият смисъл на Р,. е· ясен. При ,п = 1 (hs =90°) имаме 
Р,. =EJ..9o•IE1.o и следователно Р,. ни дава тази част от слънчева
та радиация, която достига Земята, когато Слънцето е в зенита. 
Както следва от (2,7), Р1. < 1. 

Както Р,., така и а1• характеризират физичните свойства на 
въздушните маси по отношение на влиянието им върху слънче

вата радиация (запрашеност, съдържание на поглъщащи газове и 

др.). Вижда се, че при голям коефициент на отслабване а,. този 
на прозрачността Р,. е малък. Изрично ще подчертаем, че Р1_ не 
зависи от т. В т. нар. идеална атмосфера (суха и обезпрашена) 
PJ. има максимална стойност. В този случай теоретично определе- , 
ните стойности на Р1• са дадени в таблица 7,2. 

В реалната атмосфера Р;. се изменя като правило в интервала 
0,6--;-О,8 (за видимия участък от спектъра). 
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лµm 

Р, 

Таблица 7,2 

Стойности на Р, в идеална атмосфера 

0,35 
0,551 

0,39 
0,685 

0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 2,00 
0,812 0,874 0,938 0,960 0,980 0,992 0,999 

Формулата (2,8) е точен физичен закон само при монохрома-
1'ично лъчене. В нея Е, може да се определи експериментално, 
а т е известно при дадено hs (вж. табл. 7,1). 

Понеже в действителност слънчевото лъчене не е монохроматич
но, налага се да се изследва отслабването на интегралния поток. 
Формално този въпрос се решава, като интсrрираме (2,8) по л: 

(2,9) E=f Ei. dл.= f ЕюРfdл. 
о 

Понеже Р, е извънредно сложна и неизвестна функция на л, то 
независимо от това, че Е,0 се дава с известния израз (1,6) (ако 
Слънцето се приеме за абсолютно черно тяло', то интегралът в 
(2,9) не може да бъде решен. 

На практика за интегралния поток Е се записва аналогично 
на (2,8) формула: 

(2, 1 О) . 

Очевидно и тук р=Е(1)/Е0 , но за разлика от Pi. коефициентът на 
прозрачност р за интегралния поток се оказва функция на т. 
С увеличаването на т коефиriиентът р също расте. Причината 
за това е, че при преминаването си през атмосферата слънчевата 
радиация Hfi само отслабва, но изменя и спектралния си състав. 
Съгласно таблица 7,2 р, намалява заедно с л, поради коет9 къ
совълновата радиация на Слънцето ще отсJ~абва повече от дълго
вълновата и интегралният поток ще обеднява на лъчи с малка 
дължина л. Оттук следва, че с увеличаването на т ще расте и 
р, така че правилно е да пишем р =р ( m) = Рт• Това явление наг
.1едно се илюстрира от фиг. 7 ,5. Поради зависимостта на р от т 
прието е стойностите на р д.а се привеждат към определена ма
са m=l или m= 2 Така приведената стойност на р зависи от 
физичното състояние на, атмосферата (съдържание на чужди твър
ди и течни примеси, поглъщащи газове). Следователно р ще за
виси както от мястото на наблюдение, така и от въздушната ма
са · над това мнсто. Съгласно наблюденията стойностите на р се 
колеба ят от 0,5-,---0,6 до 0,8---ё-О,9. Средно в ниските географски 
ширини коефициентът на прозрачност е по-малък отколкото във 
високите. 
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Ще отбележим в заключение, че в литературата са известни емпирични 
формули за Е (т), отлични от (2,10) _ Така например Кастров предлага формулата 

(2, 11) 
Ео 

E(m)= l+cm 

0,2 о,з о,5 О,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 .л.,.цгrr 

Фиг. 7,5. Разпределение на енергията в слънчевия' спектър (в относителни 
единици) на горната граница на атмосферата (крива а) и r на земната повърх-

ност (останалите криви) при различни стойности на hs 

Тук с е числов коефициент, характеризиращ степента на прюзрачносr на атмос
ферата. Показано е, че стойността на с зависи по-слабо от т в сравнение с 
коефициента на прозрачност р. С увеличаване прозрачността на атмосферата 
параметърът с намалява, защото при m=const потокът Е нараства. Стойностите 
на Е0 и с могат да се определят от две наблюдения на Е (т) при разл11чни 
стойности на т. 

От изложеното е ясно колко сло'Жно е влиянието на атмос
ферата върху потока лъчиста енергия, преминаващ през нея. То
ва влияние се определя от големия брой фактори, които дотук 
само посочихме, а iз следващото изложение и в § 4 ще обясним 
физическата им_ същност. Тези фактори определят понятието проз
рачност на атмосферата за слънчевата радиация. Интерес предста
вляват възможностите за количествената сценка на тази прозрач

ност. На пръв поглед може да се предположи, че подходящи за случая 
са въведените вече монохроматичен или интегрален коефициент на 
прозрачност р1 или р. Но, както видяхме, р зависи от масата на 

атмосферата, през която интегралният поток преминава по пътя 
си до земната повърхност. Поради това р "Jърпи големи вариации. 

Желателно е тогава да се използува друга величина, която отчи
та Дf'Йствието на основните отслабващи фактори - поглъшане и 
разсейване, но същевременно слабо зависи от масата т. Най-под
ходяша величина за uелта се оказва т. нар. фактор на .мът
ността Т. За да го дефи1шрамР, нека прfдставим коефиuиента 
на отслабване а1 , определен ч~:;ез ур['внение (2,7), ка1 о сума от 
сл·едн1 1 те компоненти: ас - r<Оl·фициента на отслабване от разсей-
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ването в суха и чиста·(идеална) атмосфера: ап - коефициента на 
отслабване поради поглъщане от променливите съставни части на 
атмосферата (главно водна пара, С02 и 0 3); ат_:__ коефициента на 
QТслабване от разсейване от твърди и течни примеси (прах, водни 
капки и др.), т. е. а,. =ас +ап +ат. Тогава под фактор на мът
востта Т се разбира отношението 

{ 2,12) 
а а +а 

Т=-~• - =1+ п т >1. 
ас ас 

Ако във формулата за потока слънчева радиация (2,6) заместим 
от (2,1?) а,. =ас Т, ще п'Q__лучим 

(2,13} 

където величината е ас= р,. , както знаем от (2,7), характеризира 
коефициента на прозрачност за идеалната атмосфера. С негова 
помощ (2, 13) може да се запише и така: 

{2, 14) 

Аналогична формула може да се запише и §а интегралния поток, 
където ще фигурира коефициентът на прозрачност на идеална 
атмосфера за интегралния поток Рс, т. е. 

(2, 15) 

Сравнявайки (2,15) с (2,10), виждаме физическия смисъл на фак
тора на мътността. Той показва каква би трябвало да бъде масата 
на сухата. и чиста атмосфера, за да се получи отслабване на слън
чевата радиация, равно на отслабването, което се получава от 
масата на реалната атмосфера. От тези две формули следва 
също, че 

(2, 16) р[ =р или 

Стойностите на Рс за различни т, определени теоретично, са да
дени в таблица 7 ,3. Ако се разполага и с данни за р от измерва
ния, може по (2,16) ца се определи стойността н:а Т. Тя кс1кто 

т 

Рс 

Таблица 7,3 

Коефициент на прозрачност за идеална атмосфера 

1 2 
0,906 0,916 

3 
0,922 

4 
0,927 

5 
0,935 

8 
0,941 

10 
0,946 

и р, зависи от физичните свойства на атмосферата. По пос
ледните изследвания на СамойJJенко (1973) в ниските ширини 
(над океаните) най-малка прозрачност . има екваториалният 
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въздух, в който р=О,55, а Т=7,6. Морският тропичен въз
дух е значително по-прозрачен, като р=О,80; Т=3,6. От по-ран
ни изследвания е известно също, че в континенталните въздуш

ни маси от арктичен произход средната стойност е Т=2,45; във 
въздущните маси от умерените ширини Т=3,09. Факторът на 
мътността има денонощен и годишен ход, като обикновено има 
максимум след пладне и през месеците юни и юли. Тогава е най
малка прозрачността на атмосферата, т. е. р има обратен ход на 
Т. Факторът на мътността Т е много по-удобна характеристика 
от коефициента на прозрачност р, защото се мени в много по-ши
роки граници и особено защото зависи много по-слабо от масата 
на атмосферата. 

В заключение ще посочим, че посредством фактора на мътността може 
да. се оцени и влиянието на водната пара и други примеси върху отслабване
то на потока радиация, защото (2, 12) може да се запише и така: 

Т=l+Тп +тт. 
Тук с Т п е означен факторът на влажната мътност, а с Т т - мътността, коя

то зависи от поглъщането и разсейването на радиацията от аерозолите (твърди 
и течни частици). Очевидно за суха и чиста атмосфера T = l. 

2.2. ПОГЛЪЩАНЕ И РАЗСЕЙВАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ 

Посочихме вече, че поглъщането на слънчевата радиация 
в атмосферата се осъществява от ня_IfОИ газове в нея. Главна 
роля в това отношение играят _киSд.QQ__одът и озонът -- във ви<;__о

ката атмосфера, и водните пари и въглеродl'!~_Авуокис - в нис
ката ат сфёраJ1лънчевата радиация в резултат на поглъщането 
с'е превръща в други видове енергия, главно в топлинна, а във 
високата атмосфера при йонизацията на газовете и в електрическа. 
Характерно за процесите на поглъщане в атмосферата е техният 
селективен характер, като всеки от посочените газове има свои 

характерни ивици на поглъщане. Тук ще посочим накратко основ
ните ивици на някои от газовете. 

В глава II бе изтъкнато силното влияние върху интензитета 
на слънчевата радиация с л <3000 µ m (вж. фиг. 2,2) на някои -
газове (03 , 0 2 , О, N2) във високата атмосфера посрещством про
цесите на фотодисоциация и фотойокизация. В това отношение 
основно влияние и мат озонът и кислородът. 

Озон (03). Знаем, че благодарение на него слънчевият спек
тър рязко е отрязан в ултравиолетовата част за л около 0,3 µ m. 
В същност озонът има голям брой ивици на поглъщане по целия 
спектър. Най-интензивно е поглъщането в интервала 0,21...,...0,29 µш 
(ивица на Хартлей), където коефициентите на поглъщане имат 
големи стойности. Десетичният коефициент на поглъщане* имн 

'' Наред с коефициентите ех:, (и k, ) широко се Рзползуват и т. нар. десе

тични коефициенти на отслаб~ане (поглъщане) с\ (k/ Те фигурират във фор
мулата Е, =Е ,о 10- { l, което е друг запис на формула (2,3). 
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максимална стойност IX~=126,5cm- 1 при л=0,2553µm. В другата, 

съседна ивица (0,31 +0,33 µ m) озонът поглъща значително nо-сла
бо; стойностите на "~ не надвишават 0,8 cm-1• Във видимия уча

стък на спектъра озонът има доста широка ивица на поглъщане 

(0,44...;.0,75µm), в максимума на която IX~=0,0594cm- 1• В тези 

три. ивици ": нараства с увеличаване на температурата. В инфра
червената област на спектъра озонът има силни ивици на поглъ
щане с центрове около 4,75, 9,6 и . 14,1 µ m. Тук коефициентите 
на поглъщане зависят от приведената дебелина на слоя озон (вж. 
гл. II) и атмосферното налягане. За топлинния режим на високата ат
мосфера съществена е ивицата на поглъщане във видимата об
ласт, тъй като въпреки малката стойност на "~ тя попада в об-
ластта с максимум на енергията, излъчвана от Слънцето, и аб
солют нота поглъщане на радиация ще е забел~жимо. В същия 
смисъл влияе и ивицата около 9,6 ~1m в инфрачервената област; тя 
предизвиква известен „парников" ефект, поглъщайки интензивно 
дълговълновото земно излъчване в тази област, което се пропу
ска от водната пара и СО2 • 

Молекулният 1щслород има съществени ивици на поглъ· 
щане в далечната ултравиолетова област (0,13...;.О,24 µ m) с про· 
Менлива интензивност, няl)оИ от които водят до дисоциация на 

кислородната молекула и условия за образувана на озон ,а други
до йонизация. 

Вылеродният двуокис има също сложен спектър на поглъ
щане. Главните му ивици са в инфрачервената област. Важно зна
чение за топлинния режим на тропосферата има ивицата между 
12,9 и 17,1 µm с център 14,7µm. 

Водната пара има много ивици на поглъщане във видимата и 
инфрачервената област на спектъра. Основните от тях имат цен
,:рове 0,72; 0,81; 0,94; 1,10; 1,38; 1,87; 2,70 и 3,20 µ m. По експе
риментални данни е построена следната приблизителна формула 
за функцията на поглъщане на интегралния поток слънчева радиа
ция от водната пара : 

А (тп)=ат~, 

където тп е масата на парата в наклонен стълб въздух, в който 
се разпространяват слънчевите лъчи (g/cm2); а и Ь са константи, 
равни на 0,88 и 0,303 при слънчева константа Е~= 2 cal/cm 2 • miп. 

Понеже водната пара има маса, значително по-голяма от дру
гите поглъщащи газове (03 , СО2), тя има основен принос в тотал
ното поглъщане на радиацията. За топлинния режим важно зна
чение има фактът, че тя поглъща силно земната дълговълнова 
радиация от 5,5 до 7 µm и над 18 µm. 

Слънчевата радиация се поглъща и от атмосферните примеси 
(прах), и: от капките на облаците и мъглите. Техният еф~::кт про
личава особено при сравнение на наблюденията в градски и сел-
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ски местности; по груби оценки в силно запрашените градове 
пада средно 7 до 10% по-малко радиация. По измервания на Кон
дратиев и сътрудници в СССР в слоя 0,378,4 km водната пара 
и С02 поглъщат около 3,8% от слънчевата константа, докато 

~ 
~ 
~ ~~ 
~ ~ ~ "' 

120°1о [~~ 
110 ~~ ~ 

100 

1883 1890 f900 19!0 f9flJ 

Фиг. 7,6. Средна месечна стойност на слънчевата ра1~иация за периода \883-
1 918 г. в % от нейната нормална месечна стойност. Отбелязани са няколко 

големи вулканични изригвания 

аерозолите в този слой поглъщат около 4,80/о от Е~. Освен над 

градовете влиянието на аерозолите върху слънчевата радиация е 

особено чувствително в периода на силни вулканични изригвания 
или горски пожари. Някои автори дори твърдят, че помътняване
то на атмосферата след мощни вулканични изригвания може да 
се разглежда като една от причините за смяна на климата в ран

ните геологически епохи. Фиr. 7,6 илюстрира това влияние за 
периода 1883-1918r. 

В резултат на газовото и аерозолното поглъщане в атмосфе
рата слънчевата радиация отслабва средно от 17 до 25% и до 

3 емната повърхност достига около 80% от Е~. 
Слънчевата радиация, навлязла в атмосферата, отслабва и по

ради разсейването it. По отношение на нея атмосферата предста
влява мътна среда. Понятието мътност е свързано с наличието 

· в атмосферата на различни примеси - атмосферни аерозоли, т. е. 
плаващи в нея твърди и течни частици с различни размери. Пос
ледните не само поглъщат част от слънчевата радиацю,, но и 

разсейват . . Но атмосферата е мътна среда и когато няма аерозо
ли в нея, защото тогава елементи на мътността са отделните мо

лекули и молекулни комплекси. Затова се говори за молекулно 
(релеевско) и за аерозолно разсейване. 

Задачата за разсейване на радиацията е доста сложна и по 
същество се свежда до решаване на известната от електродина

миката система от уравнения на Максуел. Анализът на решения
та показва, че техният вид зависи от геометричната структура на 

мътн,ата среда и от нейните физически свойства. Геометричната 
структура на средата се характеризира с два безразмерни параме-
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търа: d/л и l/л, където d е размерът на частиците, l - разстоя
нието между тях, л - дължината на вълната на падащата радиа
ция. Когато llл► 1, частиците могат да се разглеждат като неза
висими излъчватели. ТоЕа води до опростяване на разглеждания, 
та, защото се пренебрегва многократното разсейване, т. е. разсей
ването на вече разсеяна радиация. Отчитането на този случай на 
разсейв.ане е сложна задача, като то не се пренебрегва само .при 
голяма мътност на средата. 

fЗакGните за разсейването и физическият му механизъм се оказват 
доста различни за частици с d~л и за такива с d=л, т. е. за 
молекулното и аерозолно разсейване. 

Теорията на Релей за молекулното разсейване се изгражда при 
следните предположения: разсейващите центрове са частици с 
d 4;,_ ),,; тези частици и средата са непроводящи и имат близки по
казатели на пречупване п, като п r-< 1, където · р=2 1t d/л; разсей
ването на светлината о.т всяка частица е независимо от остана-

лите, т. е. l► л. . 
Физическият механизъм на молекулното разсейване се състои· 

в особената форма на взаимодействие между променливото поле 
на падащата електромагнитна вълна и частиците, намиращи се в 

средата. Повече информация по този въпрос ще дадем в § 4. 
Важна характеристика за пространственото разпределение на 

разсеяното лъчение е коефициентът на разсейване er,. Той показ
ва каква част от радиацията, попаднала върху разглеждания еди

ничен обем, се разсейва в посока, сключваща ъгъл ср с падащия 
лъч, и пада върху повърхност, перпендикулярна на посоката · на 

разсейване, разположена на разстояние r от разглеждания обем. 
При молекулно разсейване от 1 сш3 въздух в коя да е посока, 
определена с ъгъл ср, коефициентът ет се дава с формулата 

21t2 (п-1)2 2 
(2,17) er= ,2 л4 N (l+cos ср), 

където N е числото на Лошмид (броят на молекулите в cm3
). За 

намиране пълното количество енергия, разсеяна от обема, трябва 
(2,17) да се интегрира по сфера с радиус r. Получава се 

(2,18) 
321t3 (n-\) 2 

е1,.= 3Nл4 

цри допускането, че п+1=2 и n 2 -1 = 2(n-l). 
От физически съображения е ясно, че количеството разсеяна 

радиация трябва да бъде право пропорционално на концентрация
та на молекулите N. На пръв поглед обаче това не е така във 
формулите (2,17) и (2,18). Противоречието се отстранява, ако се 
вземе пред вид, че от електромагнитната теория на светлината е 

известна връзката n2= 1 + 21t q N, където q характеризира поляризуе
мостта на светлината. 

От формулите (~,17) и (2,18) се вижда една важна особенест 
на молекулното разсейване. Тъй като интензитетът на разсейване-
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то е обратно пропорционален на л, следва, че значително по-сил
но ще се разсейват по-късите вълни, т. е. в разсеяната светлина 
ще nрtобладават виолетовият и синият цвят. Така се обяснява 
синият цвят на небето. когато атмосферата е относително чиста. 

90° 

Фиr. 7,7. Индикатриса на молекулното разсейване по Релей 

Това означава също, че в светлината, преминала през атмрсфера
та, ще преобладават цветовете, съответствуващи на дългите въл
ни (оранжев и червен), защото те отслабват по-малко вследст
вие разсейването. 

Интерес представлява заFисимостта на разсейването от ъгъ
ла ср. Нейното графично представяне се нарича индикатриса на 
разсейването и фактически представлява с то9ност до постоянен 

-множител графиката на функцията (l+cos 2 ср). 
При молекулното разсейване тя има вида н_а фиr. 7,7, откъ

дето е ясно, че разсеяната радиация ще nъде максиw.ална по нап
равлението на падащия лъч (ср=О и ср= 18)0

) и минимална перпен
дикулярно на падащия лъч ( ср= S0° и ср = 270°). 

Теорията на Релей за моле~<улното разсейване показва и 
наличието на поляризация на разсеяната светлина. Степента на 
поляризация q зависи от ъгъла ср, като q= 1, т. е. пълна поляри
зация има в направлt-ние, перпендикулярно на падащата светлиt1а; 

q=O за ср=О и ср=180°. В атмосферата пълна поляризация на 
светлината не се наблюдава; тя достига до 85%. 

Теорията на аерозолното разсейване от големи частици е 
създадена от индийския учен Ми и развита от Шифрин и др. В 
атмGсферата се срещат два вида частици: непрозрачни (прах) и 
прозрачни ~водни капки). Водните капки поглъщат слабо в об
ластта на ултравиолетовия и видимия участък на спектъоа. В та
зи област показателят на пречупване на водата има средна стой
ност n= 1,33. При аерозолното разсейване, когато размерите на 
частиците са сравними с дьлжината на вълната на падащата ра

диация, законите за разсейване са съществено различни ()Т тези 
при молекулното разсейване. Това е така, защq,то в случая въз
никват не прости, а сложни принудени трептения, тъй като по 
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повърхностите на частиците могат да се разграничат няколко 

сектора, всеки от които е източник на местни трептения. 

Съгласно теорията обемният коефициент на аерозолно разсей
ване ei.a за големи частици се дава с формулата 

(2,19) e,a=rtd2 K(p,m)N', 

където N' е броят на големите частици в единица обем, а К(р,т) 
е функция ка безразмерния параметър р=2п d/л. и комплексния 
показател на пречупване m=n-ix; тук х е показател на поглъ
щане. Функцията К (р) за конкретни частици, например водни кап
ки (m = п = 1,33), има няколко максимума и минимума, които се 
обясняват с интерференцията на разсеяната светлина. При до
ст,атъчно големи р (над 30-ё---40) тя е близка до 2. За такива ча
стици е,а = 2n d 2 N и следователно те равсейват едн!кво енергията 
на всички дължини на вълните. Слабата зависимост на разсейва
нето от л е характерна за аерозолното разсейване изобщо и с 
него се обяснява сивобелият цвят на небето над градските и ин
дустриални райони. Белият uвят на облаците се обяснява с ед
наквото разсейв.ане на всички светлинни вълни от облачните 
капки . 

При аерозолното разсейване рязко се изменя разпределението 
на разсеямата радиация по посоки, т. е. индикатрисите на разсей

ване. Големите частици разсейват главно в посоката на падащия 
лъч, като колкото по-големи са частиците (голямо р), толкова 

по-изтеглена е индикатрисата в тази посока (фиг. 7,8). Различието 
между разсейването от прозрачни и непрозрачни частици е само 
_!(Мичествено, като общите закономерности са еднакви. 

Въведените дотук коефициенти на молекулното (е,) и аерозолното (е,а) 

разселване дават представа зи пълния коефициент на разсейване cr
1
_ , като се 

счита, че 

cr, =ei. +е,а, 

Всички тези коефициенти зависят от височината z над земната повърхност и 
дължината на вълната А. В( съгласие с опитните данни тези зависимости обик
новено се апроксиыират със следните формули: 

а) зависимост от висо<Jината z, 

е1_ (z)=ei. (О) ехр (-a1z); 

б) зависимост от А, 

Тук а 1 и Ь 1 са експериментални константи. Стойността на степенния показател 
~ зависи от размера на аерозолните частици и се мени от 4 до О. При слабо и 
средно помътняване на атмосферата е намерена средна стойност ~=0,92. 

До височина 3 km разсейването на слънчевата радиация е 
обусловено главrю от аерозолите. Едва над 3 km мслекулното 
разсейване става по-голямо от аерозолното. Увеличение на мът-
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носттаf се наблюдава често и в областта на тропопаузата и нис
ката стратосфера. което се обяснява със задържащото влияние 
на тропопауаата и стратосферата. 

8-0° 

(r 

ва: :зt 

-+-

90• Ns 
~ 

5 

Фиг. 7,8. 
а) И1;1дикатриси на разсейване за големи прозрачни частици (водни капки) при раз.11ични стойно
сти на р; б) средни индикатриси на разсейване от облачните капки в облаци от типа St и Ns 

2.3. ПРЯКА, РАЗСЕЯНА И СУМАРНА · РАДИАЦИЯ 

Потокът слънчево излъчване, който достига пряко или кос
вено до земната повърхнос.т, определя сумарната радиация в 
дадено място. Тя се оrtределя от стойностите на две главни ком
поненти: а) пряка слънчева радиация, б) слънчева радиация, раз
сеяна от атмосферата в посока към земната повърхност. . 

Под пряка с;rончева радиация (ПСР), която понякога наричат са
мо слънчева радиация, се разбира радиацията, достигаща до мястото 
на наблюдение във вид на сноп успоредни лъчи непосредствено 
от Слънцето. Потоците ПСР върху перпендикулярна спрямо 
слънчевите лъчи повърхност Е или спрямо хоризонтална повърх
ност* Е' зависят от следните фактори: 

а) слънчевата константа Е~, стойността на която, както видях

ме в § 1, не търпи сериозни изменения, но същевременно, ако 
се наблюдават дори и относително малки колебания в Е~. това 

би имало изключително влияние върху радиационния_ и топлинния 
режим на планетата и нейния климат; 

/ 

* Величината Е' =Е sin lis се нарича инсолация (вж. § 1, гл. XVII). 
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б) разстоянието между Земята и Слънцето (по тази причина 
потокът Е0 на горната граница на атмосферата през януари е с 
около 3,5 % по-голям, а през юли - с около 3,5 % . п,о-малък от Е~); 

в) физическото състояние 1на атмосферата над пункта на на
блюдение (съдържанието на поглъщащи газове, твърди атмосфер
ни примеси, наличие на облаци и мъгли); 

r) височината на Слънцето - k s . 
В зависимост от тези фактори потоците Е и Е' се изменят в 

широки граници. Във всеки пункт те имат ясно изразени деноно
щен и годишен ход. Максималните стойности на ПСР навсякъде 
се отбелязват в момента на истинското пладне, като те малко се 
различават с географската ширина (въпреки различията в макси
малната височина на Слънцето), варирайки в границите 1,3-,--1,5 
cal/cm 2 • min (70--;.-80Q/0 от потока на горната граница на атмосфе
рата) за станции близо до морското ниво. С увеличаване на над
морската височина потоците ПСР нарастват, което се обяснява с 
намаляването на оптическата маса на атмосфеоата 0(z). Така нап
ример от аеростатви измервания при k s = 50~ Кондратиев и др . 
(1969 r.) получават стойности от 1,09 до 1,84 cal/cm2 • min, издигай
ки се от морското ниво до височина 29 km. При това потокът 
расте сравнително бързо в ниските слоеве (голям вертикален гра
диент на ПСР) и по-бавно във високите. 

Както вече посочихме, различните въздушни маси имат раз
лична прозрачност ; тя е най-rо!lяма в тези от арктичен произход, 
защото в тях са най-малко чуждите примеси. Поради това смя
ната на въздушните маси в дадено място води и до по~вата на 

непериодични и зменения в ПСР. Такива изменения се получават 
и под влияние на облачността. Така например при малки височи
ни на Слънцето (ks = 15--;.-20°1 даже в случая и на тънки високи 
облаци Ci, Cs потокът Е' = 0. При вис.жокупестите (А с) облаци 
Е' става отличен от нула чак при k s > 30°. Ниските st и Sc облаци, 
както и слоисто-дъждовните Ns и купесто-дъждовните СЬ задър
жат напълно ПСР при всички височини на Слънцето. 

Под разсеяна радиация се разбира тази част от слънчевата 
радиация , която достига до земната повърхност не пряко, а с цед 

разсейване в атмосферата. Нейният поток Ер зависи от същите 
фактори-;ljт-·ксrпта-:r[mfёи първоизточникът и ПСР, а именно: 
а) височината на Слънцето (колкото по-голяма е ks , толкова по
голям е и потокът Ер); б) прозрачността на атмосферата (с на
растване на коефициента на прозрачност р потокът Ер намалява); 
в) облачността. Сравнението на данните за Ер показва, че при 
облачност потокът разсеяна радиация чувствително нараства. 
Изключение правят ниските облаци от типа St и Sc при малки 
височини на Слънцето (hs < I0-,--15"). Същевременно при Ас и Cs 
разсеяният поток е 2-;- 3 пъти по-голям в сравнение с този при 
безоблачно небе. 

Разсеяната радиация, както ПСР, има добре изразени деноно
щен и годишен ход с максимуми в местното пладне и в началото 
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на лятото. Стойността на максимума зависи от фиаическото с ъ
стояние на атмосферата, включително и от облачността. При без
облачно небе Ер е около 10% от инсолацията Както вече посо
чихме, при значителна облачност и малки височини hs разсеяната 
радиация става съизмерима с ПСР. Това е особено съществено 
във високите ширинч и през зимата. Така например на 60° с. ш. 
земната повърхност през зимата пьлучава около 3,5 пъти повече 
топлина чрез разсеяната радиация, отколкото чрез ПСР. Освен 
облачността голямо влияние на ЕР оказва и снежната покривка; 
тя води до увеличено отражение на ПСР, част от която се раз-

. сейва в атмосферата и връщайки се към Земята, увеличава Ер . 
С издигане във височина потокът Ер намэлява, защото раз

сейващите атмосферни слоеве изтъняват. Разпределението на 
енергията по спектъра на разсеяната радиация се отличава от то

ва за ПСР. Максимумът на енергията тук се пада на по-късите 
вълни, примерно между 0,425+0,450µ,m. Спектралният състав на 
разсеяна светлина търпи значителни ,колебания, свързани с коле
банията на прозрачността на атмосферата. 

Посочените тук изводи за разсеяната светлина в атмосфера
та са резултат от емпирични данни. Прилагането на теориите на 
Релей и Ми към реалната атмосфера за коJ1ичествени пресмята
ния се оказва много трудно, защото разсейването е резултат от 
едновременното действие на различни по размер частици, то е 

многократно и селективно. Затова поне засега тези теории пома
гат само за изясняване физическата същност на процеса на раз-

• 1 
сеиване. 

Су.марната радиация, както вече посочихме, е су_ма от- 1:ю
тоците на ПСР и разсеяната рэдиация. В отличие от тях обаче 
тя- зависи слабо ot· оrrтпчнэr-а ·деьелина на атмосферата {); с уве
личаване на 0 сумарната радиация намалява бавно. 

Същевременно потокът сумарна радиация Q. какrо ПСР и 
разсеяната радиация, се влияе чувствително от облачността, като 
особено значителни изменения са свързани с купестата (Си, СЬ) 
облачност. Снежната покривка увеличава потока сумарна радиа
ция, защото увеличава р1зсеяната, което вече посочихме по-горе. 

Разбира се, сумарната радиация също има денонощен и го
дишен ход, свързани с периодичните изменения на нейнит~ ком

. поненти. 
Наблюденията показват, че потокът слънчева радиация от

слабва с около 20% вс .1едствие поглъщането и разсейването. Об
лачността го намалява с още 20-300/о (отражение и разсейване 
от облаците към космическото пространство)_ Така до земната 
повърхност достига средно 50-60% от радиацията, постъпваща 
на rop.iaтa граница на атмосферата . . От нея около 90% се пог
лъща на земната повърхност и отива за нейното загряване или за 
изпарение. Следователно част от сумарната радиация отново се 
връща в Космоса, защото се отразява. Разбира се, Земята губи 
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топлина и под формата на дълговълново излъчване на нейната 
повърхност и атмосферата. По· долу ще обсъдим именно тези въп
росv. 

1~ 
2.4. ОТРАЖЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ. 

АЛБЕДО 

Значителна част от слънчевата радиация, която достига зем
ната повърхност, се отразява от нея и се връща обратно към 
междупланетното пространство. Известна част от падащата ра
диация се отразява и от облаците, преди да стигне Земята. Като 
количествена мярка за отражателната способност на различните 
повърхности се въвежда понятието албедо А. То представлява 
отношението на потока отразена радиация от дадената П()Върхнnст 

към nьтока паднала радиация. Измерва се в части от единицата 
или в проценти. Сл.едователно величината (1-А ) дава представа 
З:\ погълнатата радиация от съответната повърхност (малко ал
бедо-rолямо поглъщане, и обратно). 

Таблица 7,4 

Албедо на някои естествени повърхности (по Гаевсни и Будино) 

Повърхност 

Сняг и лед 

пресен сух сняг 

чист сняг - мокър 

замърсен сняг 

~юрски ,1ед 

Почва без рас
тителност 

тъмни почви 

мокри сиви почви 

сух,1 гл11нести и 

сffви почви 

сухи светли 

П ЯСЪ ЧH II ПОЧВИ 

Албедо 

0,80-0,90 

0,60-0,70 
0,40--0,50 
0,30-0,40 

0,05-0,lfi 
0,10-0,20 

0,20-0,35 

0,25-0,45 

Повърхност 

Поля, ливади 

поля от ръж и 

пшеница 

картофено поле 

поле с памук 

лива.1.а 

суха степ 

Дr,рвесна 
растителност 

ХВОЙНОВИ гори 

'ЛИСТНИ гори 

Албедо 

0,10-0,25 
0,15-0,25 
0,20-0,25 
0,15-0,25 
0,20-0,30 

0,10-0,15 
0,15-0,20 

Както се вижда от табл. 7, 4, албедото на болшинството от 
естествените повърхности е в границите 10--;-300/о. Изключение 
прави отражателната способност на снега и водните площи. 

Албедото на снега е средно около 60 % , като може да до
стигне и 90% при скоро навалял сух сняг. А,ТJбедото на водните 
повърхности обаче е доста променливо и зависи същес твено от 
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височината на Слънцето и състоянието на повърхността. Така при 
височиt~а hs =90° то е около 2 % ; при hs =50°- 4%, а при hs =5°-
35%. За океаните каrо цяло албедото е по-малко от това на 
сушата; средната му стойност се колебае между 0,06 в еквато
риалната зона (20° с. ш.-20° ю . ш.) и 0,1570,20 на ширина 60- 70°. 
При голяма височина на Слънцето албедото на спокоен океан е 
близко до това за развълнуван. Когато обаqе hs е малко ( = 50°), 
сл:абото вълнение увеличава А от 61 до 68%, а силното вълнение 
(при вятър над 10 m/s) намалява А до 38% 

Важен факт е зависимостта на албедото на почвата от влаж
ност та й:: А намалява значително с увеличаване влажността на 
почвата, което има важно значение за нейния топлинен режим. 

Албедото на различни повърхности има добре изразен дне
_ вен и годишен ход, обусловен от различната височина на Слънце
то. Най-малките стойности на А се наблюда ват в часовете около 
пладне и през лятото. 

В последните години във връзка с развитието на техниката 
за наблюдение се въведоха понятията сумарно А и спектрално 
А ,. (за дадена област от спектъра) албедо. По съветски дан ни от 
1969 - 1970 г. албедото на тревни площи е ма,1и,о в ултравиолето
вата о,бласт (0,307 0,39 µm) - около l -a- 2 % , нараства във видима1 а 
(О,39-а---0,76 µm) до 3-а---5%, за да достигне големи стойности до 
10715 0;0 в инфрачервената област. Спектралните различия в отра
жателната способност на снега обаче са слабо изразени. Изложе
ните в началото представи се отнасят . за сумарното албедо , 
т. е. за 

А= Jл. dл. 
о 

Голям практически интерес представляват данните за албе
дото на облаците; те се получават със самолети и аеростати. 
Измерванията показват съществена зависимост на албедото от 
вертикалната мощност (дебелина) на облачния слой; то обикно
вено нараства с увеличаване на дебелината. Албедото зависи и 
от формата на облаците; най-голяма стойност има при слоиста и 
висококупеста облачност. По измервания със спътници албедото 
на облаците се колебае в широки граници - от 29 до 86 %. 

От гледна точка на общия топлинен баланс на Земята като 
планета важно е понятието планетарно албедо Аза• То се дефи
нира като отношение между радиацията, върната от Земята към 
горната граница на атмосферата, и постъпващата на тази грани
ца слънчева радиация. Аза е изчислявано по различни начини, ка
то е установено, че неговата стойност търпи изменения г,1авно 
под влияние на облачността и промените в покритостта на зем
ната повърхност. Ако предположим, че няма облаци, тогава Аза 
ще се определя главно от отразената радиация от земната по

върхност и ра;3сеяната от атмосферата. Приносът на атмосферно-
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то разсейване е почти еднакъв за различните сезони и географски 
шир1щи, защото там, където пътят на лъчите е по-къс (ниските 

ширини), има по-голямо съдържание на водна пара. В случая обаче 
сезонни и широтинни колебания търпи отразената радиация, а 
следователно - такива колебания ще има и Аза• Отразената от зем- _ 
ната повърхност радиация нараства с намаляване височината на 

Слънцето, т. е. над високите ширини и през зимата. Освен това 
лятното албедо е по-малко под влияние на развиващата се ра
стителност. дори и във високите ширини. Увеличението на прост
ранствата, покрити със сняг 11рез зимата, води до увеличение на 

албедото. Изчисленията дават средно албедо на Земята при без
облачно небе А за= 14, 7 % , което е около даа пъти по-голямо от 
албедото на Луната. , 

Наличието на облачност обаче внася съществени количестве
ни изменения в планетарното албедо. Изчисленията на последно
то при облачност дават малко изменящи се стойности, между 
46 и 48% за различните ширини и сезони. С1едователно, ако ця
лата Земя беше покрита с облачна покривка от климатично най-. 
често наблюдаваните типове, нейното албедо би било около 50% 
В същност обаче има непрекъснато редуване на облачни и без
облачни пр6странства. Така например средната облачност на Се
верното полукълбо не надвишава 51 % от максималната. Затова 
в планетарното албедо принос има не само отразената радиаuия 
от облаците, но и от земната повърхност. 

По съвременнп данни (Будико, 197 4 г.) усредненото по ·в сич
ки ширини и сезони планетарно албедо на Земята е около ~3 О/п, 
В тази стойност оJСоло 7 % се дължат на атмосферното разсей -
ване и отражението от земната повърхност и около 26 % - на 
отражение от облачността. Разбира се, тази стойност не може да 
се счита за окончателна. Така например по пресмятания , на Д. 

Лондон и други автори Аза=35 %, т. е. от общия средногодишен 
поток 0,500 cal/cm 2 min, падащ на горната граница на атмосфе
рата, в м~ждупланетното пространство от Земята ~е връщат 
О, 175 cal;cm 2 min. Счита се, че след достатъчно дълги наблюде
ния с метеорологични спътници в близките години стойността на 
планетарното албедо ще се определи по-точно. По сравнитtлно 
късия ред от данни от спътникови наблюдения, с които се раз
полага досега, стойността на албедото се оказва около 29 О/о . Раз
личието в тази стойност от изчислената по земни методи с око
ло 47 6 % се обяснява както с недостатъчните спътникови дан
ни, така и със завишените стойности на количеството и оптична
та дебелина на ослщите при последните. 
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§ 3. дълrовълново ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЗЕМЯТА 
И АТМОСФЕРАТА 

3.1. ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ЗЕМНОТО 
И АТМОСФЕРНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ 

Температурите ка Земята и атмосферата са значително по
ниски от тези на слънчевата атмосфера. Както вече посочихме, 
по тази причина около 99 О/о от енергията на земното и атмосфер- . 
ното .1ъчение е в диапазона от дължини на вълните между 3-;--4 
и 8-;--120 µ m, порадw което то се нарича дълговълново. Действи
телно съгласно закона на Вин, ако дадено тяло има температу
ра около ~88 ' К (например земната повърхност), енергетичният 
максимум на излъчването е около л=lО p.m; ако Т=220° К(на
пример атмосферата),· тогава Ашах ~ 4-;--40 р. m. Следователно енер
гията, излъчвана от Земята и атмосферата, се концентрира глав
но в невидимия инфрачервен участък на спектъра. Естествено е 
да се очаква, че законите на това излъчване ще бъдат различни 
от тези · на абсолютно черно тяло. Изучаването на спектрите на 
дълговълновата радиация от различни повърхности обаче показ
ва, че с достатъчна степен ua точност земната повърхност може да 
се разглежда като .сиво" тяло. Това озчачава (вж. § 1), че зем
ното излъчване при всички дължини на вълните ще се отличава 

с един и същи множител от излъчването на абсолютно черно тя
ло със същата температура, т. е. съгласно формули ( 1 ,9) и (1 ,8) 

{3,1) Ез =о 3 cr Т4, 

където о3 е относителен коефициент на поглъщане или поглъща
телна способност на Земята. Стойността на оз за различни по
върхности по данни от измерванията се колебае между 0,85 и 
0,99. Най-голяма поглъщателна способност в инфрачервената част 
от спектъра, б.'Iизка до тази на абсолютно черно тяло, имат пряс
но навалелият сняг (по елни данни 0,986, а по други - 0,995) и 
гъстата зелена трева (0,983). Средно за Земята се приема о3 = 
=О,95. 

Както ще видим, значението на земното излъчване за темпе
ратурата на зем ната повърхност и ниските слоеве на атмосфера
та е голямо. Това е резултат от факта, че то е сравнимо с пото
ка слънчева ра.:щация, постъпващ на земната повърхност, макар 

че е значително по-малко от потока Bs , излъчван от Слънцето'\ 
Това се вижда от данните на таблица 7,5. Трябва да се отбеле-

* Ако е известна стойността на слънчевата конста нта Е~. дефинирана за 
средно разстояние ЗесVJя-Слънце r0= 149,5 . 106 km и радиуса на Слънцето 
а =695,6. \03 km, може да се определи количеството енергия, коете получа_ 
ва· всеки l cm2 от сфера с радиус r0 за I miп, т. е . 4 т: а2 Bs=4 т: гlЕ~ или 
Bs =(rol 'l)2 в;. 

218 



жи, че потокът земно излъчване се наблюдава 
лрез ~ощта, като не зависи от това, какъв е 

радиа·дия. 

Таблица 7,5 

Излъчване на абсолютно черно тяло 

при различни температури 

Т0 , к 233 253 273 

В, cal/cm2 min 0,24 0,34 0,46 

и през деня, и 

потокът слънчева 

B=crT·1 

293 313 

0,61 0,79 

Излъчването на атмосферата има по-сложен характер от 
земното излъчване. Това се дължи преди всичко на две причи
ни: а) по закона на Кирхов енергия излъчват само тези газове, 
!Които я поглъщат, т. е. преди всичко водната пара, СО2 и 0 3 ; 

<5) излъчването · (както и поглъщането) на всеки от тези г.азове 
има сложен избирателен характер. 

В атмосферата наред с основните газове, които поглъщат инфрачер
вена ра,,иа ция, има и редица други, които имат ивици на поглъщане за 

тази радиация. Това са различните окиси на азота (NO, N2O, tJ 2O4 , N2O51, 
някои въrлеводородни съединения (С2 Н4 , СН4) и др. Както знаем вече 01' 

гл. I, азотните окиси могат да имат повишена концентрация в големите 
градски и индустриални центрове, в които има интензивно движение на 

.автомобили. Изобщо в атмосферата обаче тяхната концентрация (както и 
на въглеводородите) е малка и поглъщането и излъчването от тях на дъл
говълнова радиация е без практическо значение. 

Най-широки и интензивни ивици на поглъщане в инфрачервената 
област на спектъра има водната пара и преди всичко за л.=5,577,0 µ m 
и л > 17 µ m. В интервала от 8,5 до 12 µ m водната пара практически е 
прозрачна за дълrовълновата радиация. В тази област СO2 също слабо по
JГлъща радиация. По тази причина посоченият участък от спектъра наричат 
прозорец на прозрачност на атмосферата или просто атмосферен прозорец. 
От ивиците на поглъщане на инфрачервена радиация от озона практическо 
значение има та зи с център ),=9,65 µ m, тъй като тя е разположена в ат-
,юсферния прозорец. · 

Поради силното поглъщане на дълrовълновата радиация ' от 
U1арата, СО2 и 0 3 голя:v~а част от земното излъчване се поглъща 
в атмосферата, особена роля при което играят облаците. Затова 

.атмосферата като uяло оказва силно затсплящо влияние върху 
:земната повърхност - т. нар. ,,парников ефект". Същевременно 
тя пропу ска голяма част от слънчевата р;-днация. 

По посочените причини приближението за „сиво"тяло не мо
же да се приложи за атмосферата. Това затруднява теоретично
то изучаване на атмосферното излъчване и връзката му с тем
пературния режим на атмосферата. 

В практически аспект най-голям интерес представляват интегралните 
(за всички л от инфрачервения участък на спектъра) възхо,~ящ ( И) и 
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низходящ (G) поток дълговълнова радиация. Тяхното пресмятане се
осъществява чрез т. на,р. радиационни диаграми, в основата на които ле

жат решенията на съответни диференциални уравнения за преноса на ин
фрачервената радиация. Така се пресмята и ефективният поток Ф=U-0, 
ако се разполага с данни за разпределението на температурата и абсолют
ната влажност с височината. Най-пълни данни за радиационните потоци 
обаче са получени с помощта на актинометричната радиосонда ( АРС). Пър
вата такава сонда е създадена през 1961 г. в СССР. На базата на полуем
пирични и емпирични изследвания е установено, че вертикалните профил~. 
на средните стойности на потоците дълговълнова радиация И, О и Ф в:
различните пунктове са подобни един на друг. Характерно е намален иет() 
с височината на И и G, като в тропосферата то става по-бързо от това в:
стратосферата. Средната стойност на И по данни от :1.ного пунктове в, 
СССР при земята е 0,492 ca1/cm2 miп, като се мени в границите ± 10 ¾ от 
средното. Низходящият поток О има средна стойност при земята, равна, 
на 0,468 cal/cm2 miп, с приблизително същите граници на изменение. И' 
двата потока намаляват в тропосферата. като на 200 mbar имат следните 
средни · стойности: И=О,268 cal/cm2 miп и G=0, 120 cal/cm'' miп. В страто
сферата и възходящият, , и низходящият поток се изменят незначително_ 
Средната стойност Н,'/ ~фек_тивния поток Ф при земята се оказва равна на~ 
0,026 caljcm 2 miп с колебания в отделните пунктове от 50 до 100 % ; наt 
200 mbar Ф достига средно О, 146 cal /cm 2 miп с колебания около ± 10°. В 
стратосферата Ф нараства до 0,200 cal /cm2 miп. 

Голям интерес представляват данните за вертикалните градиенти на 

възходящия (-д U!д z), низходящия (-д 0/д z) и ефективния (-д Ф/д z) по
ток, тъй като с тях е свързано изменението с времето на температурата на 

въздуха под влияние на радиационния приток на топлина: 

дТ дФ 
(3,2) 

Наблюденията показват, че на всички височини градиентът (- д Ф/д z) е отри
цателен и съгласно горната формула (3,2) д Т/д t<0. До аналогичен извод. 
че дълговълновото излъчване във всички слоеве (чак до изобарна повърх
ност 15 mbar) водn средно до охлаждане на въздуха с времето, следва к 
от приведените по-горе данни за сре;~.ните стойности на И, О и Ф. Ско
ростта на охлаждане в тропосферата е около О, 7-1 ° С на денонощие. 

Голямо влия-ние върху дъ.;~rовълновите потоци в атмосферата оказва 
облачността, особено плътната. В този случай в подоблачния слой забеле
жимо се увеличава низходящият поток О и следователно намалява ефек
тивният по1 ок Ф. Над облаците се наблюдава 0братю1ят ефект -усилва 
се възходящият поток радиация, т. е. Ф нараства. Но, както следва от 
(3,2), това води до радиационно охлаждане на върховете на облаците и 
съседния на,'(облачен слой въздух и в резултат - до създаване на над об
лачна инверсия. 

3.2. ЕФЕКТИВНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ 

От изложеното дотук в тази глава е ясно, че земната по
върхност се нагрява вследствие поглъщането на късовълнова 

пряка или разсеяна радиация. В това отношение принос има и: 
тази част от дълговълновото атмосферно излъчване, която е на
сочена към земната повърхност. Тя се нарича атмосферно срещу
лъttенuе с поток Е~. дефиниран като количеството дълговълнова: 

радиация. постъпила от атмосферата върху 1 cm2 от земната по
върхност за единица време. Тъй като Земята не е абсолютно, 
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черно, а "сиво" тяло, то от постъпващата радиация ще се поглъ
ща само о3 Е:. Същевременно земната повър·хност ще губи енер-
гия посредством собственото си дълговълново излъчване. Значи
телна част от него обаче се поглъща от водната пара и СО2 в 
атмосферата, което води до повишаване на температурата на въз
духа, а следш,ателно и до увеличаване на атмосферното излъч-

1ване като цяло и в частност до увеличаване потока Е~ на срещу

лъченето. По този начин атмосферата връща част от земното 
,излъчване отново към земната повърхност. 

Топлинното състояние на земната повърхност до голяма сте
пен се определя именно от съотношението между излъчената и 

падналата радиация върху нея. Количествената оценка на радиа
ционното влияние се прави с помощта на пон5Jтието радиационен 

баланс на земната повърхност, идея за което ще дадем в след
ващия параграф. В него обаче се разглежда радиацията като ця
ло, т. е. за всички дължини на вълните. За количествена оценка 
на приноса на дълrовълновата земна и атмосферна радиация в 

-общия радиационен баланс се използува друго понятие, наречено 
.ефективно излъчване на земната n<Jвърхност. То се дефинира 
като разлика между собственото излъчване на земната повърх
ност Ез и погълнатата от тази повърхност част от атмосферно
то срещулъчене: 

,(3,3) Р=Ез -Оз Е;. 

Тук потокът Ез се определя от формулата (3,11, а атмосферно
то срещулъчене - чрез полуемпирични формули, някои от които 
ще посочим по-долу. 

Температурата на атмосферата най-често е по-ниска от тази 
на земната повърхност. Затова в повечето случаи Ез >оз Е~ и 

следователно Р>О. Това означава, че вследствие дълговышово
то си излъчване земната повърхност почти винаги губи енергия. 
Само при редки случаи на много силни температурни инверсии и 
висока !'lлажност на въздуха може да се окаже Р<О. Темпера
•турният режим на земната повърхност, а следователно и на при

лежащия слой въздух силно се влияе от ефективното ивлъчване. 
Така се образуват радиационни инверсии, мразове, мъгли и др., 
за които ще говорим в следващите глави. 

Щом компонентата Ез на Р се изчислява по (3, 1 ), да видим 
как се оценява 1<:оличествено приносът на атмосферното срещу
лъчене. По принцип то може да бъде определено и теоретично 
посредством решаване уравненията за преноса на инфрачервена 
радиация. За пресмятането му в случая са необходими данни за 
разпределението на температурата и влажността по височината. 

Но тъй като с такива д-0.нни се разполага само за ограничен 
брой пунктове, и то не- винаги, а и с оглед оперативността на 
пресмятанията на практика атмосферното излъчване, _а също и 
ефективното Р се определят посредством емпирични формули. 
Такива има предложени от различни автори. 
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Най-популярната формула за изчисляване на атмосферното сре uулъчене· 
е тази, дадена от шведския учен А. Ангстрьом, която за безоблачно небе има 
вида 

(3,4) 

където Т 1 е температурата на въздуха на някаква височина z1 (например 2 m) 
е1 -пъргавината на водната пара на височ11на z1 ; А 1, D и с са емп11ричю1, 
константи (по-големи от нула), които се определят чрез сравнение на едiювре-

менно измереJ.1и стойности на Т1 , е1 и Е:-
От (3,4) се вижда, че с нарастване на пъргавината на водните пари е1 

атмосферното срещулъчене нараства. 

Ако в (3,3) заместим съответните величини от (3, 1) и 1 3,4), пол\'чаваме 
емпиричната формула на Ангстрьом за ефективното излъчване при безоб11ачно
небе 

(3,5) 

къдеть a=Ai -D. 10 се, характеризира излъчвателната способност на_ ат.мосфе
рата в зависимост от съдържанието на водната пара. 

Формулата често се преобразува и във вида 

(3,6) 

където д Т= Т-Т1, А = \ -А1• По експериментални данни: А=О, 180; D= 0,25() 
и С=О,95 (ако е1 е в mbar). 

В климатологичните пресмятания наред с посочената формула широко 
приложение намира и емпиричната формула на Брънт 

(3,7) 
1 • 

където а1 = 0, 526 и Ь 1 = 0,065 (ако . е1 е в mbar ). 
Посочените формули отразяват наблюдателния факт за тясна връзка меж

ду ефективното излъчване F и пъргавината на парите е близо до земната по
върхност. Установено е, че с увеличаване на е ефективното излъчване F нама
лява. Това се обяснява с нарастване на атмосферното срещулъчене в резултат 
от нарасналото поглъщане на дълговълново земно излъчване от водните пари в 

ниския слой 1,1а атмосферата. 

Ефективното излъчване се влияе особено силно и от облач
ността. С увеличаване количеството и вертикалната мощност на 
облаците нараства и атмосферното срещулъчене и намалява ефек
тивното излъчване (понякога до 7 пъти). 

В теоретичните разглеждания по този въпрос облаците с дебелина някол-
1юстотин метра пракrически се разглеждат като абсолютно черно тяло: т. е. 
поглъщат цялата паднала върху тях инфрачервена радиация. Само в долната и 
горната граница на облаците се наблюдават слоеве, които се отличават от аб
солютно черното п1ло, но тяхната дебелина за· ниските и средните облаци е 
само няI<олко десетки метра. Ако вертикалната мощност на облака превишава 

тази стойност, то в първо приближение той като цяло може да се разглежда 
като черно тяло. Тогава при плътна (!О бала) облачност срещулъченето от обла-

ка към земята на долната му граница z k може да се запише във вида Е~ = 
=cr Tk· Като ,се вземе пред вид, че част от тази радиация се поглъща в под
еблачния слой и че въздухът в последния също излъчва, може да · се получи 
за ефективн~то излъчване на земната повърхност при плътна облачност 
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(3,8) 

където Fo е ефективното излъчване по (3,5) при безоблачно небе. Чрез фор
мулата на Анrстрьом (3,6) при предположение, че в подоблачния слой верти
калният температурен градиент I е постоянен при плътна облачност (както 
показват и наблюденията), последната формула (3,8) може да се запише и 
така: 

(3,9) F=41J3 сrуТ (A+D. 10-се,) rzk. 

Следователно ефективното излъчване е толкова по-голямо, колкот6 по-висока 
е долната rp аница на облаците zk . Този извод се потвърждава качествено

и от наблюденията. 
· Когато облачността не е плътна, влияни·ето .и върху F се отчи'l'а ем

пирично чрез въвежщ,не във формулата за F0 (3,5) на множител 

от вида (1-сп). Тук п е количеството обща облачност, а с- средмотеrло
вен емпиричен коефициент за цялата облачност. 

В редица изследвания се разглежда влиянието на мъглите и дима
върху ефективното излъчване. Това е важен въпрос с оглед използуването 
на дима като средство за защита на растенията от мразовете. При реди
ца опростявания Шифрин получава следната формула за F при мъгла 

(3, 10) F = Fo (1-6,4. 10- 2 Sh), 

където F0 е ефективното излъчване без мъгла; S - водността на мъглата 
(g/m3); /i - нейната дебелина (m). 

Ефективното излъчване и неговите ко.мпоненти имат добре 
изразен денонощен и годишен ход. Най-ясно се изразява дено
нощният ход на земното излъчване Ез, тъй като от (3,1) се виж
да, че т"ой е близък до този на абсолютно черното тяло. Но с 

'нарастване на Т ще расте не само Ез , но и ефективното излъч
ване, защото атмосферното срещулъчене Е; се мени по-слабо през 

денонощието. 

Най-големите стойности на ефективното излъчване при без
облачно небе се наблюдават като правило през летните месеци. 
когато е най-висока и температурата на земната повърхност. Оба- 
че годишният ход на F не е само с един максимум или мини
мум, което се обяснява с влиянието върху атмосферното срещу
лъчене на разпределението на температурата и вдажността на 

въздуха с височината. 

Общата тенденция за увеличаване на F през лятото в срав
нение със зимата се наблюдава и при облачност. Годишният ход 
обаче в този случай е значително по-сложен. При това максимал
ните стойности на F са над субтропиците през • лятото и пролет
та, а минималните - над полярните райони през есента и зимата 
(ниски температури и облачност). 

Характерните (средни за различни шир14:ни и за денонощието) 
стойности на F са между 0,1 и 0,2 cal/cm 2 min. Земното излъч
ване е около 0,4-:-0,2 cal;cm 2 min, а атмосферното срещулъчене
около 0,3-:-0,4 cal/cm 2 min. 
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§ 4. ФИЗИЧЕСКА същtюст НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
НА РАДИАЦИЯТА С ВЕЩЕСТВОТО 

Тук ще разгледаме качествено основните физически процеси, воде
щи до излъчва ■ е, поглъщане и разсейване на радиацията, следвайки глав

но (14]. 
Градивните елементи на веществата могат да участвуват в няколко 

вида движения : а) въртене на молекулите, б) колебателно движение на ато
мите в молекулите, в) електронни преходи в атомите. Всяко от тях се ха
рактеризира с определен вид вътрешна ( структурна) енергия* - въртелива, 
колебателна, електронна. На всяко състояние съответствува Оriределена стой
ност Е на всеки от тези видове енергия. Тя се отличава от енергиите при дру
ги съседни със,ояния със стойност д Е. Преходът в друго състояние (увеличе
ние или намаление на енергията на въртене, колебание или положение на 
електрона) се съпровожда с поглъщане или · излъчване в дадена спектрална 

линия, т. е. на квант светлина със съответна честота 11, определяна от извест

ната формула h 11=д Е. Следователно радиацията се излъчва (или поrлъша) от 
молекулите и атомите на веществата, когато има преход от едно състояние, ха

рактеризирано с определено •ниво на посочените енергии, в друго състояние. с 
друго ниво на енергиите. В този смисъл процесите на излъчване и поглъщане 
се различават само по знака на разликата . дЕ=Е1-Е2 . Ако Е1 >Е2 , става из
лъчване на фотона от възбудения атом или молекула; когато Е1 <Е2 • става 
поглъщане и процес на възбуждане на атомите и молекулите. Най-голяма енер
гия съответствува на 11ес rотите (над J0H Hz), из,1ъчвани или поглъщани при 
преходи между различните нива на електронната енергия. Затова електронните 
преходи в съчетание с комбннираните с тях изменения на колеб нелната или 
въртеливата енергия дават ивици на поглъщане (излъчване) във видимата или 
ултравчолетова област (л < 1 µ m). Измененията на колебателната енергия при 
преходи от едно състояние в друго са по-малки, но са по-големи от тези на 

въртеливата енергия. При последните се излъчва (поглъща) фотон с енергия 
д Е, съответствуваща на честоти 11~ 10107 {011 Hz, т. е. в инфрачервената 
област на спектъра. 

Трябва да се отбележи, че при газовете е необходимо да се отчита и 
енергията на взаимодействието между молекулите. В газовете молекулите взаи
модейст.вуват car.io при сблъскване, но независимо от това то им<1 решаващо зна. 
чение за радиационните проuеси. Енергията на взаимодействие на молекулите 
има непрекъснат спектър за р азлика от другите видове вътрешна енергия, кои

то имат дискретни стойности. 

Когато р адиацията (разглеждана като поток фотони или като електромаг
нитна вълна) се разпространява в пространството, става взаимодействие между 

вълната и молекулите на вешеството. Харак,ерът на това взаимодействие зависи 
от структурата и енергията на молекулите и от честотата на излъчването (т. е. 
от енергията на падащите фотони). При това непосредственото взаимодействие 
на радиацията с молекулата или атома може да доведе само до промени в по

сочената вътрешна енергия, но не и до изменение в кинетичната енергия на 

движение на молекулата. 

Ако енергията на падащия фотон е достатъчно голяма, 10 при поrлъща
не:rо на фотона ще се наблюдава преход на електрони във възбудено състояние 
с по-високо енергетично ниво и даже от1,ъсване на ·някои от тях, т. е. йониза

ция на атомите. В атмосферата достатъчна енергия за тези процеси има само 
ултравиолетовото излъчване на Слънuеiо, което се поглъща изцяло в най-висо-

* Понятието .вътрешна (структурна) енергия на МФЛекулите" не тряб
ва да се смесва с вътрешната енергия на гас1а. Както знаем, ■ оследната за 
идеален газ Е8 =Cv Т се определя от средната кинетична енергия на по. 

стъпателното движение на молекулите. Тук става дума за енергията, която 
характеризира вътрешния строеж на молекулите. 
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ките атмосферни слоеве. Затова при радиационните процеси в голяма част от 
атмосферата (особено в Iponocфepara) електронните преходи играят незнаqи
телна роля. Квантите с по-малка енергия могат да предизвикат преходи на въз
буждане на нивата на колебателния или въртеливия спектър. Трябва 
да се има пред вид, че тази възможност се осъществява само в случай, че 

енергията на фотона съвпада с разликата в енергиите на две кои да са ква
зистабилни състояния. В прот11вен случай поглъщането на кванта се съпро
вожда с преход в нестабиJ1но (виртуално) състояние и молекулата практически 
м11гновено се връща към несмутеното ниво, излъчвайки фотон Ако този про
пее сроа в еднородна среда (оещество), то излъченият фотон е тъждествен 
на погълнат11я II полето на падащата радиация не търпи никакво изменение. Ако 

в средата има нееднороднос1.и (н;1пример плуващи част ици или флуктуации 
на плътността II скоростта на молекулите в газа), тогава несмутените със1ояния 

иа вътрешната енергия на молекуJ1ите се променят в сравнение с еднородния 

случай; излъчваният фотон не е напълно идентичен на погълнатия. Посоката 
на разпространение на изJ1ъчван1пе фотони се отличава от та.1и на падащите и 
се подчинявп на строго определен закон. Този процес се нарича разсейване. 
Ясно е, че пр11 разс„йването общото количество елект ромс1гнитна енергия не се 
променя; ,1ро11еня се само посоката на разпространен ие на част от фотоните. 

Посочихме вече, че при поглъщането се осъщесrвява прехоQ междv ня
кои кваз1rстабил ни 111ша на вътрешната енергия на молекулите. Но времето на 
живот на мо11екул11те във въ.;будено състояние е ограничено; рано или късно 
става самопроизволно 11злъчване на фотони, като погълнатият квант се излъчва 
без загуба на енергия. В някои случаи излъ•rването може да бъде в резултат 
на един преход от възбудено нив9 на основното. Тако~а излъчване не се от
лнчзва от простото разсейване и излъченият фотон има същя.та честота, както 
погълнатият. Посоката на разсейване в случ-ая се определя от посоката на па
дащата вълна , но поняко га се оказва и напълно случайна. В друг сJ1учай могат 
да бъдат излъчени няколко кванта с по-малка честота от погълнатата, но еднак

ва сумарна енергия. Тава става при няколко прехода от възбуден о ниво през 
промеждутъчни нива към основното. В трети случай, ако фотонът се погълне 
от възбудена молеку11а, то в резултат от преход на. основно ниво ~юже да Ьъ
де излъчен квант с по-голяма енергия от погълнатата. Такова разсейване, съ
проводено с изменение на че стотата, се нарича комбинирано. 

Но всички разгледани случаи се отнасят към явлението разсейване, а не 

към поглъщането, защото електромагнитната енергия не премина ва в топлина, 

т. е. в енергия на постъпателното движение на молекулите. Чисто поглъщане 
на радиацията ще се осъществи само тогава, когато между поглъщането и из

лъчването на фотона стане едно или няколко сблъсквания между молекулите. 
Същността е в това, че преход между различните видове структурна вътрешна 

енергия (въртелива, колебателна, електронна), а също и в кинетична енергия на 
молекулите е възможен само в моментите на сблъскване. По такъв нач-ин съд
бата на погълнатия фотон завис11 от честотата на сблъскване между молекули
те. Средното време н:~ преход на енергия от един вид в друг е обратно про
порциона111ю на броя на сблъскванията в I секунда. То се нарича време на 
релаксация. J:(огато времето на релаксация е значително по-мал!{О от продължи

телността на живота на молекулата във възьудено състояние, то всеки погъл

нат квант енергия от външен и зточник успява да се преразпредели между мо

лекулите на газа, преди да се осъществи неговото спонтанно излъчване. В слу
ч-ая част от погълнатата енергия ще отиде за увеличаване средната кинетична 

енергия на постъпателното движение на молекулите (т. е. за нагряване на газа). 
От друга страна, собственото 11злъчване на молекулите, възникващо при пре
хода от възбудените състояния на основното, също ще бъде еднозначно свър
зано със средната кинетична температура на газа, защото ще се установи рав

новесие между разл1-1чните видове енергия за всички молекули. 

Времето на · релаксация за различните видове енергия е различно. 

Затопа могат да съществуват такива случаи, когато някои видове енергия 

(например кинетичната и въртеливата) да са достигнали равновесието, а 
останалите още да . не са. В този смнс·ьл, за да бъдат в сила формулирани-
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те в § 1 закони за излъчването и поглъщането, е достатъчно в състояние 
на равновесие да се намират не всички енергетични нива на молекулите, а 

само тези, които вземат съществено участие в лъчистия топлообмен. Такова 
състояние се нарича локално термодинамично равновесие.* Условията за 
неговото съществуване се определят от плътнс,стта на атмосферата (броя на 
сблъскванията), спектралния състав на слънчевата радиация, а също от кон
центрацията и молекулната структура на основните поглъщащи газове. 

Следователно при локално равновесие радиацията с една и съща дължина 
на вълната може както да се разсейва, така и да се поглъща от молекули

те на даден газ в зависимост от неговата плътност. За достигане на локално 
термодинамично равновесие е необходиыа достатъчно голяма честота на 
сблъскванията между молекулите, т. е. достатъчна пJJътност на въздуха . В 
земната атмосфера такива условия са налице до височини около 70 k m. 
Важно е да се отбеJ1ежи, че при Jюкално равновесие лъчистият приток на 
теплина е отличен от нула, т. е. атмосферата може както да се нагрява, 
така и да се охлажда вследстопе радиационния обмен. 

В пове чето случаи процесите на излъчване, поr лъщане и разсейване 
се осъществяват едновременно, като количественото съотношение между тях 

е различно за различните дължини на вълните, за различните вещества и 

тяхното състояние и за различна плътност на веществото, намиращо се в га

зообразно състояние. 

§ 5. ПОНЯТИЕ ЗА РАДИАЦИОНЕН БАЛАНС 
' 

Лъчистият приток на топлина е една от най-важните компо
ненти в общия приток на топлина, под влияние на който се из
меня топлинното състояние на атмосферата и земната повърхност. 
fJoд радиационен баланс на телата или баланс на лъчистата енер-

7 гия се разбира разликата между поглъщаната и излъчваната от 
тях радиация, т. е. между прихода и разхода на радиация за 

1..,,() пределен интервал от време.** Най-пълно засега е изследван ра
диационният баланс на земната повърхност, на атмосферата като 
цяло и на системата земя-атмосфера, т. е. на Земята като пла
нета. Все още са недостатъчно пълни сведенията за баланса на 
отделни слоеве в атмосферата, като тропосфера, стратосфера, 
граничен слой и др. 

*Пълно термодинамично равновесие се получа ва тогава, когато даде
ната система достигне модела на абсолютно черно тя .10, т. е. всеки про
никнал в системата лъч да се поглъща напълно вследствие многократно раз

сейване. Съответствуващото на пълното равновесие лъчене се нарича р а вно
весно топлинно излъчване или излъчване на абсолютно черно тяло . При 
пъдното термодинамично равновесие температурата и радиацията в система

та не се менят. Затова всеки елемент от обема или повърхността ще излъч
ва толкова енергия, колкото получ:ша, и няма да има радиационен приток 

на топлина към него. 

**Терминът "радиационен баланс" не е много удачен, защото "бал а нс" 
тук се употребява не в общоприетия смисъл на тази дума и означава оста
тъка (между прихода и разхода) само на един вид енергия - радиационна
та. Придаrането на този термин е особено неудобно при изучаването на топ
линния баланс (§ 5, гл. VIII), защото тези аналогични термини имат съв
сем_ различно физическо съдържание. Отказването от термина "радиационен 
баланс" засега е трудно поради широкото му разпространение във всички 
хидро11етеорологични дисциплини. (Бел. ред.). 

226 



Радиационният баланс на зе.мната , повърхност Ra се със
тои от: 

а) приходна част - погълнатата част (1 -А 3 ) Е' от пряката 
слънчева радиация; погълнатата част (1 -Аэ ) Ер от разсеяната 
слънчева радlilация; погълнатата част от атмосферното ч~ещулъ · 
чене Оз Е~, 

б} разходна част - излъчването на земната повърхност Ез • 
Тогава 

( 5, 1) 

или 

(5,2) Rз = (1 -- Аз )(E'+Ep)- F, 

където Аз е албедото на земната повърхност, а F-ефективното 
й излъчване. 

Балансът Rз оказва съществено влияние върху разпределе
нието на темпе ат ата в почвата и приземния слой възд х, а 
също върху процесите на изпарение и топене на снеговете, о ра

зуването на мъгли, мразове, трансформацията на въздушните ма
си и др. Той се изчислява за различни временни интервали (ми
нута, денонощие, месец, сезон, година и др.) и може да бъде 
както положителен, така и отрицателен. Стойностите на Rз се 
изменят в зависимост от географската ширина, времето от дено
нощието и годината, условията на времето (главно облачността) 
и др. 

Радиационният баланс Ra . средно е положителен през деня 
и отрицателен през нощта. През годината той е положите.1ен през 
лятното полугодие, а Ra <0 през зимата. Но тъй като късовъл
нttвите и дълговълновите компоненти на радиацията се изменят 

значително, то и Rэ се мени в зависимост от висqчината на 
Слънцето hs и продължителността на греенето му, вида и 
състоянието на земната повърхност, мътността на атмосферата, 
съдържанието на водна парэ, облачността и др. 

Балансът Ra се анулира при преход от отрицателни към по
ложителни стойности и обратно. При ясно време обикновено то
ва става при h8 =10"7" 15°. При облачно време преходът през ну
лата става при hs <5°. Като правило наличието на облачност 
винаги води до намаляване абсолютната стойност на Rз , защото 
се намаляват стойностите на компонентите му. 

При наличието на снежна покривка интервалът от време, за 
който Rз >0, намалява, защото тогава преходът през нулата ста
ва при hs =20-25°. Ще отбележим, че · наблюденията поыазват 
практическо съвпадение между часовете, когато Rз премингва 
през· нулата, и часовете на установяване (вечер) и разрушаване 

( сутрин) на приземните температурни инверсии. 
По принцип е възможно изкуствено да се увеличи Rз на 

части от земната повърхност, ако те се навлажнят. Това води 
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до намаляване на албедото .и изменения на температурата на из
лъчващата повърхност. На тази база са разработени методи за 
борба с · вредните за растенията мразове късно пролет и рано 
есен. 

Представа за R~ на сушата и океаните в различни широтин
ни пояси в северното и южното полукълбо се добива от таблица 
7,6 (по М. И. Будико). Вижда се, че на една и съща ширина Rз 
на океаните е по-голям от този на сушата. Това се дължи на 

Таблица 7,6 

Среден за годината радиационен баланс на сушата 

и онеаните в различни широтинни зони [kcal /cm2 за година] 

Ширина Океан Суша Средно I Ш11рш:а Океан Суша Средно 

7 0760° с.ш. 23 
60750 29 
50740 51 
40730 83 
30720 113 
207Ю 119 
\07 О 115 

20 
30 
45 
60 
69 
71 
72 

21 
30 

. 48 
73 
96 

106 
105 

0710°ю .ш . 115 
10720 113 
20730 101 
30740 82 
40750 57 
50760 28 
Uялата . ---

32 
земя 

72 
73 
70 
62 
41 
31 

49 

105 
104 
94 
80 
56 
28 

72 

средно по-малкото албедо на водата. Известна роля играе и фак
тът, че температу.рата на водната повърхност средно е по-ниска 

от тази на сушата. От таблица 7,6 се вижда също, че средният 
баланс на нашите ширини е повече от два пъти по-малък от този 
в екваториалните и тропичните райони, но и толкона пъти по-го
лям от този в полярните ширини. Правят впечатление големите 
стойности на Rз в субтропичните области (20730°), където и 
облачността е по-малка. 

Радиационният баланс на атмосферата Ra има приходна 
част, състояща се от погълнатата от атмосферата пряка и раз
сеяна слънчева радиация Qтт и погълнатото земно излъчване Ип. 
Атмосферата губи топлина за сметка на собственото си излъчва
не към земната повърхност о3 Е~ и към космическото пространство 
Еоо• Следователно 

(5,3) 

С помощта на функцията на пр!шускане* на атмосферата за 
дълrовълновата радиация Р формулата (5,3) може да се предста-

*Нека предположим, че в слой, съдържащ вещество с маса т, което 

поглъща радиация, влиза монохроматичен поток Е,. (О). Потока, излизащ 

· от слоя, нека означим с Е,_ (т). Тогава функцията на пропускане за да

дено л се дефинира с отношението Р,. =Е,_ (m)/E,_ (О). Очевидно А1 (m)= 
1-Pi. (т) е функцията на поглъщане. 

228 



ви и по друг начин. Чрез Р погълнатото от атмосферата земно 
излъчване може да се запише и така: Ип=(l -Р) Е3 • Но тora
fia l3 (5,3) ще се получи разликата Ез - о3 Е~ =Р, която дава 

ефективното излъчване. Също сумата РЕ3 +Е== И= дава частта 
от земното и атмосферното излъчване, която отива в космичес1<0-
то пространство (от потока Ез част (1 - Р) Ез се поглъща в 
атмосферата, а част РЕ3 преминава през нея). Ако въведем по
сочените означения, от (5,3) получаваме 

(5,4) Ra=F+Qп -И=· 

Пресмятанията по тази формула показват, че 'радиационният ба
ланс на атмосферата на всички географски ширини средно за 
годината · е отрицателен. 

За теоретични и практически µели интерес представлява 
радиационният баланс на систе.мата Земя-атмосфера Rза, 
който представлява балансът на лъчиста енергия във вертика
лен стълб от атмосферата със сечение 1 cm 2 и обхваща по вер
тикалата активния слой от земна та повърхност (почва, вода) и 
атмосферата до горната и граница. Приходната част на този ба
ланс се състои от поrълf..[атата пряка и разсеяна слънчева ~::а

диация от земната повърхност и атмосферата, разходната - от та
зи част на земното и атмосферното излъчване, която отива в 
космическото пространство, И оо • Тогава чрез (5,2) и (5,4) полу
чаваме 

(5,5) Rза=Rз +Ra=(l --Aз) (Е' +Ер)+ Qп - Иоо• 

Тази форму,'~а може да се напише и така : 

(5,6) Rза=(l -Аза) Е~ -Uoo, 

където Е~ е потокът пряка с.11ънчева радиация, паднал на горна 

та граница на атмосферата върху единична хоризонтална ~овърх 
ност (инсолация). Той се оценява средно на Е~=О,-100 са!/сm 2 min

Величината А за е албедото на Земята като планета (планетарно-· 
то албедо). 

Проведени са голям брой _ изследвания за изчя:сляване или 
измерване на радиационния балан с Rза и неговите компон~нти 
както за отделни широтинни зони, така и за Земята като цяло. 

Естествено е , че Rза може да бъде както положителен, така 
и отрицателен. Средно за годината Rза>О в областите от еквато
ра до ширина 35-40° в двете полукълба. От 35-40° до полю
сите средно за годината Rза<О. Детайлизирането на тези данни 
по сезони, което тук не правим, показва също, че за умерените 

ширини Rза>О през летните месеци и отрицателен през остана
лите сезони. Rза е положителен през цялата година само в еква
ториалните области от 10-,-15° с. ш. до 10-,-15° ю. ш. Средно за 
годината Rза за цялото полукълбо е равен на нула. 
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Разбира се, получените досега данни, особено за отделните 
компоненти на радиационния баланс, не могат да се считат за 
окончателни; много от тях ще бъдат уточнявани в бъдеще. Важ
но е обаче да подчертаем, че различните стойности на баланса 
над различните райони а за различните сезони обуславят разлиq
но нагряване на земната повърхност и ат_мосферата, което води 
до пренос на топлина. Общата посока на този пренос е от ек
ватора към полюса. Както ще видим в глави XVII и XVIII, това 
създава съответни особености в разпределението на налягането 
и въздушните теqения в глобален :мащаб. 
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ГЛАВАVШ 

ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ 

И АТМОСФЕРАТА 

§ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪВМЕСТНО '13УЧАВАНЕ 

НА ПРОЦЕСИТЕ В ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ 
И АТМОСФЕРАТА 

Физическите процеси, които протичат в твърдата и течната 
обвивка на Земята, са тясно свързани с процесите в атмосфера
та. Някои доказателства за това ние вече посочихме в гл. II и VII. 
Тук ще се спрем по-подробно на един от аспектите на тази 
връзка, а именно на ролята на земната повърхност (суша я вод
ни басейни) при формиране температурния режим на ниската ат
мосфера. На пръв поглед изучаването на физическите пр :щеси, 
които протичат в почвата и водните басейни, и специално на топ
линия им режим като це ли означава излизане от рамките на ме

теорологията. Обаче процесите в атмосферата, особено в ниски
те и слоеве, са така тясно свързани с тези в подложната повър

хност, че без съвместното им изучаване е невъзможно установя
ването на закономерностите, които ги управляват. Съгласно по
соченото за радиационния бапанс в rл. VII само малка част от 
слънчевата радиация се предава пряко на въздуха в 1щс:ката ат

мосфера. Основната част от тази радиация пада върху земната 
повърхност, трансформира се в топлина, която след това се пре
дава на атмосферата. Но, както е известно (вж. също § 1, XVII), 
слънчевата радиация се разпределя неравномерно по земната по

върхност, а освен това се изменя и с времето. Тези изменения 
предизвикват колебания в тошюсъдържанието на земната повър
хност и особено на тънкия (в сравнение с радиуса на Земята) го
рен слой от нея. Затова той се нарича активен, слой (този слой 
от почвата и водата, чиято температура изпитва денонощни и 

годишни коJ>ебания, свързани с периодичните изменения на по
тока слънчева радиация). Дебелината на активния слой на су
шата се колебае- от 8 до 30 m, а в океана той достига до 200-
300 ш. Именно активният слой от сушата и океана оказва голя
мо влияние на топлинното състояние на атмосферата . 

По своите физични свойства почвата и водата се различават 
съществено (вж. § 2, rл. II) както помежду си, така и от свой
ствата на въздуха. Така например общата маса на вертикален 
стълб от атмосферата е еквивалентна на масата на воден стълб 
с дебелина, равна само на 10 m. Ако се вземе пред ·вид, че 
топлоемността на въздуха при постоянно налягане е около 1/4 
от топлоемността на водата, то ясно е . че при изменение на тем-
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пературата с една и съша стойност приносът на океан·а (с акти
вен слой около 300 m) н топлосъдържанието на вертикалния 
стълб е около 120 пъти по-голям от приноса на атмосферата. 
Тези оценки rюказват , че ако се получи понижение на темпера
турата на активния слой на океана само с О,1°С и ако тази 
топлина се отдаде на атмосферата, тогава температурата на це
;rия вертикален стълб въздух ще се повиши средно с 10+ 12 °С. 

Трябва да се подчертае обаче, че взаимодействието между 
земната повърхнr0ст и атмосферата се осъществява и в обратна 
посока, т. е. атмосферата също влияе върху топлинното, дина
мичното и други със1 ояния на почвата и водните басейни. Така 
например океанът като подвижна среда реагира на движенията 

на въздуха-възникват дрейфови течения и повърхностни вълни, 
които пък от своя страна влияят чрез своята грапавост върху 

структурата на въздушния поток. Аналогично процесите на об
разуване на облаците и валежите влияят върху топлинно1 о и 
други състояния на почвата и т. н. . 

Ясно е, че стремежът към изчерпателно изучаване на физ.ич
ните процеси в различните сфери на _земята налага по необходи
мост разглеждането на литосферата, хидросферата и атмосфера
та като единна физическа система. През призмата на такава пос
тановка се развиват съвременните гсофизични науки - метеоро
логия, океанология и геофизика. 

§ 2. ТЕРМИЧЕН РЕЖИМ НА ПОЧВАТА 

2.1. НАГРЯВАНЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ТОПЛИННИ СВОЙСТВА 
НА П<'ЧВАТА 

Земната повърхност се нагрява преди всичко от пряката 
слънчева радиация през деня. Количеството на погълнатата радиация, 
а оттам и нагряването, както видяхl\lе, зависи от височ.а_ната на Слън
цето над хоризонт а , от облачността , растителността, а за гола 
почва - и от н ейните топлоdшзични свойства. Съгласно дан
ните от наблюденията ( вж. таб~. 7, 6, гл. VII) земната повърхност 
поглъща радиация около 72 kca l/ c1,. 2 годишно, като океанът по
глъща около 82, а сушата около 49 kca1/cm 2 за година. 

Другите източници на нагря ване имат земен произход . Вът- · 
решните слоеве на Земята са силн о н агрети (до 900-1 000°С на 
дълбочина 100 km) вследствие разпадането на радиоактивните 
елементи уран и калий (К40), съдържащи се в кората. Поради 
това се наблюдава поток топлина към земната повърхност от гео
термичен произход, който зависи от коефицие нта на топлопро
водност на почвата л . Средната стойност на геотермалния поток 
в Северна Америка е О, 98.10- 6 cal/cm 2s, а в геологически актив
ните континента.71ни части на Япония - 1,30.10-G cal/cm 2s. Общо
то ноличество · топлина, достигащо до повърхността от вътреш-
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ните части на Земята, е около 30 cal/cm2 за година. Следовател
но то е пренебрежимо малко в сравнение с потока слънчева ра
диация. 

Охлаждането на почвата е резултат от нейното топлинно 
J1ъчене и може да се характеризира с ефек.тивното излъчване. 
Неговото влияние е очевидно нощем, когато земната повърхност 
не получава рздиация от Слънцетq. · 

Процесите на нагряване и охлаждане обаче протичат раз
лично в различните видове почви. При едно и също погълнато 
ко.'!ичество топлина те се нагрява_т различно, като е различна и 

дълбочината, до която проникват температурните колебания. 
Различието е резултат от нееднаквите топлофизични свойства 
на отделните видове почви, най-важните количествени характе
ристики на които са коефициентите на топлоемност и топлопро
водност. Използуват се два вида топлоемности: обемна топлоемност 
С0 и специфична топлоемност Cs , дефинирани като количеството 
топлина, необходимо да се измени температурата с 1 °С съответно на 
1 ст3 или на 1 g от почвата. Очевидно с0 = р1 . Cs, където р1 е плът
ността на почвата. За водата p1 =lg/cm 3 и Cs = с0=1 cal/ cm 3deg. 
Почвата се състои главно от твърди частици (зърна от кварц и 
други скални породи), частици глина, органични вещества и др. 
За тт0вечето почви при средно влагосъдържание и пористост 
С0=0,5 cal/cm3 d eg. Пространството между частиците на почви
те обаче винаги е запъ.1нено или от въздух, или от различно 
количество вода. Но тогава молекулният пренос на топлина ще 
бъде различен в зависимост от влагосъдържанието на почвата. 
Ако тя е суха, т. е. между нейните частици се намира само 
въздух, тогава предаването на топлина от една на друга части

ца ще става много бавно. Следователно топлопроводностrа на 
пясъчна или силно пореста почва е малка, за разлика от топло

проводността на самия кварц или другите частици, която е око,1O 

100 пъти по-голяма от тази на въздуха.* Ако пясъчна или дру
га почва ее овлажни, то появата на вода между отделните песъчинки 

облекчава предаването на топлина и коефициентът на молеку.1ната 
топлопроводност на тези почви при овлажнение нараства. При 
замръзване на почвата, т. е. замръзване на свободната вода в 
нея, топлопроводността и се увеличава още повече. Всички тези 
различия се дължат на факта, че съгласно табл. 2, 2,\ § 2, гл. II 
въздухът, водата и ледът имат много различни коефициенти на 
молекулна топлопроводност л, съответно около 2,4.10-2, 59.10-2 

и 209.10-2 W /m deg. 
Различ·на е и топлоемн(}стта на различните почви в зависи

мост от това, с какво е заето пространството между градивните 

им частици - въздух, вода ИЛ!;{ лед. От посочената таблица зна
ем, че специфичните топлоемности на въздуха, леда и водата са 

*Коефициентът на топлопроводност на въздуха се определя от формула
та л= (5,79+Q,19t)I0-5 cal/cm s. deg, където t е в 0 С. 



съответно около 1005, 2060 и 4178 J/kg.deg. Ясно е, че ако на 
една и съща почва се придаде едно и също количество топлина, 

най-го.11ямо повишение на температурата ще се пмучи, когато тя 
е суха, а най-малко - ако е овлажнена ( съдържа течна вода). 

От изложеното е ясно, че топлофизичните характеристики 
на почвата зависят не само от нейния вид, но и от съдържани
ето на вода в нея. Тези различия се използуват за борба с 
някои вредни за растенията явления, като мразовете, за което ще 

стане дума по-нататък. 

2.2. ОСНОВИ НА ТЕОРИЯТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ТОПЛИНАТА В ПОЧВАТА 

Явленията на преноса в почвата и специално топлопровод
ността са съществено различни от тези в газовете (вж. § 2, гл. II). 
Постъпилата на повърхнос1та на почвата топлина от Слънцето 
се предава към по-дълбоките слоеве чрез молекулна топлопро
водност. Тогава вертикалният топлинен поток се определя от 
известната формула 

(2,1) Q =---л ~ 
дz' 

където л е коефициент на топлопровuдност на почвата, а оста 
z е насоuена надолу. Очевидно Q >0 (насочен е в дълбочина), ко
гато температурата намалява с дълбочината, и Q<0, когато Т 
се повишава. Ако изменението на температурата 

0

(-дТ!дz)=l, 
тогава Q=A и следователно коефициентът на топлопроводност 
л числено е равен на количе.ството топлина, което преминава за 
1 s през 1 cm 2 почва при (-дТ!дz) = ldeg/cm. Единицата за л в 
системата S 1 е W /т deg, но в метеорологията често се използу
ва и едиющата cal/cm. s. deg. Известно е, че 1 са! /cm. s. deg= 
=418,7 W!m. deg. 

За да видим как влияе върху температурата посоченият по
ток топлина, нека да отделим елементарен обем от почват а с 
единица сечение и височина dz (фиг. 8,1). Количеството топли на, 
което остава в елементарния обем, е 

(2,2) Q-(Q+dQ)= -dQ=-' ~~-dz = [ ~ ( л ;; ) }dz. -
Тази топлина ще предизвиква изменение на Т с времето, което 
ще се определя от формулата 

дТ 
(2;3) - dQ =д[ c0dz. 

Сравнявайки (2,2) и (2,3), получаваме 

(2,4) дТ д ( дТ) с0 дt = дz л dz . 
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Това е най-общият вид на уравнението на топлопроводността на 
почвата. Обикновено се приема, че с0 не зависи от z и t, и тогава 
(2,4) се записва и така: 

(2,5) 
ат а ат 
at =azKaz' 

където К=л.\с0= л. \ рсs се нарича н:оефициент 
на температуропроводност,и се измерва в m2 

/s, както и коефициентът на турбулентност. 
Когато К също е константа, което е добре 
изпълнено за еднородни почви с еднакво 

овлажнение, (2,5) приема вида на известно
Тli уравнение на Фурие 

(2,6) 

:lr--rF..
ъtlz г---'--т--1--'-

Фиг. 8,1. Към извода 
на уравнението · за то

плопроводността 

Полуqените уравнения дават възможност да се получат теоретично най
общите особености на разпространението на топлината в почвата. Ще демон
стрираме това чрез уравнени~ (2,6). То е частно диференциално уравнение 
от втори ред. Решението му ще ни даде температурата на почвата Т във функция 
от дълбочицата z и времето t. За получаването на конкретно решение е необхо
nмо да се дадат начални и гранични условия. Тъй като тук ще ни интере
суват само периодичните колебания на температурата на почвата (денонощни 
и годишни), ще търсим само периодични решения на уравнението (2.6). Но 
в такъв случай, както е известно от математиката, няма нужда от начални 

условия. Необходим и са .само гранични условия, и то две. 
Естествено е първото от тези две условия да се даде на повърхността 

на поqвата (z = O). По-точно нужно е да се знае ви ,~ът на функцията T(O,t) = 
=T0(t). За тази цел нека се обърнем към наблюденията (фиг. 8,2). Ко,ато 
през цялото денонощие е ясно, темш•ратурата на повърхността правилно се из

меня и с достатъчна точност може да се представи с една просто периодична 

функция: 

fi1 

40 

зо 

2о 

Фиr. 8.2. Денонощни колебания на температурата на почвата на различни 
дълбочини 

(2,7) Tu(t) =То+ A0siп(wt+cp0 ), 

където Т u е средната по време ( средна денонощна ил.и годишна) температу-

2П т··· б ( 1 ра:на повърхността, w= ~, ·•·-периодът на кале анието равен на или 

365 денонощия), А0 - амплитудата и ср0 - началната фаза. Тя характеризира 
отместването на моментите на настъпване на максимума и минимума. 
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Наблюденията ни дават указания и за второто гранично условие . У·ста
новено е, че колебанията затихват с :дълбочината и на някаква дълбочина вече 
съвсем не се наблюдават, т. е. · през цялото време T=coпst. При математичес
кото решение на тази задача нивото на затихване се приема в безкрайност и 
второто гранично условие се записва във вида 

(2,8) T(=,t)=T(=)=coпst. 

В съответствие с вида. на условието' (2, 7) ще представим решението на (2 ,6) 
във вида 

(2,9) T(z,t)=T (z)+e(z,t), 

където -T(z) е средната no време температура на произrоJ1на дълбочина z, а 
0(z,t) - отклонениет6 от средната стойност. При това полагане (2,6) се раз
пада на две уравнения: 

(2,10) 

първото от които веднага се решава и дава 

(2, 11) Т (z) = T0-az, 

· т. е. средната температура линейно намалява с дълбочината. 
Условията (2,7) и (2,8), записани отнссно функцията 0, приема~ вида 

6(0, t)=Ao sin ,(wt+cpo), 

(2,12) 

О(=,1) = 0. 

Реш ен и ето на уравнението (2, 1 О), известно в теорията като уравнение на 
Фурие, подробно се излага в курсовете по математическа физика. При услови
ята (2.1 2) то изглежда така: 

(2,13) 0 (z, t)=Ao e-/Jz sin(w t+cp0-~z), 

където 

(2, 14) 

Следователно 

(2,15) T(z, t)=т(z) +A0e-/Jzsin(wt+cp0-Bz). 

Чрез непосредствено заместване се проверява1, че този изр23 удовлетворява 
уравнението (2,6) и граничните условия (2,7) и (2,8) и следовюелно е реше
ние на нашата задача. С негова помощ може дэ се определи температурата на 
почвата на произволна дълбочина z в кой да е м0ыент t от денонощието или 
годината. Анализът му Вf'ДИ до следи ите по-с ьществени ИсJВОди. 

1. В (2, 13) да означим 

(2, 16) 

Очевидно Az и 'f'z са амплитудата и фгзата на гемпературните колебания на 

дълбочина z. Тогава М()Жем да кажем, че амплитуд'!Та на тези колебания нама-
лява с дълбочината експоненциално, а фазата-линейно. _ 

2. Нека в една и съща почва с дадено К се разпространяват две различ
ни кол.ебания с периоди Т1* и Т2* (например nенонощно и rодншнQ). Да опре-
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делим съотношението на дълбочините z1 и z2 , на които имаме затихване в ед
наква степен. Съгласно (2,14) и (2, 16) от Az,=Az, следва 

(2.17) 

Понеже Т{= 1 денонощие, а Т2*=365 денонощия, то Z 2=z1 J365 =19 z1 . Сле

дователно годишните колебания на температурата на почвата проникват на 19 
пъти по-гол51ма дълбочина, отколкото денонощните. Съгласно наблюденията 
дълбочината, на която затихват напълно денонощните колебания в почвата, ва
рира· от 35 cm до 1 m в зависмост от влажността. Следователно дълбочината, 
цо която проникват годишните колебания, е от 7 до 20 m. В действителност 
обаче тази дълбочина е 1-2 пъти по-голяма. Това несъответствие с теорията 
се дължи на обстоятелството, че в слоя, обхванат от годишните колебания, 
топлопроводността се увеличава с J\Ълбочината всл'едствие на повишената влаж
ност от присъствието на подt1очвените води и на намалената порисrост поради 

уплътняването. 

Таблица 8,1 

Зависимост на амплитудата на годишните колебания от z 
--------

Дълбочина, сш 20 40 84 
16~2-6~-3-99-

647 

Амплитуда, 0С 32,:5 29,1 26,0 20,7 13,9 5,8 4,0 1,5 

От табл. 8, 1 се вижда, че амг!'slитудата действително намалява прибли
зително в геометрична прогресип, когато дълбочината расте в аритметична 
прогресия, както това следва от (2,16). 

3. От сравняването на (2, 12) с (2, 13) се вижда, че температурните ко
лебания в дълбочина имат същата честота (период), както на повърхността, 
но са отместени по фаза. Ще покажем, че те закъсняват. 

При Z=O максимумът на темt1ератураrа настъпва в моwент t', за 
кейто 

wt' =Ч,0 =-rt/2, 

а на дълбочина z - в момент t", за който 

w t" +q,0 -~ Z=rr/2. 

Понеже w=2rr /Т*, изваждайки поч.11енно, намираме 

(2, 18) 

Оттук се вижда, че действително t" -t' > О и има закъснение. Процесът на 
затихването и едновременното отместване по фаза е представен на г11едно 
на фиг.' 8,3. 

Направените изводи, макар и правилно да отразяват процеса на раз

пространението на топлината в почвата, имат качествен характер. В количестве
но отношение те не се съгласуват добре с данните от наблюденията. При
ч·и11а1а за това се крие в твърде големите приближения, които бяха напра
вени при извода и решаването на уравнението (2,6). На първо място стои 
допускането за постоянство на топлофизическите характеристики на почвата 
с0 , л. и К с дълбочината. В действителност те се изменят по сложни закони, 
които зависят н от времето t. Вследствие на това строгата теория с отчита-
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нето на тези зависимости се натъква на сериозни математически трудно

сти, които са преодолими само в отделни частни случаи. 

Задачата може да се усъвършенствува значително с уточняване и на 
граничните условия. Обикновено прос;rата синусоида от (2, 12) се заменя с 

ред на Ф у рие: 

7 

,, 
,1 
1 1 

15 23 7 

1 1 . 1 
, 1~ !Ост \ 
I \ "-=71 

1 1 
1 \ 
1 1 
\ 2 \ 

L-- v::::::==-~ 

7 /5 23 7 

Фиr. 8,3. Затихване на амплитуда
та на температурните колебания и 
отместването им по фаза с увели-

чаване на дълбочината 

9 (О, t)= I А0п siп (п w t+'i!oп), 
/! 

като решението на (2,6) се търси само 
в ред на Фурие. По такъв начин се 
отчитат не само колебанията с пери
од Т*, но и такнва с периоди Т*/2, 
Т*/3 и т. н. 

Най-съвършената постанов-
ка на тази задача се състои в 

съвместното решаване на уравне

нието на молекулната топлопро

водност за почвата и това на тур

булентната топлопроводност за 
атмосферата, като на граничната 
повърхност (z=O) се предполага 
равенство на температурите. Сле
дователно задачата за термичния 

режим трябва да се решава съв
местно за атмосферата и почвата 
или за атмосферата и водните по-
върхности. Тогава като грани~но 

условие се използуват. нар. уравнение за топлинния баланс. То пред
ставлява формула, чрез която се определя резултантният при
ток на топлина, т. е. това е уравнеиие за притока на 

топлина, но записано за тънък слой (например активния слой 
от сушата !'fЛИ водата) или за · вертикален стълб от ат
мосферата, включващ и активния слой от земната повърхност. 
Затова уравнението на топлинния баланс се въвежда само за зем
ната повърхност, за целия вертикален стълб от атмосферата или 
за системата земя-атмосфера (вж. § 5). 

В някои частни случаи уравнение.r.е на топлинния баланс мо
же• да се използува и независимо от диференциалните уравнения 
на граничния слой. 

Зесегнатият теоретичен проблем се изследва в динамичната 
метеорология, по-точно в раздела по физика на приземния и гра
ничен слой или в някои специални раздели на приложната ме

теорология. 
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2:3. ВЛИЯНИЕ НА РЕЛЕФА, РАСТИТЕЛНОСТТА И СНЕЖНАТА 

ПОКРИВКА ВЪРХУ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПОЧВАТА. 

ЗАМРЪЗВАНЕ НА ПОЧВАТА 

Един от основните въпроси в метеоро.1оrията е влиянието на релефа 
върху физическото състояние на атмосферата и процесите в нея. По-нататък, в 
гл. XV и гл. XVI, се засяга въпросът за динамичните аспекти на т_ова влияние. 

Тук ще се спрем на пъстротата на температурното разпределение в области със 
сложен релеф и в :.~астност в планшfите. Тя е резултат от факта,че температурата на 
почвата освен от височината на мястото зависи още и от: а) експозицията на 
склоновете, които вследствие различното изложение получават и различно коли

чество топлина от Слънцето; б) от вида на подложната повърхност; в) от вида 
на теренните форми (изпъкна;1и или вдлъбнати); r) от промените на въздушните 
течения, атмосферните фронтове и обла•шостта в планинските райони под влия
ние на самите планини. 

Изложението на склоновете има съществено влиянf:1е главно през деня, за
щото води до забележими различия в количеството падаща слънчева радиация. 
Разликите в температурата са от порядъка на няколко градуса, като почвата е 

най-топла на югоизточните и южните склонове през лятото и на югозападните -
през зимата. През нощта тези различия са значително по-малки поради това, че 
ефективното излъчване не зависи от из,10жението на склона, а само от наклона 
му спрямо хоризонталната равнина. 

Надморската височина оказв1 също влияние върху температурата на поч

вата, което може да се разглежда като дължащо се на релефа. Известно е, че 
на една и съща височина температурата на почвата, а също и на приземния 

въздух се отличава с няколко градуса от тази на свободната атмосфера. При 
това в тропичните и умсрени,е ширини планинските · масиви са винаги по -топли 

от свободната атмосфера на същата височина. 1 ози ефект е силно· изразен при 
вдлъбнатите теренщ-~ форми и по-слабо при изпъкналите ; в последния случай 
това се дължи на засиления турбулентен обмен между земната повърхност и 
атмосферата. Трябва да се отбележи, че ако във високите части на планините 
има обширни области, покрити със сняг и лед, - чието албедо е голямо, тогава 
може да се наблюдава обратно влияние - понижение на температурата в срав
нение със свободната атмосфера. 

Характерно явление в планините е склоновият вятър (вж. rл. XV). През 
зимата и по-слабо през другите сезони през нощта този вятър води до стичане 
към подножията на планините и в долините на въздух, охладил се по склон{)• 

11ете . Така в долините се образуват „езера от студен въздух", който влияе и 
на температурата на почвата. Температурата на почвата, а оттук и на въздуха се 
определя и от характера на въздушните течения, ороrрафското вшшние';. върху 
фронтовете и циклоните, от влажността и облачността над планините. Всички 
тези явления имат свои особености, които отличават проявлението им над пла
нините от това в другите местности. Те водят до изменение на турбулентния 
обмен (усилват го), до повишено поглъщане на радиация от атмосферата вслед
ствие по-голямото изпарение и облачност над планините и · др. Орографските 
влияния върху температурата както на почвата, така и на въздуха се изуча• 

ват подробно в климатологията ·. 
Върху вертикалното разпределение на температурата в почвата съществе

но влияние оказват растителността и снежната покривка. Растенията, поглъщай
ки част' от слънчевата р,щиация, намаляват нейния приток към почвата през 

деня, а през нощта намаляват ефективното излъчване на почвата. Това води 
до намаляване на денонощната температурна амплитуда в райони, заети от го
ри. Аналогично ВJJияние има растителността и в течение на годината. През -
лятото, когато почвата се нагрява главно - от пряката слънчева радиация, поч

вата под растителната покривка на всички дълбочини се оказва по-студена от 
оголената почва. Температурата на оголената почва може да достигне през ля-

* , Това е влиянието „ на релефа. (Бел. ред.). 
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тото до 82°С в тропнц1пе, 79°С в Средна Азия и до около 60770'С в у мер2 -
юпе ширини. l IPp зимата, когато преобладаваща роля играе излъчването, 11Jч
вата под расттелността е по-топла от оголената. Осн ов на роля обаче в тоз11 

период за топлинния режш1 на почвата играе снежната покривка. 

zJ,( При наличие н• гора с~ обрз-
зуват два активни сюя : първия г - в 

корониге на дърветата , вторият - в 

почвата. Гъста гора с височин 1 20-
30 m пропуска кы1 почвата са~ю около 

2-7 °10 от падащата слънчева радиа

ция. Анализът на набл юдеыията пока -
~--~--...,_----'"--'--"-Т"(! зв~, че цялото многообраз11е от тем

ператури вътре в растителната покри

вка може да се сведе до типовете, да

дени на фиг. 8,4, конто се опред~.1ят 
от гъстотата II висо,1ината на разпо

ложен11е на листната маса. Тип а 
(инверсия) преобладава в гъста гора 

Фиг. 8,4. Типове вертикални профили 
на темперятурата в растителна ПО!(рив-

ка. Н средна височина на расте-
нията 

при достатъчно овлажнемие. !(оrа
то растителността е рядка, наблюдава се понижение на температурата с гра
диент, по-голям от адиабатния (тип е). Другите типове се отл11чават по висо
чината на точката на максимума или мют~1ума на Т, зависеща от положение

то на нивото с максимум на зелената маса. 

През зи~шта определящо е влиянието на снежната ПОl{ривка. Както зна
ем , с негът излъчва почти като абсолютно черно тя1ю инфрачервена радиация, 
а силно отразява слънчевото лъчене. ЗатоGа радиац110нният баланс на снеж
ната повърхlюст като правило е отрицателен, което означава силно ох1~аж

дане на снежната повърхност. Същевременно снегът съдържа много въ:щух, 
особено скоро падналият, което оз начава, че той има малка топлопроводност. 
Това води до рцко нарастван е температурата на снега с дълбоqината (фиг. 
8,5). Тоз11 ефект се :~абавя малко под влияние на нреноса на топлина, осъ
ществяван от водната пара, която дифундира от по-топл11Те слоеве ,1а снега 

и се кондензира (сублимира) в по-студе ните слоеве. , lоради малката топло
проводнос1· на снега почвата под него винаги ш~а по-висока температура в 

сравне ние с непокритите със сш1r повърХf-lОСl'И. Така снегът предпазва поч
вата от дълбоко замръзване. Денонощните колебания на Т в снежната п о 
кривка проникват само до ~1ы1ка дълбочина (око110 20-30 cm). През пролет
та. обратно на зимата, снегът оказва охлаждащо влияние на почвата. Топли
ната, постъпваща на повърхността на снега, отива за топене и изпарение, 

което задържа температурата на почвата б11изко до 0°С, докато тази на ого
лените участъщ1 може да надвиши значите11но 0°L:. Благодарение на снега 
обаче средната годишна · температура на почвата е по-висока от тази на въз

духа, като разликата достигне 275°С. 
Посочените влияния дават възможност за 11з1<уствено въздействие върху 

температурата на ночвата, изменяйки топлофизичните свойства на повърхно
сп1ия и слой. В този смисъл голямо влияние оказва напояването. То изменя 
радиационния баланс, като албедото намалява с 5-8 ¾ (увеличава се по
глъщането), а температурата на почват;; се понижава в резултат на изпарение

то с няколко градуса (намалява ефективното излъчване), Но щом овлажнена
та почва поглъща повече и излъчва по-малко, увеличеннят радиационен баланс в 
съчетание с повишената топлопроводност ще позволи проникване на по-голямо 

кол11чество топлина до по-големи дълбочини. Този ефект има голямо значе
ние особено есен, когато охлаждащото влияние на изпарението намалява. То
гава напояването може да намали денонощните колебания на температурата вслед
ствие на това, че наличието на влага повишава топлопроводността. В някои 
случаи това може да предотврати появата на ранните есенни и късните про

летни мразове. Поливането води до повишение на минималната температура 
с 2-3°С, което може да има голямо стопанско значение. 

Важно значение за топлинния режим има и структур,па на почвата, -
която съществено се изменя при обработката и. Рохкавата и изсушена при 
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тава почва има намалена топлопроводност (голямо съдържание на въздух) в 
горния слой, което съдействува за повишението на температурата му през 

пролетта и лятото и съответно нагряване на почвения слой въздух. Затова 
през пролетта· рохкавите И' сухи почви имат температура с няколко градуса 

по-висока от плътните и влажни. 

I л ]I[ 

о 1///, 

200cm f/,."' 

Фиг. 8,5. Изоплети (криви, съединяващи точки, в които д::щената функция има 
еднакви числови стойности, но в различни моменти от време) на температу

рата в почвата и в снежната покривка пре3 зимните месеци (по П. Н 
Тверской) 

При понижение на температура.та под О0С водата в почвата замръзва. 
За средните географски ширини това явление е сезонно и се наблюдава са
мо през зимата 

Процесът н2 замръзване и размръзване зависи от много фактори, като 
дълбочината на замръзналия слой се определя преди всичко от продължител
ността на периода с мразове (t < 0 ' C) и тяхната интензивност, от височината 
на снежната покривка и хар~ктера на почвата (растителност, влажност и др.). 
За дълбочина на замръзването се приема дълбочината на нулевата изотерма 
(вж.фиг. 8,5). В средните ширини тя се колебае от няколко сантиметра до 1-2 m, 
като растителнос гта я намалява: 

13 големи райони от високите ширини това юзление престава да бъде 
сезонно и се наблюдава през цялата година. През летния сезон тук се раз
мразява само горният, активният слой на почвата, докато надолу температу

рата остава по-ниска от О 'С. Това са области на вечно замръзнала почва. В 
СССР в тях се включват около 7 .106 km2 , т. е. около една трета от цяла
та територия на страната. Мощността на активния слой се определя от горната 

граница на вечно замръзналия слой и се колебае от 0,5 m до 6-8 m. Още 
по-изменчива е долната грзница на з9мръзналия слой. Средно тя е няколко 
десетки метра под повърхността, нv в Я'<yri1;i и други райони достига до 
300 m. Тези вечно замръзнали пластове съществуват от десетки хиляди годи

ни (намерени са трупове на мам ,)нти и космати носорози, живеели по тези 

места в края н~ последния ледн;.!КОВ период). Те се поддържат от условията 
на ,ъвременния климат, който в тези места е доста суров. Изобщо темпера-
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турата най-външния (до няколкостотин метра) слой от земната кора се форми
ра под влияние на температурата на повърхността в продължение на дълги 

години. Смята се например, че съвременната температура на !50 m дълбочи
на отразява температурните условия на повърхността, съществували преди 

около 1000 години. По-ранните смущения са затихнали, а по-късните още не 
са достигнали до тази дълбочина. Следователно наблюденията върху съвре
менната температура на земната кора могат да дадат информация за климата 

на далечните геологични епохи. 

§ 3. ТЕРМИЧЕН РЕЖИМ НА ВQДНИ1Е БАСЕЙН И 

Термичният режшr, и разпространението на топлината в1;,в 
водните басейни има съществени различия в сравнение с почва
та. Те са обусловени каю о от различнцте топлофизични характерис
тики на водата, така и от различния физически механизъм на пре
даване на топлината. По-конкретно особеностите се дължат на: 
а) голяма топлопроводност на водата, особено в горния слой с 
дебелина 50-150 rn; б) около два пъти по-голямата обемна топ
лоемност на водата в сравнение с почвата; в) проникване на къ
совълновата радиация до значителна дълбочина (10-100 m) във 
водата, което не се наблюдава в почвата. В дълговълновата област 
на спектъра разлика в поглъщането и излъчването между вода

та и почвата почти няма; г) от поглъщането на лъчистата е_нер
гия (както и в почвата ~ се нагрява само повърхностният слой вода с 
дебелина няколко сантиме1ра. Но док~то в почвата топлината се 
предава в дълбочина чрез молекулен топлообмен, във водните 
басейни решаващ принос има турбулентната топлопроводност, тъй 
като водните частици, особено в горния слой до 50-150 m, са в 
състояние на 1 урбулентно движение. В този смисъл определена 
роля играе и конвенкцията на водните маси, която се реализира 

при охJ1аждане на повърхностните води и спускането им надолу. 

Затова дебелината на слоя, в който се наблюдават денонощни и 
годишни r<олебания, тук е значително по -1·0J1яма от тази в почва
та. Например в океаните сJ:<оят, обхванат от денонощни ко ,еба
ния, достига до 15-20 m, а от годишни ко.1ебания - над 200-
300 ш; д) извес1но значение ~ма и загубата на топлина при изпа
рението, което при водна повъ 1 х1юст е очевидно по-ннТlнзивно 

от това при почвата. Тази загуба на топJiина за изпарение обик
новено надвишава притока на радиа~шя към 1ънкин пvвърхностен 

слой вода. 3,нова в непосредствена бJiизост до водната по ьърх
ност температу~эата на въздуха обикновено рзсте с височина I а, 
а температурата на водата нараства с дълбочината. Тази фина 
особеност на разпределението на темпt риурата бли:,о до водна
та повърхност обхваща обаче само слоя въздух и в9да с дебе-
лена няколко сантиметра. 1 

Посочените особености на топлинния режим в океаните водят до опре
делен вид разпределение на температурата с дълбочината. От тази гледна 
точка с дълбочината различаваме следните слоеве : 

а) квазuеднороден слой от повърхността до дълбочина няколко десетки 
метра, в който съществено значение има турбулентният обмен, обусловен 
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главно от вълнението. Под влияние на обмена става изр авняване на темпе
ратурите в този повърхностен, слой , поради което профилът на температурата 
на водата е близък до изотермния. 

б) слой на ско.к на те.мпературата, наричан сезонен термоклuн, 
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Фиr. 8 ,6. Вертикално разпределенi1е на температурата н а водата в акт ивния 
слой на океана в различните мес(ци и сезони за Тихия океан, '5 L0 c. ш. 

През пролетта с увел ичаване nрито~.а на топлина става инте нзивно нагряване 
отначало на тънкия повърхностен слой и вследствие турбуле нтния обмен* то 
се предава до дълбочина няколко десетки метра. Вследствие на това въз ник
на слой на температурен скок , разположен непосредствено под квазиедно

родния слой. С увеличаване преrрева на последния на раства турбулентният 
пренос на топлина надолу и сезонният термоклин се спуска надолу, а гра

диентът в него нараства. В умерените ширини той обикновено се разполага 
на дълбочина от 10-16 до 50 m и по-ниско, като стойността на градиента , 
с който температурата намалява с дълбочината, е от десети части от градуса 
до няколко градуса на метър. Прието е за сезонен термоклин да се счита 
слоят,' в който градиентът е над O,OS deg/m . Най-голяма дълбочина и интензив
ност на сезонния термоклин се наблюдава в края на лятото (през август са 
н ай-високите средни месечни температури на водната повърхност) . От есента 
към зимата с намаляване притока на топлина и постепен ното охлаждане 

на повърхностните води възниква вертикална конвенкция, свързана с повише

ната п ътност на повърхностните водй. Конвективно-ветровото смесване в 
студения период (декември-май , кат , най- ниската температур а на повърхност
т а се наблюдава средно през февруари) води до нарастване дебелината на 
ква.зиеднородпия слой през периода януари-март до 100-150 m. Посочените 
особености в разпределението на температурата в активния слой на океана 
се виждDт нагледно на фиr. 8,q. В ~ъщност за метеорологията интерес пред
ставлява имен но този слой, който взаимодействува с атмосферата. 

Пол. сезо1 · н~-,я термоклин (т . е. под 200-300 m) годишните колебания 
на температурата намаляват и се установява относително стационарен режим. 

Той е резултат от факта, че притокът на топлина отгоре се компенсира от 
хоризонталния принос на по-студени води от полярните и субполярните облас
ти, който се наблюдава в дълбочините на океана . Във връзка с това океанът 
може да се раздели на два слоя : повърхностен слой от топла вода и лежащ 

----~ 
* В топлия период (юни-октомври) температурата на повърхностния слой 

е в11сока и плътността на водата расте с дълбочината. Затова в този период 
смесва него в квазиеднородния слой се определя само от турбулентността, по -
родена от механичната енергия на вятъра (повърхностни вълни) . Конвекция 
в океана не се наблюдава. 
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nод него слой от студена вода, който се простира до дъното и температу
рата в него варира малко - между 2 и 4°С в екваториалните и умерените 
ширини и около О0С в полярните (фиг. 8,7). Наблюденията показват (вж. 
,фиг. 8,7), че различията в географското разпределение на температурата 
1_1а океана намалява с дълбоqината и средно под 1500 м температурата е 

,JO(J~'Nlft---t----+--1-----1 

40tЮr-s-н-1---+---1 
5. i!:':m:'""'.._......._.....J._.L._J 

Фиг. 8, 7. Типове верти
кално разпределение на 

темпера1урата в цялата 

дълбочина на океана 
1 - полярен тип ; 2 - субан~ 
тарктичен ; 3 - субарl(тичен 

атлантически; 4 -субарктлчен 
тихоокеаыски ; 5- умерен тро~ 

пичен 

практически еднаква във всички океани и морета, 

намалявайки бавно с дълбочината. Преходът от 
слоя с топла към слоя със студена вода става в 

сравнително тънък граничен слой, който за раз
лика от сезонния термоклин може да се разгле

жда като квазистационарен слой на скок в тем

пературата, наречен главен тер.моклин. В свобо
дния океан неговата дълбочина е близка до дъл
бочината на изотерми 8-I0°C, като в тропиците 
тя е около 300-400 m, в субтропиците - 500-
1000 т, а във високите ширини вследствие едно
родността (фиг. 8, 7) на температурата термокли
нът се издига към по-върхността. 

Известни изменения във вертикалния про
фил на температурата на водата се наблюдават 
в шелфовата (крайбрежна) зона по понятни причи1ш. 

Денонощните колебnния на темпера
турата на водата на свободната океанска 
повърхност са много по-малки от тази на 

почвената температура. Те са от порядъ
ка на О,2-О,3°С, увеличавайки се в тропичната част на океани
те ДО О,3-О,4°С, докато на сушата те са 15-20°С. 

Дълбочината на проникване на денонощните колебания се 
определя от дълбочината на ветровото смесване на водата и обик
новено не превишава няколко десетки метра. Едновременно с 
тов::~ амплитудата на денонощните колебания намалява с дълбо
чината и на 50 m е около 20 % от тази на повърхността. На 
дълбочина 50 m се наблюдава и отместване с 576 часа на времето 
за настъпване на денонощния максимум на температурата в 

сравнение с този на пов~рхността (14715 часа). 
Тези особености в денонощните колебания на температурата 

в сравнение със сушата се дължат на повишената температуро

проводност п топлоемност, повишеното изпарение и проникването 

на слънчева радиация в дълбочина. Посочените фактори се отра
зяват и на температурата на въздуха близо до океанската повър
хност. Денои_ощната амплитуда в приводния въздух е от 10 до 
100 пъти по-малка от тази над сушата. 

Аналогични особености се наблюдават и в годишния ход на 
температурата на водата, образуван като разлика между най
високата и най-ниската средномесечна температура (август и 
февруари). Най-малки годип.:ни амплитуди се наблюдават в еква
ториалните и полярните води - около 2°. Най-големи амплитуди 
се отбелязват в областта на 40° с. ш. и30740° ю. ш. (до 678°). 
Очевидно е, че те са много по-малки от тези на почвата, както 
и на въздуха над сушата. Посочихме вече, че годишните колеба
ния се раапространяват до значително по-голяма дълбочина от 

244 



денонощните ; годишен ход се наблюдава до 2007 300 m. По
посочените причини дълбочината на проникване на годишния ход 
в океана е много по-голяма от проникването на този ход в су

шата. 

За сведение ще отбележим само, че в океана и даже само 
на повърхността му се наблюдават и късопериодични темпера
турни изменения. По измервания в Балтийско море на дълбочина 
5 m те достигат 2,3° за 3,5 минути и 1,071,5° за 30 секунди. 

В заключение трябва да се отбележи ролята на океана като 
естествен ре-гулатор на климата, особено в крайбрежните райони. 
Акумулирал големи количества топлина, той води до съществена 
температурна и влажностна трансформация на въздушните маси, 
които се движат над него. Това влияние чрез теченията на об
щата атмосферна r.:.иркулация прониква дълбоко в континентите 
(вж. гл. XVII и XVIII). 

§ 4. ТЕ:>МИЧЕff РЕЖИМ НА АТМОСФЕРАТА 

Пространствената нееднородност на физическите свойства е 
една от най-характерните особености на атмосферата. Както ви
дяхме в гл. П, тази нееднородност е изразена най-ясно в полето 
на температурата. Г1о този признак бе направено и вертикално 
деление на атмосферата на слоеве, а наличието на хоризонтални 
нееднородности в т емпературното поле обуславя понятието въз
душ1-1и маси. За вида на температурното поле върху земната по
върхност и причините, които обуславят неговата хоризонтална не
еднородност, ще говорим в гл . XVI до XVIII. В гл. II сравнител-
1ю подробно обсъдихме причините за температурните изменения 
по вертикалата, особено във високата атмосфера (над тропосфе
рата), и по-бегло говорихме за тези изменения в атмосферата. 
Като имаме пред вил, че основните явления на метеорологично
то време се развиват в ниската атмосфера, тук ще се спрем по
детайлно на вертикалните температурни изменения в нея.Разбира 
се, нэ този етап нашият коментар ще бъде насочен главно към 
описание на резултатите от наблюденията и изясняване на фи
зическите процеси, обуславящи вертикалната температурна струк
тура на атмосфера ra близо до Земята . Почти няма да засягаме 
подходите за теоретично физика-математично описание на това 
разпределени е , което изисква допъшштелна подготовка и затова 

се прави по-късно в курса по динамична метеорология. 

" 4.1. ПРОЦЕСИ НА НАГРЯВАНЕ, ОХЛАЖДАНЕ И ПРИТОК 

НА ТОПЛИНА В АТМОСФЕРАТА 

Вече мкогократно посочихме, че ниската атмосфера (тропо
сфер Jта, по,1учава топлина главно от земната повърхност; ней
ното директно нагряване от слънчевата радиация е нищожно. 
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В преноса на топлина от земната повърнност към атмосфе
рата и вътре в атмосферата основна роля играят следните про
цеси: 

а) конвективен и турбулентен топлообмен; 
б) лъчист топлообмен (излъчване и поглъщане ца радиация); 
в фазови преходи на водата (изпарение, кондензация и су· 
блимация на водната пара, замръзване на водата); 
г) молекулен топлообмен. 
Веднага трябва да посочим, че значението на отделните про

цеси в топлообмена се променя с височината и зависи от със
тоянието на атмосферата и земната повърхност. Така например с 
издигане във височина относителният дял на лъчистия топло

обмен в температурния режим нараства, за да стане определящ 
от средната стратосфера нагоре (гл. II). Също така явления ка
то облачност, мъгли, инверсии и др. променят приносите на раз
личните процеси в общия топлообмен. Тази особеност на темпе
ратурното поле води в едни случаи до опростява~е на теоретич

ните разглеждания, защото се елиминират някои от посочените 

процеси, или до усложняване на 1ези рdзглеждания в други 

случаи. 

Известно е вече !вж. гл. 1), че въздухът се намира в непре
къснато движение. Заедно с преместващите се обеми (маси) въз
дух се пренася и тяхното топлосъдържание. Затова под поток 
топлина се разбира топлосъдържанието Ср Т, пренасяно от час
тиците въздух за единица време през единична повърхност в по

с<>ка на нормалата към нея. За да се дефинира количествено то
зи поток, който е обусловен от движението на в·ъздушните час
тици, по~ледното се представя като едно средно (основно) дви-

жение с, върху което (на фона на което) се развива и друго, -пулсационно (турбулентно) движение с', т. е. моментните стой-
ности на скоростта (а и на останалите метеоелементи) са "сума" 

от средното и пулсационното движение (1Jж. § 9, гл. I). Тогава е 
уместно да се разглеждат следните два потока през произволна 
повърхност: 

а) Потокът топлина Qк , обусловен от нареденото премества
-+ 

не на въздуха със средна скорост L, който се нарича конвекти-
вен поток топлина: 

( 4, 1) Q" =ср р Те, 

защото за единица време през повърхност lm2 преминава маса 

въздух, равна на е!· Тъй като хоризонтсjлната компонента ~ на -средната скорост с е на два порядъка по-голяма от ве,р · 1 и кална -

та, то к6нвективният поток Qк по същество представлява пренос 
по хоризонталата. Хоризонталната компонента на Qк се нарича 
адвективен поток топлина. От друга стра11а, н ееднородностга 
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на потока, включително и термичната, е много по-добре изра
зена във вертикално направление, отколкото в хоризонтално. За
това в метеорологията терминът конвекция (или конвективен 
поток) се отнася за вертикалната компонента на Qк и преди 
всичко ~а пренос на топлина от локалните участъци на земната 

повърхrюст. 

б) потокът Qт , обусловен от пулсациите на скоростта и затова 
наречен турбулентен поток топлина. 

Вече видяхме в § 9, Г,'I. 1, че турбулентният поток на раз
лични субстанции в атмосферата (водна пара, примеси и др.) е 
пропорционален на градиента на тяхната специфична концентра
ция. При това се предполагаше, че субстанцията е пасивна, кон
сервативна и нейното количество се запазва при смесване на две 
въздушни маси. Топлосъдържанието на въздуха Ср Т, строго ка
зано, не отговаря на тези условия, особено на първото и второ
то, защето температурата влияе на движението и се променя в 

процеса на дифузията. Обаче при отсъствие на приток на топ
дина към обема (отсъствие на лъчист топлообмен или на фазови 
преходи на водата) друга негова характеристика - потенциална

та температура 0 - остава постоянна. Затова ролята на консерва
тивна (неунищожима) субстанция при турбулентния пренос на 
топлина играе потенциалното топлос'Ьдържание Ср е. Тогава 
вертика.11ният турбулентен поток Qт ще се дава от формулата 

(4,2) Q А, де к· д 0 
т = - с р z ------;fz = - с р р z ------;fz • 

Следователно съществено от.11ичие между турбулентния и моле 
кулния поток топлина (вж. гл. 11) е пропорционалността на Qт 
на градиента на потенциалната, а не на молекулно-кинетичната 

температура. Освен това трябва да се посочи, че коефициентите 
на турбулентния топлообмен А; и к: изобщо са отлични от кое

фициентите на турбулентен обмен за други субстанции, нключи
телно и количество (импулс) на движението. 

Ако вземем пред вид изводите в гл. VI, ясно е, че Qт <0, 
т. е. насочен е отгоре надолу, когато стратификацията е сухо
устойчива (д 0/дz >0), и Qт >0, когато е сухонеустойчива (д 0/дz 
<0). При безразлична стратификация Qт =0. · 

Резултантният хоризонтален турбулентен поток топлина съв
пада по посока с хоризонталния градиент на потенциалната тем

пература Г0 = - д 0/дп, т. е. 

( 4,3) Q(пJ= -с А' ~ 
т р п дп ' 

където п е нормалата към изолиниите 0 =const, наречени още 
изентропи (вж. ГJ1. IV), като положителната посока е към нама
ляващите стойности на 0. Поради сравнително бавното измене
ние на метеоелементите (в частност налягането и температурата) 
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по хоризонталата в (4,3) е допустима замяната д 0/дn=дТ/дп. 
Това означава, че от тази гледна точка хоризонталният турбу
лентен поток топлина няма принципни отличия от молекулния 

поток на различни субстанции. 
Посочихме в началото, че за температурния режим на атмо

сферата значение имат и други процеси на топлообмен. 
Потокът лъчиста енергия се изучава в актинометрията 

(вж. гл. Vll). Той може да се представи като сума от монохро
матичните потоци за различни дължини на вълните при различни 

коефициенти на поглъщане и излъчване или за отделни спек
трални участъци. 

Потокът топлина от фазовите преходи на водата в атмо
сферата е един от вътреиtните източници на топлина. Той 
ре определ:n от количеството кондензирала, сублимирала или изпа-

" ила се водна пара или замръзнала вода в единица маса въздух. 

Коефициентите на пропорционалност са величини, . наречени скри
та топлина на изпарение (кондензация) или сублимация (топене), 
които се дефинират в гл. IX. 

Друг вътрешен източник на топлина е дисипацията на ки
нетична енергия на движението в топлина под влияние на 
молекулното триене (вискозитет) . Оценките в атмосферата на 
този източник обаче показват неговото пренебрежимо малко зна
чение. 

Молекулният топлообмен, както вече посочихме в § 9, гл.1 
и § 2, гл. II, е пренебрежим в атмосферата в сравнение с турбу
лентния . Той има известно значение само за обмена на топлина в 
тънкия слой близо до земната повърхност, където могат да се 
формират огромни вертикални градиенти на температурата, а по
ради малката скорост на движение на въздуха малка е и турбу
лентността. 

След като дефинирахме различните потоци топлина, уместно 
е да посочим, че измененията на температурата в произволен 

обем въздух се определят непосредствено не от тези потоци, а 
от притока на топлина, т. е . от разликите в потоците, влизащи 

и излизащи от обема. Тогава от теоретична гледна точка интерес 
представ,7Iява изводът на общо уравнение за притока на топлина 
в турбулентна атмосфера, като се вземат пред вид най-важните 
потоци топлина. За целта може да се излезе от първия принпип 
на термодинамиката (закона за запазване на енергията, вж. гл. VII, 
записан с уравнението 

dq dT RT dp 
сiГ = с Р dГ - -Р- --;гг , 

(4,4) dq Е 
dГ=Ет + л +ЕФ+Ед , 

където притокът на топлина към единица маса движещ се въз

дух и за единица време дq/дt е представен като сума от чети-
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рите основни притока на топлина: Ет - турбулентен (евентуално 
и молекулен), Ел -лъчист, ЕФ- от фазови преходи на водата 
и Ед - от дисипацията на кинетична енергия. Следователно, 
за да получим в явен вид уравнението за притока на 

топлина, 1рябва да познаваме формулите за притока на 
топлина от всеки вид, т. е. да познаваме неговия поток 

Q. Действително, ако искаме да изведем обща формула за раз
пространението на топлината по вертикалата, трябва да отделим 
елементарен обем въздух между височини z и z+dz с единично 
сечение. Тогава, ако Qz е потокът топлина на долната граница, а 
(Q z + dQz ) - на горната, получаваме 

дQ 
(4,5) Qz -(Qz +dQ,:) = - dQz= - d: dz. 

Тъй като 
притокът 

(4,6) 

обемът съдържа маса въздух dm= р dz . 1 = р dz, то 
топлина Е в единица време към единица маса въздух е 

Е=-~ =- - ~ -
z dm р dz 

Аналогични изрази могат да се получат и за притока в хо
ризонтално направление. Тогава за резултантния приток имаме 

( 4,7) 

Следователно притокът на топлина Е към единичен обем въздух 
за единица време се определя от дивергенцията на потока топли-

- .. 
на Q, който cf' разглежда като вектор с компоненти Qx, Qy и - -Qz. Когато div Q >О, притокът е отрицателен, а при div · Q<О-
притокът е положителен. 

Уравнението (4,7) позволява да се получат формули за раз
личните притоци на топлина. Така например за турбулентния 

приток на топлина Ет получаваме следното уравнение: 

(4,8) Е =~Р__ [ д ( А' ~)+~д ( д · ~) +~д (д ·_д__!_)]· 
т р дх х дх ду у ду дz z дz 

За неговия извод са използувани компонентите на турбулент
ния поток топлина по осите х, у, z, които съ г.1асно (4,2) и 
( 4,3) имат вида 

(4 9) Q __: с А ' д 8 Q - с А ' а 8 Q = - с А' _д_0__ • 
, х-- Рх дх • у- -р у ду ' z Р z дz 

На конкретните изрази за другите видове приток на топлина 

(Ел , ЕФ ) тук няма да се спираме. Ще отбележим още веднъж, 
че притокът от дисипацията Ед е пренебрежимо малък в срав
нение с Ет , Ел и ЕФ и обикновено не се взема пред вид. 

И така предполагаме, че са ни ИзвестРИ конкретни формули 
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эа от делни,е видове приток на топлина Ет ( 4,8), Ел и ЕФ . Но 
тогава, иэползувайки уравнението на първия принцип на термо
динамиката ( 4,4), можем да получим уравнение за притока на 
топлина в турбулентна атмосфера. Ясно е, че това уравнение 
ще бъде приложим эа много теоретични изследвания в атмо
сферата, тъй като движенията в нея са турбулентни, а също са 
отчетени радиационният и фазовият приток на топлина. 

И така ще преобразуваме уравнение (4,4). За целта изflолзу
ваме връзката между индивидуална и локална производна : 

(4,10) 
dT дТ r-T дТ дТ 

dt = дГ + ucfx + vду +wдz ' 

(4, 11) 
d р д р , др д р д р 
~ = ---r!Г + идх +v~ + w дz . 

Оценката на членовете в ( 4,11) показва, че последният (конвек
тивен) член е на порядък по-голям от локалната и адвектив
ната производна нар, т. е. достатъчно е да бъде разглеждан 
само той в дясната част на (4,11). Тогава, ако заместим в (4,4) 
(дТ/дf) от (4,10) и dpf df=w (дp! дz) и иэползуваме уравнението на 

атмосферната статика ( - ~т 1R; ~: =wg) и (4,8), получаваме 
эа измененията на температурата в дадена точка от атмосферата 

( 4,12) 
дТ ( дТ дТ ) д д 0 
"--дГ=- и~+v-ду +w(r-ra)+ ~Kzaz 

При изяода е взето пред вид още, че (-дТ/дz)=у и ra=g/cp 
(вж. гл. IV). Също така в уравнение ( 4,9) са пренебрегнати чле
новете, характеризиращи хоризонталния турбулентен приток на 
топлина, съдържащи л: и л;, а във вертикалната компонента на 

този приток са пренебрегнати измененията на плътността, т. е. 

1 д де д де 
-Р- az р Kz ciz =-az Kz -ffz · 

Трябва да подчертаем, че в общ вид уравнение ( 4, 12) е !JЗ· 
кшочително сложно .' За оrделни задачи обаче _ е възможно не
говото опростяване посредством оценка - на порядъка на разл11ч

ните членове в дясната му част и пренебрегване на малките. 
Да дщем някои примери за това. 

!. При изучаване непериодичните изменения на температурата във 
фиксирана точка извън граничния слой, т. е. в свободната атмосфер-а, за 
интервал от време от порядъка на денонощие се използува експериментал

ният факт, че дТ/дt се определя главно от адвекцията (хоризонталния пре
нос на въздушни маси). Тогава в първо приближение се пренебрегват 
всички притоци на топлина към индивидуалната маса въздух, т. е. проце

сът се счита адиабатен и в (4,4) dq/dt=O. Но тогава от (4,12) получаваме 
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(4,13) 
дТ ( дТ дТ) · дГ=- и дJl+v~ +w(r-Ya). 

Първият член в дясната част на (4, 13) представлява скаларно произ
ведение на скоростта на вятъра (хоризонталното премествRне на въздуха) 
и gradnT, т. е. 

( 
дТ ) ( дТ дТ ) (-, - ) 

(4,14) дГ а= - и~+vау =-с. gradnT =сГсоsв, 

( 
дТ дТ ) 

където Г е модулът на вектора ----rfx, - ду , а Е - ъгълът между 

• 
1 

вектора на скоростта с и този на хоризонталния температурен градиент. 

Горният израз определя адвективното изменение на температурата. Kora1 о 
1,1 < л/2, имаме i'дТ/дt)а > О, а при le l > 1t/ 2, (дТ/дt)а<О. В първия случай 
се казва, че има адвекция на топлина (8,8), а във втория -адвекция на 
студ. Адвекцията на топлина (или студ) е важен фактор за локалните из
менения на температурата на всички височини в атмосферата, дори и в 
граничния слой. Да подчертаем, че тя е количествена мярка за притока на 
топлина (а не и за потока или преноса). Величината cp(dTJдt)a предста
влява скоростта на специфи•IНия адвективен приток на топлина във фи
ксирана точка от атмосферата. 

Вторият съществен фактор за локалните изменения на температура

та в случая са вертик11лните движения на въздуха . (конвекцията), опи
свани от израза 

( 4, 15) 

Вижда се, че ако стратификацията на атмосферата в областта на разглеж
даната точка е неустойчива (1 > 1а), възходящите движения (w > O) водят 
до повишение на температурата. При устойчива стратификация (r < ra) из-

\ 
\ 

Фиг. 8,8. Адвекция на то-
пъл въздух 

т 

Фиг. 8,9. Към физическа
та интерпретация на вли

яни ето н.а вертикалните • 
движения върfУ локалните 

из менения н1 температу-

рата 

менен и ето на температурата в случая е отрицател но, а при б ез разра злич
на ст ратификация ( 0r= ra) възходящит е движен ия не влия ят върху темпера
тур ата. При низхпдящи движения (w < O) стратификацията има обратен при
нос. <vи зич еският см исъл на влияни ето на в ерти калните J\в н ж ения върху 
локалните и зменения на температ ур ата ста ва по-ясен от геометричната 
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интерпретация по формула (4,15), показана на фиг. 8,9. На нея с пунк
тирана линия е начертана сухата адиабата (права с ъглов коефициент l'a). 
по която се изменя температурата на въздушните частици. В случая на 
неустойчива стратификация на атмосферата в околността на частицата 
(1 > 1а) възходящите токове, в които се осъществяват изменения на Т с
градиент l'a, водят до повишение на температурата на въздуха на ниво, 

z'. При 1 < 1а те водят до понижение на температурата. 
Ако издигането или спускането на въздуха става в облак, т. е. 

във влажен въздух с наситени водни пари, строго казано, изразът (4,15) 
за локалното изменение на Т под влияние на вертикалните токове не е 
в сила. За приблизителни оценки обаче (4, 15) може да се използува, кат() 

l'a се замени с 1~ - влажноадиабатния температурен градиент, дефини
ран в гл. VII. 

2. При теоретично изучаване на периодичните (денонощни) изменения 
на температурата в локална точка от атмосферния граничен слой се взе
ма под внимание само вертикалният турбулентен поток топли н а. Тогава 
при отсъствие на адвективни и конвективни (от· вертикалните движения) 
изменения* уравнението (4, 12) добива вида 

(4, 16) 

Това уравнение обикновено наричат уравнение на топлопроводността на 
атмосферата. 

3. Когато се изследва процесът на трансфррмация на въздушните ма
си** при преместването им над нееднородна земна повърхност (напри
мер близо до големи водни басейни), главно внимание се обръща на а,-,. 
векцията и турбулентния обмен Ако процесът е стационарен (дТ/дt=О) и: 
насочим остта х по потока (т. е. v=O), гогава от (4,12) получаваме 

(4, 17) 
и д!_=_д_ К' ~ . 

дх дz z дz 

4. · При разглеждане средното разпределение на температурата в ат 
мосферата за година, сезон и др. определяща роля играят прито!tите на 
топлина Ет , Ел и ЕФ. Локалната, адвективната и конвективната произ 

водна поради усреднението по времето за разглежп;ания дъпъг юпер

вал се оказват близки до нула. Тогавз в уравнението (4, 12) трябва 
да се включи и влиянието на хоризоаталния турбулентен о511ен, т. е. Е т 

да се използува във вида (4,8),, като се получава 

( д к· д 0 д К' д 0 d К' д 0 ) Е +Е О 
(4,18) Ср 7fx х-дхf ду уд_,у+дt z~ + л Ф=. · 

Получените тук уравнения широко се изп:>лзуват за изследвзн~ нз раз
лични атмосферни явления и процеси. 

* Това предположение е пркложимо за слуqая, тъй като денонощният ход 
на Т ~ ясно 11зразен, когато отсъствуват услов11я за непериол; ични измен-~ния на 
Т като адвекция и вертикални движения. При · това денонощният ход се 
получава в резултат на усреднение за дълъг интервал от време (година, 
сезон). Но за такъв интервал от време адвективната и конвективш1та 
прои 1водна сменят многократно знака си и при усi.Jеднението ефектът 
нм е близък до нула. 

*''' Вж. § 1, гл. XVI. (Бел. ред.) 
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4.2. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА В ПРИЗЕМНИЯ СЛОЙ 
И НЕЙНОТО НОЩНО ПОНИЖЕНИЕ. 

МРАЗОВЕ 

Голям научен и практически интеRес представлява изучава
нето на процесите и явленията в слоя въздух от атмосферата, 
разположен непосредствено над земната повърхност. В него се 
развгв:~т растенията, животните и човекът на Земят2, чрез него 
се осъществява взаимодействието между земната повърхност и 
атмосферата, като влиянието се предава и на по-високите слое
ве, и др. 

Поради близостта до земната повърхност метеорологичните 
елементи в приземния слой изпитват силното влияние на тази 
повърхност. Затова те се изменят рязко с височината и време
то. Вертикалните градиенти на метеоелементите тук са на един
два порядъка по-големи от тези в другите слоеве. Така напри
мер, докато в свободната атмосфера вертикалният температурен 
градиент е от порядъка на сухоадиабатния у=у а= 1 deg/100 m, 
то в приземния слой lrl=001 ...;-l02 1ra• В отделни случаи са на
блюдавани стойности у=1800уа в слоя от 2,5 до 30cm. Такива 
стойности се наблюдават в ясни безветрени дни. С усилване на 
вятъра нараства интензивността на вертикалния турбулентен обмен, 
който води до изравняване на стойностите по вертикалата и на
маляване на градиентите. При наличие на облачност намаляват 
нагряването и охлаждането, намаляват възможността за създава

не на големи термични и други нееднородности в атмосферата 
и градиентите също намаляват. 

Основна роля за формиране на температурния режим в при
земния слой играе турбулентният обмен. Приносът на останалите 
притоци на топлина обикновено е значително по-малък. Само в 
редки случаи някои от тях стават съизмерими с турбулентния. 
Например при• преминаване на фронт се наблюдават резки изме
нения на температурата, които са резултат от адвективния при

ток на топлина. Но тогава за изслед'Бане изменението с височина
та на температурата в приземния слой може да се използува 
уравнението за притока на топлина във вида (4,16). Ако умножим 
неговите две страни с ср р и интегрираме по височи!fата в грани

ци от О до произволно z, като считаме, че турбулентният поток 
Qт ПО ( 4,2) се е ИЗМеНИЛ ОТ Qo = -Ср (р К~ д 0/дzJ 0 ДО Qт = 
=-сР р к; д 0/дz, и пренебрегнем в границите на приземния слой 

измененията на плътността, т. е. считаме, че р (z)=p = const, от 
(4, 16) получаваме 

z 

( 4, 19) Qт =Q0 -ср р f дд~ dz. 
о 

Наблюденията показват (това може да се покаже и математичес-
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ки), че до известна височ~на z=h, от порядъка на десетки ме
три, стойността на интеграла в (4, 19) е малка и уравнението за 
притока на топлина в този слой с грешка от около 10 % е 

(4,20) 

Този слой с височина от земната повърхност до Z= h се нарича 
приземен (приводен) слой на атмосферата. Уравнението (4,~0) 
отразява неговата най-важна особеност, а именно че в неговите 
граници турбулентният поток топлина (а също и на други суб
станции) практически не се изменя с височината; на всяка висо
чина той е равен на формирания непосредствено до земята по
ток Q

0
• Това е свойството квазистационарност на приземния 

слой, наречено така, защото се изпълнява толкова по-точно, кол
кото дТ!дt е по-малко. , 

Уравнението (4,20) позволява да се реши задачата за верти
калното изменение на температурата в приземния слой. За целта 

е необходимо да знаем изменението с височината на ксесЬицие н
та на турбулентност K/z), което има сложен вид. в П1>рво при
ближение, следвайки Прандтл, и тук, както в § 9, rл. I, ще по 
ложим К~=К0 +ьz. Освен това, като имаме пред вид формула

та, свързваща потенциалната температура 8 с молекулната Т, 
която получихме в rл. VI, а също, че в приземния слой у 
=, -(дТ!дz)~ Уа, имаме 

~ = е (JJI - +у ) = _ е_ ддzТ_ • 
дz Т дz а Т 

Но отношението между две близки трицифрени числа 8 !Т = 1, така че 
(д 8 /дz) = (дТ!дz). Тогава, замествайки к: в (4,20), след иытегри

ране в слоя o-r О до z <h получаваме 

Т- То = - Qo ln Ko+bz 
(4.21) рсрЬ К0 
където Т0 = Т (О) . Понеже температурата Т0 ,непосредствено до 
земната повърхност се измерва доста неточно, обикновено в (4,21) 
се въвежда ·температурата Т 1 на някакво ниво z1 <h, където тя 
е измерена с необходимата точност. Но от (4,21) за Т1 имаме 

(4,22) 

След почленно изваждане на (4,22) от (4,21) получаваме 

Q I+mz ., 
T(z) = Т1 --:-

0 ln ---
Р ср Ь I +mz1 ' (4,23) 

а чрез почленно деление-

(4,24) 
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където m=b/K
0

• Формулите (4,23) или (4,24) се наричат логарит
мичен закон за изменение на температурата с височицата в при

земния слой. Аналогичен закон се получава и за скоростта на 
вятъра. Съществуването на линейна зависимост между темпера
турата (скоростта на вятъра) и логаритъма 
от височината се потвърждава и от наблю
денията. Разбира се, пълно съвпадение ме
жду наблюденията и теоретичните форму
ли не може да се очаква, защото t4,23) 
и ( 4,24) бяха получени при редица опрос
тяващи предположения, а също измервания

та на температурата и вятъра се правят с 

определена грешка. 

Трябва да подчертаем, че навсякъде в 
изложеното по-горе терминът „температу

ра" означава усреднената за определен ин

терва-;1 от в~:еме д t стойност от температу
рата на въздуха. Опитните данни и някои 
теоретични съображения показват, че в при 
земния слой интервалът на усреднение д t 
трябва да бъде око1. о 10 минути. Зиова и 
в разработе~ите въз основа на теоретични
те разrлrждания методи за определяне на 

Zm 

5 

т•с 

б 

Фиг. 8,10. Вертикално 
разпределение на тем

пературата на въздуха 

(z > О) и в почвата 
(z < O) за: а) 2 часа; 
б) 8 ча.с а след залеза 
на Слънцеш cia кон-

кретен район 

турбулент~и, е потоци топлина, влага и количество на движение
то най-често измерванията на величините на няколко нива (гра

диентни наблюдения) дават техните средни стойности эа д f 
около 10 минути. 

Детайлните изследвания на обсъжданата задача за вида на 
функцията Т (t) показват, че логаритмичните формули описват 
разпределението иа метеое,1ементите при стратификация в при
земния слой, която не се отличава много от безразличната (рав
новесна, адиаf>атна). При силно устойчrва и неус1 ойчива страти
фик:~ция се набJ1юдаuат систематични отклонения на вертикалните 
профили от логаритмичния. Вижда се също, че дори при безраз
лична стратификапия формулата ( 4,23) губи смисъл, тъй като 
за у = уа пото1<ът Q0 =0 и Т (t)=T,. · 

Интересен резултат се по,1Iучава от ( 4,24J. Вижда се, че ако 
само на една височина z1>0 имаме Т1 >Т0 , както това се наблю
дава 11есто през нощта, 10 в пелия призе мен СЛ(;Й T(z)>T0 , т. е. 
температурата ще расте с нисочината (наблюдава , е приземна ин
версия). През деня при Т1<Т0 имаме съответно T(z)<T0• 

При ясно и тихо време най-високите температури на въздуха 
в приземния слой се наблюдават малко след местното пладне, 
след което започват да се понижават. Това понижение продъл
жава и през нощта, като Т достига минимална стойност около 
момента на изгрева на Слънuето, след което отново се tювиша
на. Този процес, известен като нощно понижение на температу
рата на въздуха в приземния слой, е резултат от близостта до 
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земната п0върхност. Главна причина за него е отрицателната 
стойност на радиационния баланс на земната повърхност и при
лежащия слой въздух, която се наблюдава през нощта при отсъс
твие на пряка слънчева радиация (вж. гл. VII). Тогава надделява 
разходната част на този баланс (ефективното излъчване), поради 
което земната по13ърхност губи топлина вследствие своето дъл
говълново излъчване. При това земната повърхност изстива и 
температурата на въздуха в приземния слой се понижава. Харак
терно е, че поради ефективното излъчване се охлажда главно 
земната повърхност, а радиационното охлаждане на приземния 

въздух е много по-малко. В резултат през нощта най-ниска е 
температурата на повърхността на почвата, а нагоре и надолу тя 

се повишава (фиг. 8,10). Степента на охлаждането зависи от потока 
ефективно излъчване, а както видяхме в гл. VII, той е най-голям при 
ясно време и намалява при наличие на облачност или голямо съдър
жание на влага в приземния въздух. Степента на нощното понижение 
на Т нараства с увеличаване продължителността на периода на ох
лаждане; поради това най-голямо изстиване на почвата и въздуха се 
получава през ясните зимни нощи. Понижението на температурата на 
земната повърхност не се разпространява по-дълбоко от почве
ния слой. Както видяхме по-горе, температурата на почвата през 
нощта е по-ниска от тази на въздуха. Съществуващият поради 
това топлинен поток от въздуха към почвата ще забавя охлаж
дането на земната повърхност, но ще допринася за понижение на 

температурата на въздуха. 

Видяхме вече, че температурата на въздуха в приземния слой 
се определя от турбулеюния приток на топлина, т. е. от топло
обмена между въздуха и почвата. Следователно наличието на 
причини за усилване и отслабване на ,урбулентността ще впияе 
на топлообмена, а оттук и на нощното изменение на температу
рите. Както посочихме в гл. I, § 9, промени в турбулентното със
тояние на атмосферата могат да се наблюдават под влияние на 
динамични и термични причини. Главно значение в· този смисъл 
имат скоростта на вятъра и температурщ1та стратификация на 
ниските слоеве на атмосферата. Засилването на вятъра означава 
интензификация на турбулентния обмен и условия за бързо смес
ване на студения въздух близо до Земята с по-топлия въздух 
във височина. Това намалява ефекта на нощното понижение на 
температурата. Този ефект обаче се засилва, т. е. нощното из
стиване на приземния въздух е голямо, когато неговата темпера

тура расте с височината, и следователно той е устойчиво стра
тифициран. Това затруднява турбулентния обмен през ясните но
щи със слаб вятър. Затова при такива случаи (отсъствие на фрон
тове) освен охлаждане се образуват и радиационни мъгли, осо
бено в котловинните полета като Софийско поле и др. 

За големината . на нощното понижение на температурата на 
въздуха има значение и състоянието на почвата. През нощта, ко
гато повърхностният пласт изстине, към него започва предаване 
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на топлина от по-дълбоките слоеве. Известно е обаче, че това 
зависи от топлопроводността на почвата, т. е. не е еднакво за 

всички почви. Затова порестите (с въздух) и рохкави почви 
изстиват повече, защото повърхността им получава по-малко топ

.лина отдолу. Над трамбованите или неразорани и влажни почви 
по същата причина изстиването на въздуха е по-малко. 

Задачата за определяне нощното понижение на температура на 
въздуха е решена удовлетворително теоретично, макар че отчи
тането на всички фактори и на първо място на облачността все 
,още е свързано със значителни принципни и технически труд

ности. Първата теоретична схема за понижението на Т при ясно 
•небе е разработена от Брънт. По-обща теория е развита по-къс
но от Д. Л. Лайхrман. Съществуват също множество емпирични 
формули за прогноза на това понижение. Те се получават чрез 
статистическа обработка на данните от наблюденията и са изпол
зуваеми само за тези райони, по чиито данни са получени. 

Изучаването на нощното понижение на температурата на 
въздуха е въпрос с важно значение за селското стопанство, транс

порта, строителството и др., защото с него са свързани най
ниските температури през зимата, замръзването на почвата, ра

диационните мъгли и др. За селското стопанство най-голЯNо зна
чение има явлението мраз, което означава понижение на мини

малната температура на приземния въздух до или под 0°С при 
положителна средна денонощна температура. Различават се три 
вида мразове: а) ра,11.иационни, когато охлаждането на почвата е , 

резултат от ефективното излъчване. Наблюдава се нощем, като 
благоприятни условия са отсъствие на облачност, слаб вятър и 
ниска влажност на въздуха; б) адвеК1;ивни - предизвикани от на
хлуване на студен въздух с температури, близки до О0С. Адвек
тивен мраз може да се наблюдава по всяко време от денонощи
ето и за средните ширини той е типичен за преходните сезони ; 
в) адвективно-радиационни - когато след .iдвекция на студ (то
гава обикновено облачността е малко през нощта) ефектът се 
усилва от радиационно охлаждане. Това са най-интензивните мра
зове, които за средните ширини, включително и България, нана
сят най-големи вреди. Тези мразове са най-опасни, когато се 
сJ1учват късно пролет и раЕо есен. По български изследвания 
те започват с адвекция на студен въздух, но с температура над 

О~С, а след един-два дни при стихване на вятъра температурата 
се понижава под 0°С. Затова за селското стопанство голям ин
терес представляват такива климатични характеристики като сред

ните и екстремните дати на настъпване на първия есенен и по

следния пролетен мраз за дадено място и др. Поради сложния 
релеф на нашата страна тези дати са различни. Така например 
прtз април в Черноморието и по р. Струма това явлеrше е ряд
кост (1-ё-3 пъти на 1 О години), докато в повечето от останалите 
райони има по 2-4 дни с мраз. / 

Фактът, че големината на нощното понижение на темпера-
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турите се влияе от радиационния, термичния и турбулентния ре
жим, се използува за борба с мразовете. Най-използуваните ме
тоди са: пряко затопляне на припочвения въздух; намаляване на 

ефективното излъчване чрез димни завеси (двата метода се из
ползуват при тихо време); оросяване на въздуха и по· 

ливане на почвата - и двата метода водят до увеличаване вла

гос1,държанието на въздуха и почвата, което увеличава атмо

сферното срещулъчене и толопроводността в почвата; механично, 
смесване на въздуха с мощн·и вентилатори за усилване на турбу
лентния обмен. 

' ' 

4.3. ОСОБЕНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В ГРАНИЧНИЯ 
СЛОЙ И СВОБОДНАТА АТМОСФЕРА 

Една от най-важните особености на планетарния граничеff 
слой на атмосферата (ПГС) е добре изразената периодичност . на, 
метеоелементите. Затова той може да се дефинира като този_ 
слой от атмосферата, в който основните метеорологични елемен
ти (температура, скорост на вятър, влажност) имат добре изра
зен денонощен ход. Ясно е, че тази особеност на ПГС е резул
тат от близостта му до земната повърхност. Последната променя
периодично своите характеристики, защото изпитва влиянието на 

периодично действуващите външни (астрономични) фактори -
денонощно въртене на Земята, а оттук и денонощен ход на слън
чевата радиация. Но атмосферата в ниската си част получава 
топлина, влага и др. именно посредством земната повърхност, 

което означава·, че тя ще_ изпитва също денонощни и годишни 

колебания. 
В предаването на топлина от земната повърхност към ат

мосферата участвуват всички процеси, посочени в началото на 
този параграф. Ако това ставаше само посредством молекулен 
топлообмен, то денонощните колебания на Т биха се разпростра
нявали само в тънък слой въздух, лежащ до земната повърхност 
с дебелина няколко метра. Тогава почвата и тънкият слой въз
дух биха се нагрявали много силно през деня и охлаждали през 
нощта. Това не се наблюдава, защото в ниската атмосфера ос
новна роля играе турбулентният обмен, под влияние на който де
нонощните колебания се разпространяват до височина 1 - 2·km. 
В същност височината Н на ПГС се колебае от 300-400 m до 
1-2 km в зависимост от динамичните и термичните условия, ко
ито отслабват или усилват турбулентния обмен; Н расте с уве• 
личаване, на неустойчивостта, на скоростта на вятъра и др. Пора
ди основното значение на турбулентния обмен граничният слой 
се нарича често и слой на триене. 

Наблюденията показват, че след изгрева на Слънцето f'з -
температурата на земната повърхност - се повишава бързо, а 
чрез турбулентния и лъчистия топлообмен топлината се предава 
и на въздуха. Част от нея се усв?ява от тънкия c.iioй до повърхността, 

258 



а останалото количество се разпространява в по-високия тънък слой, 
където също частично се поглъща, и т. н. Затова след изгрева темпе
ратурата на въздуха Т също започва да расте, но с известно за
къснение в сравнение с Тз . Естествено е, че закъснението е тол-

Т
0

С 

15 

Т0С ; 

!f 

30 ~~ 1, 0 
7 

2D ~ 1,5 

10 з 
. ~-~ 
ti ~~ 2,0 

о 
б 12 f8 24:? -1 

23 /. J 7 ff 15 19 

Фиг. 8,11. Денонощен ход на температурата на въздуха в граничния слой на 
височини: 

а) 0,05 (/) и 1,5 m (2) ; б) от 0,5 до 2,0 Данните са усреднени, което позволява да се намали
влиянието на непериодичните изменения на Т при студени и топли нахлувания (адвекция) 

кова по-голямо, колкото по-високо е разположен слоят въздух. 

Типични примери за денонощния ход на температурата на раз
лични височини са дадени на фиг. 8,11. От тях се вижда, че 
освен закъснението в настъпване на екстремумите с височината 

се наблюдава и намаление на амплитудата на денонощния ход А, 
т. е. на разликата А = Т max- Т min• Това означава, че с височината 
денонощният ход се изглажда (затихва), като колебанието над_ 
1 km е с няколко екстремума, т. е. значително по-сложно от де
нонощната вълна в ниските слоеве. За пълнота трябва да посо
чим, че денонощните колебания на Т показват отделни малки 
разлики над различните географски ширини и различните сезони. 
Във високите ширини денонощната амплитуда е по-голяма пре:з: 
лятото и по-малка през зимата, като в полярните области през 
зимата почти няма денонощни изменения. В умерените ширини 
амплитудите са най-малки през зимата, а най-големи в началото 
на лятото. В тропиците денонощните изменения са почти посто
янни и са по-големи от тези в умерените ширини. Тези особе
ности се определят от височината на Слънцето и продължител
ността на деня и нощта (т. е. на нагряването и охлаждането). 

Сериозни различия в денонощния ход се наблюда:ез.т в зависи
мост от вида на подложната повърхност. Поради това амплиту
дите над океана са 2-3°С, а над континентите 20-22°С. Ам
плитудата е много голяма над пустинните райони и над области, 
покрити със сняг. Тя е по-малка над изпъкналите форми на ре
лефа в сравнение с вдлъбнатите. 
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В ПГС денонощни колебания изпитва не само температурата, 
но и нейният вертикален градиент у=-(дТ!дz). През лятото в 
слоя до около 200 m у е положителен през деня и отрицателен 
през нощта, като амплитудата на денонощния ход на у намалява 
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Фиг. 8,12. Средни вертикални профили 
на температурата на въздуха по дан

ни от аеростатно сондиране в Москва. 
J- зима , 2 - есе н, 3 - пролет , 4 - лято 

с височината. Над 200 m през 
цялото денонощие у>О. През 
зимата в слоя 0-200 m у също 
изменя знака си, но интервалът 

от време, в който у>О, е зна
чително по-малък от този през 

лятото. Над 200 m през зимата 
у<О (т. е. Т расте с височина
та), юпо -променя само големи
ната си. Разбира се, това са 
средни стойности и в конкретни 
моменти може да се наблюдава от
клонение от тях. Така например 
в ниския слой през лятото се 
формират свръхадиабатни гра

диенти (у>уа), достигащи до 1.5-,--2 d~g/ 100 m. 
Вертикалното разпределение на у в ЛГС се дължи на особе

ности във вертикалното изменение на температурата на въздуха. 
Пример за него е даден на фиг. 8,12. Вижда се, че през зимата 
до 700 m дори усреднената стратификация е инверсионна. По
добна, средна картина с приземна инверсия се наблюдава и в 
останалите ' сезони, но дебелината на слоя вече е значително по
малка - до 100 m през лятото и до 150-200 m през есента и 
зимата. 

Както посочихме по-горе, при теоретичното изучаване на 

температурното разпределение с височината в ПГС най-често се 
използува уравнение ( 4, 16). Ние няма да се спираме обаче на то
зи въпрос, който /:е разглежда в динамичната метеорология. 

Температурата в ПГС търпи и непериодични изменения, т. е. 
колебания на Т, нетипични за съответния ден и час и свързани 

' с общите изменения на времето - нахлува не на топли юrи сту-
дени въздушни маси. Те се изучават в синоптичната метеоро
логия. 

В свободната атr.\осфера (над граничния слой) разпределението на 
Т с височината се определя главно от съвместното действие на тур
булентн ия топлообмен и лъчистия приток на топлина, а в тропо
{.:ферата и QT топлината на фазовите преходи . Както видяхме в 
гл. II, относителното значение на тези фактори се изменя с ви
сочината, като над тропосферата все по-съществен става лъчис

тият приток на топлина. Затова, докато температурният режим 

в тропосферата се определя от турбулентния 9бмен, от поглъща.
нето на радиация от водната пара и от фазовите преходи на во
дата, 10 в стратосферата определящо е поглъщането на озона, а 
в термосферага ·- йонизацинта. Но в рамкщ:_е на общото обсъж-
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дане на особеностите на отделните слоеве на атмосферата в гл. 
II ние казахме някои неща и за температурните изменения, пора
ди което тук няма да ги засягаме повече. Ще посочим само, че 
на всички височини в тропосферата се наблюдава добре изразен 
годишен, ход, т. е. друго периодично изменение на Т, но с по
голям период. Той се дължи на периодичното изменение на при
тока на слънчева радиация в течение на годината, повлиян обаче 

/ 1 
и от близостта на земната повърхност. В северното полукълбо 
средната месечна температура в цялата тропосфера е най-висока 
през юли-август и най-ниска през януари-февруари. Разбира се, 
годишният ход е разJ1ичен за различните географски ширини. Та
зи особеност е свързана с разпределението на слънчевата радиа
ция върху земната повърхност и ще бъде коментирана в гл. XVII. 

4.4. ИНВЕРСИИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В ТРОПОСФЕРАТА 

Важна особеност на термичния режим на тр1шосферата се 
я:nяват температурните инверсии - слоеве в атмосферата, в които 
температурата нараства с височината, т. е. градиентът - (дТ!дz} 
=у<О. 

Инверсията е най-устойчивият вид стратификация, поради 
което в нея се получава отслабване или пълно ·изчезване щ1. тур
булентността и вертикалните движения. Затова често инверсион
нит~ слоеве се наричат (заедно със слоевете на изотермия. 
T=const) задържащи слоеве. В резултат на намаления обмен под 
тях обикновено се наблюдава уве.1rичено влажно или сухо помът
няване на въздуха от водни капки (облаци, мъгли) или твърди 
частици. Около долната граница на инверсията, представляваща 
вътрешна гранична повърхност между среди с различни плът

ности и скорости на движение, възникват вътрешни гравитацион

ни вълни, които имат значение за условията на времето и със

тоянието на атмосферата в близост до тях. Инверсиите създават 
условия за особени форми на рефракция на светлината (миражи); 
по тях възникват вълноводи, благоприятни за далечно разпро
странение на радиовълн~те и звуковите вълни. Именно поради 
важното им метеорологично и хигиенно значен~е (при инверсии 
се получава най-голямото и дълготрайно замърсяване на призем
ния въздух с чужди газове и аерозоли) характеристиките и усло
вията за образуване на инверсиите ае изучават усилено. 

Най-важните характеристики на йнверсията са: височина на 
долната и граница; мощност - дебелината на инвер1;ионния слой; 
интензивност (или дълбочина) - разликата между температурите 
на въздуха на горната и долната граница на инверсионния слой: 
продължителност на инверсията. Мощността на инверсионните 
сл6еве te колебае от няколко метра до 2- km, а интензивността 
им {температурният скок) мdже да достигне в някои случаи до 
15-20°. 

Температурни инверсии се наблюдават в атмоtферата почти 
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навсякъде, по всяко време на годината и практически при вся

какво метеорологично време. Те могат да се наблюдават не са
мо в тропосферата (инверсионен слой представлява известната 
им тропопауза), но и в стратосферата. Най-важни за времето са 

.., обаче тези в тропосферата, 
"-Г , включително и тропопаузата, 

l,(l{J поради което ще се спрем на 

зоо-

200 

-100 

т 

·Фиг. 8,13. Схема на развитието и 
разрушаването на радиационните ин

версии при вътрешномасово време 

тях. 

Според разположението на 
инверсионния слой в атмосфера
та се различават приземни ин

версии, които започват от зем

ната повърхност, и височинни 

или приповдигнати инверсии. 
Последните често се наричат още 
инверсии в свободната атмо -
сфера, но те могат да се раз 

полагат и в граничния слой, по. 
ради което това название е_ 

неточно. 

Приземните инверсии възникват, когато ниският въздушен 
<:лой се охлажда отдолу под влияние на . земната: повърхност. 
Това е резултат на редица топлообменни процеси (т. е. те имат 
,ермичен произход), поради което се р·азличават следните видове: 

Радиационни инверсии - образуват се при охлаждане на зем
ната повърхност в резултат на нейното дълговълново излъчване, 

и то през нощта, когато отсъствува компенсиращата слънчева 

радиация. Студената земна повърхност охдажда приле};кащия 
въздух и с отдалечаване от нея се оказва, че с течение на вре

мето температурата на въздуха не намалява с височината, както 

през деня, а нараства (стадии 2 и 3 на фиг. 8,13). Формирането 
на инверсията започва след залеза на Слънцето; тн се усил
ва в течение на нощта, като достига максимални параметри 

около момента на изгрева. След започването на утринното 
загряване на земната повърхност инверсията постепенно се раз

рушава, защото сега пък прилежащият въздух се загрява най
бързо. Затова процесът на разрушаване на приземната инверсия обик
новено е по-интензивен отдолу, което води до постепенно изтъняване 

отдолу нагоре, формиране на височинна инверсия( стадий 4, фиг. 
8,13) и последващо цялостно ликвидиране на инверсията (стадий 
5}. В областите или сезоните, когато денят е мал1ок, слънчевото 
нагряване може да се окаже недостатъчно, за да се развие про

цесът докрай. Тогава обикновено се получа~а постепенно усил
ване на инверсионната ситуация в течение на няколко дни, дока

то не се осъществи адвекция на друга въздушна маса при фрон
тално нахлуване. Затова мощността на радиационните инверсии 
през лятото е няколко десетки до стотина метра, а интензивността им 
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-достига няколко градуса, като те се разрушават скоро след изгрева 

. ,на Слънцето. През зимата дебелината може да достигне 1-2 km 
-с разлика в температурите 15-25°. . 

Ясно е, че вертикалното развитие и интензивността на тези 
инверсии 

1

зависят от метеорологичните условия: колкото по-го
лямо е нощното охлаждане на въздуха, толкова по-интензивна 

инверсия се образува. Оттук е ясно и влиянието на облачността -
тя намалява нощното охлаждане и следователно не способ
ствува образуването на инверсия. Вертикалното развитие на ра
диационните инверсии зависи от турбулентността. Ако тя е сла
ба, под влияние на молекулния топлообмен охлаждането обхва
ща само тънък слой въздух. Турбулентността благоприятствува 
разпространението на охлаждадето на по-голяма височина. Ако 
обаче турбулентният обмен е значителен, той ще има обратен 

-ефект, защото смесването води до изравняване на температурите 
ло вертикалата и ликвидиране на инверсията. Поради посочените 
причини най-благоприятни условия за развитие на радиационни 
инверсии се създават през ясните нощи със слаб вятър, чиято 
скорост не е по-голяма от 2-3 m/s. 

Радиационните инверсии -се усилват в някои случаи в райо

ните със сложен релеф. Така например студеният въздух след 
нахлуване изпълва преди всичко низините и котловините. Освен 
това IJPИ спокойно време в тях се стича въздух, допълнително 
охладен по близките склонове. В тези случаи · над студения въз
дух се разпола{'а по-топъл, което означава формиране на ин
версия, която се развива и по посочените радиационни причини. 

Така във високите котловинни полета на Югозападна България, като 
. Софийско, през зимата се формират мног0 мощни, дълбоки и 
. устойчиви радиационни инверсии, при които се получават най-
ниските температури за годината, а също продължителни и гъсти 

мъгли. Надоблачните- инверсии, образуващи се главно през нощ
та поради дълговълновото излъчване на облачните върхове; са 
,също радиационни. 

Адвективни инверсии са друг вид приземни инверсии от тер
_мичен произход. Получават се, когато топъл въздух се премес
тва над студена повърхност. Те се наблюдават например, когато 
през късна есен или през зимата има адвекция на топъл морски 

въздух над студената суша и обратна адвекция през пролетта или ко
гато през есента топъл троп11чен въздух нахлува към по-високите ши

рини. Частен случай представляват пролетните или снежни ин
-версии, когато нахлулият по-топъл въздух има в ниските си час

ти температури, близки до тази на топенето на снега, т. е. око
ло O°С. Наблюдават се през пролетта (март, април) в умерените 
ширини и през лятото в далечния север. Всички тези инверсии 

. могат да се усилват през нощта от радиационно охлаждане. 

. Височинните инверсии също са няколко вида в зависимост 

.,от причините, които ги образуват. Освен тези при издигането на 
:приземните инверсии (вж. фиr. 8,13) всички високи инверсии имат ди-
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намичен произход. Най-важните от тях са инверсиите при сля
гане (или антициклонални инверсии), които се образуват при бав
но низхоuящо движение на въздуха над огромни територии, обу
словено от антициклонално (относително високо) барично поле 

/ ,.J "\..-А - _ - __________ At -- ---- -- -
-Фиг. 8, 14. Разтичане на въздуха при 

антициклонално слягане 

Фиr. 8,15. Схема на образува
нето на динамична инверсия 

(вж. XVI). За тези баричюr области е характерно разтичане на 
въздуха от центъра към периферията в ниските слоеве и ком
пенсационни низходящи движения в средната тропосфера. Но в. 
граничния слой движенията се забавят под влияние на механич
ното и тубулентното триене, поради което разтичането става: 
главно в по-високите слоеве (примерно над АА' на фиг. 8,14). 
Но спускащият се 'Въздух се нагрява (понятие за тоз11 механи
зъм е дадено в гл. VI), вследствие на което над АА' слоят от 
атмосферата става по-топъл от този под АА', къ,11.ето няма сля
гане. 

В инверсиите на слягане се наблюдава и рязко понижение 
на относителната влажност /. Така например в пасатните ин
версии, които са пример за инверсии на слягане и имат дебелина 
няюолкостотин метра, се наблюдава · изключително понижение 
на /, примерно от 80 % на долната до 5-;---10 % на горната гра
яица (вж. гл. XVII). 

Поради задържащото влияние и ниската влажност, ако ан
тициклоналната инверсия се намира над нивото на кондензация„ 

облаците, които са започнали да се образуват, се разв'Иват слабо 
по вертикалата. Пример за това са пасатните купести облаци, ко
ито са преобладаващ тип облачност над океаните, заети от па
сатна инверсия. Но в този случай облаците могат и да се разсте-
лят под инверсията, образувайки поя:инверсионна сJЮиста облач, 
ност. ' Подобно развитие се наб~юдава например през зимата над. 
Софийско и други котловинни полета, където ефектът се засил
ва и от приземната радиационна инверсия. 
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Дина,мичните ин,версии също се развиват в слоевете над зем
ната повърхност - там, където има големи скорости на вятъра . 

Както е показано схематично на фиг. 8, 15, бързо движещият се 
въздух в централния слрй засмуква въздух от слоевете с по-мал
ка скорост, разположени над и 

под него. Така отгоре се съ- Z 
здават низходящи, а отдолу 

възходящи движения към слоя 

с максимална скорост. В област
та на низходящото движение 

температурата на въздушните 

частици се повишава адиабатно, 
а в зоната на възходящото дви

жение намалява -адиабатно. Та
ка кривата на стратификация 
(плътната линия) се огъва (пун
ктираната линия) и се получава 
височинна инверсия. Тези инвер
сии имат малка мощност, за

щото ефектът на засмукване се 
проявява само на границите 

на слоевете с голяма скорост, Фиr. 8, 16. Схема на образ-уването на 

когато те са по-мощни. инверсия на триене 

Инверсиите на триене съ-
що имат малка мощност и са преходни от приземните към тези 

на свободната атмосфера. Те възникват на горната граница на, 
граничния слой (слой на триене), в който през лятото поради 
близостта на земната повърхност и интензивния турбулентен. 
обмен се формират свръхадиабатни (y>l deg/ 100 m) градиенти 
Тогава кривата на стратификация преминава от положение а в по 
ложение 6 (фиг. 8,16), увеличавайки наклона си в граничния 
слой. Така в слоя в се образува инверсия. 

Важен тип инверсии от динамичен произход са фронтални
те инверсии. Наблюдават се във фронталните зони, където топ
лият въздух се намира над клинообразната пелена от по-студен 
въздух (вж. rл. XVI). Понякога фронталният слой се характери
зира не с инверсия, а с изотермия (T=const) или даже само със· 
забавено спадане на температурата (у=О,1-0,2 deg/100 m). 

§ 5. ПОНЯТИЕ ЗА ТОПЛИНЕН БАЛАНС 

Топлинният енергетичен баланс се определя от прихода и· 
разхода на топлина. Затова, както посочихме вече в § 2, т, 2.2~ 
урщ!нението, с което този баланс се изразява, е частен случай 
от закона за запазване на енергията или първия принцип на 

термодинамиката. Следователно това е уравнение .аа прuтоюr r на 
топлина, записано например за активния слой от суmата, съот-
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ветно водата, или за вертикален стълб от атмосферата, включ
ващ и посочения активен слой. Затова говорим за топлинен ба
ланс на земната повърхност или на системата Земя-атмосфера. 
Естествено в уравнението на топлинния баланс ще фигурират 
-различните потоци в почвата, водните басейни и атмосферата, кои
то дефинирахме в предишните параграфи на тази глава, включи
телно и радиационният баланс. Но тогава подробният вид на то
ва уравнение ще бъде доста сложен. За по-голяма нагледност и 
тъй като се интересуваме главно от физическата страна на този 
въпрос, уравненията на топлинния баланс ще запишем в схема
тичен вид, т. е. ще означим отделните потоци с отделни симво

ли, без да въвеждаме конкретната математическа формула за 
всеки от тях. В същност в тази глава вече посочихме някои от 
математическите формули за тези потоци топлина. 

Топлинният баланс на земната повърхност се получава 
посредством разглеждане на притока на топлина за отделен тъ

нък слой ( активния) от литосферата или хидросферата, т. е. из
следва се балансът на различните топлинни потоци, влизащи и 
_излизащи от този слой. Тогава, като се вземат пред вид основ
ните топлинки потоц~ към и от активния слой от земната по
върхност, уравнението за топлинния баланс на тази повърхност 
се записва схематично така : 

(5, 1) 

където Rз е радиационният баланс на земната повърхност, т. е. 
радиационният поток топлина към нея, LE - топлина, изразходва
на за изпарение на вода с маса Е (L - скрита топлина на изпа
рение) , Qт - турбулентният поток топлина от земната повърхност 
към атмосферата, Q l. - притокът на топлина от активния слой 
към слоевете на сушата или водата, разположени под него. По
следните два члена изразяв1т съответно: Qx - топлообмена меж
ду разглеждания слой (ако е ограничен) и заобикалящата го сре
да чрез адвекция (хоризонтален пренос) и хоризонтално турбу
лентно смесване; П - потока топлина, изразходвана за измене
ние топлосъдържанието на самия слой. Очевидно Qx фО само ко
гато се разглежда слой от хидросферата и Qx =0 - ::щ сушата. 
Когато се изучават стойности на баланса за година или средно 
:;1а денонощие , П=О. Ако се изследва обаче денонощният или 
годишният му ход, тогава ПфО. Величината Rз се счита поло
жителна, когато е налице приход на топлина от радиацията. 

Всички останали членове в (5,1) са положителни, когато е нали
це разход на топлина. 

В уравнението (5,1) не са взети пред вид някои други ком
поненти, които се считат за второстепенни. Такива са: разходът 
на топлина за топене на снега или леда; приходът на топлина 

при замръзване на водата; топлината, отдавана на земната повърх

ност от по-топлите дъждовни капки; топлината от дисипацията 
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на механичната енергия на вятъра и морските вълни; топлината 

от теченията и др. 

Най-пълна засега представа за топлинния баланс на земната 
повърхност ни дава "Атлас на топлинния баланс на земното къл
бо", издаден в СССР през 1963 г. Така например в табл. 8,2 са 
дадени резултатите от пресмятанията за отделните компоненти 

на този баланс, където F0 е приходът или разх,одът на топлина 
от океана, свързан с теченията. 

· Таблица 8,2 

Средни широтинни стойности на някои компоненти на топлинния баланс 
на земната jповърхност (kcal/cm2 за година) 

О"еан 
1 

Суша 
1 

Земята като цяло 

Географс ка 

Rз I LE I Qт 1 
1 

1 Rз I LE \ Qт \ 
шир11на 

Fo Rз LE QT Fo (J) 

70-60° с.ш. 23 33 16 -26 20 14 6 21 20 9 -8 
60- 50 29 39 16 -26 30 19 11 30 28 13 -11 
5o-4u 5I 53 14 -16 45 24 21 48 38 17 -7 
4о-3о 83 86 13 -16 60 23 37 73 59 23 -9 
30-20 113 105 9 -1 69 20 49 96 73 24 -1 
20-10 119 99 6 14 71 29 42 106 81 15 10 
10- О 115 80 4 31 72 48 24 105 72 9 24 

0-10° ю. ш. 115 84 4 27 72 50 22 105 76 8 21 
10-20 113 104 5 4 73 41 32 104 90 11 3 
20-30 101 100 7 -6 70 28 42 94 83 15 -4 
30-40 82 80 9 -7 62 28 34 80 74 12 -6 
40-50 57 55 9 -7 41 21 20 56 53 9 -6 
50-61) 28 31 8 -11 31 20 11 28 31 8 -11 

Сума 82 74 8 о 49 25 24 72 60 12 о 

От табл. 8,2 се вижда, че само една от компонентите на 
баланса Rз има аналогично широтинно разпределение за суша
та и океаните. И в двата случая радиационният баланс има ма
ксимум в тропиците, където стойностите са почти постоянни. 

Загубата на топлина за изпарение LE на сушата и·ма главен 
максимум на екватора, а минимум във високите ширини, където 

· изобщо има недостиг на топлина. Вторичен минимум се наблю
дава в субтропичния пояс на високо налягане, където валежите 
са малко, а съответно и изпарението. Над океаните, обратно -
максимумът на LE се наблюдава именно в този пояс. Заслужава 
внимание фактът, че на ширини 5Q-;- 70°, където радиационният 
баланс на сушата и океана е приблизително еднакъв, загубата 
на топлина при изпарението над океаните е значително по-голя

ма, отколкото над сушата. Това се обяснява с увеличението на 
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изпарението за сметка на топлината, пренасяна от океанските те

чения. 

Средноширотинният турбулентен поток топлина Qт над оке
аните закономерно нараства с увеличение на географската шири
на. На сушата неговите стойности са максимални в субтропична• 
та зона на високо налягане, т. е. там земната повърхност внася 

най-голямо количество топлина в атмосферата. 
Океанските течения изнасят топлина F0, акумулирана главно 

в зоната между 20° с. ш. и 20° ю. ш., към по-високите ширини. 
Най-голямо количество от тази пренасяна топлина се внася от 
океана в атмосферата в широтинния пояс над 50- 70° в северното 
полукълбо, където действуват особено мощните топли течения. 

Средното разпределение по ширини на компонентите на топ
линния баланс за Земята като цяло следва разпределението на 
тези . компоненти, типично за континентите или за океана в за

висимост от съотношението между сушата и океана в различни

те ·широтинни пояси (вж. XVII ). 
Аналогично табл. 8,3 от посочения атлас дава представа за 

въпросните компоненти, изчислени за отделни континенти и оке

ани. Прави впечатление, че за три от шестте континента (Европа, 
Северна Америка, Южна Америка) основната част от топлината 
на радиационния баланс се изразходва за изпарение. Трите други 
континента (Азия, Африка, Австралия) се характеризират с пре
обладаване на турбулентния поток топлина от сушата към ат
мосферата Qт над изпарението, което съответствува на преобла-
даващите .там сухи климатични условия. , 

Средните стойности на компонеnтите на баланса са по~обни 
за трите океана. Прави впечатление, че сумата LE + Qт е близка 
до радиационния баланс, което показва, че топлообменът между 
океаните вследствие морските течения не оказва съществено 

влияние на топлинния баланс на отделните океани. 

Таблица 8,3 

Топлинен баланс на контине11тите и океаните 
(kcal /cm2 за rодина) 

Континенти 
1 

Океан 

Компоненти на "' "' 

f 

§ = 
"' "'" "'"' = :,: 

топлинния ба ла нс "'= "' "' "' ., ,§! " о. о. о:"' = "' "' :, = о 

"" *:: ~ о. = " = о. "':; Q;" < tJ 
,_ " f "' u< .е, о: (-< 

щ 

< "' "' :s: < < i "' .... 
< 

39 40 70 47 68 70 ,1 86 85 
!24 23 45 22 

, 
22 78 '77 

15 17 25 25 48 8 7 

r.н г 

J'I 1. \) 
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От данните в табл. 8,2 ~ 8,3, като се вземат пред вид и 
приблизителните пресмятания от този тип за полярните райони, 

• се прави заключението, че в океаните около 90 % от топлината, 
получена от радиационния баланс, се изразходва за изпарение и 
само 10 % - непосредствено турбулентно нагряване на атмосфе
рата. На сушата разходът на топлина за изпарение и турбулен
тно топлоотдаване има почти еднакви стойности. За ця.'Iата Земя 
топлината, изразходвана за изпарение, е около 83 % от радиаци
онния баланс, ~ за турбулентното нагряване на атмосферата -
около 17 %. 

Уравнението на топлинния баланс на системата Земя
атмосфера, т. е. за вертикален стълб от атмосферата с единично 
сечение, включващ и активния слой от земната повърхност, има 
вида 

(5,2) Rзa=L(E-m)+Qx +П, 

където LE е тошшната, изразходвана за изпарение, Lm - топли
ната, отделяна при кондензация на водна пара с маса т в стъл

ба от Земята и атмосферата, която се счита пропорционална на 
количеството валеж ; Q х - притокът на тошшна от адвекция и 
хоризонтално турбулентно смесване в атмосферата (Qxa) и океана 
(Qx 0 ), като Qx =Qxa +Qxo• Очевидно, ако балансът се отнася за 
въздушен стълб над сушата, Qx0 =0. Величината п . и тук харак
теризира изменението на топлосъдържанието, а Rза - радиацион
ния баланс на разглеждания вертикален стълб. Също както в 
(5,1), Rза е положителен при приход на топлина, а останалите 
членове- при разход на топлина, т. е. величината L (Е-т) на
пример характеризира разхода на топлина във въздушния стълб в ре
зултат на фазовите ~чреходи на водата в него (разлика между топ
лина та, отделена при кондензацията, и изразходваната топлина за 

изпарение). Схематично балансът е даден на фиг. 8,17. 
Използуването на картите от „Атлас на топлинния баланс 

на земното кълбо" (1963 г.) позволява да се получат данни за сред
ните по ширина стойности на топлинния баланс на системата 
Земя-атмосфера, в също и само на атмосферата. Оказва се, че 
за средни годишни условия (П = 0) съотношението между члено
вете в уравнението ! 5,2) забележимо се изменя в различните ши
ротинни пояси. 

В екваториалната зона към големия приход на енергия от 
радиацйята в системата Земя-атмосфера се добавя значителен 
приход на топлина от фазовите преходи на водата, защото отде
лената топлина при кондензация (валежа~ превишава разхода за 
изпарение. Тези два източника на топлина обезпечават голям раз
ход на топлина чрез атмосферната и океанската адвекция Qx, 
за която сравнително тясната приекваториална зона (по 10-15-0 

от двете страни на екватора) се явява изключително важен из

точник на енергия. 
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В зоната от 15 до 30-40° в двете полукълба, където Rза е 
все още положителен, но намалява към полюса, се наблюдава 
голям разход на топлина от фазовите преходи, сравним с прихо
да от Rза. Затова тук преразпределението на топлината от въз-

, 

атмосфера 

Фиг. 8, 17. Схема на топлинния баланс на системата Земя-атмосфера 

душните и океанските течения ( Qx ) има сравнително малко вли
яние. Някъде около 35-40° с. и ю. ш. годишните суми на ком
понентите на топлинния баланс се компенсират взаимно. 

Над 40°е разположена зона с отрицателен радиационен ба
ланс (Rза <О). Той се компенсира обаче от прихода на топлина, 
пренасяна от въздушните и океанските течения. При това чле
новете на баланса, компенсиращи недостатъка на топлина от ра
диацията в разните пояси, се оказват различни. За пояса между 
4() и 60° главен източник на топлина е излишъкът от енергия 
при кондензацията на водната пара (Lm) над разхода на топлина 
за изпарение от земната повърхност (LE). Известен принос има и 
приходът на топлина от океанските течения ( Qx0 ). 

Преразпределението на топлината чрез атмосферната цирку
лация (Qxal става основен източник на топлинна енергия в по
високите ширини и особено в полярните области, където прихо
дът от кондензацията не е голям, а влиянието на морските те

чения или отсъствува (южната полярна зона), или е минимално 
вследствие постоянната ледена покривка (северна полярна зона). 

Трябва да се отбележи, че пресмятанията показват по-голямо 
( около два пъти) влияние в топлинния баланс на атмосферната 
адвекция в сравнение с _ океанската, т. е. на хоризонталния пре

. нос на топлина в атмосферата в сравнение с аналогичния в оке
аните. 

Ясно е, че за пресмятанията по (5,2) е необходимо познава
не на водния баланс на Земята, т. е. характеризиране на разли-
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чието между кондензацията (валежите) и изпарението. На този 
въпрос обаче няма да се спираме. 

Данните от пресмятанията за топлинния баланс на земната 
повърхност, на системата Земя-атмосфера, а също и на атмо
сферата позволяват да се състави топлинният баланс на планета
та Земя като цяло. Сравнението на изчислените компоненти на 
баланса с измерените им стойности (измерванията все още обаче 
са непълни) показва достатъчната достоверност на първите за 
използуването им в изследванията по генезиса на климата. Тези 
въпроси се обсъждат подробно в курсовете по климатология 

, 
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ГЛАВАIХ 

ФАЗОВИ ПРЕХОДИ НА ВОДАТА В АТМОСФЕРАТА 

§ 1. НЯКОИ ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ. ПРОИЗХОД 
И СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДАТА 

Земята е единствената планета в Слънчевата система, върху 
:която в сравнително голямо количество има вода в газообразно, 
течно и твърдо състояние. · Присъствието на тази вода е от пър
востепенно значение за живота върху Земята. Науката все още 
не е решила напълно проблема за първоначалния произход на во
дата върху нашата планета. Интересно и правдоподобно е стано
вището на съветския геохимик А. П. Виноrрадов. Той смята, че 
произходът на водата върху нашата планета трябва да се свър
же с общото разслояване на метеоритното вещество на Земята 
при неговото ,уплътняване и нагряване. Този процес представлява 
известното на металурзите зонно топене. При бавно загряван~е на 
земната мантия настъпва разтапяне и разделяне на веществата, 

които я съставят, на лекотопими и труднотопими. Леките химичес
ки съединения, в това число и водата, коя10 представлява със

тавна част на мантията, преминават в лекотопима фаза. Благода
рение на разликата в специфичните тегла под влиянието на сила
та на тежестта мъчнотопимите части от породите на мантията 

кристализират и образуват т. нар. базалти. Тези части остават отдолу, 
а лекотопимите, като увличат със себе си водата и другите га
зообразни вещества, които са разтворени в нея, се изместват към 
повърхността на Земята. 

На определена дълбочина, където температурата не надмина
ва критичната (т. е. температурата, над която водата може да съ
ществува само в газообразно състояние като пара), става охлаж
дане, дегазиране и кристализация на стопйлката: образуват се гра
нити и прегрети водни пари. Като прониква в горните по-студени 

· слоеве на земната кора, парата кондензира и се появява първич

ната,т.нар. ювенилна вода. Следователно течната вода се заражда в 
мантията на Земята. Основен източник на вода за атмосферата 
сега е земната повърхност-:- суша и водни басейни. Съвременни
ят водем режим на атмосферата е резултат от продължителното 
взаимодействие между нея и земната повърхност. 

Според съвременните изследвания общата маса на водата вър
ху Земята се оценява на 1, 3.1018 тона. От това количество 99; 7% 
са съсредоточени в Световния океан, 0,27 % съществуват под 
формата .на полярни ледове и само 0,03 % са във вътрешните во-
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доеми (реки, езера, морета). Само 0,001 % т. е. около 1,3.1013 то
на, от тези водни запаси на Земята се намират в атмосферата. 
Около 95 % от това количество съществува като воина пара, а 
останалите 5 % се падат на облачните съставни частици (водни 
капки и ледени кристали). 

Около 90 % от водната пара е съсредоточена в долния 
8--10-километров слой на атмосферата (т. е. в трог,юсферата) и 
съставлява 0,3-0,4 % от масата на атмосферния в1,здух в този 
слой. 

Установено е от наблюденията, че средно на l година общо
то количество на валежите е 5. ! 014 тона и надвишав.,а 40 пъти 
общото съдържание на водата в цялата атмосфера. Този факт по
казва, че за една година се извършва кръгло 40 · пъти кръговрат 
на водата в атмосферата. 

За разлика от другите постоянни и променливи съставни ча
сти на атмосферния въздух водата единствена при съществува
щите условия в атмосферата може да се намира в газообразно, 
течно и твърдо състояние, т. е. в трите си фази. ·Както е извест
но, фазовият преход от газ в течност е възможен само при темпе
ратура, по-ниска от критичната f0

" С. Ако t>t1г, даже при високо 
налягане газът не може да бъде втечнен. 

Само две от съставните части на въздуха имат 11остатъчно 
висока критична температура: въглеродният двуокис (СO2 ) с t" = 
=32°С и водна пара (Н2O) с f1г =374°С. При малкото парциално 
налягане на СО2 в атмосферата (0,02-0,03 % от атмосферното на
лягане) температурата, необходима за кондензация на газообразен 
СO2 , е по-ниска от-100°С. В долните слоеве на атмосферата и 
по земната повърхност такива ниски температу~и никога не са би -
ли отбелязвани. В същото време температурите, при които ста
ват кондензации на водата, са от порядъка на срещащите се в 

атмосферата температури. Затова именно водата е единственото 
вещество, което се среща в атмосферата едновременно в трите 
си агрегатни състояния. Налягането на водните пари в критич
ната точка е е" =221,000 mbar= 218 atm, а специфичният обем 

Vk = 3,1 СШ3/g. 
Да се спрем сега на някои по-важни физически свойства на 

парата, водата и леда, необходими като предварителни сведения 
за следващите разглеждания. 

§ 2. ИЗПАРЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА ВОДНАТА ПАРА В АТМОСФЕРАТА 

и 
Изпарението представлява процес на откъсване на молекул0 

от изпаряващата повърхност и постъпването им в пространствот _ 
над нея. Вследствие на дифузията молекулите ПQ.степенно запъл 
ват околното пространство и ако съдът с вода е затворен, след 

време се достига насищане. Обаче_ една част от молеr<улите на 
парата при своето хаотично движение се вр1>щат отново към по

върхността, която са напуснали, и там или се отразяват от нея, 
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или пък се пог.!iъщат. По такъв начин процесът изпарение може 
да се изобрази схематично, както на фиг. 9, -I. 

Да означим с N r броя на молекулите, които се откъсват от 
единица изпаряваща повърхност за единица време, тези, които се 

N 

t 

- - - - --

връщат, с N l, частта от тях, която се от
разява, с N O и накрая тази, която се по
глъща, с N 11 • Тогава броят на молекулите, 
които наистина с а напуснали течността, 

Nn , определя количеството изпарена теч
ност: 

(2,1) Nп =Nr - (NJ, - N 0) = N r ~Nп 

Очевидно то е числено равно на дифузи-
Фиг. 9 ,1. Схема на про- онния поток пара от повърхността в окол-

цеса изпарение 
ното пространство. 

На практика за характеризиране на 
изпарението се използува не броят на напусналите течността мо
лекули, а масата на изпарилата се течност. Тази величина, отне
сена за единица време и единица площ, се нарича скорост на из

парение, измерва се в g/cm2s и се бележи с W. Умножавайки (2, 1) 
на т, получаваме 

(2,2) 

~съдето т е масата на молекулите . На самата изпаряваща повър

хност практически е=Е. В по-горните слоеве парата се разпро
странява посредством механизма на дифузията. 

В затворен съд или при лабораторни условия, когато възду
хът е съвършено неподвижен, действува единствено механизмът 
на молекулна дифузия. Ако с е означим пъргавината на парите 
далече от изпаряващата повърхност, с Е тази на самата повър
хност, то както следва от правените още в началото на XIX в. опи
ти, подкрепени с някои теоретични съображения, скоростта на из
парение се подчинява на „закона на Далтон": 

(2,3) Wп =А'(Е-е), 

където~А' е константа, т. е, W,-.,d, където d е дефицитът на влаж
ността. 

При сух въздух (е=О), ( wll )тах =А'Е. с увеличаването на тем
пературата скоростта на изпарение също расте преди всичко по

ради това, че Е (Т), както вече знаем, расте. 
При е> Е, което може да се наблюдава например при тем

пература на водата, по-ниска от тази на въздуха над нея, съг лае

но (2, 3) Wn <0, т. е. вместо изпарение ще има кондензация. 
Водната пара в атмосферата постъпва от Земята при изпаре

ние от водните басейни - океани и мор<::та (86,3 % ), и сушата 
(13,7 О/о). 8 процеса на осъществяване на кръговрата на водата 
се извършва и преразпределението и в атмосферата. Действител-
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но средно за година над сушата пада такова количество валежи 

(20,6 % ), което значително превъзхожда изпарението. Това показ
ва, че значителна част от парата, намираща се над сушата, пос

тъпва от океаните II моретата посредством въз.-ушните течения. 

Физическата същност на механизма на изпарение в лаборатор
ни и естествени условия е един и същ, обаче във втория случай 
се наблюдават особености, които се обуславят от следните фак
тори: 

а) водните запаси на Земята; 
б) енергетичните запаси, обезпечаващи нужния приток на топ

лина за изпарението; 

в) турбулентния обмен, посредством който става разпростра
нениет\J на парата в атмосферата. 

Да се спрем накратко на първите два и по-подробно на тре
тия фактор. 

Водните запаси на Земята в сегашната епоха са достатъчни, 
за да осигурят непрекъснато изпарение. В такъв случай особено
стите ще се дължат на характера на изпаряващата повърхност. 

Ако тя е снежна или ледена и редом с нея се намира и преох-
11адена водна повърхност, то, по11еже налягането на наситените 

пари над ледената и снежната повърхност е по-малко от това над 

водата, последната ще се изпарява по-бързо. Солеността на мор
ската вода също намалява скоростта на изпарение, понеже, както 

ще видим, над разтвора Е е по-малко и следователно . при една 
и съща температура намалява дефицитът d= E-e, на който е 
пропорционална скоростта на изпарение в сравнение с чистата 

вода. 

Не по-малко сложно е изпарението от самата суша. Тук то 
зависи от влаж_ността на почвата на повърхността и в дълбочина, 
от структурата и, характера на растителността, която значително 
увеличава изпаряващата П:ТIОЩ, И др. 

Изпарението, както вече беше показано, с съпроводено с ох
лаждане на повърхността и понижаване на температурата и. По
нижава се и температурата на слоя въздух над нея. Това от своя 
страна води до намаляване на пъргавината на наситените пари Е 
и до забавяне на изпарението. По такъв начин температурата се 
явява своеобразен регулатор на изпарението. То може да спре на
пълно, ако тези загуби на топлина за изпарението не се попъл
ват, така че стойността на Е над самата повърхност да стане рав
на на пъргавината е във въздуха. Следователно, за да има интен
зивно изпарение, не е достатъчно да ~ налице изпарител. Необ
ходими са и определени енергетични ресурс.И. Изпарението е го
лямо в топлите и влажни места. 

Действието на третия фактор се отнася до разпространение
то на постъпилата вече в атмосферата пара. За разлика от изпа
ението в лабораторни условия, което протича в спокоен въздух, 

и парата се разпространява посредством молекулна дифузия, в 
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природата, където атмосферата винаги е в движение, при това туР· 
булентно, условията за разпространение на парата са много п0-
сложни. Наред с механизма на молекулната дифузия действува 
и друг, много по-мощен механизъм - турбулентната дифузия. В 
сравнение с нея молекулна1а дифузия може да се пренебрегне, та
ка че разпространението на водната пара в' атмосферата се опре · 
деля преди всичко от интензивността на турбулентния обмен. На
пример вертикалният турбулентен поток пара Qz ще се дава с 
израза 

(2,4) 
дq 

Qz =;= - Az дz , 

където Az =pKz е коефициентът на вертикална турбулентна ди
фузия, q - специфичната влажност. 

Стойността на Az , която е мярка за интензивността на вер
тикалния турбулентен обмен, зависи силно от скоростта на вятъра. 
Интензивният обмен води, от една страна, до нарастване на A z , 
а, от друга страна - до намаляване на градиента на специфична-

та влажност ~; , което определя сложния характер на зависимостта 
на изпарени~то от вятъра. Теоретичното изследване щ1 тази зави
симост е свързано с големи трудности. Затова много изследова
тели са се ориентирали към построяване на емпирична формула 
за определяне на скоростта на изпарението, отчитай1ш някои от 
най-важните фактори, които го определят. Числовите коефициен
ти при това, разбира се, се определят по данните от наблюдени
ята. Такива формули са предложени много, но най-широко раз
пространение е получила формулата 

където 

(2,6) 

• (2,5) W=f(u)(E-e), 

{А+Ви f(и) Cun 

е множител - функция на скоростта на вятъра и. Константите А, 
В, С и п се подбират емпир.ически. 

§ 3. ФИЗИЧЕСНИ СВОЙСТВА НА ПАРАТА, 
ВОДАТА И ЛЕДА 

Водна пара. В ненаситено състояьие парата по своите свой
ства е близка до иде:ален газ. Поради това, както вече видяхме 
в гл. V, можем да напишем уравнение на състоянието като то
ва за идеален таз e=Rnp11 T. Практически това уравнение може да 
се използува и за наситено състояние E=R11 pn Т. Специфичните 
топлоемкости на парата не зависят от температурата и са равни 

съответно на: 
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с i•n = 1450ш2 \s2
• deg=c==0,33 lcaJ /g. deg ""=' 13867/kg. deg, 

'pn = 191 lm1 /s2deg= 0,441 caJ lg. deg= 1846Jjkg. deg 

В раздела по термодинамика на влажния въздух от гл. V бе
ше въведено и многократно използувано понятието ,)наситени вод_ 

ни пари". Сега ще разгледаме по-подробно 
този въпрос поради неговото голямо зна· 

чение. 

Лесно може да се извърши следният 
опит. Напълнена стъклена тръба с жчвак се 
обръща с отвора в чаша с живак. В чаша
та се излива част от живака и в затворения 

край на тръбата се образува безвъздушно 
пространство (торичелева празнина). В това 
пространство се вкарва с пипета чиста вода 

(фиr. 9, 2). Капките като по-леки от живака 
изплуват и водата се изпарява в торичелева

та празнина По понижението на живачния 

стълб съдим, че налягането на водната па- Фиг. 9,2. Определяне 
ра там постоянно расте. Но при достигането на наляга нето на на -
на някакво най-голямо налягане Е спадане- с1пените пари 
то на живака спира. Спира също така из-
паряването на вкараните след това в празнината капки. Казва 
се, че парата в празнината е в наситено състояние, тъй като тя 
се намира в равновесие с водата (няма видима промяна на масата 
на двете фази на водата). Величината Е се нарича налягане на 
наситените пари. 

Опитът показва., че Е зависи само от температура-га, т. е. 
Е=Е(Т). Явният вид на тази зависимост се извежда по-нататък 
теоретично, а емпирично се дава от формулата на Маrнус (2, 7), 
гл. v. 

Състоянието насищане не зависи от присъствието иа други, 
химически нереагиращи с водните пари газове в пространството. 

Съгласно закона на Далтон наситената пара се разпространява в 
такива 'газове и конкретно в· атмосферата като във вакуум. Състоя
нието насищане означа-ва, че парата се намира в динамично рав

новесие с някоя от другите фази на водата и че в даден обем 
въздух при дадена температура може да се съдържа на.пълно оп

ределено максимално количество водна пара. В този с_мисъл тер
минът „влажен наситен или неIJаситен" въздух е неточен. he въз
духът, а водните пари са наситени. Въпреки това този израз се 
употребява в литературата като по-кратък, но трябва винаги да 
се има пред вид истинският смисъл. 

Течна вода. Течната вода е най раэпространена'Га на нашата 
планета течност, която има много аномални физически свойства. 
За разлика от много течности пл1,тността на чистата вод~а при 
понижение на температурата расте и став:а най -голяма nри +4°С, 
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след което при по-нататъшно понижение на темпер·атурата нама
лява, а специфичният обем съотве1но расте. Морската вода оба
че, която е разтвор (около 3-5 g соли на литър), не притежава та
зи аномалия и става най.' плътна при по-ниски температури. Спе
цифичната топлоемност на водата, която практически може да се 
счита за постоянна: cь=lca1 Jg.deg=4,18'68kJ J kg.deg, е висока и 
е почти десет пъти по-голяма qт тази на )Юелязото. Висока е и 

скритата топлина на изпарението (респ. на кондензацията), около 
600cal ig= 2,5. 106 Jlkg. От всички течности ( освен живака) водата 
има най-голямо повърхностно напрежение cr= 75dyn lcm= 75 . 1 о-3 • 
. N jrn при 0°С. 

Водата е най-добрият разтворител. Тя разтваря много веще
ства, но самата тя не се променя при тези процеси. 

Аномалните свойства на водата са свързани с f>собения стро
еж на водната молекула и взаимното разположение на молекули

те в течността. Отдавна е известно, че молекулата на водата 
има висока полярност и своеобразно разположние на атомите. 
Всяка молекула има четири полюоа с електрични товари: два 
положителни и два отрицателни. Електричните полюси са разполо
жени във върховете на тетраедър, центърът на който съвпада с 
центъра на водната молекула. В течната вода всяка водна моле
кула е заградена от четири най-близки водни молекули в тетра
едрична структура. В зависимост от температурата се получават 
три структурни разновидности вода: тридимитна, кварцова и амо

нячна. Това трябва да се разбира в смисъл, че при всякакви тем
ператури и налягания водата остава еднородна, но се изменя са

мо средното взаимно разположение на молекулите. 

Лед. Кристалната структура на обикновения лед, който се 
получава при температури над - 120°С, а същn така и в атмосферата, 
е хексагонална.При температури между-120°С и-140°С ледът се 
явява в нова кубична структура от диамантен тип. При още по
ниски температури ледът има недобре дефинирана кристална 
структура и показва някои свойства на стъкло. Това' е установе
но чрез определяне положението на кислородните атоми в решет

ката с помощта на рьонтгеновия анализ и от данните за строежа 

на водната молеюула, получени при изучаване на нейните спек
три. Силите между водните молекули в решетката на леда се дължат 
главно на електростатичното привличане между положително на

товарения водороден атом (Н-атом) и електрона на съседния кис• 
лороден атом (О-атом). По този начин се създават т. нар. водо
родна връзка. Тази връзка, която свързва молекулите на течната 
вода и леда, е причината и за особените свойства на течната во
да и леда. 

Главната характеристика на структурата на обикновения ,хексагонален 
лед с тази, че всеки кислороден атом е заграден тетраедрично от четири дРУ

ги кислородни атома, всеки на разстояние 2,75 А (фиг.9,3), В тази решетка три 
от молекулите се намират в слоя на фиксираната молекула, а една принад
лежи на съседен слой. При такава недеформирана решетка четирите молеку-
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ли образуват правилен тетраедър. Тези четири мол~кули са първите, най-близ-
1ш съседи на фиксираната молекула. След тях следват дванадесет втор11 съ
седи, всеки на разстояние 4,52 А от фиксираната молекула, и т. н. 

Кристалната решет1<а на леда се състои от начупени слоеве (фиг. 9,4), 

Фиг. 9,3. Кристална решетка на леда - положение на кислородниrе атоми 

всеки от които е образуван от дRе решетъчни равни ·ни. Средното разстояние 
между слоевете е 2,94 А. Структурата на леда е 1:дна от най-ажурните, коя
то има много празнини във вид на канали. Така че данните за обикновен1~я 
лед са: хексагонална решетка с решетъчн!f - константи: а=4,52 А, С= 7 ,32 А, 

Фиг. 9,4. Начупени слоеве в решетката на леда 

с 
а= 1,619. Трябва да се подчертае, че връзките между молекулите в един 

и същи слой и между различни слоеве не са равностойни. Връзките между 

молекулите в един и същи слой са по-силни от тези, които свързват молеку

ли1е от два съседни слоя. 
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Специфичната топлоемност на леда е практически постояl'!на: 

Сл =2,06 kJ/kg . deg = 0,505 cal/g . deg,, т. е. Сл = 0,5 Св. Това оз
начава, че при едно и също количество топлина, погълнато от 1 
g вода или J1ед, температурата на леда ще се измени с два пъти 
повече градуси, отколкото на водата. Ледът притежава висока 
скрита топлина на топенето L= 80 cal/g = 334.944J/kg. При зам
ръзване чистата вода се разширява с 9% в сравнение с първо
началния си обем. Затова ледът е винаги по-лек от незамръзна
лата вода и изплува на повърхността-явление добре известно 
всекиму. Ледът е и лош проводник на топлина, неговата топло
проводност е Ал = 2.103 cal/ cш.s.deg= 0,837 W/ш.deg. 

§ 4. СКРИТА ТОПЛИf-fА НА ФАЗОВИТЕ ПРЕВРЪЩАНИЯ 

НАВОДАТА. -ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕМПЕРАТУРАТА 

В атмосферата непрекъснато стават превръщания на водата от едно nг
р егатно състояние в друго: изпарение, кондензация, замръзване, топене, суб
лимация (преминаване от газообразно състояние на водата направо в твъl1-
до). Те са съпроводени с отделяне или поглъщане на определено количество 
топлина. Поради това тези процеси играят изключително важна роля в топ
линния баланс на земната повърхност и на атмосферата. Вследствие на тях се 
образуват облаците и валежите-най-важният елемент на метеорологичното вре
ме. Поради това нека се спрем по-подробно върху физическата същност на 
това явление. 

Съгласно представите на молекулно-кинетичната ТЕория преминаването 
на водата в пара става по следния начин. Молекулите на водата се намират 
непрекъснато в хаотично топлинно движение. Някои от тях, разположени на 
повърхността, се 01късват от сферата на действие на молекулните сили и 
преминават в пространството над водата, където пече се движат по други за

кони и се проявяват като газови молекули. Молекулите, които се откъсват, 
притежават най-голяма скорост, а остават в течността онези с по-малка ско

рост и в резултат на това изпаряваwа1а се течност се охлажда. Процесът на 
изпарение ще протечР изотермно само ако вкарваме отвън някакво количест
во топлина, пропорционално на изпарилото се количество вода. Очевидно та
зи топлина ще бъде еквивалентна на работата, която се и з вършва при изпа
рени е срещу силите на сцепление между молекулите и против външното на

лягане. 

Да формулираме задачата по-общо, като разглеждаме термодинамич
ния процес на преминаване от фазово състояние (1) към фазово състояние (11). 
Конкретно това може да бъде в някой от следните преходи: вода=:;пара, вода;:z11е11 
и лед=:;пара. При фазовите преходи с в си11а уравнението на I принцип на 
термодинамиката 

(4, !) dq = du+edv, 

където du е нарастването на вътрешнат(енергия, а еdv-работата, отнесена 
към единица маса при фазовия преход. 

Интегрираме (4, !) в гра11ици от състояние (!) до състояние (!!) : 

(11) (11) \11) 

(4,2) Jdq= f dи+ f edv. 

(1) (1) (!) 

Да приложим сега това уравнение към конкретен случай на преминапане на 
1 g вода в пара в наситено състояние. Необходимото количество топлина за 
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това превръщане ще представлява скр11тата 1опл~1на на 11зпаре11ие (парообразу
ване) L. Очевидно 

(4,2) 

(11) 

L = J dq. 

(1) 

В такъв случай (4,2) се записва 6ЪВ вида (e = E = co11st) 

(4,3) 

Това равенство показва, че L се състои от две компоненти: L; =Un -u
8 

-наречена вътрешна топлина на изпарение, изразходвана за преодолнване на 

междумолекулwите сили на сцепление (изменение на вътрешната енергия), и 

L,= E(Vп -V в )-изразходвана за увеличаване на обема, :3аеман от единица 

маса во~а (т. е. работа срещу външното налягане). Практически v
11 

}> V в , за
товi! 

( 4,4) 

като е използувано уравнението на състояшiе Ev п = R" Т. 
Да образуваме сега диференциал от лявата и дясната 11аст на (4,4): 

(4,5) dL=duп -dи8 +R
11 

dT. 

J1равненнето на I принцип, за11исано за водна с оглед на (4,3), ще бъ-
де 

dq= duв +edvв =dив =с. dT. 

От друга страна. du 11 = CV" dT. Тогава 

dL = (Cv 11 +R 11 )dT-cR dT. 

Но R,-, """ сРп -cvn , така, че окончателно 

(4,6) dL = (Cpn -Св )dT ИЛИ 
dL 
dt 

където t = T-273. Интегрирайки, получаваме 

L(f) = L0 + (cpп .,-Св )t, 

Ср11 -Св, 

а като заместим с рп н с в с техните стойности, пр11ведею1 в § 3, получаваме 

(4,7) L(t)= 597-0,56t, 
1.<ъдето L(0°C) = L0 = 597 cal/g = 2,499. !06/Jkg, 

По такъв начин се установи, че L зависи от температурата, но в по
вечето практически и теоретичнии задачи _ тези изменения са малки и могат 

да се пренебрегнат, като се приеме кръгло L ~ Lo= 600 cal/g = 2,5.J06J/kg. 
Скритата топлина на топене на леда се оказва практически постоянна: Lт = 

80 CDl/ g = 334 9441 /kg. Що се отнася до скритата топли.на на сублимация L с' 
най-лесно можем да я получим, разглеждайки обратния процес: JJ ед-rвода-+па

ра. Тогава очевидно при t,.__,0°C 

(4,8) Lc = Lo+Lт=677~ 680 cal/g = 2,83.10GJ/kg. 

Установените теоретично слаби изменения на скритата топлина на фаза
образуване от :rемпературата са потвърдеш_1 11 емпирически. Така напримеJi! 
емп11рич11ата формула, съответствуваща на ( 4,7) и~~а вида L = Lc -0,57t. Оби
кновено множителят пред t се з<1кръглява на 0,6. 
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§ 5 ТЕРМОДИНАМИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ. УСЛОВИЕ 
ЗА РАВНОВЕСИЕ НА ФАЗИТЕ НА ВОДАТА 

Нека 1-;1маме тврмодинамична система, състояща се от вода в 
ней,,ште различни агрегатни състояния. Такава · система представ
лява например един облак в атмосферата. В него непрекъсhато 
стават преходи на водата от едно нейно агрегатно състояние в 
друго или, както се казва още, от една фаза в друга. Такова съ
стояние на системата се нариqа неравновесно. 

Обаче в хода на тези преходи може да настъпи такъв мо
мент, след който видимо да няма промяна на количеството на . 
една фаза за сметка на другата. Такова състояние на системата 
се нарича равновесно. Но това равновесие не е статично, а е са
мо привидно и има динамичен характер. Това означава, че фак
тически пак съществува преход, но например 11<аквото количество 

вода се изпари, такова се кондензира. Една система в която е 
достигнато фазово равновесие, може да остане в него дотогава, 
докато външните условия остават постоянни. 

За точно характеризиране на фазовото ,равновесие и фазови
те преходи широко приложение намира въведеното от Гибс поня
тие термодинамичен потенциал. Така се нарича функцията 

(5,1) G= u+ev- TS, 

където S е ентропията на системата т. е. 

(5,2) dS= _!3_ 
т· 

Да намерим пълния диференциал на функцията 

(5,3) dG=du+edv+vde- TdS-SdT. 

Обаче от уравнението на I принцип (4,1) и от (5,2) имаме 

(5,4) du = TdS -ed'{j. 

Тогава вместо (5,3) имаме 

(5,5) dG=-SdT +vde. 
Оттук следва, че при . Т = const 

(5,6) dG=vde, 
а при e=const 

(5,7) dG=-SdT. 

При едновременното изпълнение на условията e=const, T=const 

(5,8) dG =0, G = const. 

Обаче в състоянието на равновесие на разглежданата от нас 
система фазовите преходи практически стават бавно, така че то-

282 



ва равновесие не се нарушава, а температурата и налягането ос

тават постоянни: Т =cor,st, e=E(T)=const. 
Следователно щ,и фазовите преходи в състояние на равнове-

1 
сие общият динамичен потенциал остава постоянен. Може да се 
покаже, че това е неговата минимална стойност. 

Действително, както се доказва в термодинамиката, при всич
ки необратими nроцеси dO<0, т. е. О намалява и само при рав
новесие в затворена система dO =0. Оттук следва, че тогаЕа О 
наистина приема минимална стойност. Тогава O=Omin ще бъде 
и условието за равновесие при дадено налягане е и температу

ра Т. 
Нека разгледаме сега двуфазна система пара~вода в състо

яние на равновесие. Както по1<азахме, общият и термодинамичен 
потенциал О е достигна;~ минималната си стойност. Да означим 
r Gп и 0 8 термодинамичните потенциали на съответните фази. Тъй 
като T=coп.st и e=E(T)=coпst, то като интегрираме (5,4),записа
но във вида 

dq= TdS =dи+Edv, 

от състоянието (1)- паrа, до състояние (II) - вода, ще имаме 
Т(Sв - Sn )=(Uв -Uп ~ +Е(Vв -Vп ), . 

или 

т. е. 

(5,9) Gп =Ов. 

И така при равновесие трябва да бъдат равни помеж.1.у си 
специфичните (отнесени към единица маса) термодинамични по
тенциали на фазите. Ако това условие не е изпълнено, равнове
сие няма да има. В този случай системата ще се стреми да на
мали до минимум общия си термодинамичен потенциал посредс
твом преминаване на фазата с по-висок потенциал във фаза с по
нисък. По такъв начин съотношението между термодинамичните 
потенциали на фазите дава не само условието за равновесие, но 
и посоката, в която трябва да протече процесът за възтановява
нето му, ако то е било нарушено. 

Имайки пред вид тези резултати, можем лесно да установим 
по-нагледни условия за равнове,сие, например между пара и во

да. От (5,9) ' следва, че dO11 =dO., а понеже при T=const съгла
сно (5,6) dO= vde, то 

Vп de=Vв de 
или 

(vп -Vв )de=0. 

Понеже v 11 фvв, то оттук следва единствено, че de=0 или е= 
с onst. 
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Следователно получихме, че изотермно равновесие ,между па
ра и вода е възможно само при строго съответствие между тем

пература Т и пъргавината на парите е. Тази именно пъргавина, 
необходима за съществуване на равновесие, нарекохме по-гGре 
налягане на наситените пари и означихме с Е. Както се вижда от 
горните разсъждения,. на дадена температура Т отговаря точно 
определена стойност на Е. Това съответствие се потвърждава и 
от опита. Аналогично съответствие между Е и Т съществува и 
при системата пара-лед. 

Сега условията на равновесие се изразяват по-просто. Ако 
налягането на парата в околната среда е по-малко от необходи
мото · за равновесие при дадената температура (е<Е(Т)), ще има 
юпарение на водата, при е>Е(Т)-кондензация, а при е=Е(Т)
равновесие. 

В следващите пар1rрафи ще установим зависимостта на Е 
от температурата в явна форма, а също и от формата на изпа
ряващата повърхност, примесите и др. 

§ б. НАЛЯГАНЕ НА НАСИТЕНИТЕ ВОДИ И ПАРИ 

НАД РАВНА ВОДНА ПОВЪРХНОСТ. 

УРАВНЕНИЕ НА КЛАУЗИУС-КЛАПЕйРОН 

Да разгледаме процес на фазово превръщане, протичащ при 
температура Т и пъргавина на насищане Е, и друг при темпера
тура Т + dT и пъргавина E+dE. Тъй като термодинамичният по
тенциал при фазовите превръщания остава постuянен, то 

Оп +dОп =Оа +dОв и Оп = Ов. 

Следователно 

dОп =dОв. 

Съгласно (5,5) пос;rедното равенство се записва във вида 

V11 dE - Sп dT=Vв dE-Sв dT 

или 

(6, 1) dE 
dT 

лs 

лv 

Но съгласно (5,2) и ( 4,2) при изотермен процес 

(п) (п) 

(6,2) Sп -Sв = J _!!_l- = + J dq= - ~- • 
~) ~) 

където L е скрита топлина на изпарение (или кондензация). 
Тогава 
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(6,3) 
· dE 

dT 
L 

RпТ 
. Обачt Vп ?> Vв ' така, че V n -Vв = Vn = - Е- и окончателно 

(6,4) 
dE L(T) 

-== --
dT 
т2 ' 

къдетq L(T)=L0- 0,6t=L 0 -0,6(T-273). Това е уравнението на 
Клаузиус-Клапейрон-едно диференциално уравнение за Е(Т), от 
което тази функция може да бъде намерена. То намира широко 
приложение във физиката на атмосферата. 

Нека сега предположим, че имаме равна повърхност от дес

тилирана вода и да . определим налягането на наситените пари над 
нея. В първо приближение можем да приемем L= L0 =const. Тъй 
като r1ри Т0 =273°К E0

= 6,l mbar, то след интегриране на (6,4) в 
гранищ1 от Т0 до Т и от Е0 до Е ще получим 

(6,5) !п :
0 

= R~ (т~ J ) = R11 ~о • 273+t 

Замествайки L= L 0 , Т0 и R п с техните стойности, получа•аме 

L 
Св = ~R т= 19,87, така че 

(6,6) 

или 

(6,7) 

п о 

J9.87t 

Е=Е е27о + t, 
о 

8,62 t 
Е=Е 1021з+t. 

о 

Емпиричната форму1Ла на Магнус е от същия вид, но с различни 
числени коефициенти: 

7,45! 

(6,8) Е=Е 10 2зs+t 
о 

Ако се отчете зависимостта на L от Т, уравнението (6,4) 
също може да се интегрира, в резултат на което след заместване 

със стойностите н~ съответните константи получаваме 

(6,9), 
2 937,4 

lgE=23,5518-~т-- -4,9283 lg Т. 

Сравнение на резултатите, получени по формулите (6,7), (6,8) и 
(6,9), с емпиричните е направено в табл. 9,1. Както и следва да се 
очаква, формула (6,9) дава резултати, които са по-близки до 
опитните, отколкото ( 6,7), но разликата не е много голяма, така 
че може практически да не се отчита зависимостта 
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Таблица 9,1 
Зависимост на налягането на наситените ВОДНИ пари Е от 
температурата 

Е 1- -30 

t,•c· 
mbar -20 -10 о 10 20 

f 
30 

-

По (6,7) 0,53 1,27 2,87 6, 11 12,32 23,70 43,60 
По (6,8) 0,5 1 1,25 2,86 6,11 12,28 23,39 42,47 
По (6,9) 0,509 1,25 2,86 6,11 23,39 23,39 42,47 
Експ. 0,51 1,25 2,86 6, 11 12,27 23,37 42,43 

-----~ ---

на L от Т. 
На практика обикновено се използува емпиричната форму

ла (6,8), по която са построенlf таблици за стойностите на Е 
при различна температура. 

§ 7. НАЛЯГАН Е НА НАСИТЕНИТЕ ВОДНИ ПАРИ 

НАД РАВНА ЛЕДЕНА ПОВЪРХНОСТ 

Да означим в този параграф налягането на наситените пари 
над ледената повър~ност с Ел, а над водна с Ев. За да наме
рим Ел ( Т), излизаме също от уравнението на Кла у зиус-Клапей
рои (6,4), но скритата топлина на изпарение L = L

0 
трябва да бъ

де заменена с тази на сублимация ( 4,8) Lc = L
0 
+ Lт . 

1 

Тогава ln Ел = Lo+ !:..:-_(+ - ,}- ) 
Е0 R 11 о 

и 

(7, 1) 

където 

(7,2) 

или 

(7,3) 

Lo+Lт t 
R 11 Т0 273+-t 

Ел = Eol 

9,77 t 
Ел =Ео 10-273-+Г· 

Емпиричната формула на Магнус за този случай има вида 

9,5 t 
(7,4) Е -Е 1О~26Б.Е+t 

л - о 
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Известн0 е, че при t>0°C лед• не м@же да съществува, но 
при t<0°C може да съществува вода в преохладено състояние 
и да бъде в равновесие с парите над нея. В природата това със
тояние често се среща в някои облаци, разположени над ну,1Iева

АЕ m!ar 
4!JОГ--.-;---т--т---r---т-,;., 

qr,и..__,1---_.,..ц__1--,.j'!"-~----J 90 

-зо -2.0 -!О а• 

Фиг. 9,5. Зависимост на разликата д 
Е=Е8- Е, (плътната крива) и отноше

Ел 
нието - (пунктир) от темпrратура-

Ев 
та t. 

та изотерма, . когато , преохла
ждането достига до -20, -
::ю0с. Както ще видим, то има 
голямо значение при образува
не на валежите. 

да · сравним пъргавинат 
на наситещпе пари над лед Ел 
с тази над преохладена вода 

при същата температура f <0° 
С. От (4,6) и (7,1) получаваме 

(7,5) 
Е lт .! -1 
_л_=е Rn То Т 
Ев 

къдет@ Сл -Св = ~R LТт · =22,46 
Г1 о 

-19,87=2,59. Понеже t<0, то от (7,5) следва, це Ел <Ев, т е. 
налягането на наситените пари над лед е по-малко от това над 
вода при същата температура. Тази разлика не е еднаква на
всякъд-е, а достига най-голяма стойност при t-:=::::.-12°C: 

(7,6) 
. t t ) 
ЛЕ=Ев· -Ел =Ео(/в т - е Сл т . 

Приложение.то на максимума намираме от уравнението 

д I С 
"7П"ЛЕ=0 или f(сл-Св)Тln с:, 

откъдето получаваме 

CR 

273111 --
• сл 

t=---'----
с. 

с -с -!п --
л в с л 

= -12°С. 

.. 

Максималната стойност ЛЕ е. около 0,27 mbar. Зависимости

те ЛЕ(f) и ;: -Лt) са предсr~вени на фиг. '9,5. Обаче отноше-
Ел , 

нието --л;- има смисъл на относителна влажност на въздуха 

при насищане над лед, тъй като в метеорологията f се изчисля· 
ва по отношение на плоска водна повърхност. Както се вижда 
от фигурата, при доста ниски отрицателни температури относи

телната влажност може да бъде ·значително под 100% 'И в също
то време да има пресищане спрямо ледена повърхност (Ел <е<Ев ). 
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При едновременното съществуване в системата на течна фаза в 
преохладено състояние и на твърда фаза поради горното обсто
ятелство ще се наблюдава нарастване на твърдата фаза за смет• · 
ка на течната, т. е. капките ще се изпаряват и парата ще се кон· 

дензира върху ледените кристали. Това явление, как
то ще видим в следващиц глави, играе много важна роля в ес

тествения процес на образуване на валежите. 

§. 8. ФАЗОВА ДИАГРАМА НА ВОДАТА 

За нагледно представяне на условията за фазово равновесие 
в теорията нашироко се използува т. нар . фазова диаграма (фиг. 
9,6). Тя изобразява графически зависимостта на налягането на на
ситените пари от температурата . при различни плоски изпарява-

щи повърхности. · 
Точката О от тази диаграма се нарича тройна. Тя има коор

динати t =0,0075°С, Е0 = 6, 11 mbar. Наименованието й произлиза 
от това, че само при такава температура и налягане могат да се 

намират в равновесие и трите фази на водата: течна, твърда и 
газообразна. В тройната точка се събират и трите клона на тая 
диаграма. Да разгледаме поотделно всеки един от тях. 

Клонът ОК е графикатэ на функцнята Ев (t) при t>0°C. 
Следователно той дава равновесието между пара и вода. Освен 
през точка О кривата ОК минава през други две характерни точ
ки: t= 100°С и Е= 1 atm = 1013,2 mbar, известна като точка на КИ· 
пене на водата при нормално налягане (не е отбелязана на чер
тежа), и през критичната точка fk =374° С и Ek = 218 atm. 

Нека сега си представим, че имаме едно и също понижение 
на темпера:гурата Л Т = l 0 С, но станало при различни температури ' 
Т1 и Т2> Т1 • Вследствие на експоненциалния · характер на зависи
симостта En (t) за съот~етните изменения на Е ще имаме !:J.Е2>Л 
Е1 , което се вижда от чертежа. Този факт довежда до важно 
следствие в атмосферата. Именно при едно и също понижение 
на температурата (например от 1°) в топлия въздух ще се кон
дензира по-голямо количество водна пара, отколкото в студения, 

защото в първия случай пресищането ще се окаже по-голямо.От
тук следва, че трябва да се очаква водността (количество течна 
фаза в 1 m3 въздух) на облаците и мъглите през зимата като 
правило да бъде по-малка, отколкото през лятото. Това се пот
върждава и от наблюденията. 

Нека сега разгледаме ,:ри състояния на системата пара-во
да, изобразени с точките 1, 2, 3 на фиг. 9,6. Както се вижда, 
температура~ а е една и съща. Освен това е3=Е. В точка 3, разполо
жена на кривата E(t), очевидно има равновесие. Масата на пара
та и водата не се изменя с времето. В точка 2 е2 >Е, състояни
ето е неустойчиво, част от парата се кондензира, налягането е 
намалява и точка 2 слиза на кривата E(t). Обратно, при точка 1 
е1 < Е, поради което ще има изпарение дотогава, докато се запаз-
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• 
ва това неравенство. Обаче от състоянията 1 и 2 може да се пре-
мине към равновесие не само чрез изотермно изпарение или кон
дензация, а и чрез изобарно (е= const) охлаж)J.ане или загряване, 
както това е показано на чертежа. В естествени условия възста-

е 

к 

1 1 
1 1 

пора 

1 1 

в 
1 

1 1 1 
в' 1 1 1 

о' 1 1 
1 1 

1 1 / 
374° 

Фиг. 9,6. Фазова диаграма на водата 

повява нето на равновесието протича по-сложно, при променливи 

е и Т. 
При t<0°C линията ОК се разделя на два клона: ОВ и ОВ', 

поради това, че водата може да се намира както в твърдо, така 

и в течно състояние, което при немного ниски температури е 

достатъчно устойчиво и се нарича меrастабилно. Линията ОВ 
съответствува на налягането на насищане над преохладена вод

на позърхнскт, а ОВ' - над ледена За точки, намиращи се под 
ОВ' , е<Ел <Е. и ще се изпаряват както ледът, така и водата. 
За точки между кривите ОВ и ОВ' Ел <е<Е., така че ако в 
системата едновременно съществуват лед, вода и пара, водата 

ще се изпарява и парите ще сублимират върху леда, т. е. твър
дата фаза ще расте за сметка на течната. Ако в атмосферата 
присъствува само преохладена вода, тези точки съответствуват 

на газообразно състояние, а ако има само, лед-на твърдо състо
яние. 

На фиг. 9,6 е начертана и кри&ата на топене на леда OL. Тя 
изобразява зависимостта между налягането и температурата на 
топене. Тази зависимост е много слаба. Така например при изме-
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нение на налягането от 6,11 mbar до нормалното 1013,7 mbar 
температу;рата на топене намалява от 0,0:)75 до О)С. Затова r,рафи
ката е слабо наклщ1ена наляво, но практически се чертае успоред
на на ординатната ос. 

И така, ако системата е трифазна, на диаграмата 9,6 има са
мо една точка, която съответствува на равновесие-тройната точ
ка О. При двуфазна система всички точки, лежащи на някоя от 
кривите, съответствуват на равновесие. Най-после при еднофаз
на система, ако състоянието и се характеризира с точка (е, Т), 
лежаща в някоя от фазовите области на фиг. 9,6, равновесието 
е устойчиво. 

Обаче в природата съществуват, а при лабораторни условия 
могат да се възпроизведат редица състояния на една термодина

мична система, които съответствуват на неустойчиво равновесие. 
Преохладената вода, понякога даже до -30, -40°С, за която 
беше споменато и по-горе, е едно такова състояние. Тп се харак
теризира с това, че може дълго време да се запа::ш и за промя

ната му в устойчиво състояние се изисква някакво допълнително 

условие. 

·друг много важен пример за неустойчиво равновесие е пре
сищането на чиста, обезпрашена водна пара. Известно е, че така
ва пара може да се пресити няколко пъти, без да се образува 
в нея нова фаза. За това е нужно допълнително условие, което 
ще разгледаме подробно в следващата глава. 

§ 9. ВЛИЯНИЕ НА КРИВИНАТА И НА ДРУГИ ФАКТОРИ ВЪРХУ 

НАЛЯГАНЕТО НА НАСИТЕНИ'FЕ ПАРИ. УРАВНЕНИЕ НА ТОМСЪН-Г ИБС , 

В предишните параграфи беше разгледана подробно зависи
мостта на налягането на наситените пари Е само от темлерату
рата Т. Обаче опитът показва. че величината Е зависи осв'ен от 
Т (тази зависимост е най съществената) още и от формата на 
повърхностrа н.а течната и rвърдата фаза (капки, кристс1ли\, при
съствието на разтворени примеси в тях и наличието на елек

трични товари. Следователи() в общия случай 

(9, 1) Е=Е(Т, r, k, q), 

където r е радиусът на кривинага, k - концентрацията н,1 при
месите, q - електричните товари. 

Разглеж 1ането на по-общата зависимост (9.1) има голямо 
значе.ние за физиката на обра ~уване на облаците в атмосферата, 
защото в естествени условия участвуват всички изброени по-го
ре фактори. В метеорологи:iта налягането на наситените пари над 
равна повърхност от дестилирана вода, която ще означаваме с 

Еоо , е прието за основна величина. Към нея се прави корекция 
за кривината и другите факт"ри. 
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9.1. ВЛИЯНИЕ НА КРИВИНАТА , 

Да разгледаме три вида водни повърхносrи: изп1?~нала (r><1); 
равна (r= оо) и вдлъбната (r<O) (фиr 9,7). Една молекула, коя
то се намира на повърхността, взаимодействува с останалите. 
Означаваме радиуса на сферата на това взаимодействие с а. Как.-

а 

i'>O 

(Шlll- .JOlta 11а b.1au,чoi1el-cmдt1!' 

Фиг. 9,7. Къ~ обяснението на зависимостта на налягането на наситените пари 
от формата, на повърхността 

то се вижда от (фиr. 9,7), при изпъкнала повърхност в очерта
ната сфера попадат по-малък брой молекули от течността, а при 
вдлъбната - по-голям, отколкото при J:Jавна. Поради това откъс
ването на молекулата от течността при изпъкнала повърхност .е 

облекчено, а при вдлъбната затруднено в сравнение с това при 
,равна повърхност. Това води до следното съотношение между 
налягането на наситените пари над изпъкнала, равна и вдлъбна
та повърхност: 

(9.2) 

За процесите в атмосферата е важен случаят на изпъкнала 
повърхност, защото такава е повърхността на водните капки. За
висимостта между налягането на наситените пари· Е и радиуса 
на капката r ta именно Ег >Еоо) се извежда по следния начин с 
помощта на условията за термодинамичното равновесие между 

течността и газообразната фаза. 
Нека разгледаме условията за равновесие на една система, 

която се състои от пара и водни капки. В общия термодинами
чен потенциал на такава система трябва да влиза работата, коя
то е необходима за превръщане на течността в капки с радиус 
r. Тази работа се определя от увеличението на повърхностната 
енергия. Ако cr е коефициентът на повърхностното напрежение 
на течността (в нашия случай водата), s - повърхността на 
капката и п - броят на капките, общото количество повърх
ностна енергия за всички капки ще бъде 

(9,3) F=cr sn. 
Нека използуваме по-нататък за опростяване на извода спе

цифичния термодинамичен потенциал g, пресметнат за единица 
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маса вещество и изразен в единици за работа. Тогава общият 
термодинамичен потенциал на системата, която се състои от па

ра и капки, ще се даде с 

О=gп тп +gв mв +F, 

където mп т. gп , иgв са съответно масите и термодинамич
ните потенциали на парата и водата. 

Нека допуснем сега, ч~ в системата има една капка (п = 1) 
и че dm грама пара са се кондензирали и са преминали в течност 
върху тази капка, като при това са увеличили нейната повърх

ност 

s=4тс r2 

с 

ds=8ттrdr, 
.а нейната маса tn8 с 

dmв = d( +1tpк r3
) = 41Ч)к r2dr, 

където рк е плътността на течността (капката), а r - радиусът 
на капката. При този процес термодинамичният потенциал на сис
темата ще се измени и ще стане 

{9,4) 

Общата маса на водата при такъв фазов преход остава пос
тоянна и равна на 

тп +т. =m = const 

и 

dтп +dтв =0. 
Като заместим в (9,4) dтп = -dтв и като вземем пред вид, 

че условието за фазово равновесие на системата е dO=O, ще по
лучим 

(9,5) 

-gп drr.,в +gв dтв +dF=O. 

Този израз може да се напише във вида 

dF 
gп-gв =~ 

в 

Тъй като при n= 1 от (9,3) 

и 

ТО 

(9,6) 

dF=cr ds=8тccrrdr 

dF 81t а r dr 2а 
dr=~-

2а 
gп -gв =-- · 

Рк r 
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При равна повърхност, когато r -+ оо, 
2а ' 
~- -+ О И (gп)оо=gв • 

Рх r 

Като вземем пред вид кривината, получаваме 

2а 
(g0)r=gв+ ~-

По такъв начин промяната на потенциала на парата при из
пъкнала повърхност в сравнение с равна повърхност ще бъде 

(9,7)' 

Изразът (9, 7) показва, че за фазовото равновесие на една 
система, която се състои от к-апки, е необходимо някакво увели
чение на специфичния термодинамnчен потенциал на газ(юбрq,з
ната фаза (парата), което зависи от радиуса на капката. Колкото 
са по-малки капките, толкова е по-голямо това увеличение. Тази 
поправка може да се определи количествено по следния начин. 

За изотермен процес изменението на термодинамичния потенциал·е 

dO =Vdp. 

Тъй като от уравнението на състояниетв специфичният обем 
н& парата е 

V=R 0 T/p, 
а О се изразява в меха~шчни единици, 

(9,8) . 

Следователно разликата - на специфичните потенциали, които 
влизат в лявата част на равенството (9,7), може да бъде изразе
на като разлика на интегралите, взети в грг.ници от р=О до р= 
= Е, tE, е налягането на парата над капака с радиус на криви
ната r) и от р=О до Р=Еоо (Еоо е налягането на парата над 
равна повърхност): 

(9,9) (g0 ), - (g 0 ),~RJ (Z' -:: -z~,: )-R0 Tln :~ . 

Като сравним (9,7) и (9,9), намирам-е 

(9,10) Е 2а 1 1 ln _е__=-~~ -=с - . 
Еоо Рк Rn Т r r r 

Изведеното уравнение (9, l О) се нарича формула на Томсън 
(Келвин) и е получено от него в 1870 г. по друr начин - въз 
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Qснова - на експериментални да~ни при издигане на течности в ка

пиляри. 

При Т=273° K(t=0° С) за водата 
cr=0,075 J/m2

, Рк = 1 g/cm3, Rп =0,46 J /g.deg. 
Затова за сг се получава 

2а 2.75 l 2 l0- 7 
Сг = Рк R-;;T~ 4,6.106.273 = ' ' cm. 

От (9,10) получаваме 

(9, 11) 

При r• cr ,_., 10 7 вместо (9, 11) може да се иэпслзува приближе 
ната формула 

(9,12) 

, Cr 
която се получава от (9, 11 ), като разложим е-г- в ре.1. и се ог-

раничим с втория член. От (9,11) и (9,12) се получава 

(9,13) 

От табл. 9,2 се вижда, че при r > l0- 4 cm=l µm практически 
Ег =Еоо , Обаче при малки капки (r<l0- 5 cm) трябва да има 
твърде голямо пресищане, за да не се изпаряват капките, т. е 

да има стабилно равно веси е в системата пара-капки. 
Ше отбележим също така, че данните от табл. 9,2 при 

rLl0-6 cm не са точни, защото при такива малки стойности на 
r повърхностното напрежение cr зависи от r, а това обстоятелст
во не е отчетено в (9,11). Качествените изводи за необходимост
та от големи пресищания при малки r обаче са верни. 

Таблица 9.2 

Налягане на наситените пари Е г , при различни стойности на г 

r cm 10 7 10-• н,-, 
1 . 

10- • 10-а 

Ег /Е00 по 9,11) 295 112 ,8 101.2 100,l 100,01 

Er /Е00 ПО (9,12) 220 11 2, 0 101 ,2 100, l 100,01 

9.2. ВЛИЯНИЕ НА ЧУЖДИТЕ ПРИМЕСИ (РАЗТВО РЕН И ВЕЩЕСТВА) 

Да означим налягането на наситените пари над ра :ат вор с Ер 
Установено е , че силите на сцепление на откъсващите се водни 
молекули от молекулите на разтвора са по-големи от тези при 
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дестилирана вода. Вследствие на това при една и съiца темпера
тура Ер' <EoQ. Въвеждайки д Ер = Е оо-Ер , ще имаме Ер = Еоо -
- д Ер , където д Ер ще предс.авлява поправката, завиr,еща от 
концентрацията k. Обикновено последната се дефинира с отно
шението 

(9, 14) k= _!!___' 
N+n 

където п = ____!!!:__ , N= ~ , т и М са масата на разтвореното 
µ1 µ2 

вещество и разтворителя, µ1 и µ2 - молекулните им тегла. 

Следователно п и N са грам-моловете на съответните вещества. 
Съгласно емпиричния закон на Раул, който може да се из

веде и теоретично, при "идеални разтвори" и слаби концеитра• 
ции 

(9,15) 

Тогава 

(9,15') 

а при N• n 

(9,16) 

N 
Ер = -N Еоо . 

п+ 

9.3 . ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ТОВАРИ 

В естествени условия облачните капчици често се оказват 
електрически заредени. Това обстоятелство, както показва теория
та , води до намаляване на налягането на наситените пари над 

такива капки и следователно до улесняване на кондензацията 

върху тях. Ако с q означим товара на капката, а с Егq наляга
нето на насите ните пари над капки с радиус r и товар q, съглас
но Дж. Томсън 

(9,17) 
cq 2__ Cq 

Е Е - г.- = Еоо е г ,-..- ' 
rq= r е 

където Ег се дава с (9,11),а 

q2 
с - ~~'c=-----=-

q - 87tp
8 
Rп Т 

7,5.10- 30 cm4, 

l(0raтo капката има един елементарен товар и Т=273° К. 
Приближената формула, която се получава от (9, 17), ще има 

вида 

(9 , 18) Е =Еоо( 1 + !!___ - ~ ) r,q т т4 
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Както се вижда от (9,17), поправките към Еоо за кривината 
и за товара имат противоположни знаци. При r -- О втората по
правка може да се окаже значително по-голяма от първац, То

гава може да се •остигне дори до Er,q< Eoo. С увеличаването на 

7 
6 
5 

4 
з 

2 

1 

1\ 

' 12 ~- --· 

r тя намалява и при r> 1 о--;: 

cm винаги основно значение има 
първата поправка, т. е. равно

весие се достига само при Er =Е= 

Зависимостта :~q, дадена 
с (9,17), е представена графично 
на фиг. 9,8 с пунктир при q=l е. 
Както се вижда, пунктира
ната кµива има максимум при 

r= 10- 7 
- 10 8 cm, равен на 

400%. Това означава, че капки 
т-8 1о-7 10°6 ю-5 ю ;; lg7' с такива размери при такова -

Фиг. 9,8. Налягане на наситените 

пари над електрич~ски заредена 

капка 

/ - формула (9,11), 2 - формула (9,17) при 
q = le 

четирикратно пресищане са жиз

неспособни, могат да растат 
по-нататък и при по-малко пре

сищане. При r> 1 о-7 cm елек
тричният товар практически не 

оказва влияние. 

При съвместно действие на трите фактора, отчитайки и зна
ка на поправките, можем да напишем 

(9,19) 

или 

(9,20) ( сг cq п ) Е=Е ехр ~ - ----
00 r r4 N 

и съкратено 

(9,21) ( 
сг cq п ) 

Е=Е 1+~ - ---- . 
"" r r4 N 

По такъв начин явният вид на зависимостта (9,1) е разкрит. 

§ 10. ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА НА ХОМОГЕННОТО ОБРАЗУВАНЕ 
НА НОВА ФАЗА. СКОРОСТ НА ОБРАЗУВАНЕ НА ЗАРОДИШИ 

Получаването на течна вода (капки) от водна пара се нари
ча кондензация. Прякото преминаване на парата в твърдо състо
яние (лед) в метеорологията се нарича сублимация. (Във физика
та сублимация се нарича преминаването от твърдо в газообразно 
състояние.) Кондензацията и сублимацията на водната пара в ат
мосферата имат огромно значение, тъй като по този начин се об-
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разуват облаците и валежите. Поради това тези процеси са ста
нали обект на изследване в метеорологията още през миналия 
век. Независимо от това, че са били установени редица законо
мерности, на които се подчиняват тези процеси, правилното им 

физическо обяснение е дадено едва през последните 2-3 десе
тилетия. И в днешно време в много страни, включително и у нас, 
тези процеси са все още обект на интензивни изследвания. 

Да разгледаме в началото как протичат кондензацията и суб
лимацията в чисти условия, в хомогенна изходна фаза, без учас
тието на други фактори. Това е необходимо, за да се разберат 
особеносrите на процесите, протичащи при реални условия в ат

мосферата. 

10.1. ХОМОГЕННА КОНДЕНЗАЦИЯ 

Съгласно резултатите от предишните параграфи общо усло
вие за кондензация или сублимация на парата е 

е>Е, . 
където е е налягането на парата в разглеждания обем, а Е ·
налягането на наситените пари над равна водна или ледена по
върхност при същата температура. Това условие е необходимо, 
но то не е достатъчно. 

Действително при съществуване на течна или твърда фаза 
в парата кондензация ще започне, щом е>Е. Това условие е 
достатъчно още и при наличие на чужди частици, чиято темпе

ратура е по-ниска от точката на оросяване. Тогава молекулите 
на парата се отлагат по стените на частиците, като образуват в 
началото тънка водна ципL 

Но в хомогенна водна пара, както показва класическият 
опит в Уилсонова камера с пречистен и обезпрашен влажен въз
дух , образуване на нова течна фаза (капки) не настъпва веднага , 
след като е>Е. Едва при осемкратно пресищане (относителна 
влажност /=8(0 %), получено чрез адиабатно разширение и ох
лаждане на въздуха в камерата, в него се образуват значителен 
брой водни капчици, които се наблюдават като мъгла. 

Съгласно съвременната теория за образуване на нова течна 
фаза в хомогенни водни пари вследствие на случайни флуктуации 
на плътноста на преситената пара се образуват комплекси от мо
лекули. Поради това, че при свързването на молекулите се от
деля скрита топлина на кондензация, някои от комплексите се 

разрушават. Обаче някои по-големи комплекси от моЛ"екули се 
запазват и остават в равновесие с преситената пара . Такива имен
но комплекси при увеличение на пресищането могат да служат 

за зародиши на новата капка. Те ттредставляват м икроскопични 
капчици. Ако считаме, че те имат сферична форма , техният радиус 
трябва да д:'О Стигне някаква критична големина rкр , за да остане 
капчицата в равновесие с парата. Този критичен радиус зависи от 
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пресищането и температурата и се дава с формулата на Томсън, 
наречена по-късно формула на Томсън-Гибс, тъй като термодина
мичният и извод е даден от Гибс (следва от (9,10)): 

(10;1.) 
2о 

Гкр-------.,Е,-

R r pk г, ТIП--· 

Е"" 

Cr 
--Er . 

ln 

Критерият за стабилност на една система от преситени водни 
пари е работата за образуването на един критичен зародиш-капка, 
за първи път изведена по термодинамичен път също от Гибс. 

Работата за образуването на един зародиш-капка в хомоген
на водна пара се лава с разликата от термодинамичните потен

циали на системата след и преди образуването на зародиша. 
Термодинамичният потенциал на хомогенната водна пара е 

(10,2) 

където N е броят на молекулите в газовата фаза, а µ - хими
~:еският потенциал* на газовата фаза, отнесен за една моле~ула. 

След образуването във водната пара на течен зародиш-капка 
термодинамичният потенциал ще стане 

(10,3) 02=(N--v-) µ+ - v- µ1 +4ттr2сr, 
Vf Vf 

- 4 
където v е обемът на новиязародиш, т. е. v= 3 ттr3;v1 - обе-

мът, който се п.ада на една молекула в течността; 4тcr2cr - по
върхностната енергия на зародиша-капка; µ1 - термодинамичният 

потенциал на водата. 

Разликата в термодинамичните потенциали, която дава рабо
тата А0 за образуването на зародиша-капка, е 

(10,4) A 0=02 -G1 = -(µ-µ/) -
3

4 ~ r3 +4тcricr=Л 00• 
vf 

От условието за равновесие на газовата и течната фаза 

се получава 

(10,5) 

d(Л Оо) 

dr 
О при dd:2°JJL <0 

2а V / 

µ-µ/ =-,-

Като заместим (10,5) в (10,4), се получава работата за обра
зуване на устойчив зародиш-капка, който е в равновесие с парите: 

(10,6) А 4 2 
о= 3 тсr cr. 

'!' В този случай химическият потенциал е . термодинамичният потенциал. 
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Като заместим r от израза на Томсън-Гибс в израза за А 0 , полу
чаваме работата за образуване на зародиша в зависимост от тем

Е 
пературата Т и пресищането r • 

Е°" . 

( 10,7) 

Образуването- на зародиши в хомогенна преситена фаза е 
един типичен флуктуационен процес. Според Фолмер и Вебер ве
роятността за образуването на един зародиш, · а следователно и 
скоростта за неговото образуване, е пропорционална на e- A0/k т, 
където k е константата на Болцман. Под скорост на образуване 
на зародиши / се разбира броят на зародишите, които се образу
ват за една секунда в единица обем, и според Фолмер 

( 10,8) 

където за парата константата К = 1025• Тя е определена от Фар
каш и независимо от Оrрански и Каишев по кинетичен път. 

Формулата (10,8) показва, че броят на образувалите се за
родиши е эначителен, когато A0-.,kT. Така например при дву-

( 
Е . 

кратно пресищане Е~ = 2, / = 200%) I= 1СГ69 , т. е. в 1 cm3 се 

образува един зародиш . с радиус 2.10- 7 cm в течение на 1062 го

дини, при чет~•рикратно пресищане ( ;~ =4, f= 400%) -: един 
зародиш ?а 1 s в 1 cm3, а при петкратно (/=500%) - 108 заро
диша за 1 s в 1 cm 3 и т. н. Следователно за спонтанна хомоген
на кондензация е необходимо многократно пресищане на парите, 
каквото в атмосферата никога не се среща. 

Тези изводи се потвърждават и опитно в Уилсонова камера. 
Така например при степен на разширение на обема на камерата 
1,4 пъти се създаыа 1 О-кратно пресищане, което води до образу
ване на мъгла (водни капчицИ\ в камерата, която ясно се вижда. 
Тъй като в каме~:,ата няма други чужди центрове на кондензация, 
ролята на такива могат да изпълняват само собствени комплекси 
от молекули. Колкото пресищането е по-голямо, толкова по-ма- · 
лък е критичният радиус на зародишите според формула ( 10,1 ). 

10.2 . ХОМОГЕННА СУБЛИМАUИЯ 

Нека се запознаем сега с въпроса за образуването на леде
ни кристали в хомогенна водна пара. Известно е, че лед при тем
пература, по-висока от 0°С, не може да съществува, но водата 
може да бъде преохладена до значителни отрицателни те:vrпер~-
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тури. Наистина това нейно състояние е неустойчиво, но то се 
среща твърде често в атмосферата и, както ще видим, играе ог
ромна роля в образуването на облаците и валежите. 

Ледени кристали могат дi:ГСt' получат в хомогенна водна па
ра при охлаждане чрез пряка сублимация. За това обаче са не
обходими специалн~ условия на пресищане и температура на 
водните пари. Как се получават тези условия? 

Условията за фазово равновесие на водата се дават чрез фа
зовата диаграма на водата (фиг. 9,6). Както беше казано, тя иqо
браэява графично зависимостта на налягането на наситените вод
ни пари от температурата при различни равни изпаряващи по

върхности. Клонът ОК, който е при f>00 С, дава равновесието 
между водната пара и водата. При {<() 0 С зависимостта на _ на
ситените водни цари от температурата се представя от . двата 

клона ОВ' и ОВ съответно спрямо ледена повърхност и преохла
дена вода. Кривата на топене на леда е OL . 

Ако водната пара се охлади изобарно под 0°С по посока 
на стрелката от т. 1 на фиг. 9,6, най-напред се пресича кривата 
ОВ', т. е. областта на устойчивост на твърдата фаза, и след това 
ОВ - обла стта на устойчивост на преохладената течна фаз а. 
Следователно парите най-напред се насищат спрямо ледена по
върхност и след това спрямо преохладена вода. По такъв нач и н 
предварително сме склонни да приемем , че най-напред се полу
чава твърдата фаза, която е по-стабилна. Течната фаза не е ста
билна и трябва да се превръща винаги в стабилна фаза. 

Опитните данни обаче показват, че в тази температурна об
ласт най-напред се получава нестабилната, течната фаза, която 
се явява междинна, т. е. вероятността за нейното получаване се 
явява по-голяма от вероятността за получаването на твърдата фа
за. В това преминаване през межд инна фаза Оствалд открива ед
но ново правило на фазовите преходи в природата - т. нар . 
стъпално правило, изведено за първи път количествено от Стран
ски и Тотоманов въз основа на теорията за образуване на заро
диши. Това правило определя минимума на необходимата енергия: 
за осъществяването на предпочитания процес, т. е . образува нето 
на течна или твърда фаза от преохлажда нето на водните пари . 

От теорията на образуване на зародиша следв ~ . че при н а
ситено състояние (Erk / Е== 1) работата за образува н е на зародиш 
А0 клони към со; В този случай не ~ възможно образуване · на 
нова фаза. За да се получи нова фаза, трябва да има пресища
не на парите, т. е. Erk ; Е;=> 1. 

От теоретичнит е изрази за работата за образуване на зароди
ши (течни и кристални) се nолуча 1,а възможността да се пост ро
ят криви в (ЕТ) - ди;;грамата, които изра зяват хода не на насип
ните водни па ри, а на крит и ч но то пресищане спрямо леден а по

върхност и п реохладена течн ос т , при което се образува нова фа

за . (pecn. твъ ;;, да или течна). Ед ва тогава може да се говори ка-

3()0 



къв ще бъде първичният продукт при охлаж.11.ане на водните па
ри под 0°С. С тази стойност на критичното пресищане се опреде
ля и критичната работа, необходима за образуване на зародиша. 
Като се !'lаправят пресмятания при някои опростявания, се получа
ва, че -11едени кристали, образувани като първичен продукт от 
охлаждането на хомогенни водни пари, могат да се образуват 
{:амо при температури, по-ниски от около -65° С. Над тази тем
пература първичният продукт от охлаждането на хомогенни вод

ни пари ще бъде винаги преохладена водна капка. 
В своите експерименти през 1941 r. Регенер е наблюдавал 

пряко образуване на ледени кристали в Уилсонова камера само 
при много ниска тампература и пресищане от порядъка на 1000% 
относителна влажност и повече. 

Образувалите се като първичен продукт тримерни кристали 
се уголемяват по-нататък посредством дифузия на парата към 
-гях. Процесът на растежа на кристали във водни пари е добре 
изучен теоретично и експериментално. Така например опит,.те на 
Хелмут Вайкман (1951 r.) показват, че при малки пресищания ле
дените кристали израстват в правилна форма, като шестоъгълни 
плочки или шестостенни призми (съответно по вторичните оси и 
по главната криtталографска ос). При големи пресищания се об
разуват кристали със сложна форма, в основата на които стоят 
снежните дендрити (звезди). 

При обяснението на тези закономерности се изхожда от рав
новесната форма на ледения кристал (шестостенна призма), тем
пературата, пресищането и теченията около кристала. 

Според съвременните схващания един кристал расте чрез 
образуване върху неговмте стени (при малки пресищания) на дву
мерни кристални зародиши. Това са с~учайни комплекси от моле
кули, които при съответно пресищане се разрастват и покриват 

цялата стена. Така слой след слой кристалът нараства. Когато 
върху стените на кристала има грапавини (стъпала, цепнатини и 
др. с молекулярни размери), израстването му става по-лесно, за
щото върху тези дефектни места на кристалната повърхност по
здраво се притъкмяват водните молекули . 

. При по-големи пресищания нарастването на кристала става 
чрез образуването на тримерни зародиши по ръбовете и върхове
те оо кристала. Това е така, защото градиентът на концентрация
та на парата около кристала, а заедно с това и дифузионният по
ток на парата към кристала, е по-голям около ръбовете и вър
ховете му, отколкото по стените му. По този начин се образуват 
сложни форми (дендрити). 

Поради различните условия на температура и пресищане в 
атмосферата (облаците) и различ11ата структура на въздушните 
течения се получава голямо разнообразие във формите на леде
ните образувания. Въпреки това разнообразие всички ледени кри
стали, за нэ.чало на които служи шестостенна призма, могат да 

бъдат разделени според своите форми на растеж на три главни 

301 



групи (фиг. 9,9) : 1) шестостенна призма (стълбче) - молеl(~,rщте 
се о_тлагат предимно на базичните стени и кристалът paci:r;e . по 
направление на главната кристалографска ос; 2) шестоъrълна 
плочка - молекулите се отлагат предимно на страничните . ст,ени 

, 

~~* f 2 

Фиг. 9,9, Схема на основните фор,IИ на ледените кристали 
1 - ст~;.лбче, 2 - плочка, 3 - звездичка 

(призматичните) и I<ристалът расте по направление на странични
те оси; 3) дендритен кристал (ледена или снежна звездич!<а) -
симетрично от върховете се образуват разI<лонения, по които рас- . 
тат нови плочки и призми. 

§ 11. ЕСТЕСТВЕНИ КОНДЕНЗАЦИОННИ И КРИСТАЛИЗАЦИ ,)ННИ 

ЯДРА В АТМОСФЕРАТА. СВОЙСТВА НА ЯДРАТА 

Както беше показано. за да се осъществи спонтанна хомо
генна I<ондензация на водни пари, е необходимо многоI<ратно пре
сищане. Класическите опити в I<амерата на Уилсон показват , че 
ако чист (без прах•) въздух съдържа йони на атмосфернит е га
зове, спонтанна кондензация на водните. пари настъпва при по

малко пресищане (f=400% при отрицателни йони и /=600 % при 
положителнл йони). При обиI<новен въздух. взет направо от ат
мосферата, кондензация настъпва при незначително пресищане, 
малI<о над 100%. Тези опитни факти са били известни още в 
края на миналия век, но правилно· теоретично обяснение те полу
чават значително по-късно, когато се създават представите за 

същността на фазовите преходи на водата. 
Разгледаните опитни факти, от една страна, и наличието на 

облаци и валежи при съществуващите неголеми пресищания в ат
мосферата, от друга, показват, че в атмосферата съществува ня
какъв катализатор, който значително улеснява процеса на I<онден

зацията. Ролята на' такъв катализатор изпъшrяват т. нар. конден
зационни ядра. Това са миI<роскопични частици в атмосферата 
(твърди, течни и газообразни) с размери, близки до критичните 
за нова фаза ( 10- 7 <r< 10- ~ cm), при съществуващите темпера~ 
тури и пресищания на водната пара в атмосферата. 

Следователно в атмосферата кондензационният процес про
тича не в хомогенна, а в хетерогенна среда - въздух и водна 

пара с чужди примеси. Течыите част,щи, които представляват 
разтвори на соли, киселини и др., са тточти готови зародиши на 
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новата течна фаза. Твърдите частици, които се омокрят от вода, 
се покриват с тънка водна ципа, а ако са разтворими във вода, 

се превръщат пак в капчици от разтвори. И в единия, и в дру
гия случай тези ядра играят една и съща роля. Поради това ме
ханизмът на образуване на първични устойчиви асоциации от мо
лекули-зародиши, при който е необходима значителна загуба на 
енергия, се избягва . В този случай е необходима само енергия 
за по-нататъшно нарастване на ядрото до големината на необхо
димия зародиш, който се намира в равновесие с преситената вод
на пара и е способен да нарасне до облачна капка. 

Чуждите примеси в атмосферата, които могат да играят ро
лята на кондензационни ядра, се разделят на следните групи: 

1. Течни частици (микроскопични капчици), които се полу
чават от разrварянето във вода на силно хигроскопични вещест

ва (твърди частиц·1) от типа на NaC!, MgCI2, MgSO4 и др. Те са 
най-активни кондензацио1ши ядра. Механизмът на тяхното дейст
вие като кондензационни ядра беше изяснен при действието на 
разтвори (§ 9) и се изразява в понижение на критичното парно 
налягане над разтвора в сравнение с чиста вода. Това показва, 
че при наличие на такива ядра в атмосфера I а е необходимо по
ниско критично парно налягане (отговарящо на големините на 
ядра1 а), за да се извърши кондензационен процес. 

Тук трябва да се отбележи, че ако· парите не са достигнали 
насищане над равна водна повърхност при дадената температура, 

т. е. /<1000/о, върху ядрата ще се образуват зародиши на водни 
капки, но те няма да нараснат до облачни капки. Затова е не-об
ходимо нал>1rането на водните пари във въздуха да бъде по го• 
,1ямо от необходимото за тяхното зараждане. Това к•ато правило 
се осъществ,ша в атмосферата при f = 1О1-1020/о, или пресища
не Лf = 1-2 %, което често се среща в естествени условия. 

2. Твьрдu частици, неразтворими във вода, но напълно или 
отчасти омокряеми от вода. При пълно омокряне те се покриват 
изцяло с един или няколко молекулни слоя вода във форма на 
водна ципа. При частично (непълно) омокряне водната ципа не 
обхваща цялото ядро, а сам) част от него във форм,на на лунич
ка (фиг. 9,11 ). За степен на омокрянето се въвежда ъгълът на 
омокря нето r.p, сключен между повърхността на водата и подлож
ката (ядрото) (фиг. 9,11). Ясно е, че при r.p=0 1 ще им1 пълно 
омокряне, а при r.p= 180° - пълно неомокряне на ядрото. 

В атмосферата се срещат и твърди неразтворими и неомо 

кr,яеми частици, като частици от SiO 2 (пясък), различни видове 
глини (каолин и др.), СаСO3 , CaSO4 (гипс), въглища и др. , които 
действуват като ядра при сравню eJiнo ниски температури. 

3. Газообразни ядра. Те' могат да бъдат йонизирани и не
утрални. Газовите реакции в атмосферата създават ядра - оки
си на азота (NO, NO2, NO3), озон, моJiекулите на който способ
ствуват за окисляването на NO3 и SO2 до получаване на uчасти
ци гзотна (NHO 3 ) и сярна кисеJiина (H2SO4 ) киселина. Ионите. 

303 



н_а хлора от морската вода фотохимически образуват частици на 
солната киселина (HCI), а йоните на амоняка (NH3), които се обра
зуват при разлагането на органични вещества, образуват конден
зационни ядра в:реакция със сярна и солна киселина. 

Фиг. 9, \О. Тече Е зародиш - лу
ничка върху сферично ядро 

Фиг. 9,11. Ъгъл на омокряне 

§ 12. ПРОИЗХОД НА ЯДРАТА В АТМОСФЕРАТА 

Кон ден за ц и о н ни. ядра. Поради решаващата роля на 
кондензационните ядра в процеса на фа,зовите превръщания на 
водата в атмосферата те са били обект на изследване още от
давна. Така например още през 1879 г. Айткен с помощта на 
построен от него брояч определя концентрацията им. Още пър
вите измервания показват, че в атмосферата има голямо количест
во такива ядра, а концентрацията им зависи от физикогеограф
ските и метеорологичните условия и се изменя чувствително с 

височината. Огромният брой експериментални работи, извършени 
от началото на ХХ в. до наши дни, дават много ценни резултати 
за свойствата и произхо.1:а им. 

Оказва се, че практически почти всички микроскопични твър
ди и течни частици в атмосферата играят ролята на конденза
ционни ядра при подходящи условия. При подходящи пресища
ния на водната пара те стават центрове, върху които кондензира 

водната пара. Изключение правят само неомокряемите и масле
ните частици. Броят на активните ядра завием от пресищането 
на парите - в атмосферата или в уреда, в който се наблюдава 
образуването на водните капки върху ядрата. 

Обикновено се различават следните видове кондензационни 
ядра: 1. Най-малките »ядра на Айткен" (5.10- 7 <r.c::::=2.10- 5 cm) 
са ефективни при големи пресищания на водните пари, от поря
дъка на 200%. В атмосферата при съществуващите малк~ преси-
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щания те много рядко стават активни центрове на кондензация. 
2. Големи или много големи ядра, които се наричат поняко

га „метеорологични" или „облачни" и са доста активни в атмо
сферата (2.10 5 <r:::= 10 4 cm). 

3. Гигантски ядра (10- 4 <rL10-3 cm), които са малко на 
брой, но . имат голямо значение при образуването на големите кап
ки в облаците, които след това нарастват до големи облачни 
капки чрез коагулация. Макар и с. малка концентрация, средно 
около 10 на 1 ,11итър, те играят важна роля във физиката на об
лаците и по-специално в коаrулационнот9 и турбулентното уго
лемяване на капките в облаците. За гигантските ядра е установе
но, че при силен вятър и морско вълнение тяхната концентрация 

над моретата и океаните силно нараства. Те се пренасят от въз
душните течения дълбоко навътре в континентите. 

Важен е въпросът за произхода на кондензационните ядра. 
Засега съществуват главно две основни групи 'от хипотези: 
1) морски произход и ~) континентален произход. 

Най-големите разтворими ядра, които са от значение за кон-
дензационния процес, попадат в атмосферата от повърхността на / 
моретата и океаните. Това става при разрушаването на водните 
ципи на въздушните мехурчета, които се намират в морскаrа пя-

на и по повърхността на водата. Този процес подробно е бил 
наблюдаван и фотографиран от Дей. От такова мехурче с радиус 
0,4 cm могат да се образуват до 300-400 малки капки с радиус 
10 5 до 10 4 cm. След изпаряването си те дават частици от со-
,1и - това са големи кондензационни я,дра. Тези ядра могат да 
се разпространяват с вятъра далече в континентите.Броят на та-
кива частици е твърде променлив дори в морски климат. Как-
то показват наблюденията, концентрацията на капките в най-дол-
ните и най-стари облачни слоеве е от 10 2 до 10 3 cm- 3 и съот
ветствува на концентрацията на метеорологичните ядра над вод-

ните басейни. Това съвпадение се явява като аргумент в полза 
на този механизъм за образуване на метеорологичните ядра. 

Шо се отнася до континенталния произход на част от кон
дензационните ядра, възможни са следните източници: 1) прах от 
земната повърхност при силен вятър и прашни бури - това са 
предимно нехигроскопични частици, които са малко активни ; 
2) частици, постъпващи в атмосферата от горски пожари и вулка-• нични изригвания. ПоследнРпе процеси са много мощни и .макар 
не непрекъснато действуващи, те внасят в атмосферата голямо 
количество газове, течни и твърди частици. Например при изриг
ване на вулкана Кракатау на 26 август 1883 г. в атмосферата 
са били из.хвърлени по различни оценки от 6,5 до 18 km3 пепел 
и други продукти на височина до 32 km и няколко години пе
пелта е била разнасяна из атмосферата от възцушните течения; 
според данни на Смитсоновия институт в САЩ през 1975 г. са 
регистрирани в целия свят 15 вулканr~чни изригвания, от които 
3 дълготрайни. Промишленото замърсяване на въздуха, макар и 
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постоянно действуващ в определени райони от земната повърх
ност източник на ядра, не е решаващо, защото голямото индуст

риално замърсяване на атмосферата през ХХ в. не е довело до 
съответно увеличаване на количеството на , валежите в индуст

риалните райони. 

Освен тези хипотези някои изследователи смятат, че косми
ческият прах и продуктите от изгарянето на метеорите могат да 

служ:ат като ядра. Други изследователи, например австралиецът 
Боуен, са намерили известна корелация между районите от атмо
сферата с повишено съдържание на космически прах и количест
вото на валежи в тези райони. Тези хипотези обаче се нуждаят 
от по-нэтатъшно проучване. 

К ри с та лиза ц и о н ни ядра. Естествените кристализа
ционни (ледени) ядра са твърди, неразтворими или отчасти разтво
рими кондензационни ядра, които улесняват замръзването на об

лачните капки при постепенно понижение на температурата под 
нула градуса. Върху такива ядра е възможно, особено ако те 
имат повърхностна структура, близка до тази на леда, при: ниски 
температури (под - 30° С) да се отложи лед пряко от водната 
пара ( сублимация). Този процес обаче е твърде рядък в атмосфе
рата. По-вероятно е най-напред върху частицата да се образува 
преохлгдена вода, която след това при понижение на темпера
турата да замръзне и да се образува ледена частица. Така че 
кристализационните ядра или се съдържат в самата капка като . 

кондензационни ядра, или се полепват върху капката от въздуха 

Брайам и други автори считат (което се потвърждава и опитно), 
че замръзващите капки могат да се „взривяват" и раздробяват, 
като образуват много малки ледени частици - ядра. Мейсън с 
обла,1на камера показва, че скоростта на образуване на ./Jедени 
зародиши расте бързо с понижение на температурата до -39, 
-41 ° С и образуваната в облачна камера мъгла е винаги ледена. 
Куман и Френсис са изследвали с помощта на електронен микро
скоп ядрата, които остават след изпарението на естестuени сне

жинки. Тези частици предизвикват или суб.1имация при сравни
телно ниски температури (под --12, -15° CJ, или замръзване на 
първичната облачна кэпчица, която след тов;1 нараства като сне

жинка. Мейсън и Мейбенк са изследвали лабораторно замразява
щото действие на раз,1ични типове частици от почва и прах от 

минерали, повечето си.~икати, гл на и слюда, като са действуяа
ли върху преохладена мъгла. Най-активен се е оказал ковелитът 
(хексагонален) (при - 5° С), но най-ефективен каолинът (трик.1и
нен) със средна замразяваща температура -9° С. Частиците от 
морски пясък са се оказали неактивни като кристализаuионни 

ядра. , 
Изследванията на Изопо и сътрудници показват, че повечето 

от кристал11зационните ядра, които са ефективни под . -15° С, 
се състоят от минерални частици от .. континента.1ен произход и 

по-специално каолинови минерали. 
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Теоретичните изследвания на Кръстанов показват, че при по
степенно понижение на температурата под 0° С върху кристали
зационните ядра е по-вероятно да се образува преохладена кап
ка, отколкото леден кристал. При по-нататъшно _ понижение на 
температурата водната капка кристализира върху ядрото и се по

лучава ледено образувание, което по-нататък рас·те. Така че 
образуването на твърда (ледена) фаза в атмосферата почти ви
наги преминава през течна фаза. Тези процеси ще бъдат разгле
дани в следващите параграфи. 

§ 13. ОСНОВИ НА ХЕТЕРОГЕННОТО ОБРАЗУВАНЕ 
НА

0 

ТЕЧНА и ЛЕДЕНА ФАЗА в АТМОСФЕРАТА 

13. l. ОБРАЗУВАНЕ НА ТЕЧНИ ЗАРОДИШИ (КАПКИ) 
ВЪРХУ НАПЪЛНО ОМОКРЯЕМИ ЯДРА 

Както беше показано в предишния параграф, най-активните 
кондензационни ядра в атмосферата са течните частици (разтво
ри на соли) и напълно омокряемите от водата твърди часrици 

(метеорологични и гигантски ядра). 
Течните частици (разтворите) представляват готови подзаро. 

диши за течна фаза (капки). НапъJJно омокряемите от водата яд
ра притежават свойството да адсорбират по повърхността си 
молекули на водната пара, когато тя се намира още в ненасите

но състояние, и с така образуваната течна ципа да подпомагат 
образуването на зародиша-капка. При този процес отпада необ
ходимостта от извършването на работа за образуването на пър
вичната асоuиация от молекули (кондензационното ядро). която 
се дава с израза 

( 13, 1) А 4 2 
о=з 1trocr, 

който е същият, както този за образуване на зародиши в хомо
генни водни пари. 

При тези разглеждания обаче тряб11а да се вземе пред вид, 
че кондензационните ядра, макар и напълно омокряеми от вода-

. та, не са готови зародиши за водни капки. Необходимо е пър
вичните кондензационни ядра да нараснат до критична.та голе

мина rk, която се определя с уравнението на Томсън-Гибс, от 
която спонтанно да нараснат до об,J:Iач~и капки. В такъв случай 
ядрото не е едно дадено отнапред образувание, а в началото е 
,,подзародиш", който при увеличаването на пресищането се покри
ва с тънък вод.ен слой и нараства до критичната голеl'11ина rk , 
когато става ,зародиш, способен спонтанно да нараства до капка. 
Нек~ дадем термодинамичния извод, от който се вижда ясно ме
ханизмът за образуване на зародиш. Преди всичко трябва да се 
подчертае, че поради предполаганата пълна омокряемост на ядро-
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то зародишът обхваща изцяло кондензационното ядро. Такова 
образувание се счита като подзародиш на течната фаза, като 
1и:оциация от молекули на самата изходна газова фаза (водните 
пари). 

Фиг. 9, 1:2. Към извода на работата за образуване на зародиш -}щ1линдър с 
бутало 

Разглеждаме подзародишно сферично ядро с радиус r0• То
ва ядро е в равновесие с водните пари при налягане р0 • Радиусът 

на готовия зародиш е rk, а налягането на пр~сиrените 1:спrямо. 
него пари е Pk , rrpи което 

rk >r0 и Pk >Pu· 

При тези предпоставки"":работата за образуването на зароди
ша-капка може да се изведе с помощта на следния термодинами

чен изотермичен процес: 

а) Изпаряваме изотермно и обратимо капка с радиус 10 при 
налягане р0 на парите, с които капката е в равновесие. Тъй като 

~ 4 . 
работата за образуван е на един зародиш е 3 1t r6a, то работа -ra 

изразходвана за неговото изпаряване, ',ще се даде със същия из
раз, взет със знак минус: 

б) Разширяваме изотермично парите от~ налягане р0-; до на
лягане Pk , което отговаря на парното налягане над заро,11иша

капка с vадИi}'С rk • Извършената работа ще: :'бъде 

А = - ~"" R Т ln __J}__Q__ • 
2 ~М "" Pk 

където т0 е масата на първичното подзародишно ядро, а М е 
молекулното тегло на водата. 

в) В парите с налягане Pk посчвяме цилиндър; с бутало - t 
(фиг. 9.12), пълен с течната фаза (вода). Намаляваме налягането 

2cr 
върху буталото с величина та r~ -, поради което през полупро-

k 

пускливата стена на цилиндъра преминава пара, която се конден

зира в обем, равен на обема на капката с радиус rkl• Извърше
ната работа ще бъде 
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2а 4' 8 
А3= -pv=----,-; - 3 7t 11,= -т 7t 'kcr. 

2) Заместваме стената на:цилиндъра с друга не пропуск.шва 
стена с малък. отвор и чрез налягане върху буталото изсти
скваме . капка с радиус rk. Извършената работа ще бъде 

v C°rk 

А4= f pdv= f ~~i 41trkdrk3=4тcrkcr. 
о о 

Uялата[работа за образуването на зародиша ще бъде 

Ak = А1+А2+А 3+А4 = __ __i__ rrr2cr _ _ m_Q_RТln Ро 
3_: О М Р1г , 

· в 
. 3 7t rkcr + 4тс r~cr. 

Като имаме пред вид, че 

4 
( 13,2) nt0 =-3 1t r~P; 

In __Е!!._=_2а М_ , 
Роо Р RTro 

където Pol p'J, и Pk ! р0 е преrищането, с което ядрото ,и зароди
шът::"са в:·равновесие, за Ak~ получаваме 

(13,3) A i, = -
3

4 "r?.cr•~ _i_ те r2cr (3- 2 _l'__o__) · 
k • ;j О rk 

Акоiза~есz.им rk от (13,~) в (13,3), получаваме работата в зави
симост1,оч;пресищането р;,,/ р00 : . -
(13,4) 

· ( Р1 ) pRТln- ' -
'!._ "'6cr 3-2 __ Р'::.__ r0 • 
3 2аМ 

Лесно се: виж ца, че работата А~~ е много по-малка от рабо1 ата 
А 0 (13,1 ):· 

13.2. ОьРАЗУtJАНЕ НА ТЕЧНИ ЗАРОДИШИ ВЪРХ1 НЕНАПЪЛНО 
ОМОКРЯЕМИ КОНДЕНЗАЦИОННИ ЯДРА 

Когато при извода на работа~а за образуване на зародиш-капка се раз
,леждат ненапълно омокряеми от водата ядра, трябва да се има пред вид спе
uифичната гранична енергия между г.одложната повър х,:ост (ядрото) и конден
зираната фаза (водата). 

Флетчер ;, ~ Кръстанов-Милошев по ра злични начини п оказват, че при 

непъ.~но о~; о!{ряие заоодишът не обхеаща изцяло ядрото, а пра сферично ядро 
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се образува върху неrо като върху сферична подложка (във форма на лу
ничка) (фиr. 9, 13). 

При извода на работата за образуване на зародиш нека разгледа-
ме твърда сферична частица с радиус r0 (ядро}, която се намира във 

з 

Фиr . 9,13. Модел за образуване на 
зародиш (2) върху ненапълно омо
кряемо ядро (3); {1) - водни пари 

водна пара с наляrане р1 . Поради 
отлаrане на водни молекули от па

рата върху тази частица тя расте и 

става зародиш на водна капка с ради

ус rk. 

Нека означим газообразната, те
чната и твърдата фаза съответно с 

индексите 1, 2, 3. Тогава специфична
та повърхностна гранична енергия ме

жду всеки две фази може ца бъде оз
начена съответно със cr1, 2 , cr2,3 и cr1 .~, а 

съответните гранични повърхности с 

01,2, 02,3 и 01,3. Граничните повърхно
сти, които се явяват част от сферична

та повърхност, се дават с изразите 

(Фиг. 9,13). 

( 13,Е) 01-2=2r. rk(I -cos c:,k), 

където а 0 е ъrълът между течната и 

1върдата фаза, а c:,k - между те-

чната и газовата фаза. 

Следвайки Фолмер, изразяваме работата за ~~разуван ето на зародиш 

върху ненапълно омокряемо кондензационно ядро Au с разликата между 

изразходваната работа А8 за създаване повърхността на зародиша и спе· 

челената работа Av за създаване обема на з:~.родиша. Следователно 

(13,6) 

Работата за създа ване повърхността на зародиша с е дава с израза 

А s =01,2сr1,2+О2,зсr2,з-О1,зсr ~,з 

или 

(13, 7) 

Работата за създаване обема 1-1а зародиша е 

( 13,8) 

Обемът на зарод11ша представлява разликата от сферичните сегменти на 

течния зародиш и ядрото, т. е. 

(13,9) )-
4 3 ( 1_ _3_ _1 3 ) 

-т7t f О ~ - 4 COS IXo + 4 COS IXo • 

Наляrанията в газовата и течната фаза са съответно Р1 Р2· От уравне
нието на Томсън-Гибс следва, че 
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(13,10) 

• 

2a1,1VJ 

Гk 

Тогава работата за създаване обема на зародиша ще бъде 

[
4 1t з(l 3 1 ) 

(13,11) Av = 3 v; r k 2 - 4 cos CJ.k + 4 cos3
CJ.k -

4 7t 3 ( 1 3 1 )] 2a1,2V / 
-- - - ro - - - cosrJ. + - cos3CJ.0 · ---- • 

3 Vf 2 4 о 4 rk 

където v 
I 

е обемът, кой_то се пала на една молекула от течността. 

Величи~ ите cos CJ.o и cos CJ.k се- изразяват с познати величини (ъгъла 
на омокряне ср и радиусите на ядрото r 0 и зародиша r k ), при коеrо по

лучаваме 

(13, 12) cos CJ.o= 

където 

r 0-r k cos ср 

d 

r k -r0 cos ср 

d 

d2 =ri+г~-2r0rk cos ср. 

След извести и преобразувания се получава израз за работата за образу -
ване на зародиша-луничка върху ненапълно омокряемо ядро: 

(13, 13) 

където 

Този израз за работата :ia' образуването на 
ху ненапълно омокряеми кондензационн и ядра е 

съответни гранични условия от него се получават 

чаи за образуването на течни зародиши. 

При ср=О' от ( 13, 13) се получава 

зародиши-лунички вър

най-общ, тъй като при 
всички възможни слу-

(13, 14) 
4 2 4 2 ( Го ) Ak =з 1ta r k - 3 7ta r0 3 -2~-

- работата з:~ образуването на воден слой върху напълно омокряемо 
кондензационно ядро (13,3). 

При ср = 180° се получава 

(13, 15) 
4 

Ао=3 1ta r j, 

- работата за образуването на зародиш при напълно неомок·ряемо ядl'о 
която се 11 зравнява с тази в хомогенни водни пари ' (10,6). 

Пр11 , 0 _, оо се получава 
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13,~6) 4 ·(l 3 1 ) 
А- =-1ta,~ ---cosrn+- cos3 rn ;, 3 1..2 4 т4 т 

- работата за образуването на луничка върху равна подложка. 
Сравнението между стойностите на тези работи показва, че 

(13, 17) 

В тези формули работата може да се изрази чрез пресищането, 
като се използува формулата на Томсън-Гибс за връзката между г k и 

Ег 
lп Е= . 

Тъй като кондензационните ядра в атмосферата са. с край на голе
мина и са най-често ненапълно омокряеми, от (13,17) следва, че най-веро
ятно и най-често е образуването на облачните капкr върху таки ва ядра. 
В капката ядрото заема асиметрично положение, като „изплува" на по
върхността и. Най-активни обаче са напълно омокряемите ядра. 

Формулата ( 13,16) се отнася за равна подложка, но, както беше по
казано в § 9, кривината престава да оказва влияние върху пресищането 
практически при го > 10- 4 cm. Тогава ядрото действува като rавна подлож
ка. Когато тази подложка е напълно омокряема (ч, =0°), от (13,16) се по

лучава Ak = 0. Това означава, че напълно омокряемите големи конденза
ционни ядра в атмосферата са най-активни. Този факт определя роJJята 
на т. нар. ,,гигантски'• концензационни ядра в атмосферата при образува
нето на облаците. 

13,3. ХЕТЕРОГЕННО ОБРАЗУВАНЕ НА ЛЕДЕНА ФАЗА 
В АТМОСФЕРАТА 

Както беше изтъкнато, фазовите преходи на вода1а в твър
да фаза (лед) при естествени условия протичат в хетерогенна 
среда. Възможни са два вида процеси: преминаване от газооб
разна_ фаза (пара) в твърда (леден кристал) върху ядра, изоморф
ни на леда, и образуване на ледени кристали при замръзване на 
преохладени капки върху ядра. Присъствието на ядра улеснявэ. 
фазовия преход, обаче ядрщо трябва да има повърхностна крис
тална структура, подобна на тази на леда, или, както се казва, 
да бъде изоморфно на леда. Такива вещества са например: сре
бърен йодид (AgJ), оловен йодид (РЫ2}, меден сулфид (CuS) от 
хексагоналната кристална система и др. Лабораторни изследва
н:ия в хладилни камери показват, че върху ядра от тези вещест

ва директно се образуват ледени кристали съответно при темпе
ратури около - 5, - 6 и - 6° С. Такива ндра обаче с изоморфна 
на леда структура не са открити в атмосферата и затова хипоте
зата за сублимационните ядра е почти изоставена. Причината за 
това е, че при сравнително ниски отрицателни температури вър

ху неразтворимите или отчасти разтворимите кондензационни ид

ра е по-вероятно образуването на преохладени водни капки, кои
то впоследствие замръзват върху ядрото. По-нататък ще разгле
даме въпроса за използуването на ядра от тези вещества за из

куствено въздействие (образуване на ледена фаза) в облаци и 
мъгли. 
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Както беше установено преди, при постепенното охлаждане 
на газовата фаза при температуР,и под 0° С най-напред~ се обра
зува преохладената течна фаза (преохладена вода). Твърдата фаза 
(ледът) се образува от кристализирането на преохладената вода. 
Ако в газовата фаза се съдържат ядра, то върху тях при посте
пенно понижение на температурата по-лесно ще се образува най
напред преохладена течна фаза, която след това ще кристализи
ра. При количественото разглеждане на процеса на кристализа
цията най-важна роля играе работата за образуването на кристаJr
ния зародиш от преохладената вода върху твърдата подложка 

(ядрото) . 

• 
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ГЛАВА Х 

ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЛАЦИ И МЪГЛИ 

§ 1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МОFФОЛОГИЧНА l<ЛАСИФИНАЦИЯ 

Облаците представляват едно сfт най-интересните явления в 
земната атмосфера. На тях и свързаните с тях валежи принад- . 
лежи най-важната роля при формирането на слс,жното понятие 
метеорологично време. 

Като изменят топлинния и радиационния режим на атмосфе
рата, облаците оказват голямо влияние върху много страни на 
човешката дейност, а също така в развитието на растителния и 
жинотинския мир на Земята. Облаците, мъглите и валежите оказ
ват голямо влияние и върху различните видове транспорт и на 

първо място върху авиацията. 

По определението на Л. Т. Матвеев облак се нарича вчдима 
съвкупност от водни капки, ледени кристали или капки и кри

стали, разположена в определен обем от атмосферата и намира 
ща се на известна височина над земната повърхност. Изхождайки 
от микрофизичния строеж, принципна разлика между облаци и 
мъгли не съществува. Обаче между тях се наблюдава съществе
на разлика в условията за образуване, въздушните течвния, вер
тикалната мощност и др. 

Облаците и мъглите се образуват в резултат на кондензация 
и сублимация на водната пара и кристализация на преохладени 
капки. Облаците се образуват или поради увел ичение на общото 
съдържание на вода, или под влиянието на понижение на темпе

ратурата на въздуха. В атмосферата играят роля и двата фак
тора. В свободната атмосфера, вън от приземния слой, най-важен 
процес, който ,.'J,овежда до понижение на температурата и образу
ване на облаци , е адиабатното издигане (възходящото движение 
на въздушните маси). Понижение на температурата може да на 
стъпи също така под влияниет J на излъчване от обJ1ачните маси 
или на турбу,'l ентно смесване (вертикално и хоризонтално) . 

Наблюдаваните облачни форми дават представа за динамич
ните процеси от голям мащаб, които водят до тяхното образу
ване. И затова изучаването на облачните форми е в~жно за диа
гнозата на състоянието на атмосферата. Облаците могат да се 
наблюдават както от земната повърхност, така и с помощта на 
телевизионни камери, които се монтират на борда на изкуствени 
спътници на Земята. Такива камери обхващат големи части от 
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земната повърхност и позволяват да се изследва облачността 
едновременно в големи райони и дори в цяло полукълбо. 

Съгласно морфологичния принцип всички облаци се деля11 на 
класове, семейства, родове, видове и разновидности, като допъл-

' нително се отбелязват някои детайли и особени явления, свър
зани с тях. За международна употреба са приети латинските им 
названия (пълни и съкратени), но наред с тях се използуват и 
преводните на съответен език. 

Според съвременната морфологична класификация всички 
облаци се делят по външен вид на три класа : 

Клас а. Облаци във форма на несвързани една с друга от
делни кълбообразни маси. Развиват се във вертикално направле
ние, а при разпадане се разпространяват в хоризонтално. 

Клас Ь. Облачна покривка с хоризонтално развитие, съста• 
вена от отделни елементи, поради което долната повърхност е 

нееднородна (състои се от отделни кълба, влакна и др.). 
Клас .с. Еднородна облачна покривка, която се развива до 

плътно покритие на цялото небе. 
I3 зависимост от височината на· облаците над морско ниво и 

вертикалното им развитие те се делят на четмри семейства: 
Семейство I - високи облаци (над 6 km). 
Семейство II - средни облаци (от 2 до 6 kш). 
Семейство III - ниски облаци (под 2 km). 
Семейство IV - облаци с вертикално развитие; тяхната 

долна основа обикновено е 1-2 km над земната повърхност, а 
горната доста често достига, а понякога и надминава 12 km. Така 
че в средните ширини те пробиват тропопаузата и върхът им се 
разполага в стратосферата. Най-типичен представител на това 
семейство е летният гръмотевичен облак с вертикално развитие. 

При съвременната морфологична класификация тези семей
ства се разделят на 10 рода, а те на множество видове и разно
видности, дадени с кратки характеристики в приложението. На 
фиг. 10,I са представени някои характерни видове облаци. 

Тук ще опишем само 1 О-те основни рода облаци : 

I. [!исоки облаци 

1. Перести облаци (Cirrus, Ci) - отделни тънки, проарачни 
облаци с влакнеста структура. Те могат да имат или съвсем пра
вилен строеж във вид на успоредни нишки или ивици, или, об
ратно, техните влакна могат да бъдат разбъркани и разхвърляни 
по небето във вид на отделни петна. 

2. Пересто-кмбести облаци (Cirrocumulus, Се) - тънък 
прозрачен облачен слой, както перестите облаци; състоят се от 
отделни парцали или малки ·кълбета, а понякога като че ли от 
успоредни вълни. 

3. Пересто- слоист!:! o§_лE!JE:_(Cirrostratus, Cs) - тънка, про-

Фиг. 10, !. Някои характерн!i видnве облаци & 
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зрачна бяла облачна покривка, през която ясно се вижда дискът 
на Слънцето или Луната. Тази покривка може да бъде или едно
родна като слой от мъгла, или с влакнеста структура . . В пересто
слоистите облаци се наблюдава характерно явление - хало, . т. е. 
КQъгове окс,ло Слънцето с цветовете на дъгата, лъжливи слънца, 
долни слънца (от самолет) и др. 

II. Средни облаци 

4. Вuсо,со-кълбестu облаци (Altocamulus Ас) облачен 
слой, който се състои от редове или отделни „кълба", межд,у 
които обикновено се вижда небето. Тези редове или кълба са 
сравнително тънки и се разполагат в правилни редове или в 

шахматен ред, рядко в безредие. 
5. Васоко-слоистu облаци (Altostratus, As) - тънък и по

рядко плътен воал със сивкав или синкав оттенък, на месга не

еднороден и дори влакнест. Слънцето или Луната прозират през 
него във вид на светли петна, понякога доста слаби . 

III. ff.._ucк_u облаци. 

6. Слоисто-1л,лбеста облаци (Stratocunшlus, Sc) - облачен 
слой, r<ойто се състои от редо в е, валове или отделни елементи, 
едри и плътни, имащи сив цвят, на места доста тъмен. Sc са 
сходни с високо-кълбестите, н:.> са по-плътни и разположени по~ 
ниско. 

7. Слоисти облаци (Stratus, St) - доста еднороден, без 
правилна структура слой на ниск~ облаци със сив овят. 

8. Слоисто-дъждовна_ облаци (Nimbostratus, Ns) - нисък 
беr.зформе.н слой с тъмносив цвят, доста еднороден, на места по
светъл, като прозрачен. Под облака поняко га се образуват тъмни 
разкъсани дъждовни облаци (Stratиs fractus, St fr). 

IV. Облаци с вертикално развитие 

9. JS:ь..а.бм;.ти-f.нупе.слш)_ облаl!t!:!:._ (Сшпиlиs, Си) - плътни 
облаци с плоски и сравнително· . тъмни основи и куполообразна 
бяла и като че ли набъбваща горна част. Те се зараждат като 
неголеми бели кълба, но бързо у тях се формира хоризонтална 
основа и облакът започва забележимо да се развива във висо
чина. Отделно започват да се образуват кълба, растат и се на
трупват едно върху друго. 

10. lfgд._~иlonimbиs, СЬ), гръмотевични. 
или буреносни облаци - бързо растящи мощни вщ:оки облачни 
маси, горната част на които се „ вледенян;:_" във форма на на ко
валня, т. е. придобива кристална · структура във вид на перест 
облак (фиг. i0,2). 

Трябва да се отбележи в заключение, че всички облац11 не
зависимо от формата, строежа и друrиrе им характеристикн мо
гат да се разделят на три групи в зависимост от агрегатното 

състояние на облачните частици: 
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I. Водни облаци - състоят се само от водни капки . През 
топлото полугодие такива са St, Sc и почти всички разновид
ности на Си и СЬ в долните им части. При t < 0°C каnките са 
преохладени и облаците също се наричат преохладени. Те зае-

Ellil&k,м.X+.,~ "'' "''' , f'l 'T I i, ii)H\&&, . ,., се, . ..&t,с-
Фи r . 10,2 . СЬ с наковалня 

мат важно място в тази група. При t>0°C облаците с е наричат 
топли. Очевидно, ако долна'Га основа на облака е разположена 
под нулевата изотерма, а горната му част над нулевата изотерма, 

долната му част ще бъде топла, а горната - преохладена. Над 
София през лятото нулев·ага изотерма се намира на ок оло 4 km 
височина. 

2. Ледени облаци - състоят се само от ледени кристали и 
снежинки 6, Cs, Се). 

3. Смесени облаци - състоят се от ледени щэистали и пrе
охладенh- В'сmmr-"i<апкЙ. Обикновено т~ се наблюдават през сту
деното полуrодие (Ns, As), а СЬ и през лятото. 

Както се вижда, морфологичната класификация не е из гра
дена на строго научна основа. Поради това са наnравени опити 
за създаване на генетична класификация на облаците върху осно
вата на анализа на процесите, водещи .[I.O произхода им. Идея за 
такава класификация е дадена за пръв път от Тор Бержерон. 
Jой предлага също така и генетика-физическа класификация на 
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()блаците, която държи сметка и за микроструктурата им. Недо
статъчните данни от наблюденията все още не позволяват да се 
осъществи напълно тази идея. 

§ 2. ОСНОВНИ ФИЗИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ 
ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЛАЦИ1Е 

Както беше показано, необходимо усJювие за кондензация на 
водната пара в атмосферата и следователно за образуване на 
облаци е достигане състоянието на насищане (респ. пресищане) 
(/~ 100 %). Това може да стане единствено чрез охлаждане на 
определена маса въздух. Охлаждането на въздуха може да бъде 
предизвикано от следните причини: а) адиабатно разширение при 
вертикално издигане (охлаждане), б) турбулентен обмен, в) ра
диационно охлаждане. В атмосферата тези три фактора действу
ват едновременно. Обаче решаващата роля за образуването на 
облаците принадлежи на първия от тях. Поради това, преди да 
се спрем подробно на него, ще разгледаме накратко втория и 

третия фактор. 

Турбулентният обмен в устойчиво страцифицирана атмосфера 
води до охлаждане на въздуха в горната част на слоя, обхванат 
от това движение. Когато това е свързано с вертикален пренос 
на водна пара, която е близо до състояние на насищане, могат 
да се образуват облаци от типа на St и Sc. Но турбулентният 
обмен може да действува и в обратната посока - разрушаване 
на облаците. Той отнася капки от периферните части на образу
валите се облаци в околното пространство, където те се изпаря
ват. По такъв начин облакът постепенно се разсейва. 

Радиационното охлаждане е особено силно в онези маси 
въздух, които са богати на водна пара, кондензационни ядра и 
голямо количество други чужди частици. В резултат на това 
може да се стигне до образуването на тънка слоиста облачност 
през нощта, а също така до уплътняването на съществуващите 

вече облаци от типа на St и Sc чрез интензивното излъчване от 
горната им основа в околното пространство. 

Понякога радиационното и турбулентното охлаждане съпът
ствуват смесването на две влажни въздушни маси, при ко~то 

също може да се достигне до състояние на насищане, респ. пре

сищане. 

Да преминем сега към разглеждането на основната причи
на - адиабатно разширение и охлаждане при издигане във ви
сочина. В зависимост от характера на процесите, които водят до 
издигане на въздушните маси във височина, образувалите се 
облаци се различават помежду си както по форма, така и по 
вътрешен строеж. В съответствие с това облаците можем да раз
делим на две •. големи групи: фронтални и вътрешномасови. flър
витеtса резултат от възходящи движения по фронталните повърх:: 
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нини, а вторите - от вертикални движения в еднородна въз

душна маса. 

2.1 . ФРОНТАЛНИ ОБЛАЦИ И ОБЛАЧНИ СИСТЕМИ 

В този вид движения участвуват огромни въздушн-и маси 
над обширни територии, така че образувалите се облаци се про
стират над големи площи в хоризонтално направлвние и обхва
щат значителна дебелина от атмосферата във вертикално направ
ление . Скоростта на издигане обикновено е малка (няколко cm/s), 
а движението ка'tо цяло е наредено. Едновременно с това във 
формиранетg на фронталната облачност вземат участие вертикал
ният и хоризонталният турбулентен обмен, излъчването и транс
формацията на въздушните маси под влияние на подложната 
повърхност (неадиабатни фактори), така че тук няма просто 
хлъзгане на топлата въздушна маса над студената, както при 

твърди тела . Фронталните облаци се срещат винаги във формата 
на облачни системи, включващи няколко основни родове, видове 
и разновидности. 

Различават се облачни системи по топъл, студен и оклюзJ,
нен фронт. Ние ще разгледаме само ·първите две, които са най
добре изразени. Третата е комбинация; от тях и е доста сложна. 

Топr,л фронт. Типична облачна система е представена на 
фиг. 10,3. Стрелките указват посоката !·на издигане на топлия 
въздух по клина на отстъпващия студен :· ~въздух. В зависимост 
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Фиr . 10,З. Облачна система при топъл фронт 

от началното състояние на издигащия се топъл въздух на опре

делена височина Hk (ниво на кондензация) става насищане и за-• 
почва процес на облакообразуване. Долната граница на облаците 
съвпада с фронталната повърхност. Следователно сiотдалеча1fане 
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от фронта облаuите стават все по-високи. На ш колкостотин 
километра (цо 1000 km) пред фронта се разполагат Ci, които са 
първите предвестници на приближаващия се топъл фронт, след
вани от Cs, As и накрая от най-мощните Ns, съпроводени с 
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Фиr. 10 4. Облачна система при студен фронт 
, а) от I род ; б) от II род 

Frnb под фронталната , повърхност. По ~ътрешния си строеж . As 
и Ns са смесени облаци. От тях падат спокойни обложни вале
жи, но през лятото до земята достигат само тези от Ns, дъждов
ните капки от които са по-големи и не успяват да се изпарят 

напълно, преди да паднат. През зимата обаче сняг вали и от As. 
Общо за облачността при топъл фронт е характерно, че тя 

е изнесена пред фронта и обхваща ивица с ширина до 1000 km. 
След преминаване на фронта времето се оправя. 

Студен фронт. To!ila е фронт, движещ се по посока 'на 
топлия въздух. В зависимост от скоростта на движение, а оттам 
и на наклона на фронталната повърхнина различаваме студен 
фронт (СФ) от l и от II род. 

При СФ-I вследствие на бавното подтичане на клина от сту-
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ден въздух под топлия последният се . издига по фронталната 
повърхнина. Образува се облачна система, подобна на тази при 
ТФ, но разположена приблизително в обратен ред зад фронта 
(фиг. 10,4). Тя започва с Ns, преминава в As и завършва с Cs. 
Валежите започват веднага след _ преминаване на фронта. В сту
дения въздух под Ns-As се образува Frnb. Когато топлият въз
дух пред СФ е неустойчиво стратифициран, възниква мощна 
конвекция и тогава фронталната система започва ' с СЬ. 

При CФ-II вследствие на бързото дnижение челната му част 
се затъпява и изтласква интензивно нагоре топлия въздух (при

нудена, динамична конвекция). Подсилени ' от неустойчивостта, 
тезf!: вертикални токове водят до образуваието па мощен СЬ с 
неголяма ширина, разтегнат по дължината на фронта под фор
мата на огромен вал. Вляво от него движенията п9 фронталната 
повърхнина са низходящи, така че там облачността е тънка или 
съвсем липсва. Преминаването на СЬ-вия облак е съпроводено с \ 
внезапно рязко . усилване на вятъра, понякога до ураганен, и с 

интензивна гръмотевична дейност. Летните нощни гръмотевични 
бури се дължат на минаването на СФ-П. То е съпроводено и с 
много допълнителни видове облаци: Frnb, Си, Sc, As, Ас, Ci, 
~и~ , 

В реални условия могат да се наблюдават различни откло
нения от принедеш:те по-горе cxervш на облачните системи при 
топъл и студен фронт, което се обяснява с разнообразието на 
допълнителните фактори, които действуват. 

Облачните системи при оклюзионен фронт се получават от 
„сливане" на тези при студен и топъл фронт, поради кGето се 
отличават с голямото си разнообразие. 

Наблюдаваните от спътници фронтални облачни системи се 
виждат като редове от широки 'й успоредни, макар и закривени 
ивицм от облаци. Понякога те са завихрени и rгупирани в спи
рали с диамеiър 80 )-1500 km по такъв начин, че по тях може 
да се открие съществутшето на циклон (например над океаните) 
даже при отсъствието на други данни. 

2.2. ВЪТРЕШНОМАСОВИ ОБЛАЦИ 

О б р а з у в а н е н а слои с т и о б л а ц и. В умерените и по
лярните широчини предимно през есента и зимата често се 

образува обширен, плътен и нисък слой от слоисто-кълбести 
(Sc\ или слоисти облаци, заемащи понякога площ от стотици 
хиляди km 2• Те се зараждат почти винаги под инверсионен слой. 
Ако под инверсионния слой с дебелина Н се развива силна тур
булентност, то ' устойчивото в началото (макар и не инверсионно} 
разпределение на температурата в него (крива 1, фиr. 10,5) 
трябва да премине в адиабатно разпределение (крива 3), а спе
цифичната влажност (крива 2 и след това 4) се изравнява в це
лия слой. Пр~ този процес част от водната пара се пренася 
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нагоре и се кондензира в охладената горка част на слоя. Между 

нивата Н и h под основата на слоя се появява облакът. За него
вото развитие спомага и изпарението от земната повърхност или 

снега, а също така притокът на топъл и влажен въздух, напри-

2 

Фиr. 10,5. Схема за образуването на слоист облак 

мер от море. Такъв приток заедно с това намалява градиента на 
температурата под облаците и този градиент става по-,малък от 
адиабатния Уа· При дадено разпределение на специфичната влаж
ност q и температурата Т с височината може да се намери висо
чината на долната граница на облачния слой. 
; . О б р а з у в а н е н а в ъ л н о о б р а з н и о б л а ц и. О б .n а ц и 
с клетъчна циркулация. Тук спадат вълнообразните обла-

, ци, резултат на вълнови движения по гранични повърх!fости или 

наредена клетъчна циркулация. 

Към вълнообразните облаци се отнасят ~ного в~дов~ и раз
новидности от първите три семейства (високи, средни, ниски). 
Тяхната вертикална мощност обикновено е няколко десе'М<11 до 
няколкостотин метра. Образуват се по следния начиц. 

Често пъти в свободната атмосфера в една и съща въздуш
на маса се срещат устойчиво стратифицирани (r<ra), изотермни 
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(-r=O) или даже инверсионни (у<О) слоеве. Те задържат верти
калния обмен от водна пара, кондензационни ядра и други при
меси. Поради Т(}Ва там води.ата пара може да достигне състоя
ние, бл#экЬ до наситеното. Ako въздушният поток (вятърът) под 

--
mam,t1 &,з!ljx Cz 

Фиг. 10,6. С*ема за образуване на вълнообр~1зни облаци под задържащ слой 

и над задържащия слой е с различна по направление и големина 
скорост, както показва още през миналия. век Хелмхолц, на гра
ницата между двата потока възникват т. нар. ,, rравитационнfi 
вълни" от рода на тези на повърхността на водата. По-долу ще 
видим, че амплитудата и дължината им зависи от разликата в 

температурата и скоростта на вятъра на долната и горната гра

ница на слоя (горния и долния поток). 
Въздушните частици по гребените на вълните поради изди

гането се охлаждат, парата се кондензира и се образува облач
ност (фиr. 10,6). В долините при спускане въздухът се загрява и 
се отдалечава от наситеното състояние. По такъв начин тъмните 
облачни ивици се редуват с 'по-светли или съвсем безоблачни. 
Както показват наблюденията, облачнйте валове се разполагат 

• • • • • 

перпендикулярно на вектора д с=с2 -с 1 , където с1 ,и с 2 , Т1 и 
Т 2 ( Т1 < Т2) са скоростите и температурите съответно в . долния и 
горния слой ( фиr. 10,7): 

След Хелмхолц теорията на тези вълни в атмосферата е 
развита от съветския учен Лайхтман. Той показва, че дължината 
на вълната 

(2,1) 

--> 2 
където д Т=Т2-Т1 , дс =lдсJ, ~=тт (ya--r), g • е земното 

· 1+ 2 , 
ускорение, а у се счита еднакво в двата потока. При 
r = -ra имаме ~=0 и 
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(2,2) 

От формулата (2,1) се вижда, че л расте с ·увеличаването на 
Л с и с намаляването на Л Т, като се изменя примерно от 100 ш 
до 5-5,5 km. От такъв порядък е и дължината на вълната при 
вълнообразните облаци в атмосферата. 

Фиr. 10,7. Векторната разлика ме
жду скоростите на вятъра в два

та слоя и положението на облач-
ни1е валове 

fZ!ZZZ174??lдТA{7дZZ7Л:fWIZllij 
1-1 1 

1~ 
l--л---J . 

Фиr. 10,8. Схема на постепенното 
възникване на клетJ<и при разрушаване 

на гравитационната вълна (вертика-

лен разрез) 

Обаче, както показва теорията, с увеличаване на амплиту
\Цата и дължината л вълните стават неустойчиви и се разруша
ват подобно на вълните на повърхността на водата при силен 
вятър, когато гребените изпреварват осно-вата и падат пред нея. 
Може да се покаже, че при Л Т = 5,5 deg всички вълни, за които 
л> lОО m, са неустойчиви. В резултат на това се появява нов 
вид, т. нар. клетъчна циркулация, открита за първи път в лабо
раторни условия от Бенар през 1901 г. Тази циркулация в чист 
вид се наблюдава µри определени условия, '\които ще бъдат опи
сани ло-долу. 

Схема на постепенното разпадане на неустойцивата вълна е 
дадена на фиг. 10,8. Появяват се или напречни на общия поток 
продълговати вихри (по два от всяка вълна), или отделни, повече 
или по-малко правилни клетки. Горната им граница съвпада с 
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инверсията, а долната трудно . се определя. Размерите им могат 
да достигнат дu някш1коt:тuтиtt м•t: 11м, и цt111 JJ<1ш111 н:: части на 
клетките, където движението е възходящо, се образува облак 
-или ако такъв има, той се уплътнява, като в периферията низхо· 
дящото движение води до изтъняване или пълно разсейване на 
облака и до образуване на ясни участъци. По такъв начин це
,'Iият облак се състои от почти правилно· подредени съставни 
части. Типичен представител на облаците с клетъчна структура е 
вимеобразният облак (mammatus) (фиг. 10,1). 

О б р а з у в а н е н а о б л а ц и п р и о б т и ч а н е н а н е р а в
н о с т и - о рог р а ф ски облаци. Когато поток влажен въз
дух обтича значителi:Iи неравности по земната повърхност (хре
бети, планини), разположени перпендикулярно на него, поради 
принуденото издигане по наветрения склон, над него се образува 
,система от облаци, а над препятствието и зад него се образува 
характерна система стоящи вълни·, за съществуването на която 

са указание орографските вълнообразни облаци. Най-често в пър
вата вrьлна се образува облак с лещовидна удължена форма 
(lenticularis) и .шлифовани" краища. Такъв облак се образува 
понякога над Витоша към София ПРI! нахлуване от юг. В други 
случаи добре е очертан самЬ облачният фьонов вал над самото 
било на планината. 

И така в резултат на -вълнови движения от различен про
изход и клетъчна циркулация при разрушаването на неустойчиви 
вълни, при усилващото действие на излъчването и при турбу
.лентния обмен се образуват следните видове и разновидности 
-облаци: 

а) Се с разновидност Се lent, 
б) Ас und с разновидности: Ас trans, А/с ор, Ас lent, Ас inh, 
в) Sc und с разновидности: Sc trans, Sc ор, Sc lent, Sc тат, 
г) St пеЬ, 
д) St und. 

Образуване на кълбести облаци при термична · 
к о н в ек ц и я. Явлението термична конве1щия в естествени усло
вия в атмосферата се различава коренно от това при лабора
торни условия. Както · е известно, при нагряване на слой течност 
(газ) отдолу, когато разликата между те.мпературата на долната 
и горната му граница надмине една uпределена критична стой
ност, целият слой се разпада (гледан отдолу или отгоре) на мно
жество клетки с правилна шестоъгълна форма (фиг. 10,9). В цен
търа на всяка клетка движението е възходящо, а в периферия
та - низходящо, като при това в двата случая е наредено (ла
минарно ). 

Правилна клетъчна конвективна циркулация може да въз· 
никне само при пълна еднородност на усJiовията на долната и 
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горната граница на cлosi*. Поради нееднородния строеж на з ем
ната повърхност обаче рамичните участъци . от нея различно се 
нагряват от Слънцето. Това се предава и на приземния слой 
въздуi. В резултат на това възниква ненаредено конвективно 

ll. 

Ш?.!t 02 

Фиr. !О, 9. Схема на клетките на 
Бенар 

а) хоризонтален разрез . / - възходящо 
движение, 2 - низх_одяlli.О движение ; 6) 

вертика Jleн разрез 

Фиr. 10,10. Схема на Молчанов -
Селезнева за възникване на конвек

цията 

движен.ие, имащо турбулентен характер. За образуването на тур
булентни вихри с различни мащаби способствува и неустойчивата 
стратификация на приземния слой при тези случаи, а също така 
наличието на вятър. 

Съгласно схемата на Молчанов-Селезнева (фиг. 10,10) на 
фона на малкомащабните турбулентни вихри, образуващи се през 
деня в приземния слой, възникват и по-големи, естествено на 
по-голяма височина. Докато малките вихри бързо го разсейват, 
големите мФгат да съществуват дълго · време и издигайки се на
горе, да достигнат нивото на кондензация и да дадат началото 

на облак. При издигането си този вихър (или, както г0 наричат 
още, ,,мехур" или „термик")' увлича със себе си и околни маси 
въздух (фиг. 10,11). По-нататъшното развитие на облака се обус
лавя изключително от освобождаващата се скрита топлина на 
кондензация (енергия на влажна неустойчивост). 

И така съгласно съвременните представи конвективните 
облаци (семейство IV) се пораждат от_ възходящи движения, за-

* В последно време с помощта на спътниците бе установено, че поч 
ти наредена клетъчна конвекция може да съществува и в атмосферата. 
Тя се осъществява понякога над океаните в тила на циклони, където се 
образува килим от правилно наредени Си !Jum, възникнали в резултат на 
възходящите движения в клетюпе на Бенар. (Бел. ред.) 
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почващи не;'от самата земна повърхност, а от височина ho, раз-
лична за различните облаци, които предимно са под формата на 
о~делни крупни вихри - "мехури". Едва около нивqто на кон-
дензация се оформя струята, която съществува в един Ji)азвиващ. 
се облак. С други дУМ\I, термич-
ната кФнвекция, която води . до 
образуване на облаци, се осъ
ществява на три степени (етажа). 
В потвърждение на тези предста
ви се явява~r следните факти: . 

1. Успоредно с развитието на 

термична турбулентност в долни
те слоеве се наблюдава образува
не на кълбести облаци. · 

2. Тези облаци са безпорядъ
чно разположени със съществена 

разлика,във формата и размерите, 
което говори ~фuтин наличиетv на 

наредена клетъчна циркулация. 

Все пак понякога известно под

реждане се забелязва. Това се 
обяснява с възникването на поч

ти правилна циркулация в слой, 
отдалечен от земната повърхност, Фиг. 10,11 . Увлич ане на въздух ; 
така че нееднородностите и при издигане на . мехура• (термика) 

слабо се отразяват. Както пока-
зва теорията, в тези случаи r > 0,82 deg/ 100 rn в сл.оя. 

Трябва да отбележим, че застъпваното по-рано от редица 
автори становищ~ за произхода на конвективните облаци в ре
зултат на съществуването на непрекъсната конвективна струя 

топъл влажен въздух, започваща от земната повърхност в най

нагретите участъци, е несъстоятелно. Ако такава струя се за- 
роди, турбуJ1ентността не би и nо ::!Волила да „живее" дълго време. 
Данните от измерванията, направени през последните години с 
помощта на самолети и планери, потвърждават това. 

· Един от важните въпроси в теорията на конвективните обла
ци е този за т. нар. увличане на околния въздух в облака -
отдолу или отстрани, с ламинарно или турбулентно течение. По
специално въвличането на по-сухия въздух отстрани трябва да се 
отрази в едно повдигане по краищата на основата на облака. 
Вследствие въвличането облакът не само че не се свива поради 
ускорението на възходящия поток с височината, но дори се раз
ширява. Благодарение на то·ва водността и вертикалните скорости 
в облака са съществено по-малки,отколкото биха били без увли
чането на околен въздух. 

Височината на конвективните 
при умерен климат 11-12 km, а 
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·ните, . до 18-21 km. Поняко1·а Св пробиват тропопаузата благо
,дi:!рtниt щ1 гшн::митt 1.:кuvu1.:ти щ1 tlь;;,хuднщитt , тtчtния. Скоро
•стите на възходящите течения вътре в облака нарастват в гор
ната му част до 5-7 m/s, а понякога и до 30-40 m/s, след 
което намаляват бързо към върха. Скоростите на низходящите 
движения по nериферията на облака достигат до 24 m/s. И едни
те, и другите са опасни · за самоле'Гите, защото в плътен CtJ 
видимостта може да се намали до 7 m и могат да се образуват 

-силни електрични разряди. В разпадащ се облак възходящите 
· .движения се сменят с низходящи, които отслабват с времето. 

Образуване на изкуствени облаци. Не само есте
,ствени процеси водят до образуване на облаци. Облак може да 
се образува и изкуствено. Става дума за облачните следи, които 
понякога се наблюдават зад реактивните самолети. Под влияние 
на турбулентното смесване те могат да прераснат в доста плътни 
пер~сти облаци. 

До неотдавна се предполагаше, че · следата се образува вслед
•ствие на голямото количество кондензационни ядра, които се 

изхвърлят от соплото на самолета. Сега това обяснение е отхвър
.лено. Аргумент срещу него е фактът, че следите се образуват 
често над, 7 km височина, където въздухът е много сух, и, второ, 
че ядра винаги се изхвърл;ят, а да;rеч не всякога се образува 
-следа. -

1 
Сега се счита, че явлението се дължи на изхвърлянето на 

водна пара заедf!О с другите про.!!укти на горен~то и повишава

лето на влагосъдържанието на околния въ-здух до насищане при 

tшските температури на тези височини. Почти винаги образува
лите ·се капчици замръзват. Ако температурата на изхвърлените 
от соплото на самолета Разове е много висока, следа не се обра

.зува. В такива ~лучаи се наблюдава обратното явление - при 
минаването на самолета през облак зад него се образува без
,облачна пътека. 

§ 3. МАl<РОФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ОБЛАЦИТЕ - ДОЛНА ГРАНИЦА И ДЕЕЕЛИНА 

Височината на долната основа на облаците Н0 има голямо 
практическо значение преди всичко за авиацшt'та. Известно е, че 

-облачност, запоqваща от 100- 200 m над земната повърхност, 
пречи на излитането и особено на кацането на самолетите. По
ради това във всички метеорологични станции се водят наб.т,~юде
ния и измервания на тази величюы и данtiите се съобщават в 

·1 елеграмите. 

Най-широко разпространен метод за инструментално опреде
ляне на Н0 е този с помощта на пилотен балон. Знаейки верти
калната му скорост Wб и момента, в който той се скрива в обла
ка, можем да изчислим Н0• Нощем за тази цел се. използуват 
лрожектори. Но най-надеждни данни се получават с използува-
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нето на самолети. В последните години в оперативната практика 
<.t 1:нitдIJHl:!a и снtци.:1;11::н урtд cta uнред~Jшнс: на границите и вер-
1'Икалната мощност на облаците, наречен облакомер. 

Наред с това ·голямо значение имат способите за изчисля
ване на Н0 по приземни данни, преди всичко по влажността. 
Предложени са множество формули за изчисляване на Н0• Всички 
те са следствие от приемането на един или друг модел за изме

нението на влажността на издигаща се въздушна маса с височи

ната и че височината Н0 на долната основа на облаците съвпада 
с нивото на кондензация Hk. По-долу ще изложим едно елемен
;-арно решение на тази задача. 

Съгласно формула (7,8) от гл. V 

{3,1) 

където r' = l9,5-3,42=16 deg ll00 m, Te(Z)=Teo-YZ, af;(z) е 
"Относителната влажност в адиабатно издигаща се влажна въз
душна маса. Като интегрираме (3,1 )· при условието /;0 = /; (О), ще 
получим закона, rio който се изменя /; съ<; z: 

{3,2) 
у' 

- - 1 
/; (z) = f;0 (1-CGn z) у, сr:п = Т1 =-и-' 

ео п 

където Н п е височината на политропната атмосфера. Отту!{ при 
_z=Hk и/; (Hk) = 100% намираме 

(3,3) Hk=Ho = Hn [ 1-( :~~ )?} . 
Както се вижда, освен от приземната относителна влажност 

/;0 и Hk (или Н0) зависи още от Т80 (температурата при земята) 
и стратификацията на атмосферата у. При големи стойности на 
/;

0 
формулата (3,3) се опростява, а зависимостта на Н0 от у е 

. 100-f . . 
несъществена. Действително при ' 0 <{ 1 

100 

( 
f. )r, ( 100 -f. )"- 1' 100-/,.0 
_:О__ 1 = 1- lO У 1 
[00 100 = -7 100 

така че 

(3,4) 

При 2736 Те0 6300°К 17 6А 6 18,7 m. 
По фqрма (3,4) съвпада с известната емпирична формула на 

Иполитов 

(3,5) 
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а стойностите на коефициента С са близки до теоретичните (3,4)· 
От друга страна, тъй като при О< х ~ 1 ln х = х-1, то 

100 
100-fro""lOO ln - T -- и H 0 =230A(2-Igf;0 ), 

10 

(3,6) 

като е използуван модулът М=2,3 за преминаване от естествени 
към десетични логаритми. Съгласно (3,4) 3880~230 А <4300 т. 

Най-после, както показа Селезнева, формулите от вида (3,5) 
и (3,6) могат да се преобразуват в класичесI<ат-а формула на 
Ферел: 

(3,7) 

където -.
0 

е точI<ата на оросяване при земята, като чис.1овият 

I<оефициент в (3;7) съответствува на С= 17 (т. е. Т.е0 =273°К) 
от (3,5) и следователно е занижен. 

Описаният подход при' получаване на формули за изчисля
ване на Н 

O 
по приземни данни има ГР_n,и~lй r лаби стгани. Така 

например не се взема под внимание евентуалният влага- и топло

обмен между издигащия се въздух и околната атмосфера. От 
друга страна, облаI<ът става видим едва след кондензиране на 
известно количество влага, което изисква някаI<во ·пресищане 
Л/;, т. е. Н0ФНk. Следователно във формулите (3,3) до (3,6) 
вместо 100 трябва да положим/;= 100+Лf;. Най-после I<онвек
цията, както видяхме, не започва от самата земна повърхност, а 

на известна височина h0, таI<а че под /;
0 
в (3,3) до (3,6) трябва 

да разбираме /; (h0), което е по-малI<о от/; (О). С отчитане на 
тези поправки горните формули дават добро ,съгласу.ване с на
блюденията за I<онвективните облаци. За останалите видове най
надеждно остава инструменталното определяне на Н 

0
• 

Наблюденията• поI<азват, че височината на облаците над 
земята силно се изменя и с времето: за 10-20 min тя може да 
се измени със 100 и повече метри. За нисI<ите облаци например 
колебанията на Н0 достигат до 50 % от средната стомност на Н0• 
Затова на практика е нужно колкото се )'Iоже по-често да се 
определя стойност-та на Н 

0
, а в метеорологичните консултации 

(например за нуждите на авиацията) да ·се съобщава Н0 ср и 
средноквадратичното отклонение. 

Вертикалната мощност на облаците в зависимост от вида им 
се изменя в'- широки граници: 50-100 m до няколко I<илометра. 
От основните видове най-малка мощност имат вълнообразните 
облаци от средния и високия етаж Ас, Sc и Се, а най-гqляма -
Ns, Си и СЬ. Последните два, каI<то знаем, спадат към сем. IV ila 
облаците с вертикално развитие. Да разгледаме процеса на тях
ното развитие по-подробно. 

· Както видяхме по-горе, ако прегретият мехур (термиI<) се 
издигне до нивото на I<ондензация, той дава началото на разви
тие на кълбест облак От делилата се сI<рита топлина при кон-
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дензацията увеличава прегряването и способствува за по-нататъш
ното издигане. Ако първоначалният термик не бъде последван 
0т друг, след достигане на нивото на конвекция подемната сила 
става равна на нула и няколко минути след това облачето се 

,. 

Фиr. 10, 12. Последователни етапli в развитието на конвективен облак (схема) 

разрушава поради смесване с окотшя по-сух въздух . . Такива са 
}fапр~мер облаците Си hит, коитq се наблюдават лятно време в 
предобедните часове. Те съдържат по 1-2 термика. В мощните 
Си сопg и СЬ техният брой е по-голям. За това свидетелствува и 
формата на горната им основа. Тя _се състои от няколко полу
сферични „шапки". Понякога се наблюдава ясно как някой такъв 
термик пробива горната ч-аст, а самата тя непрекъснато „кипи". 

На фиг. 10,12 са представени схематично три последователни 
етапа от развитието на конвективен облак, който от Си hит или 
Си med в началото прераства в СЬ за сметка на непрекъснато 
постъпващите в него пресни „мехури". Дебелината на Си cong и 
СЬ в средните ширини е от 2-3 до 7-8 km, а в екваториалните 
области и повече. Когато връхната част на Си cong обледенее, 
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той се превръща в СЬ. В това се състои принципната разлика 
между тях. При това СЬ-вият облак може да запази купообраз
ната си връхна част (СЬ calv), както при Си cong, но много 
често тя приема формата на на!{овалня (incus). Една от причи
ните за това е наличието на инверсионен или изотермен слой,. 
който задържа проникването на конвективните елементи по
нагоре. 

Друга важна характеристика на облаците са вертикалните 
движения вътре в тях. В слоистите скоростта им е малка -
няколко crn/s. _В конвективните облаци вертикалните движе·ния се
осъществяват под формата на струи - възхопящи в централ
ната ча<:!т и низходящи в периферията. Скоростта w е ат поря
дъка на m/s до 30-40 m/s в градоносните СЬ-ви облаци. При 
това тя е променлива както в хоризонтално, така и във верти

кално направщ:ние. Обикновено се дава една средна стойност 
за w. Вертикалната скорост w по оста на струята може да се 
пресметне по формулата (7,4), гл. VI w2 =wk+2E, къдtто Е е

енергията на неустойчивост, а wk - скоростта на нивото на кон
дензация (z= Hk)- Ако не се отчете смесването с околната среда, то 

при wk = 0 w = JE. IЗажна особеност на тези движения е техният 
турбулентен х.арактер. Това, както ще I!Идим, е от голямо значе
ние за уголемяването на капките в облаците, тъй като те участ- · 
вуват в хаотичното движение, а това увеличава вероятността за 

сблъскването и сливането им. Най-интен·зивна турбулентност е 
наблюдавана в развиващи се Си cong, СЬ calv и СЬ. 

Наблюденията общо над количеството на облачността показ
ват съществуването на добре изразен денонощен и годишен ход. 
Така например St, Sc. и отчасти As се образуват преди всичко 
нощем, а през деня се разсейват. От друга страна, Си се раз
вива през деня и се разрушава вечерта . Пооади това през лятото 

. 1 
над сушата, когато об.тшчността има предимно конвективен харак-
тер, максимумът и се наблюдава в следобедните часове. 

В предход1:ите сезони, най-чес.то прtз пролетта, се наблюдава 
и втори максимум в количеството облачност в сутрешните часове. 
Това са радиационни слоисти облаци, образували се през нощта. 
Над океаните и моретата денонощният ход е обратен. 

Височината Н 
O 
на облаците също се изменя през деноно

щието, при това обратно на относителната влажност при земята 

· (,-
0

• През деня Н 
O 

е по-голяма, а Пf1fЗ нощта - по-малка . Този 
ход е в съгласие и с формуJrа (3,3). 

§ 4. МИКРОФl:fЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЛАЦИТЕ. 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПКИТЕ ПО РАЗМЕРИ 

Към микрофизическите характеристики на облаците от раз
личен тип се отнасят: големината и концентрацията на капките, 

воднос,тта S
0 
(общото количество вода в единица обем от облака), 

температурата, електричните товари и фазовото състояние на 
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облачните частици. В зависимост от последния белег в края на, 
§ 2 всички облаци разделихме на три типа: водна, с.месени и ле
дени. Тук ще разгледаме поотделно всеки един от тях: 

Чисто водни облаци. Такива са вси•пш облаци, разположени 
под нулевата изотерма. Чисто водни облаци могат да съществу-• 
ват и над нея, но с понижаване на температурата под 0°С повта
ряемостта им намалява. Така например при t = - 8°С тя е 50 %, а 
при t= -20°С - само 10 % от всички облаци. В редки случаи 
водни облаци се наблюдават ДО -34-;- -36°С. 

Първите изследвания по микрофизйка на облаците са извър-· 
шени през 30-те години. За по-нататъшното им разширение , спо
мага бързото развитие на авиацията. Еи, на от оснонните задачи е 
експериментално определяне на радиуса на капките в облаците и 
разпределението им по размери в различните облаци и части на 
един и същи облак. За целта се използува най-често методът на 
микрофотоrрафиране. Същността му се състои в следното: 

На стъкло, покрито с тънък слой масло, се улавят по раз
лични начини облачни капчици и след това пробата се фотогра
фира под микроскоп . От получената снимка лесно се опр~деля 
размерът на капките. Такава снимка е дадена на фиг. 10,13. По 
този начин надеждно се определя радиусът на капките в интер

вала 1 ;;;; r ;,;:;; 70 µm. Долната граница зависи от разделителната 
способност на микроскопа, а горната може да се рэзшири, но П!)"J 
удар със стъклото големите капки могат да се деформират. 

По този начин е установено, че радиусът на основните об
лачни капчици в чисто водните облаци се изменя в интервала 
l-;-2 до 102 µm. В Caham, а понякога и в Sc и в Ас- 1-;-2 µm 
;,;:;;r ;,;:;; 10-;-15 µm, а в най-rол'ямо количество се срещат капки с 
радиуси от 3 до 4 µm. В St, Sc, Ns и Ас обикновено l-;-2 µrn 
;;;; r ;,;;; 20-;- 22 µm с преобладаващи радиуси от 4 до 6 µm. Най
големи капки (2µ,m ;;;; r ;,;;; 100 µm) се наблюдават в облаците с вер
тикално развитие Си, СЬ, а също и в Ns. Приема се средно, че 
във всички водни облаци преобладават каrши с радиуси от 3 
до 6 µm. 

Друга важна характеристика е водн6стта S0 на обл_ака. Из
мерванията със специални прибори, най-широко разпространение 
от които е получил този на Зайцев, работещ на принципа на за
смукване заедно с въздуха и на облачните ·капки, показват, че 
0,01-;- 0,02 g/m3 ;,;:;;S

0
;,;:;; 1-;- 4 g/ш3• Обикновено в облаците от вида 

St, Ns, Sc, А~ S 0 =0,05-;-0,25 g/m3 и рядко достига 1,2 -;-1,5 g/m3
• 

В ' конвективни облаци (Си cong, · СЬ) S 0 =1-;-2 g/m3
, а в отделни 

техни части поняко_га дори S
0
> 10-;-20 g/m3

• 

От размера на облачните капки и водността се определя · и 
тяхната концентрация N. Както казахме, в облаците най-често се 
срещат капки с радиуси 4-6 µm. Топв1 при водност s

0
= 1-2 g/m~ 

ще имаме N= 102
- 103 капки в cm 3• Оттук следва, че средното 

разстояние между капките е от порядъка на 1 шш. 
Приведените стойности за размерите на капките, водността 

335 



и концентрацията са средни за целия облак. Важно значение имат 
данните за разпределението на тези величини вътре в самия об

лак. На фиг. ·10,14 е представена такава схема на конвективен 
облак. Както се вижда, могат да се отделят ч~тири зони: 

Фиг . 10, 13. Микрофотография на обла
чни капки 

Фиг. 10.14. Схема иа разпределе
ние , на капките по височина в кон
вективен обл1к · (по В. А. Зайцев) 

I зона - най-долният 50-метров слой от облака, където 
99% от капките имат радиуси от 1,5 .=,о 8 µm. Средната водност 
е 0,08 g/ m:\ а концентрацията - около 300 капки в cm3

• Тук · се 
образуват все нови и нови капки,. които се отнасят нагоре от 
възходящия поток в облака. 

II зона - тук протича кондензационното угgлемяване на 
капките ; 96 О/о от тях имат радиуси в интервала 2-:- 11 µm. Бод· 
ността се колебае в границите 0,18-:-0,27 g/m3

, а N - от 200 до 
400 капки в cm3

• 

Ш зона - заема централната част на конвективния облак. 
96 О/о от капките са с радиуси от 2 до 15 µm. Най-големите са с 
радиус 150-:-200 µm и по-точно трябва да се отнесат към дъж
довните капки. Водността се изменя от 0,41 g/m3 до 0,77 g/m3 в 

: горната част, а в някои случаи надминава значително 1 g/m3
• 

IV зона - включва периферията на облака. Капките са малки 
(от 4 до 7 µm), водността също (от 0,05 до 0,3 g/m3

). Тук става 
изпарение на капките и разрушаване на облака. 

Получените експериментални данни за микрофизическите ха
рактеристики на водните облаци имат голямо значение при реша
ването на редица въцроси от теоретичен и практически характер 

· (уголемяване на капките, изкуствено въздействие и др.). При това 
възниква необходимостта от аналитично описание на установе
ните закономерности. Тук на , пър~о място стои разпределението 

,на капките по размери. 
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Най-прос:rият способ за нагледното представяне на това раз
•пределение се състои в построяване на кривите на повторяемосr 

,на броя на: капките в зависимост от размера им (фиг. 10,15). По 
.абсцисната ос се нанася радиусът r (или диаметърът d = 2r), а по 

% 
30 

20 

Фиг. 10, 15. Крива на разпределение на капките по размери 

N 
,ординатната - отношението nг=т 108%, където Nг е броят 

на капките с радиуси от r до r+д r, а N - общият брой на 
капките в същия обем. При крайно д r получаваме стъпаловид
ните криви от фиг. 10,15, като пг отнасяме за средата на интер
вала с дължина д r=const. При граничния преход д r -. О 

1 dN 
(4,1) dпг = N d; dr=n (r) dr 

ще дава изменението на относителния брой на капките при изме
нение на радиуса им с dr. 

Функцията п (r) се нарича плътност на разпределение на 
капките по размери. Очевидно 

оо r 

(4,2) J !J(r)dr= t J dNr= Z =1 (или 100%). 

о 

Наред с п (r) за характеризиране на разпределението на капките 
по размери се използуват и т. нар. интегрални функции на раз
nределение: 

{4,3) Na(r)= f00 

n(r) dr и Nь (r)=J п (r)dr, 

r о 

даващи съответно частта (в %) от капките с радиуси, по-големи 
или по-малки от r. Знаейки тези функции, ние можем да опреде-
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лим редица средни характеристики: 

а) Среден радиус на капките: 

(4,4) 

00 

r1=r= J п (r) rdr. 
о 

б) Средноквадратичен и среднокубичен радиус: 
00 з 

(4,4') . r,.=✓r2 = п (r) r2 dr - [ J ]1/2 И Гз=р= 
о 

00 

=[! п (r) r 3 dr • , ]1/3 
о 

в) Водност на облака: 

00 

( 4,5) S0 = J + 1t r_3 Рк Nn (r) dr = + 1t Рк Nr~, 
о 

където Рк е плътността на капките (рк = 1 g/cm3
). 

Многочислените опитни данни за разпределението на капките 
по размери (спектър на капките) показват редица общи законо
мерности. Така почти винаги кривата на разпределение (графиката 
на п (r)) има един максимум. Положението и големината му се 
изменят· от облак в облак, а също през различните етапи на раз
витие на един и съll(И облак. Кривата е несиметрична - по
стръмна наляво и по-полегата надясно от максимума. За анали
тичното описание на опитните криви п (r) са. предложени множе
ство формули. 

Най-широко разпространение е получила чисто емпиричната 
формула, предложена от Хргиан и Мазин, 

(4,6) п (r)=Ar2 e-br. 

Очевидно п (O) = n (оо)=О и освен това n>O при O<r< oo. Това 
означава, че вътре в този интервал п (r) има максимум. Положе-

1 нието му се определя от уравнението 

(4,7) п' (r)=A (2r-br2) e-br = o или 

където rm очевидно е радиусът на капките с най-голяма повто
ряемест. Нарич11 се още модалек радиус. 

Като з'аместим (4,6) в нормировъчното условие (4,2) и интег
рираме, определяме и А =4r;;3, така че 
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(4, 8) 
-,-2 - r -

4 > Гm 
п (r)=- r"e 

,з 
т 

Оттук н от ( 4,4) намираме 

(4,9) 

а от (4,8), (4,4) и (4,5) 

Тогава вместо (4,8) можем да напишем 

(4,10) 

r 
27 - 3 -

п(r)=-- r2 e ri 
2,з 

1 

Константите А и Ь в (4;6) могат да се изразят и чрез r2, r3, S
0 

и т. н. Както се вижда от горните формули, за да се характери
зира напълно микрофизическият строеж на облаците, нужно е да 
се дадат две величини: S 0 и r ,,,, или N и_ r т, или S

0 
и N. Всички 

останали могат да се изчислят на основата на ( 4,6). При друг 
закон за разпределение връзките между тях са други. 

Ледени облаци. Състоят се само от кристали. Към тях спа
дат освен споменатите преди Ci, Cs, Се още и връхните части 
на As, Ns и СЬ, а през зимата обикновено и Ас. Както ,се вижда, 
това са високи облаци. В Арктика обаче, макар и рядко, ледени 
облаци се наблюдават и на малки височини (даже до самата 
земя) при t<-40°C. Ледените кристали, съдържащи се в тези 
облаци, се отнасят към някои от трите основни форми, описани 
в края на § 10, гл. IX. Водноrтта, определена по косвен път, се 
колебае в граници 0;01-;--0,1 g/m3

• Концентрацията на кристалите 
е малка. В типичните ледени облаци от високия етаж (Ci, Cs, Се) 
се срещат по няколко на 1000 cm3

• 

С.месени облаци. Състоят се от преохладени капки и ледени 
кристали и очевидно са преходна форма между водните и леде
ните. Такива при определени условия могат да бъдат As, Ns н 
СЬ. Едновременното присъствие на кристали и преохладени капки 
на близко разстояние има голямо аначение за образуване на ва
лежите от такива облаци, защото благодарение на разликата в 
налягането на наситените пари на.и. водна и ледена повърхност 

кристалите растат за сметка на капките. С други думи, капките 
ще се изпаряват и парата ще сублимира върху кристалите или 
капките и кристалите ще се сливат. Водността поради наличието 
на капките е по-голяма от тая в ледените облаци-до О,2-;--0,3 g/m3

• 
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Броят на капките е от порядъка на 10-;-100 на cm3
, а на кри

сталите - както в ледените облаци. 
Експерименталните изследвания по микрофизическия строеж 

на облаците се водят на широк фронт и сега. Освен класичес
ките методи с използуваlfе на самолети напоследък се прилагат 

и радиолокационни методи. 

§ 5. ОБРАЗУВАНЕ НА МЪГЛА 

Според международно приетата дефиниция мъгла се нарича 
система от пръснати в приземния въздушен слой водни капчици 
или кристали, кеето води до намаляване на хоризонталната види

мост под 1 km. При видимост от 1 до 1 О km казваме, че има 
димка, от 10 до 30 km - помътняване на въздуха, а когато ви
димостта е по-голяма от 30 km, наричаме въздуха чист. От своя 
страна в эависимост от далечината на вид1Имостта мъглата делим 

на 4 вида: 
а) много гъста мъгла - видимост до 50 m, 
б) гъста мъгла - видимост 50-200 m, 
в) умерена мъгла - видимост 200-500 m, 
г) слаба мъгла - видимост 500-1000 m. 
Намаляцане на видимостта може да се получи и поради сил

но запрашване на въздуха от чужди примеси, намиращи се в 

него. Такава мъгла се нарича суха. Казаното по-долу се отнася 
само за чистите мъгли. 

За да се образува мъгла, е необходимо водните пари във 
въздуха да достигнат наситено (респ. преситено) състояние. Кап
чиците на мъглата, които се образуват чрез кондензация върху. 
кондензационните ядра, имат най-различни размери -- от 1 µm 
до 5U-60 µm. При положителни температури повечето капки 
имат радиуси между 7 -15 µm, а при отрицателни - между 
2-5 µm. Броят им в 1 cm3 е от 50 до 10) при слаба мъгла и 
от ЕО) до €0) при гъста. При температура -20°С мъглата се 
състои предимно от преохладени водни капки, а при по-ниt:ка се 
срещат и ледени кристали. Относителната влажност на въздуха 
при мъгла е близка до 100 %, най-често между 95-;-100%. Както 
се вижда, различните характеристики на мъглата имат много 

общо с тези на облаците. Принципна разлика между обла
ците и мъглата няма. 

И при мъглите стои въпросът за тяхната класификация. Тук 
той се решава много по-лесно, отколкото при облаците. Едно
временно с излагането на тази класификация ние ще се спрем и 
на причините, които пораждат м1>глите. 

В.сички мъгли се разделят на две групи: 1 - вътрешнома
сови, II - фронтални. Самите наименования говорят, че в първия 
случай има мъгли, образували се в еднородна въздушна маса, а 
във втория - на границата на две въздушни маси. От своя 
страна в'Ьmрешномасовите мыли се ра~делят на: 
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5.1. МЪГЛИ ОТ ОХЛАЖДАНЕ НА ВЪЗДУХА 

Причината за тях е охлаждането на въздуха под точката 
на оросяването при почти постоянно влагосъдържание. Това 
охлаждане, както и при облаците, може да се дължи на различ
ни причини. В зависимост от това различаваме : 

Радиационни мъгли. Тези мъгли са най-добре изучени. Те се 
образуват в резултат на нощното охлаждане над сушата при 
относително безветрие. Елажната почва и наскоро падналият 
дъжд благоприятствуват образуването им. Най-често радиационни 
мъгли се образуват през есента, когато почвата е влажна и из
парява много, а нощите са дълги и въздухът успява да се охлади 

много. Срещат се обаче и през зимата. За образуването им бла
гоприятствуват и местните условия. Например в котловините, 
където от околните склонове през нощта се стиqа студен въз

дух, се образуват често радиационни мъгли. Този ефект се проя
вява дори и при малки дерета, където височината на мъглата 

може да не достигне даже човешки ръст. 

Радиационните мъгли винаги са свързани със съществуването 
на инверсия. Лятно време дебелината на радиационната мъгла не 
надвишава 200 m. След изгрева на Слънцето неговите лъчи, ма
кар и трудно, пробиват мъглата и започват да нагряват земната 
повърхност. Инверсията почва да се руши, мъглата се разкъсва. 
а вятърът спомага за окончателното й изчесшане. Обаче зимно 
време при антициклонална обстановка на безветрие и липса на 
облачност дебелината на радиационната мъгла достига до 1000 m 
и тя може да се задържи няколко дни наред. Разрушаването и 
става чрез смяна на въздушната маса. 

Адвективнu мылu. Образуват се при настаняването на топла 
въздушна маса над студена земна повърхност, например при 

адвекция от юг към север или от топло море над студена суша. 

От допирането на топлия въздух със студената подложка дол
ните му слоеве се охлаждат повече от лежащите над тях. Обра
зува се инверсия на температурата, мощността на която непре

къснато се увеличава. Кондензацията и образуването на мъглата 
започват от най-ниските въздушни слоеве. Голямата разлика 
между температурата на . нахлуващата въздушна маса и земната 
повърхност, богатото влагосъдържание и умерената скорост на 
вятъра благоприятствуват образуването на адвективните мъгли. 

Дока10 радиационната мъгла е до голяма степен местно яв
ление, адвективната мъгла понякога се разполага над хиляди 

квадратни километри. Тя може да възникне по всяко време на 
денонощието и да се задържи с дни, а в редки случаи и със

седмици наред. 

Различаваме и един смесен тип - адвективно-радиационна 
мыли, когато охлаждането и образуването на мъглата е причи
нено както от адвекция, така и от излъчване. Тези мъгли са най-
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мощни по височина II заемат най-големи площи. Те пре,а:стамя
ват голяма опасност за авиацията. 

Мъгли по склоновете. Те се образуват, когато топъл и вла
жен въздух бавно "пълзи" нагоре по ·склона и се охлажда адиа
батно. Те са характерни за планинските места и представляват 
преходен тип между мъгла и облак. Гледайки отдолу, ние каз
ваме, че облакът забулва върха на планината, докато за обита
телите на върха това е мъгла. 

5.2. МЪГЛИ ОТ ИЗПАРЕНИЕ 

В този случай основната причина, която довежда до образу
ването на мъгла, е непрекъснатият приток в приземния въздушен 

слой на водната . пара от изпаряващата се повърхност при слабо 
изменение на температурата на въздуха. Последната изобщо 
rрябва да бъде по-ниска от тази на водната повърхност. Разли
чаваме: 

Морски мъгли. Най-често те се образуват над Арктическите 
морета. Поради това, че температурата на снежната или ледената 
повърхност по тези места е значително по-ниска от тази на вод

ната, то, когато въздушната маса се премести оттам над водната 

повърхност, започва интензивно изпарение и образуване на мъгла. 
Особено често такива мъгли се наблюдават по фиордите на Се
верна Норвегия. Там ги наричат още „дим на арктиqните морета". 

Мъгла над езерата, реките и блатата. По своя произход 
тя е подобна на предишните. Образува се, когато предварително 
изстинала на друго място въздушна маса се настани над някое 

от горните места. По-рядко този род мъгли се наблюдават над 
сушата при много влажна суша след скоро валял дъжд. 

Към другата група мъгли спадаха фрот-tталните мъгли. Те 
могат да се наблюдават пред фронта, зад него, ИJIИ при самото 
му минаване. Те се движат заедно с фронта. Най-често съпро
вождат топлия фронт. Основната причина за тяхното образуване 
е изпарението на дъждовните капки в атмосферата при падането 
им през студения въздух на предфронталната зона. То~и ефект се 
усилва от радиационното охлаждане. Намесват се и други фак
тори, поради което условията на образуването на мъглата тук са 
по-сложни. 

Накрая като особен род трябва да отделим градските мъгли. 
Тук условията за образуване на мъгли са много благоприятни. 
При работа промишлените предприятия изхвърлят в атмосферата 
голямо количество активни кондензационни ядра, поради което 

образуването на мъглата започва даже при относителна влажност 
f<l0)0/0 • Наред с ядрата известен принос има и допълнително 
изхвърлената в атмосферата водна пара - продукт от изгаря
нето на различни горива. Във въздуха освен това плуват голям 
брой прашинки и други частици. Всичко това, като се смеси; 
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.даsа характерната градска мъгла, най-прочута от които е лон
донската. Тези мъrЛ'И силно замърсяват въздуха и са вредни за 
здравето на човека. 

§ 6. ТЕРМОДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА 
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА МЪГЛИТЕ 

В предишната глава разгледахме качествено основните фwзи
чески процеси, водещи до образуване на мъгла, и , на тази основа 
дадохме една класификация. Тук ще получим някои количествени 
,съотношения, описващи тези процеси, опирайки се на термодина
мичната теория на фазовите преходи от гл. IX. 

е 
От формулата за относителната влажност/= Е. 100 след 

логаритмуване, диференциране и използуване на формулата на 
Клаузиус-Клайперон (6,4) от rл. IX намираме 

(6,l) df de L (Т) dT 
f - е RпТ Т · 

Но при 

( 6,2) 

средни у.еловия {:~)__= 19,5, така че 

df =~-I9 5 d-T . 
f е ' Т 

Тази формула . показва, че увеличаване на относителната 
влажност f и състояние на насищане може да бъде дости!'нато 
под влияние на два фактора: 

а) изпарение (de>0) при неизменна температура (dT = O) и 
б) охлаждане (dT <О) при неизменно влаrосъдържание 

(de=0). 
Както следва от (6,2), двата фактора действуват в противо

лоложни посоки, при това приносът на втория е около 20 пъти 
по-голям от този на първия (при едно и също относително изме

dТ 
нение на е и Т). В естествени условия -т- е на порядък по-

dе 
малък от -е- , така че ролята на изпарението не може да се 

пренебрегне. Обаче във всеки конкретен случай преобладава еди· 
ният от двата процеса. В зависимост от това, кой от тях е ре· 
шаващ, както вече беше посочено в § 5 . различаваме две групи 
МЪГJIИ. 

Мъгли от охлаждане. Тук спадат радиационните, адвектив
ните и мъглите по склоновете, При тях de=0 и 

(6,3) 
d f d T - ~= -19 5 - - · 
f . ' т 

Нека Т0 и /
0 
означават температурата на въздуха и относител

ната влажност в един начален момент. За такъв може да се из-
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бере някой от вечерните ча,сове (например при залез). Когато, 
температурата през нощта се понижи до точката на оросяване· 

(T=t), ще имаме /=100% и ще започне образуването на мъглата. 
• Необходимото понижение дн Т=Т0 --т; може да се пресметне от 
(6,3). Като интегрираме в граници от /

0 
до 100 и от Т0 до t, ще· 

получим 

(6,4) ln-=-19,5ln-=-19,5ln 1--- . 100 • ( Лн Т) 
fo То. То 

(6,5) 
100 л„ Т 

ln -z;-=19,5 -т-;;, или дн Т=0,115Т0 (2-lg/0), 

като е преминато към .десетични логаритми. 

Но за да продължи процесът по-нататък и да се образува 
мъгла с определена водност Sм , необходимо е допълнително по
нижение на температурата дs Т под точката на оросяване, за .в.а 
се кондензира някакво количество пара. Връзка между Sм и д8Т 
може да се намери, като се изходи пак от уравнението на Клау
зиус-Клапейрон и формулата за абсолютната влажност (при на-

сищане) А=220 ; g/m3
: 

(6,6) 

Като преминем към крайни разлики (въведем Лs Т и д А =S.,,, 
и държим сметка, че при мъглата T=t, ще получим 

(67) S =А (-М--1)дsТ =220 Е(,) (~-1) д Т=В(t).д Т , м т 't 't 't2 't s s , 

където М =L/Rп = 3320 deg, t - точката на оросяване (за и3 

ходното състояние) в абсолютната скала. Очевидно В (t)=Sм пРИ 
Лs Т= 1. Този коефициент зависи много от t, както се- вижда от 
табл. 1 О, 1 ; Sм расте с увеличаването на -.. Поради това мъглите, 
образували се при по-висока температура, имат по-голяма вод
ност. 

Таблица JO,l 

Зависимост на множителя В g/m3 . deg от • 

,
0

, К 243 253 263 273 283 293 303 

В 0,0239 0,0507 о, 1048 0,2009 0,3541 0,6136 1,0064 
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Общото понижение на температурата на въздуха, който в на
чалния момен,т е имал параметри /

0 
и Т0 , необходимо за образу

ване на мъгла с водност Sм , ще бъде 

(6,8) 

Ако в общата прогноза е предсказано очаквано изменение на 
температурата Л0 Т за интересуващия ни период време, то -при 
Л0 Т>Л ~ Т можем не само да твърдим, че ще се образува мъгла~ 
но и да пресметнем и нейната водност (гъстота и видимост). 
Следователно въпросът за предсказване на мъглите на охлаждане 

се свежда по същество до точно предсказване на очакваното 

понижение на температурата. 

Мыли от изпарение. Приемайки dT=O, ще имаме 
df de 100 Е 

(6,9) т= е- или 1-;;-~е;. 

Като въведем Лн 'е=Е-е0, за необходимото увеличение на влаго
съдържанието на въздуха, което да доведе до образуването ва 
мъгла, намираме 

(6,10) л _ 100-/0 
н е-ео fo Е( ) 

100-/0 

t 100 

Основната трудност при предсказването на този вид мъгди се 
заключава в оценката на очакваното изменение Л0 е всдедствие 
на изпарението от водните басейни, тъй като последният проблем 
засега все още не е достатъчно пълно разработен. 

Задачата се усложнява още повече и от това, че образува
нето на мъглите на изпарение никога не става при неизменна 

температура. В последно време този въпрос е разгледан теоре
тично в голяма пълнота от М. П. Тимофеев, който установява 
критериите за образуване на мъгла на изпарение с отчитане влия
нието на температурното понижение и турбулентния обмен в при
земния слой. 
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ГЛАВАХI 

УГОЛЕМЯВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ СЪСТАВНИ ЧАСТИЦИ. 

ОБРАЗУВАНЕ НА ВАЛЕЖИТЕ 

§ t. ВИДОВЕ ВАЛЕЖИ -ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Валеж в метеорологията наричаме водата в течно или твър
до състояние, кондензирала се или паднала на земята от атмо• 

сферата. Следователно според това определение росата, сланата, 
,скрежът и др. също представляват валежи (наземни). Обаче в 
по-тесен смисъл за валежи говорим само при наличието на обла
ци, от които те падат. Така се разбира този термин и във все
кидневната практика. 

Количеството Q на валежите се измерва с дебелината на 
водния слой (в mш или cm), който може да се образува под хо
ризонтална непропусклива повърхност. Чес1 о тя се дава и в ли
три на квадратен метър (I/m 2

). Интензивност J на валежите се 
нарича коJшчеството валеж, паднал за единица време, например 

за 1 час. Важна характеристика е и продължителността им. В 
зависимост от вида на падащите от облаците частици различава
ме следните групи валежи с техните по-важни форми: 

а) Течни валежи 

Дьжд (·) - състои се от водни капки с радиуси, по-голе
ми от 0,25 шш (r>250 µ ш). Съгласно наблюденията дъждовни 
капки с r>З,5 mm не се срещат, защото се деформират (сплеск
ват се)(фиг. 11,1) и се разбиват на по-малки. Дъжд вали от Ns, 
СЬ, а понякога и от As. 

Рь.меж (,) - дъжд от малки капки (r<250 µ m), които по
ради ма::ката си маса и скорост на свободно падане се увличат 
от турбулентfште пулсации на въздушния поток и като че ли 
"плуват " във въздуха. Ръми обикновено от St и Sc, а също 
при разсейване на мъгла. Интензивността на валежа обаче е мал
ка - до 0,25 mm/h. 

б) Твьрди валежи 

Сняг (*) - най-разпространеният вид валеж през зимата , а в 
полярните райони през цялата година. Съществува извънредно 
голямо разнообразие във формата на снеж~нките (фиг. 11,2). I;Iай
простите от тях са игли, стълбчета, пластинки и звезди. Голямо
то разнообразие затруднява изработването на класификация на 
.снежинките по форма и такава засега няма. 
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Най-различни са и линейните размери на снежинките. При 
някои от тях те достигат до 10 mm. Снежинките често се съе
диняват помежду си и падат във вид на големи "парцали". Най
често явлението се наблюдава при силн11 снеговалажи и висока 

Ф иr. ! 1, 1. Деформация (а) i, разрушаване (б) на големи падащи капки 

Фиr. 11,2. Фотография на снежинки с различна форма 
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Фиг. 11,3 а. Фотография на rрадови зърна, паднали при валеж от r рад в 
София на 1. V I. 1957 r. 
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еж на rрадово зърно 



температура на въздуха. Размерът на снежните парцали понякога 
достига 8-:-10 и повече сантиметра, особено при затишие или 
слаб вятър (1-:-2 m;s). 

Мокър сняг,("') - валеж от снежинки и капки или топящи 
се снежинки. 

Суграшица (Л) - има два вида: снежна, представ.пяваща 
снежнобе.пи, непрозрачни и лекотрошливи сферични частици, об
разували се при замръзване върху снежинките на преохладени 

ма.71ки водни капчици, и ледена, когато непрозрачното бяло яд
ро е обвито от прозрачен .педен · слой, резултат от сливане на то
ва ядро с пресхладени водни капки. Ледената суграшица се раз
глежда и като разновидност на града. 

Град(•) - ледени частици с форма, като правило близко до 
сферичната, но понякога и със значителни отклонения от нея. 
Радиусът им обикновено е от 1 до 25 mm. Наблюдавани са оба
че и по-големи градови зърна (фиг. 11,3 а), а като изключение и 
с радиус до 1 О cm. Големите зърна имат слоист -строеж - в цен
търа е разположено матовобяло ядро (снежна суграшица) 
(фиг. 11,3 б), обвито с множество ледени слоеве с различна про
зрачност. 

Както при облацате, и тук може да се направи генетична 
класифик.ация на валежите. В зависимост от физическите усло
вия на образуване различаваме следните видове валежи: 

Обложни - спокойни, продължителни, над голяма площ, ва
лежи със средна интензивност. Валят от -фронталните облаци 
Ns-As (дъжд през лятото и сняг през зимата, понякога мокър). 

Ръмеж - росиляк или много малки снежинки и ледени иг
лици. 

Конвективни - падат обикновено от СЬ под формата на сняг 
дъжд или град. Започват внезапно, траят малко време, интензив
ността им рязко се мени и през лятото са съпроводени с гръмо

тевични бури. Дъждовните капки, особено в началото, са много 
големи (радиус 2 и повече mm)*. 

Наблюденията показват, че образуването на валежите и ин
тензивността им зависят от микрофизическия строж на облаците 
и вертикалната им мощност. Така например съществува почти ли
нейна зависимост между интензивността J и дебелината Н на 
облаците: J =аН. Най-интензивни (проливни) са валежите от най
мощните облаци-,--- СЬ-вите. През лятото често те са съпроводе
ни с град. 

*)В синоптичната практика се използуза следната класификация на 
валежите: • 

Обложни (валежи от облаци със слоисти форми - As, Ns, St, sc) 
- ръмеж, обложни дъжд, сняг, мокър сняг (или дъжд със сняг). 

Краткотрайни (валежи от облаци с кълбести форми - Си, СЬ) 
- краткотраен (проливен) дъжд, краткотраен сняг, краткотраен дъж,11 със 

сняг, суграшица, град. (Бел. ред.) 
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§ 2. ·ГОЛЕМИНА И СКОРОСТ НА ПАДАНЕ 

НА ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ 

За построяване на количествена теория на образуване и па
дане на валежите е нужно да се знае скоростта на свободното 
падане (в спокойна среда - въздух) на дъждовните капки. Ще 

4 
приемем, че те имат сферична форма и постоянна маса m=3 1t r3р к, 

където r е радиусът, а рk-плъткостта на капката. В спокойна 
среда тя ще пада по вертикалата, като ще и действуват две си
ли: силата на тежестта, или по-точно архиме,цовата сила 

( р 4 з 4 8 2,1) а·=3 1tr Ркg --3- 1tr pg, 

и силата на съпротивлението на възд'уха Рс. Нека отначал() 
приемем, че капката е малка (r<50 µ,), така че за нея да бъде в. 
сила законът на Стокс 

(2,2) 

където 1J е вискозитетът на въздуха, р - плътността ку, а v
коростта на свободното падане на капката. Понеже р~ Рк , ,то 
Fca= mg и уравнението на движение ще бъде 

dv 
(2,3) т dГ=mg- 61t1JrV 

или 

(2,4) 
dv v -+--g=O dt , ' 

където 

(2,5) t 

се нарича релаксационно време 'на капката с радиус r. При r r-oJ 

,._, 1 О µ, m получаваме t ,._, 10- 3 s. 
При нулева начална скорост решението на (2,4) се . дава с 

(2,6) V (t) =V00 (1 -е-11• ), 

където 

(2,7) 

е стационарната скорост на падане, която ще отбележим зана
пред просто с v. ТЕоретично тя се достига при t->-oo, но прак
тически това става за части от секундата, понеже t ~ l s. 

Като заместим числовите стойности на величините в (2, 7), ще 
получим 

(2,8) V= IX r2 cm;s, "=1,26. lОб. 
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Тази формула е точен закон само при малки капки (r ~ 10 µ m) 
и на практика може да се прилага без особена грешка до око
ло r=50 µ m. Например при r= 100 µ m по (2,8) намираме v = 
= 1,26 m;s, а действителната скорост (измерена) е О, 72 m ;s . Как
то казахме преди, дъждовните капки имат _ радиуси от 0,1 до 
3;5 mm и следователно към тях формулата (2,7) е неприложима. 
Формулата (2,6) престава ца бъде в сила за големи капки, защо
то силата на съпротивление Fc при обтичане на по-големи сфе
рични тела вече не се дава с (2,2). За съжаление аналитичният 
израз за Рс, а заедно с това и за v (r) в общия случай е неиз
вестен и с помощта на съвременните математични методи не мо

же да бъде получен теоретично. 
Същевременно стационарната скорост на свободно падане 

на дъждовните капки е измерена достатъчно точно. 

Предложени са множество емпирични формули за аналитич
но описание на тез» таблични данни. Преди всичко отклонение
то на съпротивлението Fc от стоксовото (2,2) при големи капки 

<); Re 
може да се отчете с помощта на корекционния множител 

24 

(2,:~)) 

2р vr Vd u 

където Re=--=-- (71=pv, d = 2r) е число на Реинолдс, а 
У/ ' '1 

ф = ф (Re) се нарича коефициент на челно съпротивление. При 

стоксови капки Re~ 1 и·очевидно в този случай ф (Re)=-; } . 
От друга страна, както се вижда, при r> 500 µm Ф~О,6 и мо
же да се смята за постоянно. Последното обстоятелство дава 
възможност да се получи една приблизителна формула за V (r) 
при r> 500 µm. 

Действително в стационарния случай 

ф2р vr _ 4 3 61t71 rv . 24"f/ -т nрк r g, 

откъдето намираме 

(2,10) V (r) =✓ 8~к;; = ~ Гr, 
а ~= (1 . 5-;-2). 103 cm112/s. 

. И така съществуват две достатъчно точни формулк за ско
ростта на падане на капките: на Стокс (2,8) за малки капки 
(r< 50 µ m) и (2,10) за големи (r>БОО µm). В междинната об
ласт ф съществено зависи от Re и функцията v (r) ще има слож
на форма. Но по асимптотите може да се построи интерполацион
на формула за v (r) в междинния интервал (БО<r<500 µ m), коя
то плавно да преминава в тях. Та1еива свойства притежава напри
мер формулата 
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{2, 11) 
ос r2 

v(r)=-----
1 +____r:__ ,з12 

~ 

като същевременно осигурява добро съвп.адение между изчисле
ните и измерените стойности на v. 

Обаче (2,11) има сложен вид, което, както ще видим по-на
такък, веди до някои затруднения. Напоследък Л. Т. Матвеев 
предложи формулата 

{2,12) V (r)=v00 (1-e-ar) 

при Voo=995 cm/s, а=12. 10-4 µ m-1, която не удовлетворява 
_условието за асимптотите, но в замяна на това е много проста и 

добре описва опитните данни. 
Когато капката пада във възходящ поток със скорост w, 

относителната и скорост ще бъде 

,(2, 13) Vo=V-W. 

При w<v капката ще пада (v0>0), а при w>v ще се издига 
•(v0<o). Но, както видяхме, в облаците w е от порядъка на cm/s 
до няколко m;s. Ясно е, че колкото w е по-голямо, толкова по
голям радиус ще имат началните дъждовни капки, за да могат 

да преодолеят възходящия поток. 

Що се отнася до скоростта на падане на твърдите валежни 
частички (снежинки, ледени игли, градови зърна и др.), то въпро
сът е много по-сложен поради неправилната им форма и поради 
това, че при падането изменят непрекъснато ориентацията си, 
което пък води до изменение на съпротивлението на въздуха. 

Съгласно наблюденията при една и съща маса снежинките 
във форма на пластинки и звездички падат по-бавно от капките. 

При сферични градови зърна v ,.._, {i, а при несферични зависи
мостта се запазва, но r се заменя с еквивалентния радиус re . 
Коефициентът на пропорционалност се определя опитно. Измере: 
но е например, че при градово зърно с r=2,5 cm v=25 m!s. 
Следователно големите градови зърна, падащи от облаците, по
казват наличието на мощни вертикални потоци в тях, които са 

в състояние да държат огромна маса вода и лед в облака до 
началото на валежа. 

Друг важен въпрос от теорията на валежите е този за раз
преде.11ение на дъждовните капки по размери или по маса. За
доволително решение (нито теоретично, нито опитно) засега той 
не е получил. Не съществува теория, която да може д11 опише 
еволюцията на спектъра на облачните капки в процеса на тяхно
то уголемяване и по такъв строго логичен път да изведе спек

търа на дъждовните капки. Експирименталните изледвания в то
ва направление, макар и да не изискват издигане на специална 

апаратура в облаците, както преди, се оказаха по-трудни. 
Поради това засега механически се прилагат някои от фор-
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мулите, използувани при спектъра на облачните капки, но с дру
ги стой ности на параметрите, например тази на Хрrиан и Мазин 
(4,6) , гл . Х, като тук rm оз начава радиуса на дъждовните капки 
с най-голяма повтаряемост. В работите на западните автори ши
роко разпространен~е е получила формулата на Бес~ получена 
по приземни наблюде н ия, 

(2, 14 ) /(r)=l-exp [- ( +П , 
,i 

където f е частта от общия обем на водата, падащ се на капки 
с радиуси от О до r, ncp= 2,25, а стойностите на а в зависимост 
от интензивността на дъжда J с а дадени в табл . 11 , 1. -

Таблица 11,1 

Зависимост н а пapaiv.erъpa а от (2,14) и водността на дъжда от J 

J , mm/h 
а, mm 
S, g/m3 

0 ,5 
1, 11 
0,037 

1,0 
1,30 
0 ,067 

2,5 
1,6 1 
О , 145 

5 
1,89 
0,26 1 

10 
2,22 
0,470 

25 
2 ,74 
1,1 20 

Както се вижда, масата на дъждовните капки в 1 m 3 е от 
порядъка на водността в облаците (S,...__,S0) . 

§ 3. ПРОЦЕСИ ЗА УГОЛЕМЯВАНЕ НА ОБЛАЧНИ КАПКИ 

~ f 3. 1. УГОЛЕМЯВАНЕ ЧРЕЗ КОНДЕНЗАЦИЯ 

Образувалите се върху кондензационните ядра капки-заро
диши растат по-ната тък чрез кондензация. Тук ще разгледаме то
зи проце с откъм количес:Рвената му страна. Нека отначало има
е неподвижна сферична водна капка в пространството с насите-

11и по отношение на повърхността й пари (фиг. 11,4). Капката ще 
расте вследствие на кондензация, като явлението има очевидно 

ферична симетрия. 
Както е известно, процесът на молекулна дифузия на водна

повърхността на капката с радиус R се описва от 

_да =D ( д2 а + -2~ _д~) 
д t д r2 r д r ' 

дето D = 0,22 cm.g/s е коефициентът на молекулна дифузия на 
арата, а - абсолютната влажност и r - разстоянието от центъ
на капките. 

В стационарния случай ·;; = 0 и вместо (3, 1) ще имаме 

..!!:_2.!!__ + ~ .!!о_ =0 
dr 2 r dr 
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с гранични условия 

(3,3) а (R)=ак, а (со) = аоо , 

където очевидно ак и а= са абсолютната влажност на повърх
ността на капката и далече от нея. Решавайки (3,2) qри условия

та (3,3), намираме 

R 
(3,4) а (r) = aoo-- (а=- ак ), 

r 
da 

а за градиента - dг ще имаме 

(3,5) da R --- = - - (аоо-а )>О dr ,2 к ' 

тъй като аоо> ак. 
Вследствие на този положите

лен градиент към повърхността 

на капката ще съществува поток 

(от водна пара) 

Фиг . 11,4. Към извода на форму- (3 6) 
лата з а скоростта на кондензацион- ' lя = 4тт R2D ( - dda ) 

r r=R 
н ето уr ощмявGне на каnките = 4т:DR (а=-ак). 

За единица 
dm - -=lя. 
dt 

4 
Но m= .. - -

з 

(3,7) 

време той ще доведе до промяна на масата 

~ Rз Рк dm 4 R2 dR „ и - d--t - = тт Рк dt , така че 

dR • п 1Э 
----;п---= - R- , 

и с 

където Еп · ~ (Л а=а=-ак) е безразмерен параметър, харак
Рк 

теризиращ пресищането. 

Получената формула показва, че с увеличаване на радиуса 
' на капките скоростта на нарастването им чрез кондензация на

малява. Като интегрираме (3,7), получаваме закона, по Lкойто се 
изменя радиусът на капката с времето. 

(3,8) R 2 (f)=R5+2Eп Dt, 

където Ro=R (О) е началният радиус. Обратно, времето, необхо
димо за нарастване на радиуса от R0 до R, ще бъде 

(3,9) t 
R2-R5 

При R~ Ro имаме t= ___!!:__- и R (t)=J2Eп Dt-
2.п D. 
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Да приложим сега тези резултати към случая на уголемява
не на капките в облаците чрез кондензация. При това ще раз
гледаме само малки капки, тъй като големите съгласно (3,7) мно
го бавно растат по този начин. Тогава относителното движение 
на капките спрямо въздуха ще бъде незначително и можем да 
приемем, че макар и приближено, остават в сила формулите (3,7) 
и (3,8), описващи кондензационното нарастване при неподвижни 
капки. 

Избираме за начаJJо на оста z (ориентирана нагоре) долната 
основа на облака, а с w означаваме скоростта на възходящия 
поток в него. Тогава очевидно 

(3,10) dz 
dt = zv- v. 

dz dZ dR 
Но -~ = --- -- и понеже приехме че капката е малка, ще 

dt dR dt ' 
бъде в сила формулата на Стокс v (R) = et. R 2

• Като използуваме и 
(3,7), ще получим 

(3,1·1) 

Интегрирайки при усJiовие z (0)=0, намираме 

(3,12) 
R2 R2 

z= - (2w-- et.R 2) = --4~- D - (2w- v), 
4Еп D •п 

като за простота е прието R0= 0. Очевидно z представлява ви
сочината, на която се намира капката над основата на облака. 

Понеже ffриемаме, че първоначално v<w, разсrящата капка 

ще се издига нагоре дотогава, докато v = w, след което, преодо
ляла възходящия поток, ще започне да пада. Най-нисоката точ
ка (върха) на траекторията и ще получим от (3, 12) при V=W: 

R~w 
Zт= 4Еп D · (3,13) 

При напускане на облака (z=O) капката ще има краен радиус 
Rкр, който съгласно (3,12) ще се определи от уравнение·то 2w 
=et.R2 или 

кр 

(3,14) 

Числените пресмятания по тезw формули показват, че при 
реално срещащите се в атмосферата стойносrл на параметрите 
(w, ct, Еп ), за да се образуват капки с големина на дъждовните 
само посредством кондензационно уголемяване, е необходимо 
много дълго време и голяма вертикална мощност на облаците. 
Например, за да се получи по този начин капка с R11:p= 170 µm 
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при w= 1 ш;s, необходимо е тя да се издигне до Zm =30 km, за 
което ще са нужни около 4 Ь. 

Обаче наблюденията показват, че · дъжд вали от облаци с 
много по-малка мощност и за късо време след образуването им. 
Всичко това говори, че само чрез кондензация практически не мо: 
гат да се образуват големи дъждовни капки, а само росиляк. Кон
дензацията е важен механизъм, който води до образуване на 
облаците и ефективно · уголемяване на капките само в началния 
стадий от развитието му. По-нататък се намесва друг механи 
зъм - коагулационният, който преобладава и води до образуване 
на валежите в чисто водни облаци. 

3.2. УГОЛЕМЯВАНЕ ЧРЕЗ КОАГУЛАUИЯ (ВИДОВЕ КОАГУЛАUИЯ) 

Коагулация се нарича сливане на облачните капки при сблъск
ване. В зависимост от причините, които водят до това, различа
ваме шест вида коагулации: браунова, хидродинамична, акустич
на, електрична, турбулентна и гравитационна. От тях решаваща 
роля играе гравитационната коагу.1ация, поради което на f!ея ще 

се· спрем подробно, като характеризираме преди това накратко 
останалите видове. 

Браунова коагулация. Това е сливане на капките при сблъск
ване вследствие на брауновото движение. Следователно този ме
ханизъм може да има известно значение само при малки кап

ки (r= 10 - 5 ~ 10- 6 cmj и знач11телна концентрация N (съгласно 
дN 

теоретичните изследвания на Смолуховски аг= №). За реалните 

облаци приносът на брауновата коагулация може да се прене
брегне. 

Хидродинамична коагулация. Предизвиква се от хидродина
мичните сили на взаимно привличане, които възникват при пада

нето на капките във въздуха, особено когато размерите им са 
еднакви (фиг. 11,5). Иследванията показват, че ролята на хидро
динамичната коагулация в реални условия също е незначителна. 

Акустична коагулация. Облачните капчици, намиращи се в 
акустично (звуково) поле, се привеждат в трептене. Тъй като 
степента на увличане на различни по размер капки е различна, 

· това ще доведе до относителното им движение - сблъскване и 
сливане. Ефектът расте с увеличаване на амплитудата и честота
та на колебанията.. Както ще видим по-долу, акустичната коагу
лациия се използува при борбата с мъг,1Ите. 

Електростатична коагулация. Така се нарича слиnането при 
tблъскване на облачните капки под действието на: а) кулонови си
ли на взаимодействие между поляризираните в електричното по

ле на облака капки и б) движението на заредените капки в ,то
ва поле. Детайлните изследвания в това направление през послед

ните години показват, че електричната коагулация е съществена 

само за малките облачни капки, имащи радиуси, по-малки от 
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3 µ m. Влиянието и се простира и до по-големи капки само кога
то зарядът им значително превишава средния. 

· Турбулентна коагулация. Това е сливане при сблъскване на 
облачнJr:1те капки вследствие на хаотичното им движение под вли-

яние на турбулентността на въ'з- f ~ f l t 
ходящия поток в облака. Този 

вид коагулация е малко изу- ' ! ~ ~ ! 
qена, НО НаПОСЛеДЪК ПрИВЛИЧа, .df'- .. ., • 1 v' V r г~---t,1.-' 
вниманието на все повече из- 1 

следователи. В зависимост от v i i 
мащаба на турбулентните вихри 1 
съществуват два механизма на 

турбулентната коагулация. 
Големите вихри, пренасяйки 

съr себе си и облачниrе капки, 
водят до възникване на отно-

сително движение между кап-

Фиг. 11,5. Сгъстяване на токовите-ли
нии между капки, които ще се слеят 

под действието на хидродинамичната 
сила л F 

ките с различни размери поради различната им инерция (степен 
на увличане) и като краен резултат се получава сблъскване меж
ду тях. Очевидно по този начин в турбулентната коагулация мо
гат да участвуват и значително големи капки. 

От друга страна, дребномащабната турбулентност поради 
слабата корелация между движението на отделните вихри на раз
стояние, превъзхождащо размерите им, води до появата на отно

ситеJ1но движение даже между капки с еднакъв размер. Следо
вателно дори в първоначално монодисперсен облак този механи
зъм може да доведе дQ образуване на капки с различни разме
ри и превръщането му в полидисперсен 

В количествено отношение ролята на тези два механизма е 
слабо изуч,ена. За да може да се направи такава оценка, са нуж
ни надеждни експериментални данни за турбулентността в обла
ците от различен вид. Доколкото такива през последно време 
има (макар и малко), счита се, че в началния стадий от уголемя
ване на капките успоредно с кондензацията или когато вече ней
ният принос е намалял, а електризацията на капките и електрич

ното поле в облака са слаби и ролята на електричната коагула
ция малка, турбулентната коагулация може да играе значителна 
роля, особено в конвективните обJ1аци, където тя е най-интен
зивна. Нужни са обаче по-нататъшщr изследвания в това направ
ление. 

Гравитационна коаzулация. Представлява сливане на различ
ни по големина капки при настигане и сблъскване поради различ
нат.а скорост на тяхното движение в полето на силата на тежест

та. Както сп·оменахме ПG-горе, това е най- важният процес, който 
води до уголемяването на облачните елементи. В разработване 
на теорията му през последните 20-25 години съществени при
носи внесоха Финдайзен, Лангмюир, Шишкин и др. Преди да из
ложим накратко теорията на гравитационната коагулация, ще· се 
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спрем на един спомагателен, но много важен въпрос - този за 
аеродинамичните условия на сблъскване на капките. 

Нека имаме неподв,!iжна голяма капка с радиус R, обтичана 
от въздушен поток, които съдържа малки капчици с радиуси r. 

h 
Фиг . 11.6. Схема на обтичане на rо
ляча капка с радиус R от въздушните 
частици и малките капки с радиус r 

(прекъснатите линии) 

Картината е еквивалентна на па
дане на голямата капка през 

облак от неподвижни матш кап
чици. 

tJ Далеч от голямата капка то
ковите линии (и тра@кториите на 

въздушните частициа при стацио

нарно движение) са успоредни 
прави. Потокът е несмутен. Сму
щението, което голямата капка 

внася в полето на скоростта око

ло себе си, се изразява в закри
вяване на токовите линии и обти
чане на препятствието (фиг. 11,6). 
Ако малките капчици, движещи 
се в несмутения поток приблизи
телно заедно с въздушните части

ци, бяха напълно безинерционни, 
те също. щяха да заобикалят го
лямата капка и никоя от тях ня

маше да се сблъска с нея. Обра- . 
тно, ако запазеха първоначалната 

си посока на движение (безкрай-
но голяма инерция), всички кап

чици, съдържащи се в цилиндър с напречно сечение S =n R 2, 

щяха да се сбJ1ъскат с голямата. _ 
В действителност капките притежават крайна инерция, по

ради което часr от тях заобикалят голямата капка и броят на 
сблъскалите се с 1-,1ея е по-малък. За количествено характеризи
ране на този процес Ленгмюр въвежд1:1 така наречения коефи
циент на сблъскване Е1, определяйки го като отношение на броя 
на сблъскалите се малки капчици с голямата към броя на тези, 
които биха се сблъскали с нея, ако не се отклоняваха. Очевидно 

(3,15) 
• . 7t h2 ( h ) 2 

Е1 = 7t RZ = R ' 

където h е разстоянието от траекторията на крайната малка кап
чица, попаднала върху голямата, до централната токова линия 

(оста на цилиндъра) в несмутената част на потока (фиг. 11,6). 

Коефициентът на сблъскването Е1 зависи от R и,, т. е. Е1=Е1 (R,r). 
Теоретично тази зависимост засега не може да бъде установена, тъй като 
не са известни решения на уравненията на движение, описващи обти:ча
не на сфrрично тяло ( в нашия случай капката), с отчитаце на вискозитета 
и инерционните сили ( нелинейните членове). 
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За приближена 9ценка на E1(R,r) Н. С. Шишкин предлага фор
мулата 

(3, 16) Е1 (R, r)=[ 1- 4 r:(;~r 2) Г , 
където Ro= 14,5 µ m е характерен _радиус за капките, смисъла на който ще 
изясним по-долу. 

При даден радиус на голямата капка R граничните стойности на 
радиуса на малките капчици, които могат да се сблъскат с нея, ще полу
чим от уравнението Е1 (R; r )=О, което съгласно (3, 16) е едно биквадрат
но уравнение 

с решение 

(3,17) 

Следовател.но с голямата капка ще се сблъскат всички малки, радиусите 
на които удовлетво;шват неравенството 

(3,18) 
/ . /~Rз -

V'+v,-+-
_ Ro_ ,c::_ ,с::___!3_о._ 

Ако тук положим R=Ro=l4,5 µ m, ще получиим J
2 

=r= ✓2- , 

- Ro ~ R С което означава единствено, че r -т=О,71 О· други думи, с кап-

ката с радиус Ro може да се сблъскат само тези капчици, които имат ра
диус r = 0,71 w0• 

От (3,18) следва също така, че не може R да бъде по-малко от R0 , 

т. е. R0 =14,5 µ m е минималният радиус на капките, които могат да участ
вуват в сблъскването при гравитационна коагулация. Неравенството (3,18) 
е представено на фиr. 11,7. Отесчката л r дава големината на интервала 
от стойности на радиусите r на капчиците, които могат да се сблъскат с 
каш,:а с радиус R. Вижда се, че при R < l4,5 µ .1r=0. При R?>Ro съглас
но (3,18) и фиг. 11,7. 

(3,19) 0~ r ~ R. 
Обаче наблюденията показват, че не всяко сблъскване на две капки 

води до сливането им. Често при удар те отскачат една от друга като 
еластични топки. Причина за това е образуването на тънка лещовидна 
.паровъздушна възглавничка• (в централната част дебелината и е около 
1 µm, а в краищата - десети части от µm) и увеличено налягане (Лр~l mbar), 
което пречи на сливането на капките. Експерименталните изследвания на 
това явление показват, че съответният коефициент на сливане Е2 , изразя
ващ частта от сблъскалите се с голямата капка малки капчици, които се 
сливат с нея, зависи силно от относителната влажност, като при / ,;;, 100 % 
Е2 = 1. 

С оглед на казаното величината Е=Е1Е2 трябва да наречем коефи
циент на коаrуJ1ацията. Но тъй като в облаците/,;;, 100 %, то Е= Е1 • По
ради това в бъдеще ще отъждествяваме Е1 с Е, като говорим само за кое
фициент на коагулация. 
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Да се спрем сега на въпроса за уголемяването чрез гравита 
ционна коагулация на една капка с радиус R (R>Ro) при пада
нtто и през облак с воднL1ст So и разпределение на основните 
облачни капчици , по размерн п (rJ. За време dt голямата капка с 

Rµm 

30 

10 

о !О 20. 

1 

'О 
1 

1 

О: о 
о 

о 

1 

1 

о 
о, 

ь V( R) 

о J 
1 ; V( r) 

~R+P 1---.-
1 01 

'о 1 
1 

Фиг. 11,7, Област на сблъскване на Ф иг. 1 \ ,8. Към извода на · формула 
капките с различни размери (3,23) за скоростта на гравитационното 

нарастване на капките 

радиус R ще измине по отношение на малка капчица с радиус 
r път по вертикалата 
(3,20) dz=[v (R)-v(r)] dt. 

С нея могат да се сблъскат всички капчици, намиращи се в обе
ма п (R+r)2 dz (фиг.11,8), но фактически заради обтичането той 
ще бъде намален с Е( R, r). Тъй като абсолютният брой на кап
чиците с радиуси от r до r+dr съгласно (4,1), гл. Х e:rdNr= 
=Nn (r) dr, където N е концентрацията им (общият брой в 1 cm3

), 

а п (r) - функцията на разпределение по размери и обемът на 
4 

всяка от тях е равен на 3 п r3
, то за време df (път dz) при-

растът dvr на обема на голямата капка с радиус R за сметка~на 
сливането и с по-малките капки, имащи радиуси от r до r+dr, 
ще бъде 

(3,21) dvr= Е (R, r)[v (R)-v (r)] п (R +r)2 
: тт r3 Nn (r) dr dt. 

За да намерим прираста на обема на голямата капка поради 
сливане с всички по-малки, с които този 11роцес е възможен 

(вж. (3,18)), трябва да интегрираме (3,21): 
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(3,22) dv = J dv,={+ n2N J Е (R, r)(R +r)2r3 п (r) [v (R) -

r, 

- v (r)] dr} dt, 

4 
където r 1 и r2 се определят от (3,18). Но v=3 тt R3

, а dv= 
=4тt R2 dR, така че 

r'J 

(3,23) ~}-= ;k~- J Е (R, r)(R + r) 2 r 3 п (r) [v (R) - v (r)] dr. 
r, 

Тази формула дава скоростта на нарастване на радиуса на 
голямата капка чрез гравитационна коагулация. На нея може да 

и се придаде друга, по-често използувана форма, като се изклю
чи N с помощта на формулата ( 4,5), гл. Х за водността 

00 

S0=+ тt ркN J п (r) r3 dr. 
о 

Тогава получаваме 

(3,24) dR __ So 
----;п--- 4ркR2 

r., f Е (R, r) (R+r) 2 ,з п (r) [v (R)-v (r)] dr 

r, 
00 

f п (r) г 3 dr 

u 

Тази формула лежи в основата на съвременните изследва
ния по теория на гравитационната коагулация. Тя се опростява 
значително, когато R '? r, т. е. растящата капка е значително по
голяма от основните облачни капки. Тогава R+r=R, v (R)-v(r) = 
= v (R) съгласно (3,16) E=l, а съгласно (3,19) r1= 0, r2=R, та
ка че 

- R 

(3,25) _dR_=- So_ V (R) 
dt 4рк ' 

f 
о 

n (r) r3 dr 

00 

f n (r) г 3 dr 

о 
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Полуqената формула показва, qe за разлика от кондензацион
ното уголемяване по-големите капки, които имат и по-голяма 

скорост v (R), раста_т по-бързо чрез гравитационна коагулация, 

защото { :: )гк =Rгк ,_, v (R). Следователно приносът на този мe-
tiR 5 
dt !О ст/$ 

еп -7 
J,25.10 

1.10·7 

----2.,0·8 
б.fO-g 

.о 

, ( dR) Фиг. 11,9. Скорост на кондензационното уголемяване dt к при различно 

пресищане sп (плътните линии) и на коагулационното ( ~: )гк при водност 
So= 1 g/m3 и различни стойности на медалния радиус Гт (по Н. С. Шишкин) 

ханизъм на уголемяване на капките скоро след образуване на 
облаците започва да доминира над останалите (фиг. 11,9). 

Не е трудно да се определи и пътят, който ще измине го
лямата капка при иsмен_ение на радиуса й от R0 до R чрез гра
витационна коагулация при свободно падане. Действително 

dZ dz dR 
V = dt . -----:пг dГ , 

така qe след използуване и на (3,25) ще имаме 

(3,26) dz dt 4 Рк ---=v ~-= ~ ~. 
dR dR So 

Оттук 

(3,27) 

където z0=z (R0) и за удобство оста z е насоqена надолу. 
Важна характеристика на процеса на уголемяването чрез гра

витационна коагулация е времето t, необходимо за изменение на 
радиуса на капката от R0 до R. Сътласио (3,25) 

R 

(3,28) 4рк J dR t=--s;- v (R). 

Ro 
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За да се реши интегралът в (3,28), трябва да бъде известна 
функцията v (R) - скоростта на свободно падане на растящата 
голяма капка. Тук изниква въпросът можем ли да използуваме 
формулите от § 2, които се отнасят за капки с постоянна маса? 
За големи капки (R>500 µ. m), при които челното съпротивление 
ф е приблизително постоянно, Л. Кръстанов показва на основата 
на общото уравнение на Мещерски за движение на тяло с про
менлива маса, че 

(3.29) ✓ Вркg R 
V (R)= 7 S

0
+3 ,j, р ' 

като при извода се използува (3,25), а So е водността на облака 
и р - плътността на въздуха. Но при реални условия винаги 
7S0 /4;; 3фр, така че за капки с променлl"ва маса остава в сила 
(2,9), като сега R=R (t). Как се отразява сблъскването върху 
скоростта на падане при малки капки, още не е "'зяснено, но 

ще счи:гаме за простота, че остават в сила (2,7) и (2,9), 
Тогава при стоксови (v=IX R2) и големи (v=~JRJ капки от 

(3,28) ще имаме съответно 

(3,30) t = ~ ( - 1
---

1
) и t=~ (JR-JRo), 

rx.So Ro R ~ So 

Ако използуваме (2,10), тези формули ще се явят асимпто
ти на 

(3,31) 

съответно при малки и големи стойности на R. Най-после при 
използуване на (2, 11) 

(3,32) 

По коя да е от тези формули може да се пресметне времето t 
във функция от R0 и R и като ги решим спрямо R, ще намерим за
кона R (t), по който се изменя (расте) радиусът на капките · при 
гравитационна коагулация. Например при големи капки съгласно 

втората формула от (3,30) 

(3,33) R(t) = R0(1 ++)2. Т= Bp;i~ 

§ 4. ОБРАЗУВАНЕ НА ДЪЖД ОТ ВОДНИ ОБЛАЦИ 

Въпросът за уголемяването на капките в облаците до раз
мерите на дъждовни, а също на снежинките и градовите зър

на има не само научно, 110 и много голямо практическо значение 
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във връзка с разработването на ефективни методи за изкуствено 
въздействие върху облаците. Поради това интересът към него 
непрекъснато расте. Опирайки се на елементарната теория и фи
зическата същност на двата основни механизма на уголемяване 

(кондензапионния и коагулационния), описани в предишните па
раграфи, тук ще разгледаме тяхното съвместно действие при ре

ални условия в атмосферата. _ 
Както видяхме, средният радиус на повечето капки в обла 

ците е от поряды<а на 10-15 µ ш. Радиусът на дъждовните кап
ки е стотици пъти по-голям. Понеже обемът е пропорционален 
на куба на радиуса, то една такава дъждовна капка може да се 
получи от около милион капчици с радиус 1 О µ m. Кондензацион
ният мtханизъм, както беше показано в § 3, сам не е в състоя
ние да доведе до образуването на такива големи капки. Дей
ствително цри срещащото се в облаците пр~сищане д t=O, 1 °/о, 
капка с радиус О, 1 µ m за няколко секунди нараства до 17 2 µ m, 
но при същото пресищане е необходимо около едно денонощие, 
за да нарасне от 10 до 100 µ m. Следователно зародишните кап
ки бързо се превръщат в малки облачни капки и облакът _ се 
образува „ пред очите ни", но по.вататък те практически не на
растват по този начин. 

Метеорологичните ядра, послужили зс1 зародиши, имат няка
къв спектър на разпределение по големина Кондензацията обик
новено започва върху най-големите и постепенно встъпват в строя 
по-малките и по-слабоа1<1ивни ядра. Поради това началните об
лачни капчици ще имат разпределение, близко до това на кон
дензационните ядра. Обаче малките капчиuи растат по-бързо чрез 
кондензаuия от големите и след време като че ли капките в об
лака се изравняват по размери. ' В това направление може да 
действува и един друг фактор. 

Както вече знаем, налягането на наситените пари над изпък
нали повърхности е по-голямо от това над плоски и расте с уве

личаването на кривината. _Съгласно резултатите от § 9, гл. IX при 
r> 1 µ, m практически Е, =Е=. Следователно, ако в облака съще
ствуват едновременно малки и големи капки (r~ 1 µm)при даде
но неголямо пресищане Л f (което, ще припомним, се изчислява 
спрямо водна равна повърхност), може да се случи така, че мал
ките капки да се wзпаряват и парата да се кондензира върху го

лемите, т. е. големите капки ще растат за сметка на малките. 

И така в единия и в другия случай облачните капчици ефек
тивно нарастват чрез кондензация nримернодо r= 15 µm, ю;tо се 
получават близки по размери капки. По-нататък уголемяването 
на облачните капки става чрез гравитаuионна коагулация. Но, 
както видяхме в предишния параграф, за да встъпи в действие 
този механизъм е необходимо сред огромното множество микро
скопични основни облачни капчици да се появи относително го
ляма капка (R>R 0 = 14,5 µm). Нека отначало допуснем, че в об-
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.лака такива големи капки има в достатъчен за масово протича

не на процеса брой и да проследим как става по-нататъшното 
им уголемяване. 

Нека w е скоростта на възходящия конвективен поток в 
облака (w>O, получена при усреднение по височината, сечението 
на облака и времето на съществуването му или по-малки под
интервали. За време dt голямата капка с радиус R ще измине по 
вертикала.та път 

(4, 1) dz=[w - v (R)] df, 

където v (R) с абсолютната и скорост на падане. 
Ако w>v (R), капката ще се отнася от потока към средна

та и горната част на облака (dz=dzT >О) и тогава в съгласие 
с (3,25) 

(4,2) ~~t - =(w-v) -:}= ;ок [v(R)-- 1]. 
1 

Обаче прI-1 възходящото си движение капката се уголемява чрез 
гравитационна коагулация за сметка на захванатите облачни кап
чици и когато порасне толкова, че v (R)>w, тя ще започне да 
пада (dz= - dzt <0), като ' 

(4,3) dzJ, 4 Рк [ w l 
dR =s~ l ~ v(R) . 

На върха на траекторията радиусът и Rв ще се определи от 
уравнението 

( 4,4) V (Rн )=Ш или Rв =f (w). 

Като интегрираме (4,2) и (4,3) и използуваме (3.26), намира
ме пътя, който , трябва да измине капката, за да се уголеми чрез 
гравитационна коагулация от R

0 
до R: 

(4,5) 

като знакът ,. + " се отнася за възходящия, а ,, - - " за низходя. 
щия клон от траекторията. По тази формула може да се построи 
зависимостта z (R) при различна водност S

0 
и начални радиуси • 

R
0 

на капките. Такава примерна графика е представена на 
фиг. 11,10. Анализът на тези криви води до следните по-важни 
закономерности на процеса н1 гравитационното нарастване на 

капките: 

1. Кривите са силно несиметрични." Това означава, че основ
ният дял от нарастването на капката се осъществява при низ

ходящото и движение (падане). 
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2. При достатъчна дебелина на облака и окорост на" потока 
w един цикъл на издкгане и падане е в състояние да доведе до 
появата на дъждовни капки с радиуси от порядъка на 3000 µm. 

3. Колкото Jачалният радиус R
0 

е по-малък, толкова край-

fl К!Тl 

7 

3 

2 

f 

о o,s f З !О З pjlm 
!J 

f/кт . 

3 

2 

D 0,5 f 

о 

\ 

1,5 2 i0 3Rp, 

Фиг. 11,10. Теоретичен модел за уголемяване на капките в облаците чр ез гра
витационна коагулация 

а) при R0 =20 µm и различна скорост w; 6) при w = l ·m /s и различен начален радиус Ro- И в 
дна та сл учая S0 = 1 g/m3 

ният Rкр при напускане на облака е по-голям. Това се дължи на 
обстоятелството, че но-малките капки ще се издигнат по-високо 
в облака и при падането си след това ще изминат по-голям път 
вътре в него, а съгласно т. 1 в тази част от траекторията прак
тически става нарастването. Това се вижда и на фиг. 11,10. 

4. По същата причина Rкр ще рс).сте с увеличаването на w. 
5. Ако дебелината на облака Н е по-малка от височината на 

върха на траекторията Zв над долната му основа, капката ще 

бъде отнесена от потока в околния по-сух въздух и ще се из
пари. В този случай капките с голям начален радиус R

0 
ще имат 

Zв <Н, но съгласно т. 3 Rкр при тях ще бъде малък. Следова
телно в тънки облаци с малки възходящи скорости на потока не 
могат да се образуват големи дъждовни капки чрез гравитацион
на коагулация. 

Нека сега се върнем назад и обясним откъде се вземат от
носително rолемl!те облачни капки в началния стадий от разви
тие на облака, необходими за започване на гравитационната коа
гулация. Възможни са следните източници на такива капки: 

1. Зародиши, образували се върху гигантски кондензацио,нни 
,щра. Ясно е, че щом това ядро е 102 пъти по-голямо от обик
новените, то и капката, образувала се върху него, ще бъде тол
кова пъти по-голяма от околните. Обаче, като се има пред вид 
малката концентрация на тези ядра, едва ли този източник може 

.ца играе решаваща роля в процеса на уголемяването. 
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2. ТурбулентНIJстта в облака е втора причина за появата на 
гол~ми капки. Както беше пояснено в § 3, в поJ1идисперсен и в 
монодисперсен обJ1ак този механизъм е в състояние да доведе 
до коагулация на капките. Точна количествена преценка на при
носа му още не е направена, но получените резултати дават осно

вание да се предполага, че турбулентната коагулация играе важ
на роля. 

3. Независимо от това, как са се получили първоначалните 

големи капки (дали върху гигантски ядра или чрез турбулентна 
коагулация), необходими за започване на гравитационна коагула
ция, в следващите етапи от развитието на облака започва да 
действува още един източник (когато радиусът им достигне 3-
3,5 mm)- разбиването на участвувалите вече в гравитационната 
коагулация големи капки на по-дребни, но все пак сравнително 
по-големи от основните облачни капчици. За това . допринасят и 
турбулентните пулсации на скорос.-та на потока. Получените , 
капки- ,, парчета" се подемат от потока и извършват цикъла от 

фиг. 11,10, а след това отново се разбиват и т. н. Така се съз
дава верижна реакция, която за кратко време довежда до масо-

во уголемяване на капките. Установено е, че за да може тази 
реакция да се повтори многократно, необходимо е всяко следва
що разбиване да става по-високо в облака от предцшното, при 
което се е образувала разглежданата капка. В противен случай 
след няколко повторения верижната реакция ще се прекрати. За 
пръв път този въпрос е изследван от Ленгмюр. 

По такъв начин броят на дъждQвните капки бързо ще рас
те. Тяхното натрупване в долната · част иа облака в края на кран• 
щата ще доведе до отслабване на възходящия поток и тогава
огром«ата маса вода, поддържана дотогава от възходящия по

ток, се устремява към земята, като увлича със себе си и въздуха 
и създава даже низходящи движения. Действително проливният 
дъжд започва почти моментално, като най-напред падат най-го
лемите капки. 

Дотук ставаше дума само за чисто водни облаци. Както се 
вижда, условията за образуване на валеж от тях са доста огра
ничителни: при малки вертикални скорости w от тях само ръми, 
а при големи w (1v>2 m;s) вертикалната мощност на облака 
трябва да е не по-маJiка от 3-4 km. Това условие най-често е 
изпълнено в тропичните области, а в нашите ширини - през 
лятото. 

§ 5. ОБРАЗУВАНЕ НА ВАЛЕЖИ -ОТ СМЕСЕНИ ОБЛАЦИ 
(СНЯГ, СУГРАШИЦА, ЛЕДЕНИ ЗЪРНА, ГРАд) 

В смесените облаци условията за образуване на валеж са 
много по-благоприятни. Ледените кристалчета (снежинки), обра
зували се в най-високите им части, при падането си попадат 
сред преохладените облачни капки. Вследствие на описания по-
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I 
рано ефект кристалче1 ата ще започнат бързо да нарастват, а 
капките да се изпарянат и да доставят допълнително количество 

влага. По такъв н а чин и чрез коагулация помежду · си и с пре
охладените капки в горните части на смесените облаци се обра
зуват големи снежинки, които след преминаване на нулевата I1зо

терма в топлата част на облака се сто,1яват и превръщат в го
леми водни капки, което е необходимо, както видяхме, эа ефек
тивно протичане на _гравитационната коагулация. В резулт,1 т на 
това от смесените облаци (СЬ, Ns) през зимата може да падне 
силен сняг, а през лятото дъжд за кратко време след образува
нето на облака. Финдгйзен и Бержерон първи обръщат вню,•а
ние върху решаващата роля на твърдата фаза в смесения облак. 

Подобна картина съществува, когато чисто леден облак се 
разполага над воден. Тогава снегът, падащ от горния облак, по
пада във водния и активизира уголемяването на капките и изва

ляването му. В ледения облак условията за образуване на валеж 
също са по-благоприятни, отколкото във водния. Поради нисю.:та 
температура там могат да се създадат големи пресищания от

носно л,· дената повърхност на кристалите. Докато капките рас

тат чрез кондензация само когато f> 100 %, то при t< - 10° С 
криста,1ите могат да растат при f~<Jl %, а при t< - 30° С за то
ва е необходимо (~74% и т. н .. т. е. колко10 по-ниска е тем
пературата, толкова по-малка относителна влажност е необходи
ма, за да започне да расте кристалът чрез суо.тiимация. Освен то
ва снежинките падат срещу потока с голямата си повърхност и 

захващат към себе си повече облачни частици, отколкото капка 
със същата маса и следоватеюю по-бързо растат чрез гравита
ционна коагу.ТJация. 

. Най-после, попадайки в по-сух въздух под об,1ака с t>0° С, 
снежинките се изпаряват по-бавно от капките. Те отначало се сто
пяват и докато трае това, запазват температура 0° С, поради кое:.. 
то топящата се снежинка ще бъде по-студена от околния въз
дух и не само няма да се изпарява, но може да расте поради 

кондензация на пара върху нея, докато напълно се стопи. Пора
ди това от ледените облаци често падат валежи. При малки вер
тикални скорости w за снеговалеж от такъв облак е достатъчно 
той да има мощност 300 -500 m. Мощността расте с увеличава
нето на w. 

Да преминем сега към въпроса за образуването на града. 
Образуването на малките градови :::~ърна се обяснява така. Нац 
нулевата изотерма при t< - 12 до -15° С най-големите прео
хладени облачни капки замръзват и по-нататък чрез коагулация 
с по-маJiките капчици и кристалчета нарастват по пътя на пада

нето си. Още първите количествени разчети, направени от Шу
ман, Шишкин и др., показват, че в конвективен облак с голяма 
водност за един km път в преохладената част радиусът на гра
довото зърно може да нарасне с 1-2 mm, а за 5 km - с 1-2 
cm, като за това са ыеобходими 15-20 min. 
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Това обяснение не може маханически да се пренесе и за го
леми rрадовц зърна. Действително, както показват пресмятанията 
по горната схема с постоянна по височината скорост w на въз

хо11ящия поток, ще е необходимо няколко пъти по-дълго време, 

w. о 

10-15 km вертикална. мощност 
на облака и скорости w ,.._, 20-
30 m/s. В същото време наблю
денията показват, че rрадови зър

на с d 3- 5 ст падат и от об
лаците с мощност 5 - 6 km ско
ро след образуването им. 

Неотдавнашните изследвания 
на Сулаквелидзе и Кирюхин, а 
след това и на други автори хвъ

рлят известна светлина по този 

w въпрос. В съгласие с наблюдения-
Фиr . 11, 11 . Изменение на верти- та те приемат скоростта на въз-
1Калн ата скорост с височината в ходящия поток в облака w за про-

конвективев облак 
менлива с височината, отначало 

растяща до Zm и след това нама
ляваща (фиr. 11,11), записвайки за простата 

( 5,1) az+ wo, 

azm + a1 (Zт-Z) + w 0 , 

където а и а1 са две константи . Тогава вместо (4,2) и ( 4,3) ще 
имаме диференциалното уравнение 

(5,2) __!:!_= ~ ( w (z) -- l] 
d R ± S0 v (R) ' 

по което може да се определи характеристиката на нарастване

то Z=(R0 , R) . 
Тази постановка на задачата дава възможност да се устано

вят някои интересни следствия. Така например при достатъчно 
голяма скорост Wrn= W (zт) около нивото Zrn ще се образува "за
пиращ с.лой", когото капките с v (R) < wm не ще могат да "про
бият" и да паднат по-надолу. Като останат там, те ще нараснат 
чрез гравитационна коагулация и след мчогократно разпръскване 

ще доведат до натрупване над този слой на огромно количество 
големи капки. При отслабвале на възходящия поток събраната 
маса вода ще се излее във вид на краткотраен пороен дъжд. 

Наличието на „ запиращ слой" се явява благоприятно усло
вие за образуване на големи градови зърна, без да е необходr1-
ма неестествено голя:ма мощност на облаците. При това нараст
ването на rрадовите зърна става главно над нивото Zm при па

дане (фиг. 11,12). Кривите съществено се различават от тези при 
постоянно с височината w. Въпросът се нуждае от по-нататъш
но и,3следване с отчитане зависимостта на w и от времето t. 
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Що се отнася до слоистия строеж на градовите зърна, Луд
лам, Вайкман и др. го обясняват по следния НQЧИН. Вследствие 
на вертикалните пориви на скоростта на потока с голям период 

градовото зърно може няколко пъти да се издигне до върха на 
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Фиr. 11,12. Растеж на първите градови зърна с височин ата в облак с равно
мерен възходящ поток (прекъсн ати линии) и с променл ив ( плътни) ( по Б арти

швили и др.) 

облака и да падне под нулевата J,1Зотерма, при което последова
телно ще се разтопява по повърхността и ще замръзва. Когато 

течната обвивка замръзне, образува с.е прозрачен слой. По-ната
тък, при t<10° С, удрящите се в зърното пре6хладени капчици 
замръзват, без да успеят да се резлеят по повърхността му, и 
образуват непрозрачния слой. Ако при следващото спускане той 
не се разтопи напъл-но, върху него се образува нов прозрачен 
СЛОЙ И Т . н. ' 

И така досега ние доста1ъчно подробно се спряхме на ми
крофизиката на образуван ето на валежите. Но това е сс1мо една
т,а страна на въпроса. Не по-малко значение имат и едромащаб-
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ните атмосферни процеси, които осигуряват приток . на „ влага в 

облаците. Без този приток даже мощните СЬ не биха дали зна
чителен валеж (от порядъка на десетки mm), з.ащото . падащите 
от тях валежни продукти непрекъснато намаляват : запасите от 

влага. 

§ б. ПРИМЕР ЗА МОДЕЛ НА ГРАДОНОСЕН OБJIAK С ОБРАЗУВI\НЕ 

НА ГРАД (ВЪТРЕШНОМАСОВ И ФРОНТАЛЕН ОБЛАК) 

Следвайки Л. Г. Качурин, нека разгледаме тук модела на 
вътрешномасов градоносен облак, който е образуван в резултат 
на силна термична неустойчивост в атмосферата. 

Известно е от наблюденията, че валежът от град средно е 
толкова по-вероятен, колкото по-голямо е вертикалното разви

тие на облака, колкото по-големи са скоростите на възходящите 
течения вътре в облака и колкото по-ниска е температурата в 
горната част на облака. Едно от важните и основни условия за 
образуването на град е съществуването в облака на интензивни 
и дълготрайни възходящи течения, които осигуряват възможност
та за нарастването на градовите зърна до такива размери, че те 

не могат да се стопят при падането си през топлата част на 

облака или под него. Скоростта на възходящите течения в та
къв облак расте от основата му нагоре, достига · максимум ня
къде под върха на облака и след това бързо намалява до нула. 

На фиг. 11,13 е показана квазиадиабатната водност qад•• т.е. 
такава водност, която би се създала в облака, ако кондензираща
та се пара се пренася изцяло заедно с възходящия · поток; без 
да крие гализира. Квазиадиабатната водност отначало расте с ви
сочината, а след това намалява. 

Само част от водата (qкап ) остава ·в течно състояние, оста
налата част от водата крист:ализира (qл = qад--qкап ). Бързото на
малРние на водността от течната iраза на височина 8 km и по-наго
ре (фиг. 11,13) се обуславя от интензивната кристализация на 
облака на тези височини чрез хетерогенно замръзване на капки
те. Най-напред замръзват най-големите капки, а след то~а все 
пс-малките. Ледените частици стават все повече и повече, а 
останалите водни капки или се сливат с тях, или се изпаряват и 

парата се отлага по ледените частици. Така горната част на об-
лака се превръща в леден облак. · 

На височина около 9 km практически всичките капки крис
тализират и в облака се образува т. нар .• наковалня". При това със
тояние от такъв облак може да се очаква падането на валежи. 
Още няма възможност да се пресметне от началото до края про
цесът на трансформацията на реален кълбест облак с ледена 
горна част. Но е възможно да се направят моделни пресмятания, 
които да покажат какви пътища з;~ изкуствени въздействия вър

ху облака са възможни през време на развитието на кълбесто
дъждовния облак с цел да се избегне валежа от град. 
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Саорщ съвременните представи, които са създадени глав
но въз основа на наблюденията върху интензивни валежи от град, 
,образуването на сравнително големите градови зърна става вър
.ху градови зародиши - ледени частици, получени от замры~ване-
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Фиг. 11, 13. Типов модел на образуването, растежа и стапянето на rрадовите 
зърна в . конвеюивен облак (по Л. Г. Качурин) 

qJ<. - водност от капки, q
3 
~ а;;~,иабатна водНост, w - скорост на възходящия поток в облака, 

1(1, R2 , Rз - радиуси на гра.в,овите зърна, ко:1то се отличават по височината на зараждането си 
N - концентрация на опасните 1 ·радови зародиши , 

-го на сравнително големи преохладени облачни капки. По-ната
тъшното нарастване на такива лед~и частици става в началото 

за сметка на изпаряващите се капчици (ако те не са много голе
ми) и отлагането на пара върху тях (сублимация), а по-нататък 
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чрез сливането им с преохладени капки. Ако преохJ\адените кап
ки са малки, те замръзват бързо върху ядрото и така се полу
чава непрозрачен лед. Ако капките са по-големи, върху ядрото 
се образува еднороден по структура прозрачен лед с по-голяма 
плътност. Така че при естествените условия в облака градовите 
зародиши могат да се окажат или плътни, или пръхкави и при 

еднакви начални размери да имат различна скорост и да нарас

нат до различни размери при изминаването на еднакъв път вът-

ре в облака. ' 
За пример е направено пресмятане на нарастването и разто • 

пяването на три rрадови зърна, нараснали от три еднакви по раз

мери градови зародиша, които се различават по нивата на тяхно

то образуване. Тези нива са различни и относно максимума на 
водността , и относно горната и долната граница на преохладена

та част на облака. Счита се, че градовите зародиши са малко 
на брой, така че не могат да си влияят едни на други, и за това 
разглеждането може да бъде направено за всяко градово зърно 
поотделно. 

В първия случай (кривата R1) като се издигат нагоре, rра
довите зародиши растат до размери, които осигуряват тяхното 

падане към земята в областта по-ниско от максимумите w (z) и 
q (z) При това те изминават сравнително неголям път, като не 
успяват да нараснат до размери, които да осигурят тяхното пре

минаване през топлата част на облака и подоблачния въздушен 
слой . Те се стопяват и се превръщат в дъждовни капки. 

Във втория случай ~кривата R2) rрадовите зародиши се об
разуват високо, близо до нивото на интензивната кристализация 
в облака, и растат в област, където водността е малка. Не успя
вайки да се уголемят, те се изнасят нагоре от въздушното тече· 

ние в облачната "наковалня". 
Третият случай (крива R3) е междинен. Той отговаря на оптимал

ния вариант за нараства11е на градово зърно - голяма водност 

на облака в областта на нарастване на зърното, силни вертикал
ни въздушни потоци, голям път на преминаване през преохладе

ната част на облака. Само в този случай rрадовите зародиши .:а 
опасни, тъй като те се превръщат в градови зърна, които дости
гат земята, без да намалеят по размери в топлата част на обла
ка и под него. По подобен начин може да се следи за съдбата 
на градовите зародиши с различни размери, които се образуват 
на една и съща височина в облака . 

На схемата на модела (фиг. 11, 13) е показано и нивото на 
зараждане на опасните градови зародиши N. Вижда се, че в то
зи модел диа пазонът на височините, на кои.то става образуване
то на градовите зародиши, се uказва много ма,11ък и е разполо

ж е н значително по-ниско от нивото на интензивната кристали

зация 

Фигура 11,13 и други по-подробни схеми показват, че обик
новено неголеми изменения на една или няколко характеристики 
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на облака може рязко да изменят броя на опасните rрадови за
родиши, т. е. да превърнат облака от неградов в rрадов и обрат
но. Тези· изменения могат да стават каkто по естествен път, та
ка и в резултат на изкуствени въздействия върху облака. 

По такъв начин нарастването на значителен брой rрадови 
зърна в облака до размери, които обезпечават тяхното падане на 
земята, може да става само ПJШ напълно- определено съчетание 

на характеристиките. Така за случая, който е даден на фиг. 11,13, 
образуването на rрадови зародиши, нарастващи в градови зърна 
с максимални размери и практически нестопени по пътя към зе

мята, трябва да става главно на височини 4,8~6,О km, където 
температурата на въздуха варира между -5 и -15° С. При дру
ги характеристики на облака (вертикални токове, спектър· на 
размери на капките, водност и др.) оптималното ниво, при което 
се образуват зародиши на големи rрадови зърна, и тяхното ко
личество могат съществено да се изменят. 

Нека разгледаме сега, следвайки Л. Г. Качурин, един модел 
и особеностите на фронтат-ш мощни кълбести облаци. Отличи
телната особеност на фронталните мощни кълбести облаци с 
вертикално развитие е свързана с ясно изразена асиметричност 

относно вертикалата, която асиметричност се явява обикновено 
поради големите вертикални градиенти на вягъра. Движенията 
на въздуха във фронталните облаци имат много по-сложен ха
рактер, откьлкото във вътрешномасовите облаци; в тях се обра~ 
зуват квазистационарни циркулационни клетки, които съществу

ват дълго време и включват в себе си възходящи и низходящи 
ПОТОЦИ!. 

На (фиг. 11,14 а) е изобразен един от вr1.риантите на модела 
за фронтален градоносен облак, а на (фиr. 11,146) е дадена фо
тография на подобен облак, взета от екрана на р1Диолокатор. В 
предната част на облака се вижда силен възходящ поток, кой го 
образува самия облак. Капките се образуват на кондензационните 
ядра, растат в резултат на кондензацtюнно-коаrулационни проце

си, а след товз кристализират. Скор)стта на техния растеж при 
ооаrоприятни условия се увеличава. В резултат от движението 
на облака те изостават от общото движение на облачната маса, 
попадат ·В циркулационните потоци, оказват се в областта на сла
би въ::sходящи, а след това в низходящи движения и падат на 
земята. Част от ледените зърна, които по-дълго вр_-ме се задър
жат във възходящия поток, нарастват до значителни размери и 

падат като едри rрадови зърна, които прdктически не се стопя

ват при падането си през топлата част на облака и под н1:rо. По
малките rрадови зърна, които не нарастват до значителни, се 

стопяват и дават дъжд. 

· Движещият се облак може в течение на доста време да 
възироизвежда този процес и тогава по пътя на неговото двн

жение върху земята се образува „градова пътека". Дали градо
вите зърна извършват в облака многократно издигане и спуска-
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облака 

375 



не през време на нарастването, както това е показано на 

(фиг. 11,14 а), засега не е известно. Тази представа е свързана с 
предположението, че само по такъв начин е възможно да се 

образуват , многослойни големи градови зърна. 
Преки измервания на характеристиките на кълбесто-дъж· 

довни облаци или мощни кълбести облаци, конто се приближа
ват до стадий на СЬ, се удават много рядко. Те могат да се из
иършват с уравновесен радио пилот. Изследвания на движения
та в такива облаци се извършват и с помощта на радиолокацион
ни методи. 

§ 7. ИЗПАРЕНИЕ НА ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ В СЛОЯ 
МЕЖДУ ОБЛАКА И ЗЕМЯТА 

След като напуснат облака, дъждовните капки попадат в 
слоя между него и земната повърхност, където елажността е 

по-малка ((< 100 %), и се изпаряват. Изучаването на този проце с 
има голямо значение, тъй като от него зависи дали напусналите 
облака капки ще достигнат до земята, или ще се изпарят във 
въздуха. 

Да разгледаме отначало изпарението на неподвижна водна · 
капка в спокойна среда (въздух). Явлението е обратно на кон
дензацията, поради което можем веднага да напишем аналогич

ната на (3,7) формула 

(7, 1) dR 
dt 

Е ,1 D 

R 

Ла 
където R е радиусът на изпаряващата се капка, Е,1 =-- -без

Рк 

размерният дефицит на в;1ажността, Ла=ак-а=>О. От (7 ,1) се 
вижда, че най-бързо се изпаряват малките капки; с увеличаване

dR 
то на R --Л- намалява. 

Като интегрираме (7, 1 ), получавам~ 

(7,2) 

или 

(7,2') 

където очевидно 

(7,3) 
R2 
о 

Т* =~ 
,1 

е необходимото време за пълно изпарение на капката ("време на 
живот на капката''). 

При изпарението температурата на капката се понижава . 

Разликата между Т к и температурата на въздуха далече от кап -
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ката Т "° обуславя потока топлина Q, насочен към повърхността 
и. В стационарния случай •той е равен, но с противен знак на 
изразходваната топлина за -изпарение, т. е. Q= - IRL, където L 
е скритата топлина на изпарение, а IR=41tDR,1 а е потокът пара 
от капката (вж. (3,6)). Аналогичен израз може да се напише и 
за Q, така че 

4тtDL (ак -аоо) R=-4тtл (Тк-Тоо) R, 

където л е коефициентът на топлопроводност на въздуха. Оттук 
намираме 

(7,4) 

Значение за метеорологията има случаят на изпарение на па
даща капка. Поради обтичането от въздуха скоростта на изпа
рение се увеличава. Теоретическите и експерименталните изслед
вания на този въпрос водят до необходимостта от въвеждането 
на т. нар. ветрови множител F в (7, l 1 : 

(7,5) 
dR _ €,1 D 

----;fГ- - -R- F. 

2иR 
Ле.йбензон показа теоретично, че F=F (Re), където Re=-- е 

V 

числото на Рейнолдс. Теорията и експериментите показват, че при 
Re< 1 (R<50 µ m) практически F= 1. При Re> 1 може да се 
използува емпиричната формула на Фрьослинг 

(7,6) F (Re)=l +О,22 VRe. 

Оттук се вижда, че при Re ,,.._, 102 (R ,__, 300 µ m) скоростта 
на изпарение се увеличава около три пъти. Интегрирането на 
(7,5) в явен вид с отчитането на (7,6) се затруднява поради то
ва, че v=v (R). Разбира се, то може да се извърши числено и 
да се намери функцията R (t). По-голям интерес представлява 
пътят, изминат от изпаряващата се капка за време t, през което 
време радиусът и намалява от R0 до R. Той ще се определи от 
уравнението (оста z е насочена надолу) 

dz dz dR dz _ v (R) R 
(?,7 ) V = dt= -dR- сiГ' или rfR-- z„ DF (Re) 

За стоксови капки {v~a R2 и F= 1) от (7,6) получаваме 

(7,8) 

като при интегрирането е прието, че Ел не зависи от височината. 

Максималният път Zm, който може да измине капката, получава
ме при R=0: 
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(7,9) 

Ако височината на облака '"':_Н0 >zт, дъждовните капки :ще се Jiиз
парят напълно във nъздуха, преди · да са паднали на, земята. В 

• Ln, 
20{}() 

1'150 

' 

/50 200 250 300. 850 400 'ji, 
Фиг. 11,15. Изпарение на дъждовни капки при различна относителна влажffост 
в спокойна атмосфера (по Б. Мейсън) J · ~-~:~ 

тези случаи се наблюдават т. нар. ,,падащи 'ивици" под облака, 
когато дъжд от него вали, но до земята не· достига'~). Дъжд ще 
има при . Н0 <zт. 

Уравнението (7,7) може да се интегрира точно и при големи 
капки (R>103 µm), когато Re,-.,1-,-3,103

, v (R)=F,JR, а съглас
но (7,6) 

F = 0,22 ✓Re=0,22 ✓ 2! Rз14_ 
Тогава 

(7,10) 

където 

~ ✓vr 
О=----~~ . 

0,31 zл D 

В общия случай уравнението (7,7) .:е интегрира числено или 
чрез замяН'!l на променливите величини с техните средни стой
ности. На фиг. 11,15 са представени резултатите от подобни из
числения. Кривите дават височината, от която трябва да паднат 
капките с R0 > 100 µ, m, за да се изпарят до R = 100 µ, m. Вижда 

• Явлението носи наименованието ,Вирга• (Бел. ред.). 
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с е, че даже при f = ~О % разстояние от порядъка на 1 km могат 
да изминат само капки с R

0
>200 µ m. 

Действителната картина на изпарение на дъждовните капки 
в слоя между облака и земята е много по-сложна, защото, от 

soo 

вт 

1600 

'800 -

/ 
/ 

/ 
~о/ 

~о / 
/ ,,,,,,. 

/ 

/ 
/ 

'/ 
I 

/ 
I 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

2000!---.1.._----::-:--:--J._--L---L_.L~L...,Jc.__---1,_.L...JLLL.L....__.1...__ 
!00 200 800 /;-00 50() 500 700 800 .900 !000 Rj-1-

l m 

фиr. 11,16 . Из11арение на дъждовните капки при постоянна с височин ата влаж-
ност в подоблачни я слой при на11ичието на възходящ поток под 0611ака със 
скорост w (z) = a (Но -z) и различни стойности на Wo = aHo (Но - висо
чината на облака над земята) 

една страна, влажността на въздуха не е постоянна с височината 

и, от друга, съществуват възходящи движения и под облака с 
постояt1на или променлива скорост ·ш. В -rакъв случай вместо 

t7,7t ще имаме 

(7, 11) 
dz 
dR 

R 
Е,1 (z) DF 

[v (R) - zv (z)]· 

На ф 1r. 11,16 са пред ставени пресметнатите по (7,11) криви на 
изпар~нието при ·ш =а (Н0 -- z) и Е,1 =2,4. 10-6• Пунктираните кри
ви съснветствуват на изпарение в спокоен въздух. Вижда се, че 

при R
0 
<500 р. m капките ннма да достигнат до земята (Н0 = 2 кm), а 

ще се изпарят, преди д'l попаднат на нея Ако с~-оростта на възхо-
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дя.ция поток е голяма, достигайки някаква максимална отдале
чено~т от облака, капките ще започнат да се връщат към не
го, h.ато по пътя си ще се изпарят напълно или ще влязат в не

го, извършвайки по-нататък познатия цикъл на уголемяване. 

§ 8. ОБРАЗУВАНЕ НА ТЕЧНИ И ТВЪРДИ ВАЛЕЖИ 
ВЪРХУ ПОДЛОЖКИ (РОСА, СЛАНА, 

СКРЕЖ, ПОЛ ЕД ИЦА) 

Водната пара, съдържаща се в приземния въздушен слой, 
при определени метеорологични условия се кондензира по сама

та земна повърхност и по отделни предмети. Така се образуват 
роса, слана, скреж и др. Да разгледаме поотделно всеки един от 
тези продукти на кондензацията, наричани още наземни валежи 

(хидрометеори . 
1. Роса - и слана ( U ). Роса се наричат малките водни 

капки, които се образуват нощем по повърхн@стта на почвата и 
предметите, особено по растенията, при температура, по-висока 
от 0° С. Тя се образува по следния начин: · 

Вследствие на ефективното излъчване през нощта земната по
върхност се охлажда Въздухът над нея също изстива, но тем
пературата му остава винаги по-висо_ка от тая на повърхността 

на почвата. Това охлаждане е особено интензивно в безветрените 
ясни нощи. Когато темп_ературата на земната повърхнос::г и на 
предметите и растенията по нея се понижи до и под точката 

на оросяване, върху тях започва кондензиране на парата, съдър

жаща се в непосредствено прилежащия до тях въздушен слой. 
и се образува роса. Слабият вятър усилва образуването на роса
та, защото докарва „свежи", богати на водна пара въздушни 
маси. 

Повече роса се. отделя върху предметите с лоша прово;~,и
мост, които най-много изстиват. Такива са дъски, сухи почви, 
покриви на къщи и др. При един и същи предмет по-рано и по

вече роса се образува върху онези му части, които по-бързо и 
повече се охлаждат. Затова например най-напред се оросяват 
върховете на растенията, ръбовете на листата им, а след това и 
останалите части. Освен това изпарението от растенията е голя
мо, затова и влажността на въздуха всрер:. тях, особено при ти
хо време, е по-голяма: Известно количество роса дължи произ
хода си на влагата, постъпваща от по-дълбоките слоеве на поч
вата към повърхността и. След изгрева на Слъвцето росата из
чезва поради изпарение. 

Количеството на росата е нищожно. В средните ширини за 
една нощ във вид ·на роса може да се образува слой вода от 
О, 1 до 0,3 rnm, а за цялото топло полугодие - от 1 О до 30 rnm. 
Но независимо от това тя имr; немаловажно значение за живота 
на растенията, особено през сушавите периоди. В някои страни 
(Канарските острови, Шотландия 1;1 др.) тя е важен източник и 
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на вода за населението. Положителното влияние на росата се 
проявява и в това, че при образуването и се отделя скрита топ
лина, която забавя охлаждането и настъпването на мраз. Макар 
ефектът да е малък (Л Т=О,5 -1° С срещу 5-10° по1tижение 
поради излъчване), в някои случаи той може да се окаже ре
шаващ. 

Въпросът за образуване на росата получи през последните 
години и значителна теоретична разработка главно в работите на 
М. Е. Берлянд. Той показва теоретично противно на разпростра
неното дотогава схващане, че в образуването на росата взема 
участие със своето влагосъдържание въздушният слой с дебе
лина няколкостотин метра (200-300 m и повече), което осигу
рява отделянето на голямо количество роса в тихите нощи. 

Теорията позволява да се изчисли количеството на росата при
мерно за една нощ по данни за скоростта на вятъра, влажността 

на въздуха и на почвата и др., което е много ва~но, защото на

деждни методи за измерването и няма. 

При :rемпература, по-ниска от 0°С, вместо роса се образува 
слана - нежни бели кристалчета. Тя се образува чрез замръз
ване на кондензиралите се водни капчици върху охладените по

върхности и по-нататъшното отлагане на водна пара върху за

мръзналите капки. Тук остава в сила казаното по-горе относно 
физическите процеси, обуславящи образувdнето на росата. 

Слана се наблюдава през пролетта и есента и свидетелствува 
за настъпването на мраз (t<0°C) през нощта, който, както вече 
се каза, е вреден за растенията. Широко разпространено е греш
ното мнение, че сланата е вредна. По-скоро самото образуване 
на сланата (кристалчетата) е полезно, защото подобно на росата 
се отделя скрита топлина, която забавя радиационното охлаждане. 
А, както е известно, дори с 1 °С температурата да е п0-висока от 
критичната за дадено растение, то няма да загине. Вредно е са
мото понижение на температурата. 

2. Скреж (V). Така се нарича снеrоподобно отлагане пре
димно. по клоните на дърветата, телеграфните жици и стълбове 
и др. Отличава се от сланата по това, че може да се образува 
и през деня, понякога при облачно време, а най-често при мъгла 
през студеното полугодие. При леко сътресение пада. Има бял 
цвят и рохкава структура. 

Когато преохладени капчици на мъглата · замръзват върху 
подложката, без да се разтекат, по нея се образуват зрънца и 
скрежът се нарича зърнест. Най-благоприятни ус-110вия за него 
са: температура между -2 и -7°С, гъста мъгла и вятър. На
растването става откъм срещуветрената страна на предметите. 

При по-ниска температура (t<-15°C) посредством пряка субли
мация на парата се образува скреж с кристална структура. 

Към групата на ~-тземните валежи се отнася и поледицата 
( v'J)- гладка ледена покривка на почвата, дърветата и други 
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предмети, образувала се преди всичко при дъжд от преохладени 
капки, а също при мокреща мъгла и ниска тtмпература. Същото 
явление се наблюдава и при летене на самолет в облак, разполо
жен над нулевата изотерма, и носи името обледяване. И в двата 
случая то е вредно явление - пречи на сухопътния транспорт и · 

създава сериозни опасности за самолетите. 

' 1 

Я8'2 



Г Л А[В А )( I I 

ИЗКУСТВЕНО.ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОБЛАЦИ 
~;И МЪГЛИ 

§ 1. ОБЩИ ВЪПРОС И 

Проблемът за изкуственото въздействие върху облаците и 
мъглите с цел тяхното изваляване (изкуствени валежи) или раз
сейване е част от общия проблем за активно въздействие върху 
атмосферните процеси с оглед тяхното развитие в желана от 
човека посока. Сега разработвс1нето на общия проблем се специа
лизира в няколко области: стимулиране на валежите с оглед тях-

" ' ното количествено увеличение, разсеиване на мъгли, изменение 

развитието на градообразуващите процеси в СЬ-облаци с оглед 
тяхното прекратяване (борба срещу града), въздействие върху 
тропичните циклони, торнадо и др. с оглед тяхното отслабване 
и други по-ограничени задачи. Тези въпроси отдавна занимават 
специалистите, но едва в последните години с помощта на Све
товната метеорологична организация в редица развити страни бя
ха създадени проекти за изследване на тези процеси, изградени 
върху сериозни физически основи ~ най-нови резултати от физи
ката на атмосферата и по-специално физиката на облаците и ва
лежите. В днешно време изкуственото въздействие вече излиза 
постепенно от сферата на експериментите и навлиза във все
кидневната практика на редица страни, включително и нашата. 

Това се дължи на обстоятелството, че положителните резултати 
от изкуствените въздействия имат и голям икономически ефект в 
различни области на стопанството. 

Първите опити в това направление, които са правени без дос
татъчно познаване на същността на процесите, не са били успе
шни. Много от използуваните методи са били в основата си фи
зически правилни, други са били погрешни или просто наивни. 
Например дълго време се е смятало, че стре.11бата по облак с оръ
дия може да предизвика изва.11яване. По-късно се е установило 
от специални комисии, че желаният ефект не се получава, и зато
ва този начин на въздействие е бил изоставен. Трябва да се от
бележи, че идеЯ1 а за. предизвикване на звукова коагулация на 
облачните капки в основата си е правилна, но за да се получи 
значително увеличение на валежа, са необходими специални мощ
ни източници на звук (сложни и скъпи ултразвукови генератори). 

Значително по-плодотворна се оказва идеята за въздейст'вие 
върху облаците чрез вкарване в тях на чужди ~еорганични и ор-
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ганични вещества с оглед да се предизвика уголемяване на облач
ните съставни частици - водни . капчици и ледени кристалчета. 

За това спомогна много развитието на авиацията. С помощта на 
самsлети може да се прелита във или над облаците и да се 
впръсква в тях чуждото веществ0. С развитието на ракетната тех
ника това може без особени трудности да се прави и от Земqта. 

За активни вещества отначало са били използувани обикно
вени песъчинки, като се е предполагало, че те могат да послу

жат за ядра, върху които ще се п~лепват облачните капчици, или 
да ускорят процеса на гравитационната коагулация. С оглед за
силването на тези ефекти песъчинките са били допълнително на
електризирвани. Въобще електрическите способи за предизвиква
не на дъжд, макар че' не са дали очакваните резултати, не са 
изоставени напълно. Все още много неща относно влиянието на 
електричните товари при образуването и при сливането на капки 
с капки ию1 капки с крист<Jли при замръзване на капките и то

пене на кристалите не са изяснени напълно и изследванията 

продължават и сега. 

В редица стари опити като реаrенти е било използувано хи
гроскопичното вещество калциев хлорид (СаС12). Била е предло
жена и интересната идея за охлаждане на дадена област в ат· 
мосферата с помощта на течен въздух или твърд въгледвуокис 
(СO2 , т.нар. сух лед) с цел изкуствено образуване на облак, а 
след това получаване на .п;ъжд от него. Това предложение обаче 
не е реализирано. 

В началото на 4)-те години раб::ната по изкуствени въз
действия върху облаците беше започната на широк фронт почти 
едновременно в СССР, САЩ, Австралия и др., но вече на базата 
на натрупаните познания за строежа на облаците и физическите ' 
процеси при тяхното обрс:зуване и трансформации. Стана ясно, че 
т:: може да се разчита на сигурен успех при въздействието, ако 
не е изучен добре естественият ход на процесите в облаците (от 
динамична и мик~рофизична гледна точка), и то не само качестве
но, но и количествено. 

Трябва да се подчертае изрично, че засега усилията са насо . 
чени към въздействие върху образували се по естествен път 
облаци, за да се насочи по-нататъшното им развитие в желана
та посока. Правени са и множество предложения · а сыщаване 
на изкуствен облак посредством нагряване на въздуха над даде
на площ с помощта на мощни бензинови горелки (т.нар. "метео
трон" на Десанс) и предизвикване на конвекция, както това по
някога се наблюдава при големи горски пожари. Макар тази идея 
да е в основата си правилна, работата се свежда до икономичес
ката целесъобразност на не.йното осъществяване, защото при та
кива експерименти се изразходва много голяма енергия. 

Изразходването на такива огромни количества енергия за съз
даването на изкуствени облаци не е ц€лесъобраэно. Естеството 
на процесите при образуването и трансформацията на облаците 
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показва, че усилията трябва да бъдат насочени към търсенето 
na .лаби.~ни състояния в атмосферните процеси, когато с малки 
енергии могат да се постигнат коренни промени в развитието на 

процесите. Задачата, която сега се поставя пред специалистите, е 
да могат правилно да откриват тези нестабилни състояния и да 
избират най-подходящия момент и най-подходящите средства за 
въздействие. 

Ярък пример за такова нестабилно състояние е един воден 
облак от преохладени капки. Разпръскването в него на малки 
(в сравнение с цялата му водна маса) количества подходящи яд

ра го превръща в смесен или леден облак и по такъв начин се 
стимулира образуването на валеж. 

Използуваните сега методи за въздействие върху облаците с 
чужди вещества се разделят на дrе групи. 

Към първата група спадат методите за възде.йствие върху 
преохладени облаци. За тази цел се използуват на практика: 

а) Твърд СО2 (сух лед) и по-рядко течен въздух, течен азот 
и течен пропан; 

б) Неорганични вещества, кристалната структура на които е 
подобна на леда, обикновено от една и съща кристална система 
(изоморфни на леда). На практика се използуват AgI (сребърен 
йодид), РЫ 2 · (оловен йодид) и смеси от тях с някои хнгроско
пични вещества, като NaCI и др. 

Към втората група принадлежат методите за въздействие . 
върху топли облаци (намиращи се изцяло под нулевата изот~рма). 
Такива са: 

а) Вкарване (инжектиране) в горната или по-благоприятно в 
долната основа на облака на по-големи водни капки за усилва
не ня. гравитационната коагулация. 

б) Вкарване в облака на хигроскопични химически вещества, 
които ускоряват растенето на капките. 

Засега значително по-разработени и изпитани са методите на 
първата група. Независимо от това тук накратко ще бъдат из
лоежни всички методи. 

§~.МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ОХЛАЖДАЩИ 
ВЕЩЕСТВА (ХЛАДОРЕАГЕНТИ) 

Първите опити по въздействие върху преохладени . облаци с 
твърд въгледвуокис (сух лед) са предприети в Холандия от Фе
раарт в 1931 г. С пълен успех той използува твърд С02 за изва
ляване на преохладени облаци, обаче неправилно обяснява дей
ствието на този реагент. Той смята, че частичките твърд С02 от 
триенето си с въздуха при падането се наелектризират, , върху 
тях се кондензира пара и така се получават зародиши, които по

нататък растат като капки. Това неправилно обяснение е създало 
недоверие към неговите опити. Опитите по въздействието върху 
облаците с твърд СО2 са подновени едва след 1946 г., след ла-

25 Обща мет~оролоrия 385 



бораторните опити на В.Шефер в САЩ. Твърдият СO2 предста
влява кристално тяло с ·матовобял цвят с плътност 1,53 g/cm 3 и 
температура на изпарение, равна на- 78,9°С. Произвеждането му 
е лесно и е сравнитетю доста евтино. 

Действието на СО2 се обяснява с голямото понижение на 
температурата на въздуха, което се получава при изпарението 

му. Вследствие краткотрайното, но силно охлаждане на водната 
пара около частичките на СО2 след вкарването им в облака тя 
си.1rно се пресища и вследствие на това. при тези ниски темпера

тури се образуват голям брой ледени зародиши. Съгласно опит
ните данни 1g СО2 след изпаряването си в зависмост от темпе
ратурата води до образуването на 1011 - 10 14 зародиша. Голяма 
част от тях се получават от моменталното замръзване · на съще
ствуващите в облака капчици, някои от които се разчупват и да
ват допълнително ледени частици. Огромното мнозинство ледени 
частици обаче дължат произхода си на спонтанното (самопроиз
волно) образуване на ледени зародиши. Поради ниската темпера
тура се получават огромни пресищания на водната пара-десет

ки до 100 пъти по-големи от обиr<Новените. При такива преси
щания освен пряката хомогенна сублимация парата се отлага вър

ху всички кондензационни ядра независимо от кристалния им 

строеж. Образувалите се rio този начин ледени кристалчета се 
разнасят в целия облак, замразяват при контакт пре~)Хладените 
водни капки и облакът постепенно се пrевръща в леден. 

Важен етап от въздействието върху облака е вкарването на 
хладореагента в него. По-нататък ще се спрем на начините за това. 

Има значение също така и количеството на изразходвания 
сух лед. Ако облакът се презасее, той ще се превърне изцяло в 
леден. Но поради недостиг на водна пара кристалчетата няма да 
растат и следователно валеж няма да се получи. Обикновено раз
ходът на СО2 е няколкостотин грама на 1km път. Около един 
час след засяването (в зависимост от дебелината му) обJrакът се 
извалява и разсейва. Ширината на освободенот пространство при 
едно прелитане на самоJrета е 3-5km. · 

В някои страни; например във Франция, наред с СО2 за цел
та е бил използуван и течен пропан, който действува по същия 
начин. Техническите трудности при употребата му са по-големи. 

§ 3. МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ИЗl(УСТВЕН И 
l(ОНДЕНЗАЦИОННИ И КРИСТАЛИЗАЦИОННИ 

(ЗАМРАЗЯВАЩИ) ЯДРА 

Ка1<то беше изяснено при разглеждане механизмите за обра
зуване на валежите, най-блаrоnриятни условия за образуване на 
валежите съществуват в смесените облаци или при такова раз
положение, когато леден обJiак е над преохладен _ воден облак. 
Когато ледени кристалчета от разположения по-високо облак пад
нат в nреохладения воден облак, там става интензивно уго.'Iемя-

386 



ване предимно чрез сливане на капките и кристалите и замръзва

не, а също и чрез сублимация. Този процес навежда на мисълта, 
че е възможно да се предизвика същият процес в преохладен 

облак, когато той се засее с изкуствени кристализационни ядра, 
които имат кристална структура, близка до тази на леда (изо
морфни на леда ядра). На това условие най-добре отговарят 
някои неорганични съединения от хексаrоналната кристална сис

тема. Сега като най-активно ледообразуващо вещество е известен 
сребърният йодид (Agl). Най-напред Б.Вонегат (1947r.) го изпол
зува за въздействие върху преохJiадени облаци и мъгли. Темпе
ратурата на мъглата, при която под действието на AgI се появяват 
първите ледени кристали, е около - 4°С. Други действуващи при 
приблизьтелно същата тем,1ература вещества са оловният йодид 
(РЫ2), медният сулфид (Cus) и др. Най-добре действуват тези 
вещества, които при изгаряне с , различни пиротехнически смеси 

дават аерозоли, а не механично получени частн ци. Има различни 
начини за вкарване на веществото в облака. Ед}jн от тях е чрез 
вкарването в облака на специални димни шашки, които оставят 
след себе си димна следа от аерозол на AgI. Например съставът 
на една такава горяща смес на димна шашка е следният: AgI-
52, l %, KN03 -18,7%, Al-5,20/o, Mg - 4,2%, ВаО--·19,8%. При 
температура на въздуха t=-l0°C от 1g AgI се получават около 
1014 частици, а при t=-20°С-околоl017• Тези частици могат да 
предизвикват замръзване на облачните капчици или да играят ро
лята на сублимационни ядра (при сравнително по-ниски темпе
ратури и (бързо да растат за сметка на изпарението на капките. 

§ 4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ТОПЛИ ОБЛАЦИ 
С ОГЛЕД НА ТЯХНОТО ИЗВАЛЯВАНЕ И РАЗСЕЙВАНЕ 

Досега получените резултати от въздействието върху топли 
облаци са много по-оскъдни. откол1юто при въздействието върху 
преохладени об.11аци. Както беше споменато, единият от изпол~ 
зуваните методи се състои въ'> впръскването в горната или дол

ната основа на облака на по-големи водни капки, които да по
пълнят недостига от такива в него. Тези опити са започнати още 
преди д:1. е била разработена достатъчно теорията на гравитацион
ната коагулация. Водата е била впръсквана предимно в горната 
част на облака. 

От гледна точка обаче на съвременните количествени изслед
вания в теорията на гравитационната коагулация по-правилно е 

това впръскване да става в долната основа на облака. Чрез пул
веризиране по-лесно се получават капки с радиус 2', '-30 µm, ко
ито служат за начални капки в естествения процес на уголемя

ване. Преди да се въздействува върху облака по този начин, 
предварително трябва приблизително да се определят вертикал
ната скорост на потока, височината на облака, водността и др. 
Всичко това е необходимо, за да се определи оптималната rоле-
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мина на вкарваните капки. В такиnа случаи теоретично количест
вото на паднялия дъжд може да превиши 106 пъти количеството 
на внесената в облака вода. 

Проведените наблюдения при опитите по този метод показ
ват, че резултатите са много чувствителни към грешките при 

определяне на началните облачни параметри, но те трудно се 
избягват. Това прави този метод засега скъп _и неизгоден. 

Обаче, като имаме пред вид ролята на гигантските хигро
скопични кондензационни ядра за получаване на относително го
леми облачни капки, необходими за започване · на гравитационна 
коагулация, може да предположим, че много по икономично ще 

бъде вместо капки с определен диаметър, които трудно се по
лучават, да се вкарат в долната Jснова на облака хигроскопични 
ядра. Опи1 ите потвърждават това и показват, че 150 g NaCI (гот
варска, сол) по дей :твие са еквивалентни на 4,5 ли-ера вода, раз
пръсната на капки с радиус 50 µ.ш. При това по принцип е въз-
1\Южно тези ядра да се пускат и от земята, като възходящите 

въздушни течения ги отнасят в облака. 
За усъвършенствуването на този метод са необходими до

пълнителни теоретични и експериментални изследвания върху 

уголемяването на капките в топли облаци, тъй ~ато при тях из
ползуването на хладореагенти и кристализационни реагенти не 

дава желаните резултати. 

Сега вече е доказана възможност ra за получаване на допъл
нително кою1чество валеж чрез външна намеса, но само върху 

ограничена територия, като при това се постига и разсейване на 
облаците В последно време под ръководствпто на Световната 
метеорологични организация се разработват проекти за изкустве
но увеличен~,е количеството на валежите в страни, където има 

подходящи климатични условия за това. 

§ 5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОБЛАЦИ И МЪГЛИ 
С ОГЛЕД НА ТЯХНОТО РАЗСЕЙВАНЕ 

Разсейването на мъгла означава премахването на водните 

капки от въздуха. Това може да се постигне по различни начини, 
обаче работата по разсейването на мъглата над големи територии 
струва скъпо. Затова днес се смята за успешно решен въпросът 
за локалното й разсейване, въпреки че това става и на големи 
територии до 10 000 km2• Тов::~. се прави най-често над летищата, 
за да се осигури безопасно кацане и излитане на самолетите, 
тъй като въпреки усъвършенствуваната самолетна техника при 

·кацане и излитане пилотът все още трябва да вижда земята. 
Със същата цел това се прави и над морските пристанища. Ме
-тодите за въздействие са следните: 

1. Нагряване на въздуха до температура, при която капките 

на мъглата ще се изпарят. Методът е скъп и малко ефекти~ен. 
2. Разпръскване в мъглата чрез разпръскване на силно хи-
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rроскопични вещества (напр. CaClz), Те поглъщат водните пари 
от въздуха, относителната влажност намалява, капките на мъгла

та се изпаряват и изчезват, а впръснатите частици падат на зе

мята. 

3. Механично очистване на мъглата чрез предизвикване на 

звукова коагулация с помощта на специални мощни ултразвуко

ви сирени, които облъчват ощ:еделени коридори в мъглата. Ме
тодът е изпитан и дава резултати както при топли, така и при 

преQхладени мъгли, обаче е скъп. 
4. Срещу преохладените мъгли борбата успешно се води 

чрез разпръскването в тях предимно на твърдСO2 ; Agl или пулверизи
ран течен пропан. Те превръщат преохладения облак в леден, който 
се извалява, разсейва и видимостта в него се увеличава. За въз
действието се използуват самолетни генератори на ядра от Agl 
или специални ракети от земята, При по-продължително въз
действие с твърд СO2 от самолет се създават прозрачни „кори
дори" в преохладения облак, който има · дебелина 0,3--0,5km. 
Ширината на разсеяната зона от едно преминаване на самолета 
достига до 3-5 km. 

Гайворонски и Серегин (СССР) съобщават, че на 7 ноември 
1953 г. над Москва са сполучили да разсеят облачността на площ 
от 250 km\ което е обезпечило провеждането на въздушния па
рад по случай Октомврийската революция. 

Е. К. Федоров (СССР) описва един случай на разсейване на 
двуслойна облачност над п-в Крим през време на слънчевото 
затъмнение през февруари 1961 г. Активното въздействие вър
ху облаците е позволило да се извършат астрономическите наб
людения на слънчевото затъмнение. 

Според Е. К. Федоров разсейването на облачността над го
леми площи може да ·предизвика значително изменение на ра:. 

диационния режим на подложната повърхност и приземния въз

душен слой. Така през зимата на 1960 г. изкуственото разсейва
не на облачността на площ от 20 000 km 2 е довело до пониже
н11е температурата на въздуха при земята с 9°С, което е било 
съпроводено с уве,1ичение на налягането с 1,5 mbar. Следовател
но въздействието върху облачността може да предизвика значи
телни промени в метеорологичните условия. 

§ 6. ВЪЗДЕЙСГВИЕ ВЪРХУ ГРАДОНGСНИ ОБЛАЦИ 
С ОГЛЕД Н&. БОРБАТА СРЕЩУ ГРАДА 

Известно е, че градовите зърна унищожават посевите или 
нанасят големи щети, ако диаметърът им е по-голям от 1 cm. 
Основната задача в борба r а с града е да не се допуска обра
зуването на град. Затова е необходимо своевременно да се „пре
сече" развитието на градоносния облак (С Ь), като се предизвика 
валеж от дъжд или дребен град. В това отношение сега има на-
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трупан зн&читеJ1ен научен и практически опит главно в CGCP. 
Италия, САШ, Франция и др. 

От наблюденията в най-общи линии се установява, че град 
пада от мощните конвекгивни облаци. (СЬ), значителна част -от 
които се намира над нулевата изотерма, а най-горната част има 
значително ниски температури (-, 20, - 30°С). Когато в облака не 
съществуват условия за образуването на голям брой ледени крис
тали, малкото зародили се кристали бързо нарастват в обкръже
нието на преохладените капки и се превръщат в rрадови зърна, 

понякога твърде големи. Оттук следва, че образуването на опа
сен по размери град може да бъде предотвратено, ако изкус
твено се предизвика масово образуване на ледени кристали в 
преохладената водна част на облака, за да не могат те да на
раснат до големи зърна. 

Особено широко са развити работите по активно въздействие 
върху процеса за образуването и падането на град в СССР. За 
да се впръскат в облака реагентите, които са AgI, РЫ2 , хигро
скопически вещества, твърд СО2 и др., се използуват специални 
конструкции противоградови ракети и установки. Ефективността 
на въздействието в значителна степен зависи от: а) избора на 
времето за въздействие (стадия на развити~. в който се намира 
облакът); б) начина на впръскването и дозировката на реагента; 
в) сполучливия избор на тази част от облака, в която ще се 
внесе реагентът, и др. 

Във връзка с това в района на въздействието е необходимо 
да се vзвършат вертикално сондиране на атмосферата с радио
сонди, по данни ге от което се съставя прогноза за развитието на 

градовата буря, радиолокационни наблюдения на облаците, да се 
организира достатъчно гъста мрежа от постове за измерване на 

валежите и др. 

Физическата основа на методиката за въздействие върху 
градоносните облаци, разработена във Високопланинския гео
физичен институт (СССР) от Сулаквелидза, Кирюхин и др., слу
жи за теоретична обосновка на механизма на образуването на 
градоносния облак и на града и е изложена накратко в гл. XI, 
§ 5 и 6. 

Съгласно тази методика реагентът се вкарва с помощта на 
ракети в преохладената част на облака, която съдържа най-го
лемите капки и се намира според радиолокационните измервания 

в предната част на движещия се СЬ-обла!( и има сравнително 
неголям обем (средно 10-15 km3

) . Именно в тези части става 
най-интензивният растеж на градовите зърна при естественото 
развитие на процеса. Вкарването на реагента предизвиква криста
лизиране на преохладените капки и вследствие на това намаля

ване размера на падащите от облака градови зърна. 
Интересна е също така методиката за въздействие върху 

конвективни облаци, разработена в IДентралната аерологична 
обсерватория край Москва и Института по геофизика на Грузин-
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ската ССР от Гайворонски, Карцивадзе и др. Тя се основава на 
следните представи за механизма на образуването на града. 

Конвективният облак се състои от отделни термици и струи, 
вертикалната скорост на които се изменя с височината. В опре
делен стадий от развитието на облака тези термици все по-чес
то пресичат определени нива в облака и в централната част на 
облака се създава непрекъснато възходящо движение. Обаче 
скоростта на това движение не се изменя с височината посте

пенно, а има няколко редуващи се относителни максимума. Та
кова разпределение на скоростта на потока се придружава от въз

никването на няколко слоя с повишена водност и концентрация 

на големи капки вътре в облака, в които става образуването и 
главният растеж на градовите зърна. Въвеждането в тези прео
хладени слоеве на реагенти предизвиква увеличение на броя на 
зародишите, които, както и естествените кристали, започват да 

растат и по този начин намаляват скоростта на нарастване и край

ните размери на градовите зърна. 

· Като съоръжение, с помощта на което реагенти1е се въвеж
дат в облака, най-напред са използувани н·аземни генератори, 
италиански ракети и малки противоградови ракети съветско про

изводство. В последно време, за да се постигне по-голяма под
вижност, увеличение скоростта на въвеждане на реагентите и 

ефективността на въздействие, е разработена нова четириканална 
ракетна установка, наречена "Облак", с максимална височина на 
вертикално издигане 8,5 km, дължина на полета до отделянето 
на реагента 8,5 km, ефективен радиус на действие 9-11 km, 
маса на реагента, която се поставя в главата на ракетата, 4,5-
4,9kg. 

За въздействието се използуват пиротехнически смеси, съз
дадени върху· основата на РЫ2 , които при изгаряне в п:~амъка на 
пиротехнически шашки отделят кристализиращото вещество, кое

то по ледообразуваща активност не отстъпш1 на Agl. Разра5отено 
е и приспособление за вкарване в облака на твърд COt. 

Дистанционни механи.зми осигуряват точността на прицелва 

нето и разпръскването на реагента на дадена височина, като 

дават възможност и за регулиране на височината, далечината и 

дължината на трасето до отделянето на реагента. 

След впръскването на реагента ракетата, която е конструира
на от неметални материали, се спуска с парашут при безопасна 
скорост. 

Значението на правилната оценка на резултатите от въздей
ствият§l е гою1мо не само при борбата срещу града, но въобще 
при въздействието върху облаците. Оказва се, че това не е лес
но, защото е трудно Д"а се от дели естественият процес на раз

витието на облака от изкуствено предизвикани процеси. Есте
ствен валеж може да се вземе за резултат от изкуствено въз

действие и обратно. А от правилната оценка на резултата зави-
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си и оценката на ефективността на използувания метод и него
вите потенциални възможности. 

Народностопанското значение на изкуствените въздействия 
върху облаците и мъглите е голямо. С предотвратяване на гра
да се избягвс1т огромни загуби. Получаването на допышител
но количество валежи води до по-добри реколти, а предотвра

тяването на валеж там, където не е необходим, води до иконо
мия на средства. Например обилните снеговалежи в големите 
градове създщ~ат сериозни затруднения за движението по ули

ците и изискват разчистване, за което се изразходват големи сред

ства. Разбира се, много полезно ще бъде, ако чрез изкуствено 
въздействие облакът се извали извън града. От друга страна, 
разсейването на мъглата би предотвратило много катастрофи в 
сухопътния, въздушния, морския транспорт и т. н. 

При всички тези мероприятия и задачи в днешно време по
степенно се постигат значителни успехи, въпреки че все още са 

необходими всестранни изследвания на съответните явления и 
процеси. По такъв начин метеорологичната наука уверено върви 
към решаването на най-трудната задача-управляване на време
то по волята на човека. 
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ГЛАВА XIII 

ОПТИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В ОБЛАЦИТЕ 

§ 1. ОПТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В ОБЛАЦv!ТrЕ 

Присъствието на облаци и облачни елементи (капки и крис
тали) в атмосферата между наблюдателя и•Слънцето или Луната 
при опреде.1ени условия води до възникването на редица особени 
светлинни явлещш, от които най-известни със своята красота,11!\а 
понякога и загадъчност, са дъждовната дъга,халото и венците око

ло небесните светила. Както ще стане ясно по-долу, тези явления мо
гат да се обяснят с пречупване, отражение и дифракция на свет
лината от облачните елементи. Да се спрем поотделно на всяко 
едно от тях. 

Дъждовна дъга. Дъгата се наблюдава на срещуположната на 
Слънцето страна, на фона на дъждовен облак или падащи дъждов
ни ивици. Тя е част от окръжност с център в аю·исоларната точ
ка. Най-често се наблюдава дъга с радиус 42°. На външната и 
страна е разположен червеният цвят, а на вътрешната-виолето

вият. Между тях се подреждат . останалите цветове на спектъра. 
Освен основната дъга нерядко може да се наблюдава още 

една вторична, разположена концентрично на нея, с радиус око

ло 52°. Uветовете в нея са разположени обратно и са с по-слаба 
интензивност. Значително по-рядко от външната страна на вториq
ната и от вътрешната страна на основната дъга се наблюдават 
допълнителни дъги, броят на които понякога може да достигне 
до шест. Интензивността им обаче силно намалява. 

Наблюденията показват, че интензивността на цветовете и 
ширината на дъгата зависят от големината на водните капки. 

Когато те са много малки, дъгата изглежда почти бяла. Бял цвят 
има и дъгата при лунно осветление. Освен размера на капките 
причинq за това може да бъде и неспособността на окото да 
различава добре цветовете нощем при такова осветление. 

Известно е от наблюденията също така, че дъгата е най-го
ляма при изгрев и залез слънце, а с издигането му над хоризон-

та тя постепенно „потъва". Основна дъга се наблюдава, ако 
Слънцето -е по-ниско от 42°, а вторична-от 52° над хоризонта. ..._ 
В изключителни случаи обаqе при определени условия, за които 
ще стане дума по-долу, се наблюдава необикновена »дъга", пред
ставляваща пълна окръжност, при това наред с нuрмалната, ка-

то може да я пресича. 
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Първата елементарна теория на дъгата, обясняваща главните и 
особености с изключение на зависимостта на интензивността на 

цветовете и ширината им от големината на капките, е дадена 

още през 1637 г. от Декарт и допълнена след това от Нютон. 

Фиг. 13 ,1. Ход на монохроматичен лъч в каnк а при еднократно ( а) 
и двукратно (6) отражение вътре в нея 

Нека монохроматичен лъч с дължина на вълната ), пада под 
ъгъл i върху капка с радиус r (фиг. 13, 1). Навлизайки в капката, 
той се пречупва под ъгъл е, като с това изменя първ<;)На
чалната си посока с i-e. Всяко. отражение от срещуположната 
страна на капката променя посоката с 1t - 2е, а напускането и -
още с i-e. Следователно при k-кратно отражение ъгълът D, на 
който ще се завърти лъчът спрямо първоначалната си посока, ще 
бъде 

(1,1) D=2(i-e) +k(1t-2e)=k1t+2[i-(k + l)e]. 
Вижда се, че ъгълът на завъртане D зависи от ъгъла на па

дане i, така че при успоредни слънчеви лъчи, падащи на повърх
ността на капката под различни ъгли (фиг.13,1), след напускането и 
те ще бъдат вече рс1зходящи. Обаче тази разходимост няма да 
бъде равномерна. Съществува такъв ъгъл на падане /, при който 
отклонението D е минимално. Именно около Dmin лъчите, напус
кащи капката, ще бъдат почти паралелни и ще дадат образ с най-го
ляма интензивност на светлината. Да намерим този ъгъл. 

Очевидно 

(1,2) dD 2 [ de] &= 1-(k+l) & . 

н sin i 
о si7,e =n, , където n1_ е показателят на пречупване на водата, 

така че 

de cos i 
= ---

di п;_ cos е 
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и вместо (1,2) ще имаме 

(1,3) dD [ cos i ] - . =2 1-(k+l)-- --- • 
dt n J. cos е 

От условието за минимум dD/di=0 и от (1,3) получаваме 

(1,4) (k+I)cosl=•n1_cosE шш (k+l)2 cos2/ = ni cos2E. 

Събирайки почленно със 

получаваме 

(1,5) 

(1,6) 

(1,7) 

sin2 I =n~ sin 2E, 
;. 

✓~ cosl= _,_, _ ; 
k2+2k 

k + I ✓п2-! cosE=-- __ i. _ • 
т k2 +2k' 

Dmin = krc+ 2[1 - (k+ l)EJ. 

При основната дъга k=l и тъй като за червения цвят n ч =1,33 
а за виолетовия nв = 1,343, от(l,5),(1,6) и (1,7) намираме 

fч =59°37', D:;,in= 137°30'; 

I =58°50" D 0
. = 139°20'. 8 

' mш 

Ъгловият радиус R на дъгата очевидно е допълнителният на Dшin 
ДО 180°, т. е. R ч = 42°30', а Rв =40°40'. и така теоретичното раз
положение на цветовете в дъгата, както и диаметърът и напълно 
съвпадат с действителните. 

За вторичната дъга (k =2) по същия начин получаваме 
R ч = 50°34' и R в = 53°56', т. е . разположението на цветовете дейст
вително е обратно на това в основн ата . Останалите цветове на 
дъгите се подреждат между двата крайни цвята (фиг.13,2). 

При трикратно отражение, как10 следва от теорията, може да 
се образува дъга на страната на Слънцето на 44° разстояние от 
него. Поради силно осветеното небе около Слънцето и слабата и 
интензивност тя никога не може да се наблюдава. 

От изложената по-горе елеменп1рна теория следва също така, 
че когато Слънцето е ниско над хоризонта, а наблюдателят се 
намира на висок връх или самолет, може да се види дъга, по

голяма от половин окръжност, или цяла такава. Цяла окръжност 
може да се види и когато зад гърба на наблюдателя има гладка 
водна повърхност и образът на Слънцето в нея да~;щ дъга. 

Теорията на Декарт- Нютон е непълна. Тя се опира на гео
метрична оптика и не взема пред вид електромагнитния и вълнов 

характер на светлината и затова не може да обясни редица де-
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тайли на дъгата. Пълна теория на това явление с отчитане 
на споменатите фактори е дадена от Ери, Пернтер и съветския 
учен Шr,фрин. Потвърдена е теоретично зависимостта на ·оцветя
ването na дъгата от размера на капките. Оказва се, че големите 

-~ 
' 

Фиг. 13, 2. Пречупване и разлагане на светлината при еднократно (а) и двукра
тно (6) отражение 

капки (r> 5.10 2 cm) дават по-тясна дъга с рязко 1!-зразени отдел
ни цветове. С намаляване на радиуса на капките ширината расте, 
а цветовете стават по-размити и дъгата изглежда бяла. Такава 
дъга се наблюдава при мъгла. 

Хало. С това общо име се наричат група оптични явления 
които се наблюдават при премин<1ването на слънчевите лъчи през 
Ci и Cs облаци. Както знаем, тези облаци са ледени. Пречупва-

Фиr. 13,3. Основни форми на хало: 
а-а - кръг 22°; Ь-Ь - кръг 46°; fs'-s' и s''-s'' - лъж.1ив11 слънца на 22 и 460; с-с и 
d-d - горна и долна допирателна дъга към кръ'!'а 22°; е-е 11 /-/ - горна и странични допи• 
рателни дъги нъм кръга 46°; h-11- бял хор11 зонт:мен кръг; v-v - бял стълб (част от вертика 
лен кръг) 

нето и отражението на лъчите от ледените кристали е причина за 
появата на хала. Отделните му елементи· по външна форма пред
ставляват кръгове, дъги или отделhи светли петна (лъжливи слън

ца и луни), по определен начин ориентирани спрямо небесното 
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светило. Понеже пречупването на белия лъч е съпроводено с 
дисперсия на светлината, съответните елементи са оцветени с 
цветовете на дъгата. Онези елементи на хало, които се образу
ват само поради отражение, естествено ще бъдат безцветни. 

ф иг. 13,4 . · Пречупване на лъчите в ледени кристали, падащи върху странич

на стена (а), върху основата (6) 

-- На фиг. 13,3 се виждат основните форми на хало. Ще се 
{:Прем накратко на обяснението на някои от тях. Както знаем, 
основната форма на ледените кристали е шестостенна призма. 

При преминаване на лъчите през тях те могат да играят роля на 

призма с пречупващ ъгъл 60 или 90° (фиг. 13,41. При това, как
то и при дъгата, образ могат да дадат само лъчите, които са 

най-малко отклонени от първоначалната си посока. 
Да разгледаме хода на лъчите в пречупващата призма (фиr. 

13,5). Очевидно пречупващият ъгъл 

а. 

Фиг. 13,5. Ход на лъчите в леден кристал.-призма 

(1,8) А =е +е', 

а ъгълът на отклонение 

(1,9) D " (i - e)+(i'-e')=(i+i')-(e+e')=i+i'-A. 

За да намерим Dmiш полагаме 

(1,10) 
dD di' 
&= 1 +-ж=О. 

От друга страна, понеже е +е' =А, то 
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(1,11) 

di' de' 
От последните две уравнения намираме d;= dё , т. е. 

(1,12) lil=li'I, А 
!el=le' ! =т· 

С други думи, при минимално отклонение падащият и пречупения,: 
лъч са симетрични спрямо призмата. 

От (1,9) и (1,12) следва, че 

(1,13) D 2
. А . Dmin+A 

min= l- , ИЛИ l= --
2 

- • 

От закона за пречупване sini=n1• sine и от (1,12) и (1,13) напие-. 

ваме 

(1,14) . Dmin+A . ~. 
sш-

2
- - =n, sш 2 

По тази формула може да се изчисли Dmin при даден ъгъл А за 
различни дължини на вълните (различно n1• ) - табл. 13,1. 

Таблица 13,1 

Минималният ъгъл на отнлоаение 

в зависимост от А и пл 

Цвят 
п, А=60° 

--~- ~ 

виолетов 1,317 22°22' 
жълт 1,310 21 °50' 
червен I,307 21°34' 

А =90° 

47° 16' 
4-5°44' 
45°06' 

Тази таблица и горните формули, приложени към кристалите 
с различна форма и ориентация на главните им оси в атмосфера
та, позволяват да се даде обяснение на формите на хала, които 
се образуват при пречупван'е. 

Например нека си представим, че главните оси на кристали

те, плаващи във въздуха, са вертикални, а Слънцето е близо до 
хоризонта, т. е. лъчите му са почти успоредни на хоризонта. 

Кристалите очевидно ще пречупват в този случай като призми с 
А=60°. Съгласно таблица 13,1 от огромното множество кристали, 
върху страничните стени на които лъчите падат под различни 

ъгли, образ ще дадат само онези, които отклоняват слънчевите 
лъчи в двете страни на ъгъл около 22°. Поради това на 22° 
наляво и надясно от Слънцето ще се образуват две петна-лъж
ливи слънца, червено оцветени в близката до Слънцето страна, 
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където границата е рязка. Ясно е сега, че при произволно ориен
тиране на главните оси на кристаJIИТе в облака ще се получи 
непрекъсната редица лъжливи с.11ънца, I<oiпo ще се слеят в един 

кръг с радиус 22° около светилото, оцветен червено във вътреш-

Фиr. 13, 6. Образуване на Фиr. 13,7. Разположение на- цветовете 
хоризонтален бял кръг на във венците 
височината на Слънцето 

ната си страна. След него би трябвало да следват другите цве
тове, обаче те не са чисти, тъй като диаметърът на слънчевия 
диск е 32' и вследствие на наслагването на отделните цветове 
външният край на кръга постепенно се преJiива в околния фон. 

Така се обяснява появяването на първия кръг с радиус 22°. 
Той се наблюдава много по-често, отколкото лъжливите слънца, 
защото последните изискват строго определена ориентация на 

кристалите в целия облак, което трудно се _ осъществява в реал
ни условия дори само поради наличието на турбулентност. 

· По аналогичен начин при пречупващ ъгъл А=90° се обяс
ня·ва и кръгът с радиус 46°, и съответните лъжливи слънца. 

Хоризонталният бял кръг на височината на Слънцето се об
разува при. отражение като от огледало на слънчевите лъчи от 

страничните стени на ледените кристали, чиито главни оси са 

ориентирани вертикално (фиг. 13,6). 
Rенци. Най-често самостоятелно, а понякога заедно с някои 

от елементите на хало (кръг 22 или 46°) около Слънцето или 
Луната, когато те са покрити от тънък воал Ci и Cs облаци, се 
наблюдава светъл цветен ореол в непосредствена близост до тях. 
От вътрешната си страна той е синкав, а от външната - червено
оранжев. Обикновено се наблюдава само този ореол. Обаче в 
някои случаи около външната му страна се разполагат концен

трични пръстени, броят на които достига до три, със същото 
разположение на цветовете, както в ореола (фиг. 13 ,7). Венци се 
наблюдават много често около Луната. Толкова често. те се обра-
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зуват и около Слънцето, но поради ослепителните му преки лъчи 
не се виждат. Могат да се наблюдават през тъмно стъкло. 

Сходството на това явление с дифракционната картина показ
ва, че то се прич 1 1нчва от дифр.аr-щията на светлинните лъчи при 
преминаването им през облака. Последният играе ролята на диф
ракционна решетка с отвори и процепи - съответно капките и 

кристалите, разпределени случайно. Поради това дифракционните 
спектри имат пръстеновидна форма. 

Всяка точка от диска на Луната или Слънцето съзцава сво11 
дифракционна картина. Поради интерференция вътрешните части 
на ореола и пръстените ю1ат синкав до бя -r цвят. Само точките, 
разположени по края Hq диска на светилото, ще дадат относи-

телно „чисти" спектри, поради което най-външната ивица от все 
ки пръстен ще бъде червено оцветена. 

Ако означим с 0 ъгловия радиус на всеки пръстен (до нън
шния му червен край), с r-радиуса на капките, а с а-дебелина
та на кристалите, то теорията на дифракцията на светлината от 
точков източник, както показва Екснер, води до изразите 

(1 , 15) siп 0,, =(N+ 0,22) - ~г 

при капки и 

(1, 16) . 0' Nл SIП = -
N а 

при кристали, където N е номерът на пръстена, л=0,57µm - сред
ната дължина на вълната от видимия спектър. 

Вижда се, че 0N и 0~ са толкова по-големи, колкото са по

м:элки размерите на облачните елементи. Обратно, при измерени 
стойности на 0N и 0~, с помощта на таблици, построени по (1,15) 
и (1,16), могат да се определят r и а. При това, тъй като Луна
та и Слънцето не са точкови източници, то от измерените стой
ности 0N и 0~ трябва да се извади ъгловият радиус на диска им. 

При a= 2r и N = l, както следва от (1,15) и (1,16), 

sin 0;: sin 01= 1: (1 +О,22), 

т. е. ореоJiът при водни капки е с 22% по-широк от този при 
ледени кристали. Съгласно наблюденията повечето от венците се 
образуват при ледени облаци. 

Появата на венците и хало около Луната и Слънцето се 
счита от народа като признак за разваляне на времето. Като има
ме пред вид, че тези явления се наблюдават при Сi-ва облач
ност, а появата и на небето може да е свързана с приближава
нето на топъл фронт (фиг. 10,3), става ясно, че такава връзка 
е възможна, но не бива да се счита за абсолютно сигурна.· 
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§ 2. ЕЛЕКТРИЧНИ ТОВАРИ И НОРМАЛНО ЕЛЕКТРИЧНО 
ПОЛЕ В АТМОСФЕРАТА 

Въпреки че разсейването на електричния товар на един идеал
но изо.rшран от Земята проводник като явление е било известно 
още в средата на XVIII в . , правилното му обяснение е дадено 
едва в края на минали,t век, когато е установено, че в атмосфе

рата има йони. Поради това, строго казано, тя не е изолатор. 
Явлението йонизация на газовете и различните видове йони

затори, кс,ито действуват н естествени условия, се изучават под
робно в курсовете ло обша и атомна физЕка и на тях тук няма да се 
спираме. Ще отбе,1ежиы само, че степента на йонизация се харак
теризира с концентрацията на йоните-броя им n+ и п_ в 1 cm3 • 

Отношението q='2.!:_ се нарича коефициент на униполярност. В 
fl_ 

долните слоеве на атмосферата в зависимост от местните условия 
q = l, l -;-1,3, т. е. преобладав:н положителните йони. Алгебричн1Jта 
сума на товарите на леките, средните и тежните йони в 1 cm3 се 
нарича обе.мен товар или обемна плътност р на електричните 
товари. Ако общата концентрация на средните и тежните йони 
от двата знака означим с N + и N_, а на леките с n+ и п_, то 
очевидно 

(2,1) p=(n++N+-n_-N_) е, 

t<ъдето е елементарният товар. Неголемият превес на положител
ните йони над отрицателните в долните слоеве на атмосферата 
ще доведе до това, че р>О, т. е. атмосферата ще бъде положи
телно заредена. 

Съвкупността от отделните електрични товари, разположени 
в пространството, обуславя съществуването на електрично по
ле. Очевидно елентричното поле на атмосферата се създава, от 
една страна, от заряди на самата земя, а от друга, от свободните заря
ди (излишъка на положителните) в атмосферата. Земята и йоносфера
та, разположена над 80 km нагоре, са проводници. В атмосферния слой 
между тях, особено в тропосферата, проводимостта е малка и елек
тричното поле е отлично от нула (в проводници електрично поле няма) 

Потенциалът на атмосферното електрично поле във всяка 
точка е функция на координатите: 

V = V(x,y,z,). 

Изопотенциалните повърхнини V =const, общо казано, следват 
формата на земната повърхност, като с отдалечаването от нея 

постепенно се изправят. 

Силата (напрежението) на полето, както е известно, се дава -от израза F=-grad V, или в компоненти 

(2,2) 
дV F ---, 

х дх 

26 Oбlil,a метеоролоrи• 

дV F=--, 
у ду 
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или още 

(2,2') - дV F=-an• 

където п е нормалата към еквипотенциалните повърхнини. Над 
равнинн а местност п съвпада със z, така че V= V(z), а F=-0, 

d v v 
dz _п-т __________ ~ 
200,__ --, / 

/ fбО А '· 

17 \ \2 ,' / 
/20 j __ .J..:\?~1 _.__..,, -h--<''-,,_j"e---,~,..,~--',...-J----1 

" ' - 1,.--1.,./ : 
1'-/ 1 -601----1----------1__.:_--4--+--c-1i------l 

1 
i ,.., 

]Ш л 1У YШXXJl 

Фиr . 13.8. Годишен ход на градиента 

на потенциала О в Ташкент (1) и Ви
сока Дубрава (2) 

dv Yjrr, d~-----~--
120 ) .. , ..... \. 
ft0'----1-----+-+--'IЦ---+~ 

100 ~v '\. 
90 --80 2 -- -- 100 ,;, ' 80 

' ,, . ,, ·• 1со 
_ .... / в 12 1s 20 z440t"h 

Фиr . 13,9. Де~онощен ход на 
О над океана (]) и на интен
зивността на гръмотевичната 

дейност на земното J<ълбо (2) 

dV 
където G= dz е вертикалният градиент на по,тенциала. 

Наблюденията показват, че при нормални условия (ясно не бе) 
0>0, т. е. F<O. С други думи, атмосферното електрично поле 
е насочено от атмосферата към земната повърхност. По средни 
за цялото земно кълбо данни 

(2,3) 0 0 = ( dV ) = 130 V/m · 
dz z=O 

От друга страна, съгласно фомулата на Гаус от електростатиката 

(2,4) dV 
dz=-411:cr, 

където cr е повърхностната плътност на товарите по земята. Оттук 
с оглед на (2,3) ще имаме 

(2,5) 1 (dV) cr= -- - = - 1,15 . I0-9C/m2 
41t dz z=O 

Общият товар на земната повърхност ще бъде Q= 411: а2 cr= 
-5,7 . 105С, където а е радиусът на Земята. И така, оказва се, 
че земната повърхност е заредена отрицателно. 

Градиентът на потенциала G, освен че зависи от географско
то положение и от времето през денон0щието и годината (фиг. 
13,8 и 13,9), се изменя и с височината z, като постепенно нама-
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лява при издигане. Това говори за наличието на свободни това
ри в атмосферата. 

Действително от уравнението на Поасон 

(2,6) 

което над равнинна местност се опростява до 

(2,7) 

получаваме 

{2,8) 

d2 V llG 
dz2 = - 4rcp или dz = - 4rcp, 

1 dG 
р= -47t Jz' 

Поради това, че наблюденията дават dO!dz<0, то р>О, т. е. ат
мосферата има свободни положителни товари, което, както видях_ 

п u dG 
ме ио-rоре, е точно така . о измерените стоиности на dz на раз-
лични височин11 мо~е с помощта на (2,8) да се пресметне разпре
делението на свободнвте товари по височина. Средно за 3-кило
метровия слой р=+2е cm- 3 , но в призе1vшия слой тази цифра 
достига до 100, като силно се колебае. 

Поради съществуването на атмосферно електрично поле 
йоните в атмосферата ще се движат. Скоростта на движение се 
оказва пропорционална на силата на полето: 

(2,9) 

като коефициентите и+ и и_ носят името подвижност на йоните. 
Тази характеристи~а се взема за основна при опреде.чяне вида 
на йоните (леки , тежки и др.) Във въздуха при стайна темпе
ратура и+=l,4 cm2/V .s, а u_=l ,9 cm 2/V .s. Естествено разноимен
но заредените йони ще се движат в противоположни посо1<и. 

Обаче движението на заредени частици азначава протичане 
на електрич~н ток. През 1 cm 2 площ за 1 s от противоположно 
пре~инаващите йони ще бъдат пренесени товари 

en+·ш+ = en+tt+F и en_w_ =en_u_F, 

а сумата им ще даде плътността на тока на проводимос1 

(2, 1 О) 

където 

(2,11) л.= е(п+и+-f-и_п_)= л++л-

е пълната проводимост на въздуха. Влиянието на слабо подвиж
ните тежки йони върху проводимостта е нищожно и може да се 
пренебрегне . 
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В атмосферата съгласно описаното по-горе разпределение 
на товарите положителните йони ще се движат към земята, а от-

рицате.)Iните нагоре. Следователно i+=i 1 , а i_=ir и като прави-

ло i 1 > ir, така, че сумарният ток lп е насочен към земната по
върхност. По средни данни при хубаво време iп =2,7 . 10-16A/cm2, 

а за цялото земно кълбо-Iп =1380А. За 1s той носи 1380 С 
положително електричество на земята и за късо време би неутра
лизирал отрицателния и товар. Обаче това не става по причини, 
за които ще г0ворим по-нататък. 

§ 3.ЕЛЕКТРИЗАЦИЯ НА ОБЛАЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
И ЕЛЕКТРИЧНО ПОЛЕ В ОБЛАЦИТЕ 

Наличие·rо на о·бла~щ в атмосферата внася големи измене
_ния в описаната по-горе картина на нормалното електрично поле, 

защото процесите, които протичат в тях, водят до разделяне на 

разноименните товари в пространството, носители на които са 

капките и кристалите, и до възникване на силни локални електрични 

полета на фона на нормалното атмосферно електрично поле. 
Наблюденията отдавна са показали, че дъждовните капки, 

снежинките и грацовите зърна са електрически заредени. При 
своето падане те пренасят тези товари и образуват т. нар. кон
вективен ток на валежите iк. Посредством улавяне на валежните 
елементи в изолиран съд и измерване на товара са установени 

следните по-важни закономерности, които имат голямо значение 

при построяване на теорията на тези процеси. 

1. В един и същ валеж се срещат както положително и 
отрицателно заредени валежни елементи, така и неутрални. При 
това брuят на положителните е cperrнo 1,5 пъти по-голям от този 
на отрицателните, а средният отрицателен товар, носен от една 

капка или снежинка, е по-голям от положителния (-1.3 . 10-12 С 
и + 1,2 . 10-12~). Особено големи са товарите на градовите зърна. 

2. По-rолемИТ{' капки нvсят по-голям товар, особено при про
ливен дъжд и град, придружен с гръмотевична буря, когато 
i к ,...._, 1 о-11А/ cm2 • При спокойни валежи от слоистите облаци iк = 
1 о-ш А/ cm2• 

3. Общата сума на положителните товари, пренасяни от ва
лежите, е по-голяма от тази на отрицателнит·е. Също така сумата 
от интервалите време, през които rгадат положително заредени 

валежи, е по-голяма от тази при отрицателните. 

4. Товарите на капките по пътя на падането им се променят 
както по големина, така и по знак, което показва, че става пре

_зареждане. 

На основата на тези данни трябва да се реши основният въ
прос в теорията на електричните процеси в облаците-кои са при
чините, които довеждат до зареждане на облачните и валежните 
елементи? За съжаление преки наблюдения в гръмотевичните обла-
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ци, които много биха помогнали, засега почти няма. Все пак мо
гат да се укажат следните възможни механизми на Rареж·дане:. 

1. Избирателно захващане на йоните (фиr. 13,10) от поляри
зирана капка и обмен на товари при сблъскване на две капки. 

Фиr. 13, 1 О. Избирателно 
захващане на йоните от 

поляризирана капка в нор-. 

мално атмосферно елек-
трическо поле 

При падане на първоначално неутрална кап
ка в нормално атмосферно електрично поле 
тя ще се поляризира, както е показано на 

фиг. 13,10 и с челната си част ще захва
ща предимно отрицателни йони и по-мал
ко положителни в зависимост от подвиж

ността им И+ и скоростта v на капка

та. Поради това тя ще се зареди отри
цателно, а ако първоначално е била з.аре
дена, ще увеличи своя отрицателен товар. 

Така например съгласно теорията на Я. 
U. Френкел новообразувалите се при кон
дензация малки капчици притежават афи
t~итет към отрицателните йони, вследст
вие на което се оказват почти винаги за

редени отрицателно и участвуват в по

нататъшните процеси с някакъв първона

чален товар. Причината за това е, че мо
лекулите на водата са ориентирани на по

върхността на капчиците с отрицателните 

си полюси навън. Това води до образуван'ето на т. нар. двоен е.zек
iприче н слой на границата капка-въздух и до скок на потен
циала в него (електрокuнетuчен потенциал). Ако полярните 
проводимости на околния въздух са равни (л+=л_), то зарежда
нето на капката ще се обуславя само от този двоен електричен 
слой. Последното ще продължи, докато се компенсира напъ.1.но 
електрокинетичният потенциал~- При водата~= -0,25 V. За ст а
ционарния електричен ;1аряд q0 теорията дава следната формула: 

(3, l) 

където Ео е диелектричната проницаемост на въздуха, r-радиусът 

на капката. Законът, по който се достига стационарното състоя
ние, има проста експоненциална форма: 

(3,2) ( -),! ) 
q(t)=q0 1-е ' 0 ,л+~л-=л. 

В реалната атмосфера обаче л+=J=л_. За този случай вместо (3,1) 
Френкел _получава 

4лs0kгТ l л+ qo= е п~ , 
л_ 

(3,3) 

където k е константата на Болцман, е-елементарният заряд, Т -тем
пературата. Както следва от (3,3), q0>0 при л+>л-, а q0<0 при 
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л+ <л-. Има още редица други фактори, които правят процеса 
в естествени условия изключително сложен. 

Скоростта на адсорбция на йоните от капките зависи и от 
посоката, в която първите се движат в атмосферно електрично 
поле. Ако полето е обР,атно на нормалното, такова ще бъде и 
разположението на зарядите в капката и следващото и зарежда
не. Подобно явление е възможно и при снежинките. 

Както е известно, не всяко сблъскване на две капки, особено 
ако са различно големи, води до сливане. Съгласно Елстер и 
Гайтел, когато те са поляризирани, малката капка при отскачане 
може да отнесе част от товара на голямата. 

2. Електризаци!l при разбиване на капките и разчупване на 
кристалите (ефект на Ленард или балоелектричен ефект). Този 
механизъм играе важна роля ,особено в мощните конвективни обла
ци. Състои се в това, че при спонтанно разбиване на големите 
капки най-малките „парчета" и въздухът се оказват отрицател
но заредени, а по-големите-положително. При солена вода зна
ците са обратни. Това лесно се проверява чрез подходящи из~ 
мервания край големите речни водопади, където винаги се на„ 
блюдава облак малки капчици, и при разбиване на морските 
вълни при буря. Аналогично явление се наблюдава и при р~зчуп
ване на ледените крис,али, само че големите парчета се зареждат 

отрицателно, а малките-положително. Ефектът е свързан с раз
рушаването на двойния електричен слой на повърхността на теч
ната или твърдата фаза. 

3. Електризация при контакт и триене , на ледени частици. 
Както се знае, при контакт на две тела, с различна химическа 
природа на повърхността на допирането се образуват заряди 
във вид на двоен електричен слой. При разделянето на телата 
тези заряди могат · да останат на съответните повърхности вече 

като свободни. Количеството им зависи от много фактори-кон
тактната потенциална разлика между двете тела, химичните им 

състави, кристалната структура, еластичността и геометрията има 

електропроводността и диелектричната им проводимост, плът

ността на обкръжаващата ги среда (въздуха) и др. Поради това 
се наблюдава електризация при контакт на тела с еднаква химич
на природа, в частност на лед с лед. Физиката на това явление 
е сложна и се изучава в курсовете по физика. 

В нашия случ 1й към приноса на този ефект се прибавя още 
и влиянието на триенето межд:у ледените частички при допиране, 

защото трудно можем да си представим в един облак „чист" 
контакт между ледените частички без триене. А известно е, че 
триенето на две тела също води до електризация (да си спом
ним опита с янтарната пръчка от нървите ни срещи с електри

чеството). Независимо от дългата история на този класически 
опит все още малко се знае за това явление. Както знакът, така 
и интензивността на електризация при триене зависят от много 

фактори-химичен състав, свойства на повъркността, темпера ту-
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раи др. Едва в последните няколко десетки години тези въпроси 
опитно се изследват относно леда, т-ъй като става ясно, че много елек
трични я:вления в облаците протичат с участието на леда. Така е 
установено, че при триене на ледени частици в повър.хността на 

ледени тела (т.е. на малки в големи ледени кристали) първите 
като правило се зареждат отрицателно, а вторите положително. 

4. Електризация при изменение на агрегатното състояние на 
водата. Двоен електричен слой възниква и пµи контакт на две агрегат
ни състояния на едно и също вещество, например вода и лед. Такъв 
случай имаме при замръзване. на водата, когато в нея се появи и твър

да фаза (лед). Причината за това е различната подвижност на различ
ните видове йони в леда и водата, което води до тяхното разделяне и 
до електризация на леда и водата. Явлението се наблюдава както при 
чиста (дестилирана) вода, така и при разтвори на водата, а също и при 
редица други вещества. По-детайлните лабораторни изследвания по
казват, че положителните заряди от двойния електричен слой се нами
рат в леда, а отрицателните в разтвора. С течение на времето при на
растване на твърдата фаза нараства и общият заряд (плюс в леда и 
минус във водата), докато достигне някаква .равновесна стойност. Два
rапроцеса (замръзване и зареждане) са пропорционални по скорост. 
Спонтанното кристализиране на преохладена капка води и до 

спонтанното и зареждане. 

Тук обаче се намесва и един друг процес. Често замръзващи
те преохладени капки се , . ВЗJ:!Jивяват", като се разпръскват на 

по-малки капчици и парченца лед. Установено е, че това също 
води до зареждане. Честотата на положително и отрицателно • 
зареждане на парчетата се оказва приблизително еднаква, като 
малките се зареждат предимно отрица гелно, а големите положи

телно. Счита се, че причината за такова зареждане е електриза
цията на повърхността на течната капка, обвита от сферичен леден 
слой. Когато такова ледено зърно се пръсне, то парчетата отна
сят заряд, зависещ от това, каква част от ледената обвивка и от 
водата се откъсва. Ако се откъсне малка част, то тя представля
ва най-често ледено парче и отнася положителен товар. Има и 
други становища по механизма на това явление. 

Наред с гореописаните механизми на електризация на об
лачните елементи съществуват още редица други като: електри

зация при сблъскване на големи ледени частици с лреохладени 
водни капки; при разрушаване на въздушни мехури на ловърх

tюстта на водата и топене на ле да и др. Когато всички тези про
цеси на зареждане протичат едновременно (всичките или част от 
тях) във вече създало се насочено електрично поле в облака, 
картината става невероятно сложна. Поради това все още няма 
достатъчна яснота по този важен проблем от физиката на обла
ци-rе. 

В началния стадий от развитието на гръмотевичния облак 
образувалите се по описания начин товари са пръснати в целия 
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облак и като цяло той е неутрален, а електричното поле :'както 
в него, така и наоколо е с1с160. В следващите етапи обаче , с на
растване на облачните елементи става и пространствено ~'разде
ляне на товарите вътре в облака главно под влияние на~~ силата 

Фиr .. 13,11. Схема на р азпределението на товарите в гръмотевичен облак (по 
Симпсон и Скрез) 

на тежестта и постепенно усшшащото се електрично поле на об
лака. В1-,в всеки конкретен облак това разделяне си има своите 
характерни особености, но въз основа на многобройните наблю
дения Симпсон и Скрез построяват обща схема зз разпределение
то на електричните товари в гръмотевичен облак (фи г. 13,11 ). 

Както се вижда, характерна особеност на гръмотевичния пб
лак се явява концентрирането на положителните товари във връх

ната му част, а на отрицате.1ни_те-в основата му, където често 

се наблюдава и ограничена област, заета с по.1ожителни товари. 
Като правило тя се разполага в предната част на облака, където 
възходящите движенип са най-силни. Разглеждан като цяло оба-
че, облакът се оказва поляризиран. · 

Наблюдаваното разпределение се обяснява по следния начин: 
Вследствие на турбулентния характер на възходящите токове в 
облака ледените коистали във върха му се начупват при сблъс
кване и малките положително заредени парчета се отнасят в 

най-горната му част, а отрицателните като по-тежки падат на
долу, преминават нулевата изотерма, стопяват се и по-нататък, 

растейки чрез коагулация, увеличават своя отрицателен товар. 
Ограничената · област, заета от положителни товари в долната 
част на облака, очевидно също дължи произхода си на ефекта 
на Ленард. Големите положителни капки, получени при разби
ването, като най-тежки остават долу и при отслабване на скоростта 
на възходящия поток, който ги държи, първи падат на земята. Малки
те отрицателно заредени капки се отнасят към централните 

части. Според Финдайзен голям дял в описаното разпределение 
на товарите в облака внасят и процесите на сублимация и изпа-
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рение на ледените кристали в облак а. При откъсване на горна
та част на поляризирания облак могат да се получат два съсед
ни разноименно заредени облака. Натрупването на товарите в 
един гръмотевичен об.гак може да достигне от 10 до 200 С. 

Описаната схема на Симпсон и Скрез е една от най-старите. 
Както се вижда, в основата-и е положен балоелектричният ефект 
на зареждане на облачните елементи, а другите са пренебрегнати. 
Естествено тя няма да е адекватна на действителността дотол
кова, доколкото този ефект не е единствен или винаги най-съ
ществен. Ето защо съществуват още голям брой други схеми за 
електричния строеж на облаците, предложени на същия прин
цип- с отчитане на едни и пренебрегване на други фактори. Та
кива са схемите на Елстер и Гайтел, на Вилсон, на Френкел и · 
Шишкин, на Финдайзен, на Мейсон и др. Ясно е, че една теоре
тична схема за гръмотевичен облак трябва да дава . не само ка
чествено, но и количествено обяснение на електрическия му стро
еж и електрическата дейност. Точно второто изискване засега 
не може да удовлетвори в приемлива степен нито една от съ

ществуващите схеми. То средно се свежда до следното: 
1. Средната продължитеJшост на гръмотевичната активност 

и валежите от мощните конRективни облаци е около 30-40 ми
нути. 

2. Честотата на елект.ричните разряди (мълнии) при умерена 
гръмотевична буря е около 1 в минута, а при интензивна буря
от 5 до 1 О в минута. 

3. Средната плътност на обемните заряди е от 3 . 10-9 до 
10 1° C/m3

, а скоростта на натрупването им е З . 10- 10 73 . 10 8 

c/m:Js . 
. 4. Средното напрежение на полето е от 2 . 104 до 5 . 104V /т, 

а максималното е (3 7 4) . 105 V !m. 
5. Вертикалната мощност на гръмотевичните облаци като 

прзвило е повече от 5 km и понякога достига 15-18 km. 
6. Основните процеси на разделяне на зарядите в облаците 

протичат в областта на мокрото нарастване на облачните еле
менти около изотерма 0°С. 

7. Една съвременна и пълна теория непременно трябва да 
свърже в едно процесите на нарастване на облачните елементи 
до валежни и тяхната електризация. Това е слабата страна на 
сега съществуващите схеми. 

Независимо какво обяснение ще се даде на пространствено
то разделяне на товарите в един развит в електрическо отноше

ние облак, на определен етап той се оказва, както следва от на
блюденията, елек грично поляризиран. Между разноименните то
вари вътре в облака, а също между тях и индуцираните в зем
ната IJовърхност противоположни по знак товари се създават 

силни електрични полета (фиг.13,12). Силата на полето в точка 
от земната повърхност, намираща се на разстояние l от мястото, 
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над което 

създаващи 

(3,4) 

на височина h са разположени свободни товари Q, 
това поле, може да се пресметне по формулата 

2Qh 
р =(!Чh2)зt2 

При Q = БОС и h = 1,5 km от ( 3, 1) получаваме: 

Фиг. 13,12, Схема -на електричното поле, обусловено от товарите в 
поляризиран облак (по Я. И. Френкел) 

Таблица 14.1 
----------'------- --- ----------

dV 
dh 

kш 

Vl m 

о 

400000 

10 

1300 

20 

167 

Оттук се вижда, че даже на -разстояние 1 О km встрани от 
облака градиентът на потенциала е 10 пъти по-голям от нормал
ния, а присъствието му се чувствува и на 20 km. 

При мигновено изменение на товара с ЛQ (например при мъл
ния) полето ще се измени с 

2Ы,Q 
(3,5) ЛР= (1Чh2jз12 

За определяне на напрежението на полето, създадено от ре 
ален поляризиран облак с възможно неравни по ко.1ичество раз 
ноименни товари, разположени на различна височина, трябва да 
се използува методът на суперпозицията на полетата, създадени 

от всеки товар поотделно. 

§ 4. ЕЛЕl(ТР ИЧНА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАЦИТЕ 
И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ЯВЛЕНИЯ 

Когато напре.жението на полето вътре в облака, между него 
и земята или между два съседни облака стане по-ГО{IЯМО от про
бивното за въздуха (който практически е изолатор), възниква ис
кроЕо разреждане, съпроводено с ослепителен блясък и характер-
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ен гръм, наречено линейна мълния (фиг. 13, 13). Тя има зигзагооб
р_азна форма с много разклонения. Механизмът .на~ нейното за
реждане и развитие сега е доста добре изучен, :макар :,и неокон
чателно. 

Фиг. 13, 13. Линейна мълния 

Първоначално ·е необходимо градиентът · на потенциала в ня
коя точка да достигне 30 000 V /cm, при · което започва у дар на йо
низация. В тесен канал по посока към земята се устремява на
растваща лавина от йони, наречена лидер на мълнията. След пър
вите 50- 60 m процесът за известно време се прекъсва, след кое
то следва нов тласък и т.н., докато се достигне земно.та повърх

ност. Такъв лидер се нарича стъпаловиден. По пробития кана.'! 
започва разреждане в обратна посока от земята, където по индун;
ция има концентрирани голямо J<оличество товари, към облака, и 

то много по-силно и с по-голяма скорост (продължителност око
ло 100 p.s)*. С това завършва първият импулс на мълнията. Това 
води до неутрализиране на отрицателните товари в облака в не
посредствена близост до началото на канала. В следващия момент 
по още незаличения главен канал започва втори импула, отначало 

също с лидер, но не стъпа11овиден, а стреловиден, без задръж
ки, последван от обратно разреждане. Броят на импулсите обик
новен!> е 3-4, но в изключителни случаи достига до 50. Продъл
жителността им е 50-100 µs, а интервалът между тях - средно 
0,03 s. Поради това с просто око ние не забелязваме тази прекъс-

''' Това разреждане се нарича обратен удар. (Бел. ред.) 
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натост на мълнията*.Общата и продължителност в зависимост от
броя на импулсите се движи между 0,2 и 1,5 s. 

Диаметърът на канала е средно 16 cm, но стига и до 40cm. 
Дъюкина1а на линейната мълния е средно 2-:-3 km, но е наблюдавана 
такава между два облака с дължина до 40 km. При една мъл
ния се пренася от 5 до 35 С електричество. Съобра,шо с продъл
жителността й това съотвtтствува на ток със сила 10-20 kA. По 
ради това въздухът в канала се загрява до 18 О00°С и ослепи
телно свети. Бързото му разширение и след това свиване при ох
лаждане поражда звукови въJJни. Всяка точка от канала, различ
но отдалечена от сJJушателя. мс :ке да се разглежда ка'Го из

точник на такива вълни, които поради интерференцията обуславят 
характерния грохот на гърма. Специфичните метеороJJогични ус
ловия водят до бързото затихване на разстояние 20-25 km, а чес
то и на 15 km. 

Високо в атмосферата пътят на мълнията се определя от слу
чайни причини, осигуряващи най-малко съпротивление на главата 
на лидера . С приближаване към земната повърхност все. по-силно 
влияние оказват е,1ею ричните свойства на почвата и неравностите 

по нея. Мълниfiта пада често пъти върху високите предмети, око-
• ло които атмосферното електрично поле е най-сиJJно, и в почви 

с по-малко съпротивление. Така се обяснява зигзагообразната фор
ма на мълнията и избиратеJJното и тщаю:·. 

Интересни са данните за падането на мъJJнии u върху небо
стъргачи , например Емпейер Стейт билдинг в Ню Иорк, чиято ви
сочина първоначално е била ё BJ m, а сега е 430 m. Оказва се, че 
стъпаловидният ,1идер в този случай си пробива път от зданието 
към облака, а не, както е над равна местност, от облака към 
земята. Наблюденията и върху други небостъргачи показват, че 

\_О,Цs 
20 ms ~ i-4°ms 

2ms 
бО,цs ~fns · 
· зот$т/~б~,,s 

i:: 
Време ;; 

.__ ____ __.=----.l:::.--....i;;;;_~_~_:17_,e_J, 1----------" 
''· Д ет1:йлите на све1имостта при удар на мълния се регистрират ~ каме

ра с неподвижен обектив и дв!lжеща се светлочуствителна лента . Така се по
лучава едно разгъване на процеса във времето. На дол.на1а фигура е даде
на схема на танава снимка , като за удобство скалата на времето е нелин е й
на. а) снимка на мълния с движ('ща с е лента; б) същата мълния , р егистри 
рана с камера с неподвижна лента. (Бел. ред) 
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смяната на посоката на лидерите става при височина на зданието 

200 m. Причината за тази особеност е , високата концентрация 
въ,в вертикално направление на силовите линии над високите здания 

и възникналото при това силно електрично поле. Затова разрядът за
почва именно от върха на зданието, което заедно със земята под него 

е добър проводник . Освен това мълнията пада по-рано, отколкото 
ако нямаше такова високо съоръжение, а в някои случаи даже и тога

ва, кога,то в последнияслучай въобще не би падна.та. В този случай 
мълниите са също разклонени. Въобще оказва се, че разклонение се 
на,блюдава винаги по посока на разпространението на разряда неза
висимо от полярността. Структурата на това разк,тонение обаче 
зависи от това, какъв заряд се пренася. При по.1ожителни заряди 
тя, е по-фина. 

Интересни са данните за енергетиката на мълнияrа. Потен
циалната разлика между облака и Земята непосредствено преди 
падането на мълнията е от порядъка на 108-l09V, а най-често 
(l--;---1,5) . 108V. Мощността и е сравнима с тази на нам-голямата 
в света ВЕU-Красноярската - около 6500MW. Обаче краткото 
и време на съществуване (стотни и по-малки части от секундата) 
я прави абсолютно безинтересна като източник на енергия, защо
то в същност енергетичните й възможности се оказват твърде 
снромни . Освен това голяма част от енергията на мълнията се 
превръща в топлина в канала й, така че до земята достига мал 
ка част. Всичко това прави, засега поне, гръмотевичните облаци 
неинтересни за практиката като естествени генератори на електро

ен~ргия . Затова и почти няма проекти за използуването и. Ако 
обаче се вземат под ,внимание сумарните цифри за цялото земно 
кълбо, приведенh по-долу, ще се види, че те не са за пренебрег
ване и в бъдеще човечеството може би ще намери начин да из
ползува тази енергия . 

Падането на мълнията винаги е съпроводено с излъчването 
на кратковременни електромагнитни импулси, наречени атмосфе
рици, които се проявяват като характерни смущения в радиопри

емните устройства . Понякога те са толкова силни, че правят не
възможно приемането даже на мощни радиосигнали . Наблюдения
та над атмосфериците са важно средство за изуqаване на метео
рологичните процеси, които ги обуславят, особено на тези, кои_ 
то се развиват над океаните, където почти няма преки наблюде
ния. На този принцип се разви и цяла междинна наука - радuо
метео рология. 

Гръмотевичните бури, както видяхме, са. свързани с мощни
те облаци с вертикален строеж -СЬ. Затова тяхната честота е 
най-голяма там, където има най-добри ус.тювия за образуване на 
тези облаци. Това са влажните райони на екваториалния и тро 
пичния пояс. На север и на юг от тях честотата им намалява. 
Оказва се обаче, че на световната карта на изолиниите с една 
къ,в брой гръмотевични бури през годината се откриват т. нар. 
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„ о rнища", разположени обикновено над континентите, в които 
този брой достига до 150-200. Такива огнища са районите на 
Uентрална Африка, Uентрална Южна Америка, п-в Флорида, Югоиз
точна Азия, югозападната част на Атлантическия океан до брегове
те на Южна Америка и др. 

Статистическите пресмятания показват, че във всени момент 
над 0,36% от земната повърхност бушуват около 1800 гръмоте
вични бури. Всяка сенунда по земното кълбо падат 100 мълнии. 
Статистическата обработка на наблюденията показва също така 
силна зависимост на честотата на гръмотевиците от местните ус 

ловия, сезона и ~ремето през денонощието, но на тези· въпроси 
няма да се спираме. 

Когато атмосферното електрично поле при наличието на гръ
мотевичния облак не е достатъчно силно, за да предизвика иск
ров разряд, но се приближава към стойността, при която започ 
ва ударна йонизация, тогава от силно заострените предмети по 
земната повърхност с е наблюдава спокойно св1::тещо изпразване, 
известно като огньове на Елма. Понеже непосредствено под об
лака земната повърхност е заредена положително (фиг. 13, 12), в 
атмосферата ще изтичат положителни товари. Макар силата на . 
тока да не надминава няколко милиамперг, пора,1.и продължител

ното време, през което той тече (понякога няколко часа), на мно
го места по земната повърхност (ръбове на скали, остри предме
ти, треви и др.) тихите разряди отнемат голямо количество поло
жителни електрични товари от земята, . или все едно донасят от

рицателни. От друга страна, наблюденията показват, че около 
65% от всички мълнии носят на земята също отрицателен товар. 
Поради това ~ихите разряди и мълниите се считат като най-веро
ятни фактори, възстановяващи отрицате.Jiния товар на земята, ко
гото вертикалният ток на проводимост се стреми да неутрализи

ра. Разбира се, картината на баланса на електричните токове в 
атмосферата е много по-сложна и все още недостатъчно добре 
изучена в количествено отношение. 

Ще отбележим в заключение, че освен линейната из.вест ни са и 
някои други видове мълнии: плоска, кълбовидна, "пунктирана" и др. 

Плоската мJ,лния вероятно представлява едновременно спо
койно изпразване на много места в облака непосредствено с гръм. 
Наблюдава се обикновено в слабо развитите кълбести облаци . 

Най-неизучената от всички видове мълнии и поради това в 
много отношения загадъчна е кълбовидната. Тя е рядко явление, 
но независимо от това в литературата са известни множество описа

ния, дадени от случайни очевидци и фотографии, които позволят да 
се състави качествена представа за това явJJение. Диаметърът на 
кълбото е 10 - 20 cm, рядко до 35 cm. Движи се бавно ("плува") в ат
мосферата, обикновено по посока на вятъра, и свети. Понякога се 
взривява ~ ог лушитеJ1ен гръм. Може би няма друго атмосферно явле
ние, за обяснението на което да са предложени толкова много хипоте-
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зи, някои от които се опират на последните постижения в различни 

клонове на физиката (например физика на плазмата), и все още да сме 
твърд е далече от целта. Ние няма да правим преглед на тези хи
потези. Ше отбележим само, че измежду тях има такива, които, 
опирайки се и на някои лабораторни опити, разглеждат кълбовид
ната мълния като област на изгаряне на някакъв го
рящ газ, образуван и възпламенен в канала на линейната мълния, 
и следователно според тях кълбовидната мълния няма характер 
на електрично явление. 

В редица теории кълбовидната мълния се разглежда като 
плазма, състояща се от йони и електрони. Но такова плазмено 
състояние, ако по някакъв начин не се поддържа, би се разпад
нало само за няколко милисекунди, докато времето на живот 

на 1<ълбовидната мълния е от порядъка на секунди. Ако се до
пусне, че температурата на кълбото е достатъчно голяма, за да 
се поддържа плазменото му състояние, то последното би се раз
ширило и загубило своята наблюдавана форма и размери. 

Голямо отражение и поддръжка срещна теорията на Капи
ца от 1955 r. Не отричайки енергетичната връзка на кълбовидна
та мълния с линейната в началните моменти от съществуването 
и, Капица показва, че за да може кълбото да свети няколко се
кунди, през които съществува, необходим му е непрекъснато 
действуващ, външен за не.го източник на енергия. Даже макси
малната енергия, която може да бъде концентрирана в кълбо с 
такива размери в момента на образуването му, не може да оси
гури непрекъснатото му светлинно и топлинно излъчване. Оцен
ката на Капица е проста. 

Известно е, че огнено кълбо от ядрен взрив в атмосферата 
с диаметър 150 m свети около 10 s. Количеството енергия, съ
държаща се в такова кълбо, е пропорционална на обема му V, 
т. е. на куба на ра,;::иуса R 3

• От друга страна, излъчената енер
гия \Светлина) е пропорционална на лицето S на сферата, т. е. 
на R 2• Оттук Капица прави извода, че времето за светене на къл
бото е пропорциона.11но на радиуса му R. При R=l0 ст, ако къл
бовидната мълния се отъждестви с миниа-rюрен облак от ядрен 
взрив, се получава време на светене 0,01 s, което е на 2-3 поря
дъка по-малко · от времето на съществуване на мълнията. Следо
вателно нужен е енергетичен източник. Капица предполага, че 
при гръмотевична буря съществува естествено силно електромаг
нитно излъчване, което при дължина на вълната л=3,65R (R
радиус на кълбото) довежда кълбовидната мълния в .състояние 
на енергетично равновесие за сметка на резонансно поглъщане 

на това излъчване. Като се знае стойността на R, лесно се пре
смята резонансната честота на лъченето - около 300 MHz. Твър
де вероятно е това лъчене да идва от облаците. Смущава обаче 
фактът, че кълбовидн~та мълния е много отдалечена от своя енер
гетичен източник, а също така строгото изискване за резонансна 

честота. Някои считат, че пулсиращата природа на разрядите от 
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остри предмети по земната пQвърхност при голям положите.1ен 

градиент на потенциала след падане на линейната мълния подсказ
ва, че последните с тяхната близост могат да бъдат необхоз,импя 
източник на енергмт. Но този въпрос не може да се счита окон
чателно решен. 

Вероятно и ,еорията на Капица не ще бъде последната дума 
на науката относно това явление, поне в сегашния си вид. Не

възможността кълбовидната мълния да бъде възпроизведена в 
лабораторни условия и липсата на точни инструментални наблю
дения над естествената, засега сериозно препятствуват пълното и 
обяснение. Впрочем в литературата е известна · една единствена 
оценка на енергията на кълбовидната мълния, когато тя е пад
нала в съд с вода и я е н;:;гряла. Получена е стойност от по
рядъка на 107 J. 

Още по-рядко се наблюдава „пунктираната" мътшя. Предпо
лага се, че тя е съставена от няколко десетки отделни кълба 
разположени в канала на предшествуващата я линейна мълния. 

Изследването на електричната дейност на облаците с цел раз
криване закономерностите при съответните физически процеси е 
само една страна на този научен проблем. Другата му страна е 
свързана с практиката и се изразява преди всичко в намиране на 

средства з1 предпазване от. поражения, причинеflи от мълниите, 

т. е. в защита от мълниите. Тази защита биiа пасивна и активна. 
Най-популярно средство за пасивна защита е гръ]V!оотводът. 

Добре известни са н~говата история и роля. По-малко се знае за 
активната защита срещу мълниите, състояща се в изкуствено въз

действие върху облаците с определени средства с цел да се ре
гулира тяхната електрична дейност. 

Най-големи поражения мълнията на11ася при преки попаде!;ия 
върху хора, животни и други обекти. Почти винаги те завършват 
съответно със смърт, пожари и разрушения. Възможни са след
ните няколко принципни подхода при активна защита: 

а) Разреждане на облака встрани от охранявания обект чрез 
„заземяване" на облака с помощта на „проводник", издигнат по 
някакъв начин в атмосферата под или в облака. Например при 
подводен взрив водният стълб от 70-80 m под гръмотевичния об
JJак моментално го разрежда. Или изстреляна ракета към облака, 
1<оято остава свързана със земята чрез рззмотаваща се метална 

жица, води до същия резултат. Има опити за създаване на из
куствен канал на мълнията, по който да стане разреждането, чрез 
сноп от про.тони или с помощта на лазер. Всичко обаче е още в 
стадий на експериментиран~ 

б) ,,Късо съединение" вътре в облака. Прелитането на само
лет през електрично зареден облак, а също на ракети (включител
но и · космически) чрез своята следа от газове предизвикват 

локални разряди вътре в облака между областите с разноименни 
заряди. По подобие на това непреднамерено въздействие се пра
вят опити да се ;,прострелва" облакът със снаряди, изхвърлящи 
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тънки метални жици, за осъществяване на истинско късо съеди

нение между областите с положителни и отрицателни заряди. 
Жицата се изпарява, а снарядът се самоунищожава. Методът е 
в стадий на експериментиране. 

в) ,,Инжектиране" заряд с противоположен знак за неутрали
зиране на естествено възникналите заряди в различни области на 
облака. За тази цел се използува явлението коронен, · заряд от 
проводници под васоко напрежение. Генерираните о6емни заряди 
от съответн'и наземни установки се отнасят в облака от естест
вените конвективни движения. Възможностите на метода са не -

, ясни. 
г) ,,Разрушаване" на облака в ранните стадии със средства

та, описани в гл. XII, като не му се даде възможност да се раз
вие до стадий на СЬ, . който е винаги гръмотевичен. 

Особени успехи в активната защита срещу мълниите засега 
няма. Но опитите в това направление допринасят между другото 
и за разбиране на физиката на самото явление. 
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ГЛАВА XIV 

ОСНОВИ НА АТМОСФЕРНАТА ДИНАМИКА 

§ 1. СИЛИ, ДЕЙСТВУВАЩИ В АТМОСФЕРАТА 

Атмосферата е в непрекъснато движение. Силите, които дей
ствуват на въздушните частици и ги привеждат в движение, 

могат да се разделят на две групи: 

Обемни (л,rасови) сили, които действуват на всеки елемент 
от обема (масата) независимо от това, съществуват ли редом с 
тях други въздушни частици, или не. Както е известно, тук спадат 
силата на земното притегляне и инерционните сили (центробежна 
и отклоняваща сила на земното въртене-сила на Кориолис). 

Втората група са повьрхнuнните сили, които са сили на взаи
модействието между отделните частици на фJiуида, в случая на 
въздуха. Вследствие на принципа за равенство на действието и 
противодействието силите на взаимодействие между всички вът
решни частици на обема V, ограничен от повърхността S, взаим
но се уравновесяват. Неуравновесени могат да · се окажат само 
силите на взаимодействие между частиците, разположени извън 

обема V, които са приложени юьм частиците от повърхносттаS.Оттук 
идва и наименованието „повърхнинни". Действуващите в атмосфе
рата сили от тази група са: силата на баричния градиент, нари
чана още градиентна сила на налягането, и силата на триене. 

Обемните сили се наричат още вьниtнu, защото действуват 
на избрания елемент от атмосферата отвън, произхождат от дру
ги материални системи. Повърхнинните сили се наричат още 
вьтрешни, което отразява техния произход. 

Да преминем към кратка характеристика на всяка една от 
посочените сили, започвайки най-напред с обемните. 

а) Сила на тежестта. Всички атмосферни движения се из
вършват в полето на тазя сила. Тя действува непрекъснато и 
обуславя разпределението на масата на атмосферата и на наляга
нето по височина. Силата на тежестта, отнесена към единица 
маса (нейното ускорение g), представлява разликата между нор
малните към повърхността на Земята компонtнти на нютоновата 

--> 
гравитационна сила на притегляне F, насочена към центъра на Зе-

__, 
мята, и центробежната сила С, насочена по радиус-вектора на 
въртенето (фиг. 14,1). 
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g= Fп-C,1. 

Както се вижда от фигурата, 

Fn=F ~os (cp - r.p') = k : ~ 

където М е масата на Земята, k-rравитационната константа, а 
r.p~r.p'. 

Фиr . 14,1. Към дефини
цията на силата на тежест

та 

-(U 

Фиr. 14,2. Стандартн а 
_ координатна система 

Обаче атмосферата участвува в денонощното въртене на 
Земята около оста й със същата ъглова скорост w=7,29 . 10- 5 
s- 1. Причината за това е молекулното триене, което не и позво
лява да изостане дори в най-високите си слоеве. Тъй като то 
действува непрекъснато, увличането на най-долните слоеве от ат
мосферата във въртенето на Земята поради неравностите по нея и 
механичното триене между твърдата подложка и въздуха успява . 

да се предаде на аялата атмосфера. От фиг. 14,1 се вижда, че 

Cn=w2 а cos r.p' cos r.p= w2 а cos2 r.p. 

Тогава, заменяйки а със средния радиус на Земята, ще получим 

k м 2R 2 (1,1) go= R2 -w cos r.p. 

за частици на земната повърхност и 

(1, 1 ') _ k м 2(R ) , 2 g - (R+z)~ -w +z cos r.p 

за частици, разположени на височината z в атмосферата. 
Направлението, по което действува силата на тежестта, се 

нарича истинска вертикала. Тя може да се оqредели с помощта 
на отвес и очевидно за всяка точка е различна. 

б) Сила на Кориолис. Тази сила, както ще видим но-нататък, 
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има огромно значение за атмосферните движения. Тя е инерцион
на сила и действува само на движещи се относно Земята части
ци, т. е. проявява се само в координатна система, неподвижно 

свързана със Земята. Както е известно от механиката, 
_, _, _, 

(1,2) К=2. с х ш, 
_, 

където ш е векторът на ъгловата скорост на въртене на Земята, 
_, 

насочен no оста на въртене, К - векторът на силата на Корио-
_, 

лис, а с - векторът на относителната скорост на въздушните 

частици (спрямо Земята). За компонентите на К по трите ocr.1 х, 
у, z съгласно известните правила за разкриване на векторното 

произведение в ( 1,2) ще имаме 

(1,3) Kx=2(v Шz-WШу), Ky= 2(wшx-UШz), Kz=2(llШy-VШ), 
_, 

където 1u, v, w са компонентите на скоростта с, а шх, шу, Шz -
_, 

наш. 

Формулите (1,3) са в сила за произволна правоъгълна коор 
динатна система, свързана неподвижно със Земята. В метеороло· 
гията обаче се работи с т. нар. стандартна координатна система.
Тя се избира по следния начин: Ако в точка Р (фиг. 14,2) се 
постави началото, оста z се избира по вертикалата от тая точка 
нагоре, оста х - по паралела на изток и оста у- по меридиана 

на север. Очевидно посоката на осите от точка в точка ще се мени 
и следователно тя не е еквивалентна на обикновена декартова сис
тема. 

При този избор, както лесно се вижда , 

(1,4) 

Тогава 

(1,3') 

_, 
g = (O, 0, - g), Шх=О, 

Шу=Ш cos ср, Шz=Ш siп 'Р· 

Кх=2ш(и sin qJ - W COS(f)), 

Ку= - 200 и sin ср, Кz=2ш и cos (f). 

Най-голям интерес за метеорологията представляват хоризон

талните компоненти на кориолисовата сила. Действително верти-_, 
калната компонента Kz действува по направление на g (надолу 
при и<О и нагоре при и>О), но g/Kz,.._,104, т. е. Kz~ g, и може да 
се пренебрегне. Поради това тази компонента не се взема под 
.внимание освен около екватора. 

В атмосферата обикновено хоризонталните компоненти и и v 
11а скоростта са много по-големи от вертикалната w. Поради то
ва, като изключим областите около екватора, v siп cp• w cos ср и 
тогава ще имаме 
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(1,5) Кх= 2 w v sin ср, Ку= -=-2 w и ~in ср, 
_, 

а пълната хоризонтална компонента на К ще бъде 

(1,6) к = v' К2 + К2 = 2с w sin т S х у Т' 

За в бъдеще, когато ще става дума за отклоняваща сила на зем -
_, 

ното въртене, ще разбираме силата Ks с компоненти (1,5) и модуJI 
(1,6). 
Както се вижда, 

_, _, 
(l ,1) или (с . Ks)=O. 

_, _, 1 

Но скаларното произведение с . К представлява работата, коя
то извършва силата за единица време (нейната мощ). Следователно 
кориолисовата сила не върши работа. Тя не променя скоростта 

_, _, 
по големина, а само по посока, тъй като с .l Ks. В северното по
лукълбо (ср>О) тая сю1а отклонява посоката на движението надя
сно, а в южното (ср<О) - наляво, както това следва от (1,5). 

В среднИТЕ} ширини подобно на Kz компонентата Ks също е 
10 СОО пъти по-малка от g. Но тъй като хоризонта.'lната компо-

_, 
нента Ks действува сама в определена посока (перпендикулярна 

_, 
на с), тя изменя чувствително посоката на движение и не може 
да се пренебрегне. 

Действително да си представим за простота плосък диск, 
въртящ се около вертикална ос, минаваща през центъра в посо

ка, обратна 1-1а движението на часовниковата стрелка (фиr. 14,3). 

690® 
ЕЭЕ96Э 

(] 

5 

Фиr. 14,3. Действие на .отклонпващэта"' сила при движение върху въртящ се 
ДИСК 

Нека материална точка се движи равномерно по този диск, на
пример от центъра по радиуса. На фиr:. 14,3, а са показани три 
последователни положения на въртящ се диск (видни от ориен
тацията на двата взаимноперпендикулярни диаметъра) и съответ-
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иите отсечки от пътя, изминат от точка1'а, ·наблюдавани спрямо 
инерциална координатна система, т. е. несвързана с диска. Както 
се вижда, при равни интервали от време д t @тсечките от пътя 
са равни и с една и:съща посока (в съответствие със закона за 

I 
Фиг. 14,4. Инерционно движение, наблюдавано uт невъртяща се (а) и въртяща 

се (б) координатна система 

инерцията). Но в координатна система, свързана с диска (т. е. за 
наблюдател, намиращ се върху него), картината изглежда по 
съвсем друг начин. На фиг. 14,3, б са пренесени отсечките от 
пътя в трите положениян а диска на фиг. 14, 3, а, но през цялото 
време дискът е показан в едно и също положение. Както се виж
да, пътят се оказва крива линия, през цялото време закривяваща 

се надясно. В същност тази линия няма да бъде начупена, а 
плавна линия (фиг. 14,4). За наблюдател върху диска това ще 
бъде достатъчно основание да заключи, че на точката й дейст
вува отклоняващата сила. Това име1-1но е силата на Кориолис. 
Лесно се съобразява, че при въртене на диска по посока на 
часовниковата стрелка отклонението (закривяването) на траекто
рията е наляво от посоката на скоростта. 

Този мислен експеримент потвърждава някои от свойствата 
на кориолисовата сила, установени по-горе, на базата на матема
тическия й израз (1,2), но не се явява пълен аналог на въртящата 
се Земя, защото последната има форма на сфера, ~ не на диск. 
Впрочем приликата с диска е най-голяма само около полюсите
на северния с въртене обратно, а на южния-по посока на часов
никовата стрелка. Там Kz=O, а Кх, Ку=Ф= О. Обратно, на екватора 
Ку= О, а Кх, Кz=Ф= О. С други думи, кориолисовата сила не дейст
вува на движения, успоредни на оста на въртене. Очевидно 
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между полюсите и екватора ще, имаме междинно положение. 

Вижда се, че силата на Кориолис съществено зависи от географ
ската ширина поради сферичната форма на Земята. С тази зави
симост са свързани важни метеорологични явления, предмет на 

изучаване главно в динамичната метеорология. 

в) Центробежна сила Z. Тя възниква при движение по криво
линейни траектории. Ако означим с Rт техния радиус на кривина 
и с с скоростта, та 

(1,8) 
с2 

Z=R°;. 
• 

г) Сила на баричния градиент О. Тази·сила възниква вслед
ствие на неравномерното разпределение на атмосферното наляга
не в хоризонталната равнина. За да получим компонентите на 

• 

вектора G, нека се обърнем към фиг. 3.1. Резултантната надей
ствуващите сили на елементарния обем dzdydx по посока на 
оста z тогава определихме като 

{,Р (z) - [Р (z) + ::- dz ]} dxdy= _ _j/z-· dxdydz. 

Аналогично за другите оси: 

{ р (r) --'- [ р(х) + -:~ dx ]}dydz = - -:: • dxd_;dz, 

{ Р (у) - [ р(у) + -:-::- dy ]}dxdz= - % • dxdydz. 

Отнасяйки тази сила (резултантната) към единица маса, т. е 
делейки на р dxdydz, получаваме нейните ускорения: 

(1,9) О = --1 др 'О = --1 др О= - _ I ~Р 
х Р дх , l у Р ду ' z Р dz 

или векторно 

( 1, 1 О) 
• 1 1 
0= --gradp=-- т;;;p. 

р р 

В гл. III разгледахме цяла класа явление, при които верти-
_, 

калната компонента на вектора G се уравновесява от силата на 
тежестта, т. е. g = Gz . Приема се ( основанията за това се обсъж
дат в курсовете по динамична метеорология), че такова хидро
статично равновесие във вертикално направление съществува и 

при движеща се атмосфера, и на практика се срещаме с много 
подобни случаи. Такова равновесие би съществувало и в хори-

др др 
зонтално направление, ако с5х = дi-=0. Това означава, че изо-

барните повърхнини са хvризонтални плоскости. 
Обаче в реалната атмосфера те имат сложна форма. Поради 
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тов·а · и хоризонталните гр;:,дие.нти на налягането са отлични <;> т 

нула. Те обуславят съществуването на хоризонталната компонен-
--> 

та на силат;:~ на баричния градиент Os, която играе изключителн0 
важна роля в динамиката на атмосферата. Ако с п означим нор
малата към изобарите, ориентирана по 
посока на намаляване на налягането, мо-

жем да напишем още, че 

(1, 11) 
1 др 0- - - ---- р дп • 

Под влияние на тази сила възникват въз
душните течения. Самият механизъм на за
ре:щдажто им ще бъде разгледан в § 1, 
гл.ХV. 

д) Сила на триене (молекулно и 

Zni,,t-----c.нfc 

l с 

с 

Фиг. 14 5. Към въвеждане 
на понятието „напрежение 

на триенето" 

турбулентно). Силите на триене възникват в течностите II газо
вете в тесsи случаи, когато съществува относително движение на 

едни части от флуида спрямо други. Такава картина се наблю да
ва при обтичане на твърди граници от флуида, а в атмосферата 
-близо до земната повърхност. Известно е от набюденията, че 
на самата земна повърхност скоростта на вятъра е нула, а с 

издигането във височина тя бързо расте. Тогава по-горните 
въздушни пластове изпреварват по-долните (фиг. 14,5) и се фор
мират големи вертикални граnиенти на скоростта, които надви

шават стотици пъти хоризонталните. 
---, --> • 

Нека на ·шша z и z+dz скоростта на вятъра е с и с +dc 
(фиг. 14,5). Въздушните молекули, намиращи се на ниво z, освен 
постъпателното движение със скорост с извършват и хаотично 

(топлинно) движение. Тези от тях, които ще попаднат на ниво 
z+zd, ще донесат количеството движение, което те са имали на 
ниво z. Удряйки се в молекулите от ниво, те ще отнемат в слу
чая част от тяхното количество движение (обратният процес ще 
протече при попадане на мо:пекули от по-горното на по-долното 

ниво). Обаче съгласно втория закон на динамиката всяка промя
на на количеството движение може да се разглежда като резул

тат от действието на някаква сила. Тази сила, отнесена към 
единица повърхност, се нарича напрежение нд молекулното 
триене. Такъв е физическият механизъм на М(.,.~~кулното триене 
в течностите и газовете. 

Наблюденията показват, че напрежението на вътрtшното мо-

лекулно триене "", което възниква между допиращите се слоеве 
на течността, движещи се с различна скорост, е пропорционално 

на градиента иа скоростта в перпендикулярно на тях направление. 

За случая от фиг. 14,5 
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__, 

(1, 12) 
.... 

де 

1 
't1, = У) дz' 

където У) е вискозитет на въздуха. Понякога 

да кинематичният~ коефициент на молекулно 
вместо У) се въвеж

триенс 

(1,13) 

l 

!/ 

t---~~-;f lii; 

Фиr. 14,6. Към определяне 
силата на турбулентното 

,риене 

(1,14) 

У=У)/р. 

В атмосферата обаче движенията ви
наги имат турбулентен характер. Поради 
това обмен на количество движение ста
ва не само при хаотичното движение на 

молекулите, но и на значително по-голе

ми обеми от въздуха, които в § 9 от г л. 
I нарекохме турбулентни вихри. Изхож
дайки от същите качествени съображе
ния, както и по-горе, за напрежението 

на турбулентното триене можем да на
пишем аналогичен израз: 

__, 
__, д с 

tт =А дz~ , 

__, 
където А е коефициентът на турбулентното триене, а с трябва 
да се разбира в смисъла на, средна (по време или по някакъв обем) 
скорост на вятъра. 

Както беше споменато още в гл. I, коефициентът на турбу
лентното триене А е с няколко порядъка по-голям от този на 
молекулното триене YJ(A• YJ). Поради това определящо значение 
за атмосферните движения има само турбулентното триене и за
това само него ще отчитаме в бъдеще.* 

Да преминем сега към извода _ на израза за силата на тур-
__, 

булентното триене R. За да можем да намерим резултантната 
сила на триене, действуваща на даден флуиден елемент, трябва 
да определим силите на триене, които произхождат както от по

нисколежащите, така и от по-високолежащите атмосферни слоеве. 
Нека изобраният обем на фиг. 14,6 да има форма i-Ia парале

лепипед с единична основа и височина dz. Напрежението на триене, 
• • • --+ 

приложено към долната основа, е t , а към горната t + dt = t + 
__, ~ 

д "С д т + дz~ dz. Резултантната от дветеоч евидно е д~ dz. Това ще 

бъде и силата на вътрешното турбулентно триене, приложена към 
избрания елемент. Нейното ускорение ще бъде 

• • • • 

*В с ъотвстств1-1е с това т = т., + тт = 'т и по-ната тък няма д а пишем ин-

декса ,т". 
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(1,15) 
• 1 д-; R - --- -

т - р дz 

или с оглед на (1,14) 

( 1, 16) 

където K=Alp 

(1,17) 

R - 1 - а (А а-; )- а (к а-; ) , 
т р дz дz - дz дz 

е коефициентът на турбулентност. По 

д . ди д дv 
Rтх =az К az, Rтu=az К -az. 

• 

компоненти 

В общия случай, когато с зависи не само от z, но и от х, у, а 
--, 

w=!=O, напрежението t не е вече векторна, а тензорна величина . . 

§ 2. УРАВНЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА АТМОСФЕРАТА. 
НАЙ-ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ОПРОСТЯВАНЕТО ИМ 

На избрана въздушна частица с единица маса действуват, 
както установихме, следните сили : 

• 

1) сила на тежестта Р, 
• 

2) сила на Корио,1ис К, 
• 

3) сила на баричния градиент О, 
• 

4) сила на триене R. 
Когато тези сили не се уравновесяват, разглежданата частица ще 

• 

бъде в неравномерно движение, т. е. ще има ускорение dcld{. 
Съгласно втория зак0н na Нютон 

• 

(2,1) 
dc --, .... -+ .... 

di=P+G+K+R. 

Това е най - общият вид на уравненията на движение на атмосфе
рата, записани във векторна форма. 

Замествайки всяка от силите със съответните изрази от § 1, 
записваме (2, 1) във вида 

(2,2) 
dc 
dt 

• 
1 -+ -+ --, --, д де 

~ n р - 2w Х с+ g + -К- . 
р V дz дz 

--, --, 

Скоростта е функция на координатите и времето: с = с ( х, у, 
z, f). От своя страна координатите на въздушните частици също 
са функции на времето: х= хЩ, y=y(t), z=z(f). Следователно . 

--, 

скоростта с зависи от времето направо и посредством х, у, z. В 
такъв случай 
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Но 

(2,3) 

така че 

(2,4) 

~ • • • • 
de де д е dx де dY де dz 
Тt= де+ ах dt - +ау - ttt- + дz tit · 

dx dy dz 
dt =и' - dt - =:v, - d( =W • 

• • • • • • 
de д с д е д с д с д с _, _, 
tiГ =дl + и дх +v ду+ w дz = д( +(с. v) с. 

Тогава вместо (2,2) ще имаме 

_, • 

(2,5) 
де -;-' _, -> 1 _, _, д де 
- +(с v) c=g -- vp- 2wxc+-к-. 
дt • р дz дz 

Следователно уравненията на движение са нелинейни спрямо ско-_, 
ростта с. 

Във връзка с преобразуването на уравнение (2,2) във ви
да (2,5) е необходимо да разясним двата метода - на Лагранж 
и на Ойлер, които се използуват при изучаване на атмосферни
те движения. 

Същността на Лагранжовия метод се състои в това, че при 
него обекти на изследване са матер-{1алните частици на флуида, 
движени~то на които се следи. Проследяването на една фикси• 
рана частица по време на нейното движение дава възможност 
да се изучат промените на различните физически величини (ска
ларни и векторни), характеризиращи тази частица. Преминавайки 
от една частица към друга, можем да изследваме пак промените 

на тези величини в цялата атмосфера. 
В метода на Лагранж избраната частица се отделя от дру

гите посредством даването на декартовите и координати х0, у0 , 
z0 в началния момент f = t0• Тогава координатите на частицата в 
кой да е друг момент f ще бъдат 

(2,6) х=х(х0 , Уо , Z0, t), У=У(Х0 , Уо, Z0, f), z=z(xo, Уо, Z0, f). 

При фиксирани х0, у0 , z0 равенствата (2,6) се израждат в x=x(t), 
у y(t ), z= z(t) и дават закона за движение на определена части- • 
ца. Точно това използувахме при написването на (2,3). Следова-

д 7 д телно производната dt в (2,2), наречена още ин ивидуална, да-

ва ускорението на една движеща се частица. 

В метеорологията обаче методът на Лагранж по-рядко се 
използува. Много по-често на практика имаме работа с измене
нията на различните метеорологични елементи във фиксирана точ
ка от пространството, а също така с прФмените им при премина-
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ване от една точка в друга. Това е методът на Ойлер. Във 
дf 

връзка с това производната ~ носи името локална и дава из-

мененията на елемента f в точката с координати (х, у, f). 
В метеорологията уравненията на движение (2,5) се записват 

обикновено uo компоненти. Избирайки стандартна координатна 
---> ---> 

система, в която координатите на g и К с~ дават с (1,4) и (1,3'), 
ще имаме 

dU 1 др д ди 
dГ = - -Р- дх + 2(wzV- ipyw)+ дz К дz ' 

_!iv__ = __ !__ _!__/!__ 2w и+ д_ К ~ 
dt р ду z дz дz ' 

(2,7) dw I др д дw 
-----;л-= - g-P ~ + 2wyu+ ~дz К дz, 

д д д д д 
дf=-дt- +и дх + V ду+ W rfz. 

Ако смятаме, че плътността ри коефициентът на вертикал
ния турбулентен обмен А= р К са изввестни функции, системата 
(2,7), състояща се от три уравнения, съдържа четири неизвестни: 
и, v, w, р. Към нея трябва да се присъедини т. нар. уравнение 
на непрекъснатостта, което представлява математичен израз на 

закона за запазване на веществото. Ще приведем това уравнение 
направо: 

(2,8) 

Така получаваме система от четири уравнения с толкова неизве

стни. 

Решението на тази система се натъква на сериозни матема

тически трудно сти и поради това се прибягва до редица опро
стявания. Един от пътищата, по които се върви при това опрос-. 
тяване е оценка на порядъка на членовете в уравненията (2,7) 
и (2,8) и пренебрегване на някои от тях. По такъв начин се достига 
до извода, че в множеството от с-лучаите (изключение правят само 
конвективните движения особено при неустойчива стратификация) 
третото уравнение в (2,7) може да се замени с уравнението на 
статиката 

' dW I др 
dt-- = - Р дz -:-- g ~ о 

с грешка, непревишаваща по изчисленията на Н. Е. Кочин 0,15 %. 
Подобна оценка показва, че в (2,8) първият член може да се пре
небрегне спрямо останалите и уравнението на непрекъснатостта 
да се запише във вида 
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• 

(2,9) div р с=О. 

Използувайки освен тшза и (1,5) написваме опростената система 

dU 1 др д ди 
- dt = - Р дх + 2wz V + -дz К дz , 

{2,10) 
dv - - _l _ _.!.f!.___2w и д _ _}v_ 
dt - р dy z + дz К дz · 

lm _ 
Сшата Rт ее пренеfiре- cf'ooorJюz 
го'~ а R'u ~ct! относфера 

500 Y~8_!~8~c~~~----r-L 
tooo t;-промен;1u5а, 

Ct1t1ume К, G u R са 
от есlнакь8 порпtJьк 

!ронuчен 
C·AOtJ 

100 

r;. ~ coпst 

Но в този вид системата е все още 
твърде сложна и се поставя такъв 

въпрос: щом в системата (2,1 О) 
по-нататък не могат да се напра
вят някакви опростявания, кои

то да са в сила за цялата атмо

сфера, то не съществува т ли от
делни подслоеве, в които някоя от 

силите, отчетени в (2,10), дамо
же да се пренебрегне? Този под
ход към послойно изучаване на 
свойt:твата на атмосферата и тук 
се оказва плодотворен. 

Количествените оценки показ
ват, че влиянието на турбулент
ното триене в атмосферата нама
лява с височината и · е съществено 

само в долния 1 - 2-километров 
Фиr. 14,7. Разделяне на атмосферR -
1'а_на слоеве по динамичен признак слой, наречен планетарен граничен 

слой. В този слой градиентната . 
сила на налягането, силата на 

Кориолис и силата на триене са от един и същи порядък. Дебели-
ната му зависи от грапавостта на земната повърхност, стратифи

кацията на атмосферата и др. 
Вътре в граничния слой се отделя т. нар. приземен слой. Той 

има редица важни свойства, коит_о са предмет на изследване в 
динамичната метеорология. Тук ще споменем само, че в неговите 
граници (няколко десетки метра над земята) кориолисовата сила 
може да ·се преdебрегне, а напрежението на турбулентното трие
не остава постоянно с височината. 

Над граничния слой е разположена свободната атмосфера. Там 
силата на турбулентното триене е нищожна и може да се пре
небрегне спрямо останалите две. Това обаче не означава, че тур
булентният обмен там е по-малко интензивен, отколкото в 
граничния слой. Работата е в това, че в свободната атмосфера 

• 

де 
верти.калните градиенти на скоростта дz са малки и макар че 

коефициентът на турбулентния обмен К е от този порядък; както 
в граничния слой, силата на триене се оказва малка. Тези раз 
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съждения са в сила за еднородни въздушни маси. При наличието 
на фронтове и в областта на тропопаузата триенето може да 
играе съществена роля. Схематично горните разсъждения са пред
ставени на фиг. 14,7. 

§ 3. СТАЦИОНАРНО ДВИЖЕНИЕ В СВОБОДНАТА [ АТМОСФЕРА 
ПРИ ПРАВОЛИНЕЙНИ ИЗОБАРИ. 

ГЕОСТРОФЕН ВЯТЪР 

Разглеждаме стационарно плоско (равнинно) движение в 
свободиата атмосфера. Условието за стационарнос'r означава, че 

-> 
dc 

движението е равномерно, т. е., dt -=О. Това пък, че се извърш-
ва в свободната атмосфера, показва, че триенето е несъществе
но. Плоско стаци()нарно движение . на атмосферата без триене в 
метеорологията носи името градиентен вятър. Градиентният вя
тър при праволинейни изобари се нарича геострофен. Да изучим 
свойствата на това движение. 

Уравненията на движение (2,10) в този случай значително се 
опростява и приемат вида 

(3,1) о=--1- др +2w· Vg O др 2 р дх z , = - - р- · ду - Wz Ug. 

Те се решават веднага: 

(3,1 ') 
1 др 

Ug = - - -- ~ -
2 wz р ду 

като Ug и Vg са компонентите на вектора на скоростта на геостроф-
_, 

ния вятър Cg. Формулите (3, 1) се наричат еще геострофни съотно-
-> 

шения. Те показват, че градиентната сила О и силата на Карло-
_, -, -> 

лис К са в постоянно равновесие (G+K=O), и дават големина
та на скоростта. Посоката и може ,да се установи по следния 
начин. 

Умножаваме първото уравнение 
с Иg и ги с1>бираме: 

(3,2) Ug дд'Р + Vg _дд'f!__ = 0 ИЛИ 
х . у 

-> 

от (3,1 ') с vg, а второто -

..... 
(cg. vp)=0. 

Това показва, че векторът cg е перпендикулярен на f)ектора v р 
Но последният е перпендикулярен на изобарите, така че rео
строфният вятър духа по изобарите. Така установихме нап
равлението му. Що _се отнася до това, в коя от двете въз
можни посоки духа геострофният вятър, то при дадено положе
ние на изобарите възможна е само едната от тях. 
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За да установим 

нието на изобарите 

коя точно, избираме оста Ох по направле

( фиг. 14,8). Тогава i. =0HVg=0, а llg=CgИ 

(3,3) 1 др 
Cg= - ~-ду' 

z 

За положителна посока на Ох избираме 
тази, която съвпада с посоката на векто 

..... 
ра с, и тогава cg>O. В северното полу
кълбо wz=W sin rp>O, понеже rp>O. Тъй 
като лявата страна на (3,3) е положителна, 
оттук следва, че трябва 11.а бъде изпълне-

~-

' 

. ' 
в 

115 ., 
91~ 

.. °l;ftXlO,t 

!005 

др 
но условието~У <О, т. е. в положителна- Фиr. 14,8. Геострофен 

вятър 

та посока на оста у налягането нама-

лява. Така идваме до извода, че в 
северното полукълбо геострофният вятър духа по изобарите1'в 
такава посока, че отляво остават областите с ниско налягане, 
а отдясно - с високо. Това е известният баричен закон иа вят-ь-

..... ..... 
ра. От фиг. 14,8 се вижда, че силите О и К взаимно се ур авно-

..... 
весяват, а векторът Cg е перпендикулярен на тях. 

Формулата (3,3) понякога записваме още така: 

(3,4) Cg = 2ыр ~i , ср -t~ -' 
където п е нормалата към изобарите (в посоката на намаляване 
на налягането). Формулата (3,4j остава в сила и при общо поло
жение на координатните оси спрямо изобарите. Действително, тъй 

като cg = ✓иi + v; , а 

-%~- = -?п соs(_дfп- ,х), -:'i-=-:-sin( %~ , у), 
то, като използуваме (3,1'), получаваме отново (3,4). От този израз 

u др 
се вижда, че при едни и същи стоиности на р и -дп скорост-

та на геострофния вятър расте с приближаването към екватора 
На самия екватор rp=O и Cg=oo. Тъй като там не се наблюдават 
безкрайно големи скорости, следва да се направи изводът, че на 
екватора геострофно движение е невъзможно. Това обаче не оз
начава, че там изобщо няма движения. Ако в района на еквато-

_, 
ра възникне по някакви причини барична сила G, насочена нап
ример по меридиана на север (фиг. 14,9), то под нейно влияние в 
същата посока ще възникне движен~ие на въздушните маси. 

Веднага обаче започва да действува кориолисовата сила, която с 
отдалечаване от екватора расте и отклонява, движението на изток. 
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Движението става геострофно IOL такава ширина r.p, на която К 
е в състояние да ураI3новеси О. Колкото по-голяма е била гра
диентната сила, толкова по-да.лече от екватора продължава не
стационарният процес на достигане на състоянието на геостроф

,__ __________ р-3 

'1Г 
1--------+----Р-2 

1--------t----..._--P-f 

-----t---<~Cg р 

ност. 

Освен от географската ши
рина r.p геострофният вътър за
виси и от плътността р. Така 

наприм~р при една и съща стой-
др 

нает на дп и r.p лятно _ време 

Cg е С ОКОЛО 10 О/о ПU ГОЛЯМО, ОТ 
колкото през зимата, когато 

плътността р е по-голяма. Ако 
в ( 3,4) изразим р чрез уравне-

Фиг. 14,9. Досп1гане на геострофно нието на състояние р = p!RT, 
движение с отдалечаване от екватора ще получим 

RT др 
с =~-~--

g 2wpsin<p дп (3,5) 

Тазиtформула намира голямо приJiожение в синоптичната практи
ка. Обикновено точната производна в (3,5) се заменя с отноше-

1-шето на крайните разлики ~Р , изразено в милибари на 1 ° 
Лn , 

ширина (равен приблизитеJiнр на 111 km}. Изразявайки cg в m/s при 
w= 7,29. 10 5 s 1, R = 287 m2/s~ deg, Т=273° К, р= 1000 mbar, 
получаваме следната работна формула : 

(3,6) 4,8 ·Др 
с = -- --

g S!П <р д n . 

Оттук се вижда, че при ~Р = lmbar/111 kmиr.p=30° cg = 9,бm/s 
~п . 

За бързо изчисляване на скоростта на геострофния вятър съще
ствуват специални линийки, наречени градиентни, а също така и 
номограми. 

Един от най-важните емпирични закони иа метеорологията се 
явява установяването на близостта на реалния вятър при движе
нията от голям мащаб в свободната атмосфера към геострофния. 
Но макар такава бл изост да съществува, геострофното равнове
сие не може да се запазва постоянно, защото тогава не бихме 
ИМ<УJИ никакви промени на времето. Следователно постоянното 
нарушаване на това равновесие и неговото възстановяване са 

двете страни на един динамичен процес, обуславящ промените на 
времето. 

В граничния слой, където с приближаването към Земята все 
110-голямо влияние оказва силата на триене, тази близост намаля
ва, но някои характерни черти се запазват. Например там също 
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· ~ • • 
.с,._, -дп , а векторът с е откло11ен надясно от (J, но вече не на 900 
както беше при rеострофния вятър, а средно на 60 - 70° при 
Земята. С височината този ъгъл постепенно се приближава към 
90°. Преди да разгледаме особеностите на вятъра в граничния 
слой, ще се спрем в следващия параграф на един друг случай 
на градиентен вятър, имащ също голямо значение за практиката 

§ 4. ГРАДИЕНТЕН ВЯТЪР ПРИ КРЪГОВИ ИЗОБАРИ 

В предишния параграф разгледахме подробно най-простия 
случай на градиентен вятър - при праволинейни изобари. Голямо 
практическо значение има . също така стационарното движение 

без триене при криволинейни изобари и в частност при кръгови, 
защото то се явява модел на движението в · циклоните и анти

циклоните кзвън слоя ва триене (граничния слой). Уравненията надви
жение лесно могат да бъдат получени с помощта на елементарен 
анализ на баланса на силите в единия и в другия случай. Ние 
ще направим това подробно само за северното полукълбо ((L'z>0). 

а) Циклон - система от затворени изобари с ниско налягане 
в центъра (фиг. 14,10 а). Движението става · по изобарите в по
сока, противна на часовата стрелка (баричен закон). Следователно 

• • 

силата на Кориолис К = 2wzr:: и центробежната сила Z = с2/ Rт са 
насочени навън по радиуса Rт . В положението на равновесие 
имаме 

• • • 

O=K+Z 
или 

(4,1) 
3 

с 2 . - - + (J) с sш ср = -
Rт 

др 

р . дпа·• 

б) Антициклон - система ; затворени 
изобари с високо налягане в центъра. Съ
гласно баричния закон движението става 
по посока на часовата стре'лка . В този слу

чай 
• • • 

O+Z= K 
или 

с2 • I др 
-R + 2wc SIП !p=-~ дп• 

т -
(4,2) 

Фиг . 14,10. Баланс на 
силите при ста ционар

но кръгово движение 

В случая нормалата п е външна (фиr. 14,106), така че ~:< О и 
дясната страна на (4, 2) е положителна. 

Записваме това уравнение във вида (wz=oo sin ср) 
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(4,3) с )= __ l _ _ дjl__ 
2wz Rт ;, дп 

Оттук следва, че в антициклоните 

(4,41 

Полу4еното неравенство показва, че скоростта в антициклоните
не може да бъде произволна- тя не може да надвишава вели
чината 2wRт sin ЧI· Оттук· следва, че на екватора ('Р=О) стационар
ни кръгови антициклони са невъзможни. Но неравеt1ството (4,4) 

1може· да: се изтълкува и по друг начин. При дадена скорост в. 
антициклона 

(4,5) R, > (Rт )тi11 = 
с 

2w z 

Съгласно тези ограничения за антициклона (за циклона подобни 
няма) трябва да се очаква, че средно циклоните ще имат по-малки 
размери и по-големи скорости на вятъра (по-голяма гъстота на 
изобарите), отколкото антициклоните. Наблюденията потвържда
ват това. 

В уравненията (4,1) и (4,2) десните страни са винаги поло}ки:
телни. Удобно е да ги · представим във вида 

(4,6) 
др 

--р- -дn = 2Ыz"g' 

където Cg е геострофният вятър при праволинейни изобари със

същата стойност на градиента l:-, както в ( 4, 1) и ( 4.2). Освен 
това двете уравнения могат да се запишат заедно: 

(4,7) 

където R= ±Rт , знакът "+" се отнася за ци1<лони, а »--·" - а,а 
антициклони. 

Преписвайки. (4,7) във вида 

(4,8) 

намираме решението на това квадратно уравнение : 

(4,9) Сы = Wz R ( - 1 ± ✓ 1 + ~:J . 
От двете решения физически смисъл има това, което обезпечава 
съществуването на граничния прехnд 

(4,10) Jim C=Cg. , 
R-->oo 
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Действително R= оо означава праволинейни изобари и условието 
(4,10) е напълно законно. 

Ако развием ( 4,9) в ред: 

. . . ")]· ' 
,- 1' 

виждаме, че в ( 4,9) трябва да остав11м знак "+". Само тогава 
се удовлетворява (4,10). Следователно 

( 4,12) -f R- = • j 1 + :с~ -1. 
z V . z 

Приближено, както следва .от (4,12) при c/2wz ! R 1 ~ 1, 

(4,13) c= cg ( 1- 2::-R) • · 
Да приложим получената формула (4,12) за случая на анти

циклон (R= -Rт < 0). Тогава 

(4,14) _с - = 1 - . /l _ _Э:z __ 
ыzRт " ~zRт 

Оттук следва, че максималната възможна скор:>ст в антициклона 
ще се наблюдава при 2cg= wzRc , като 

(4,15) 

а cLwzRт . Това представлява уточняване на полученото по-горе 
неравенство 14,4): скоростта на вятъра в антициклона не може да 
надвишава не само величината 2wzRт , но и шzRт . 

Ще отбележим пак, че подобни ограничения за циклоните от 
теорията не следват. Същото се потвърждава и от наблюдения
та на т. нар. тропични циклони (вж. гл. XVI), където са измерени 
твърде високи скорости при сравнително малки (няколкостотин 
до 1000 km) хоризонтални размери на тези образувания. Макар 
обаче да не съществува теоретична граница за скоростта, физи
ческа граница има - и тя се обуславя от енергетичния запас на 
атмосферата. 

Тук може да се постави също така въпросът за близостта 
на реалния вятър към градиентния при кръгови изобари За раз
лика от случая , разглеждан в предишния параграф, тук такава 
голяма близост не съществува главно поради това, че циклоните 
и антициклоните се движат (преместват) и условието за стацио
нарност е нарушено. 
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§5. СТАЦИОНАРНО ДВИЖЕНИЕ С ТРИЕНЕ. 
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

В края на § 3 споменахме за някои различия между реалния 
вятър в слоя на триене и rеострофния вятър. Тук и в следващия 
параграф ще се спрем на този въпрос подробно. 

-gro.ip -.С 

Фиг. 14,11. Отклонение 
на вят:ъра от геострофния 
под влияние на триенето 

Фиг. 14, 12. Стацианарнq движение при 
праволинейни изобари и при наличие 

на триене 

Най-важната проява на триенето- в граничния слой се състои 
в изменението на скоростта и посоката на вятъра с височината. 

Земната повърхност със своите неравности представлява твърда 
граница за въздушния поток, веледствие на което съществуliа 

т. нар. ефект на "прилепване": 

(5,1) и=v=w=O при z=O. 

Освен това вятърът, както споменахме преди, по посока е откло
нен от изобарите на ъгъл 0 (фиr . 14,11) под влияние на триене
то. Наблюденията nоказаат, че над водните басейни и над равна 
земна повърхност този ъгъл е по-малъл, а при големи неравности 

става по-голяма. При еднаква стойнЬст на баричния градиент 
скоростта на вятъра на дадена височина е по-голяма в първия 

случай и по-малка във втория. Това е свързано с различията в 
силите на триене между въздушния поток и подложната по

върхност, които растат с увеличаване на грапавостта .на послед

ната. Но във въздушния поток над неравl'lа подложна повърхност 
силно нараства и вътрешно турбулентно триене поради механич
ните причини за турбулизиране на потока-интензивно вихрообра
зуване при обтич~не на неравностите по земната повърхност. 
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Преди да преминем към количествения анализ на влиянието 
на триенето върху характеристиките на вятъра, нека разгледаме 

графически какво трябва да бъде съотношението между дей
ствуващите на въздушните частици сили, за да има стационарно 

• 

движение при наличието на триене R. Както знаем, градиентната 
, -+ 

сила на налягането О е насочена към областите с ниско наляга-
___, -+ 

не, а силата на Кориолис К -надl'lсно от с (в северното полукъл-
-> ~ ~ 

бо). При стационарно движение силите R, К и О трябвада се 
уравновесяват, т. е. 

-+ ...., -+ 

(5,2) R+K+O=O. 

В по-старите работи по този въпрос се приема, че въздухът се 
движи над подложната повърхност като твърдо тяло и че въз-

--, 

никващата сила на триене R съгласно закона за триене при твър-
--, ...., 

ди тела е R = - k с, а Rx =- ku и Ry= -kv. Това полагане е из
вестно в литературата като схема на Гулдберr и Мон. 

Разположението на силите при праволинейни изобари и ста
ционарно движение в този случай е представено на фиг. 14, 12. 

Както се вижда, 0 = ; - о:, а 

О cos o:=-R, Osin о:=-К, 

откъдето 

к 
о:= arctg R 

Изчислените по тази формула стойности на о: се отличават чув
ствително от наблюдаваните в атмосферата. Оттук може да се 
направи изводът, че такъв примитивен способ за отчитане на трие
нето по схемата Гулдберr и Мон е доста груб и не съответству
ва на действителността. Поради това тази схема cer•a почти не 
се използува. 

Разположението на силите в общия случай е представено на 
фиг. 14, 13. Както се вижда, сега 

1 01 1 = 1 R 1 1 , \ 02 1 = 1 К + R 2 1 

или 

/ О cos о: 1 = 1 R cos ~ / , \ О sin о: i = / К + R sin ~ / , 
-+ -+ 

където ~(z) е ъгълът, който векторът R сключва с - с. От фиг. 14, 13 
и горните съотношения се вижда, че равновесие между силите 

(R +о+ к = о ) може да се осъществи само тогава. когато вя-
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търът е отклонен от изобарите към областта на ниското наляга

не на ъгъл 0= Т - IX. 

Аналогични разсъждения за случая на кръгови изобари, ко-

.,,, .,,, 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ \ 
\ \ 

~··,,_ 

' r _,-KfRz 
\ 1 ,,.~ ,...,.,,,. 

р-4 

р-з 

1-7-2 
р-1 

Р . 

Ф иr. 14, 13. Баланс н а 01.,ите при стац•1он ар 1ю пр аволинейно двимени е с 
триене в общия случай 

-G 

(]. о 

Фиr. 14,14. Баланс на силите при стационарно кръгово движение с триене: 

а) в циклон ); б) в антицик.1он 

rато се появява и центробежната сила Z, водят до разположе
нието на ·сили'fе , представено на фиг. 14,14 а при цикдон и на 
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фиг. 14, 14 б при антициклон. В първия случай I G I се урав-
...., ..... ..... 

новесява от равнодействуващата на К, Z и R, а във втория рав- . 
..... ..... 

'1-Юдействуващата на G и Z уравновесява равнодействуващата на 
..... ___, 

К и R. Вследствие на това движението няма да бъде кръгово 
{по изобарите), а ще има радиална компонента, като в циклоните 
ще се наблюдава стичане на въздух <П периферните части към 
центъра, а при антициклона, обратно-оттичане на въздух от 
центъра към периферията (фиг. 14,14). 

От разгледаlите случаи при праволинейни и кръгови изоба
ри следва известният в метеорологията баричен. закоН- за вятъра 
{закон на Бюис-Бало). Той гласи, че ако застанем с лице по посо
ката, в която духа вятърът, облас-гите с ниско атмосферно налягане 
ще се намират вляво и малко напред, а тези на високо - вдясно 

и малко назад. Това се отнася за северното полукълбо. В южното 
с обратното. Това правило е по-общо от формулираното в § 4 за 
,градиентния вятър. 

§ 6. СТАЦИОНАРНО ДВИЖЕНИЕ С ТРИЕНЕ. 
НАЙ-ПРОСТ КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Направеното в § 5 качествено разглеждане на този въпрос 
разяснява редица особености на движението на атмосферата с 
триене. За практическите приложения обаче това не е достатъчно. 
Нужно е количествено разглеждане. Тук ще се спрем само на 
,един най-прост класически случай, който илюстрира метода на 
тези раrлеждания и същевременно в основни линии описва дей

ствителната картина иа разпределението на вятъра в граничния 

слой. 
Количествените теории за влиянието на турбулентното трие

не на вятъра в атмосферата се базират на използуването на сис
-гемата уравнения на движението (2,10), която при условието за 

• 

стащюнарност (dc/dt=0) се записва във вида 

1 др д ди 
0= - р -дх - + 2tt'zV + дz К дz, 

0= - -l _ _ др - 2tt' '1 + ~д- К j v__ _ 
р ду z дz дz 

(6,1) 

Както казахме преди, в пределите на граничния слой се от
деля един подслой, наречен приземен, с по-особени свойства 
благодарение на близостта му до земната повърхност. Понеже 
дебелин ата му се оценява на 30- 50 m, а на граничния на 1-2 km, 
ние тук няма да вземаме под внимание неговото съществуване и 

ще считаме, че уравненията (6,1) описват движението до z=0. 
Правим освен това следните предположения: 
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а) Градиентът на налягането не зависи от височината. Пора
ди това избираме оста х по посока на изобарите, а оста у насо:ч-

_, . . 

вам е по G ( фиг. 14, 11 ). Т оrава 

др др - - =О - - =const (i'g=O, Ug=const). 
дх ' ду 

. б) Плътн<>стта на въздуха р не зависи от z. За долния 1-2-
километров слой това е приемливо. 

в) Коефициентът . на турбулентност К не зависи от z, т. е. 
K(z)=K=const. Това . е най-грубото предположенr1е в излаганата 
теория, но неговото изоставяне не ·, внася принципни затруднения. 

При тези опростявания, озн·ичавайки производните по z .с щри
хи, записваме (6,1) във вида 

(6,2) 

Тъй като уравненията са от втори ред и две 
ми са четири гранични условия. В качеството 
ваме следните: 

l др 
р ду. 

на брой, необходи
на такива използу-

(6,3) 
и=v=О при z=O, 

U • Ug, V->0 при Z->CXJ. 

flървиrе две отразяват ефекта на „прилепване" (5, 1) на земната 
повърхност. Вторите пък осигуряват плавното преминаване на:.. 
решението в геострофните съотношения на голяма височина (тео
ретично 13 безкрайнос1). 

Системата (6,2) се свежда , до едно урав.нение с въвеждането на комплексната 

функция W(z)=и(z)+iv(z), i=J=-1 -. Като имаме пред вид, че v - iu=-i\\i'• 
l др 

Ug= - 2wp ~ , получаваме 
z 

(6.4) 

При тази смяна граничните условия добив ат вида 

(6,5) W(O)=O, W(co)=иg. 

. (!) ✓-О(= -;- . 

Едно частно решение на (6,4) се намира веднага : W=ug· Общото р ешение на 

хомогенното уравнение W"-2iri2 W=0, което е от известен тип, се дава с 

W= C1em,z +C2 em,z , 

къде.rо 

(6,6) 

Тогава общото решение на (6,4) ще бъде 

(6,7) W(z)=ug+C1ea(l+i)z +C2 e-a(l+i)z_ 
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Съгласно формулата на Ойлер 

(6,8) e±a(I+iJz + e±aZ (cos а. z±i si11 а. z). 

Оттук и от (6,7) се вижда, че за да бъде удовлетворено условието W(cю)=vg, 

трябва да положим С1=0. От условието на земната повърхност определяме и 
C2=-Ug, 

И така решението на (6,4), което удовлетворява и условията (6,5), е 

(6,9-) \\7(z) =Иg [ 1-e-a(l+iJz]. 
1 

Изпол~увайки отново (6,8 ), написваме 

u+iv= v/1-e-a z (cos а. z - i si11 и)], 

откъдето окончателно 

(6,1 О) 
u(z)=vg(l-e-az cos а. z), 

~(z) =Vg e-az si11 а. z. 

Тези изрази дават решението на поставената задача . Те опреде
лят вертикалния профил на вятъра в слоя на триене. От тях по
лучаваме още 

(6, 11) 

(6,12) 

c(z) =Ug J1 -2e-az COS а Z +е-2а z, 

t 0(z)= - v(z) 
g u(z) 

е-" z siп tt z 

1-е -" z cos а. z 

Тези формули показват, че с издигането във височина скорост
та расте, а ъгълът 0 намалява, така че вятърът се приближава· 
към геострофния по големина и посока. Това става толкора по
бърза, колкото по-голямо е а, т. е. колкото по-голяма е географ-
ската ширина r.p и е по-малък турбулентният обмен. 

От (6,12) се вижда, че 0=0 при az=n, 211:, ... 
Височината 

(6,13) 

на която вятърът за първи път се изравнява по посока с гео

строфния, се нарича ниво на триене. При по-нататъшното увелича
ване на z вятърът се отклонява от изобарите ту в едната, 1:у в 
другата посока, но тези отклонения са нищожни и се дължат до 

голяма степен и на математическата стилизация на задачата. За
това се приема, че Н.- дава височината на планетарния граничен 
слой. Стойностите на Нг при разллчни стойности на k · и r.p са да
дени в табл. 14,1. 

Скоростта на вятъра на височина Z=Нг ще бъде 

С = ll g ✓ 1 + 2е-"' + е-2--,, = ll g( 1 --j--- Г"') = 1,043 ll g • 
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---------

Таблица 14,9 

Височина на граничния слой в метри в зависимост от К и ср 

~ 10 30 5() 60 90 
К, с 

, 
1 

8 . 103 1 

790 

1 

470 380 350 330 
4' iQ4 1770 1040 840 790 740 
8. \Q! 2500 1470 1190 1120 1040 

12. 101 3060 
1 

1800 1460 1370 1280 

Следователно реалният вътър се изравнява по големина с 
геострофния, преди да се 'Израйпи с него по посока. Височи
ната, на коята става това, ще се определя от най-малкия положи
~елен корен на уравнението 

e-aZi=2C0S0::Zt, 

който е о:: z1 = 1,46 Сравнявайки z1 с Hr, получаваме z1 = 0,465 Hr. 
И така, ако вятърът се изравни с геострофния по посока на 1000 m 
височина, то по големина ще го достчгне примерно на два пъти 

по-малка височина. Качествено този извод е в пълно съответствие 
,с наб.1юденията. 

Както отбелязахме по-горе, ъгълът 0 монотонно намалява с 

височината. При z=O (6,12) дава неопределеност от вида -i- . 
Разкривайки я с помощта на nравилото на Лопитал, получаваме 
·tg 00 = 1 и 00 = 45°. Този резултат противоречи на наблюденията, 
според които 00 зависи от редица фактори и средно има два пъ
ти по-малка стойност. Това е една от най-съществените слабости 
на разглеждания модел. 

• • 

Ако в координатната система (и, v) нанесем векторите с1 , с 2 

.с 3 , • • • на височините z1, z2, z3 , • • • и съединим краищата с 

една линия, ще получим ходографа на вятъра, който в метеоро
логията е извеете~ като спирала на Екман (фиг. 14,15). 

И така даже пои големите опростяващи условия, които бяха 
1 ' 

поставени с цел да се получи математически просто решение на 

.задачата, бяха получени някои важни особености на вятъра в 
гра ничния слой : изменението по големина и посока (завъртане 
надясно) и за висимостта им от степента на турбулентност на ат
мосферата (К) и от мястото (wz), височината на граничния (екма
новия) слой и др. Най-голямо несъгласие с опитните данни се 
.наблюдава в приземния слой. Това се дължи на особения режим 
на турбулентност на атмосферата там, вследствие на което К рас
,е с височината, което тук ние не взехме под внимание. Освен това 
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nолучените резултати се отнас11т за вятър в еднородна въздушна 

маса. Наличието на фронтове внася големи изменения в полето 
:на вятъра и математическото описание се затруднява. 

От казаното следва, че на практика можем да си служим със 

ZL 

V 

Фиr. 1-!, 15. Спирал~ на Екман. Числата по нея са стойностите на ct z. При 
ct.Z=l,6 С=Сд, а при ct Z=1t 0=0 и С>Сд 

-сравнително простите формули (6,10) за описание на профила на 
вятъра в еднородна въздушна маса над сравнително равна земна 

повърхност, над приземния слой, и то не за отделни случаи, а 

при наличието на средни данни, за да могат да се изгладят не

-стационарните ефекти. 
Ще отбележим в заключеRИе, че аналогичната задача за ста

ционарно движение с триене при криволинейни изобари се натъква 
на сериозни математически трудности дори при кръгови изобари. 
Обаче в случая на малка кривю~а на изобарите (голям радиус на 
I<ривина R) може да се приеме :приблизително, че движението 
<:е описва от получените по-горе формули за праволинейни изоба
,ри, но със замяната на Wz с w;, където 

, Cg 
(6,14) (J)z = Wz · + - R-

Както видяхме, при циклон R>O, а при антициклон R<O. 
Тогава и 

(6,15) Нг =1t✓( К . 
ы siп ср +~-) 

Оттук се вижда, че в случая на антициклон вятърът става гра

диентен на по-голяма височина, отколкото при циклон. Това се 
потвърждава и от набJ1юденията. 

Съществуват и по-точни теоретични модели за разпределение
.о на вятъра в планетарния граничен слой. При тях се вземат под 
внимани е преди всичко измененията на К в приземния слой, зато
ва извън тоя слой характерът на разпределението във всички 

модели е близък до класическия, изложен тук. Подробно разгле
жда н е на този въпрос е предмет на курса по динамична метео- · 

;рология . 
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Г Л АБА XV 

ВЪЗДУШНИ ТЕЧЕНИЯ (ВЕТРОВЕ) 

§1. ФИЗИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗНИКВАНЕ 
НА ВЪЗДУШНИТЕ ТЕЧЕНИЯ 

В предната rлава бяха разгледани редица въпроси от дина
миката на атмосферните движения: силите, к,оито действуват, най
простите движения и математическото им описание и т. н. Някои 
от силите, например силата на Кориолис, се проявяват само кога
то въздушните частички са в движение. Тук естествено възниква 
въпросът, коя сила поражда въздушните течения. Отговор на 
този въпрос в rл. XIV не беше даден. Да се спрем на неrо тук 
по-подробно. 

Първоизточник на енергия за всички атмосферни процеси е 
Слънцето. Както вече видяхме, вследствие на голямото разно
образие в характера на земната повърхност (водни басейни, су
ша, снежна покривка и т.н.) различните участъци от нея различ
но се нагряват и изстиват. Това води до създаване на по-големи 
и по-малки нееднородностw в температурното поле на атмосфе
рата. Те от своя страна, както това беше обстойно анализирано, 
в rл. 111, водят до възникване на хоризонтални нееднородности в. 
полето на налягането, т. е. до появата на сила на баричния гра
диент. Под действието на тази сила възниква движение от места 
с по-високо налягане (излишък на маса) към местата с по-ниско 

, налягане (недостиг на маса). Следователно независимо от мащаба 
на въздушните течения непосредствена причина за възникването, 

им се явява силата на хоризонталния баричен градиент. 
Нека предположим ,че атмосфера-:-а над даден хоризонтален, 

участък от земната повърхност е в покой (фиг. 15,1). Да разделим 
мислено полупространството над този участък на две половини. 

Тъй като те по нищо не с~ различават помежду си, то на про
изволно ниво и в частност на нивото z налягането и температу
рата ще бъдат еднакви, както това е пояснено на фигурата. То
гава баричният градиент 0= О и изобарните повърхнини ще пред
ставляват хоризонтални равнини. 

Да допуснем сега, че температурата на лявата половина (1) 
от атмосферата се е повишила, т. е. t' >t". Ако за простота счи
таме, че атмосфr~рата е изотермна, то съгласно барометричната 
формула (2, 7) от гл. III за налягането на ниво z ще имаме съот
ветно в лявата и дясната половина 

(1,1) p:=p~exp(- -J;,), р:'=р~'ехр(-/;,,). 
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Понеже все още р~=р~·, то ще имаме р:>р~. Следователно на
·rряването на (1) води до издигане на изобарните повърхнини над 
този участък 1фиr. 15,1). Вследствие на това във височина въз
rnиква хоризонтален баричен градиент, насочен от топлата към 

1 

------'------Р-З 
Р,/- - - - - ,_ - - - -Pl - - ~ 

1 
Р-2 

-----.... '----- P-t 

J 

--р'---~--Р~- ---Z z р-з 

------Р-2 

1 .__ _____ Р-1 

' р 
t' Р/ 1 t': Р;' 

.l/1/JJ?111ЛJJ111J,Wl)?JlJ l lllllll/l!, 

--t-,..-, -,--- . р 
,о, , ,, р," 

1/ /1/NJ/17/li /h1"/l,1//Jmт,?1Jm1 
I а .lI .1 о .л 

,.__ _____ Р-6 

- --!{-- -~- РГ -- ~-5 

-т--------Р-4 
------~------- Р-З 

--~~;==;;f=~~~;;~= Р-2 p-f 

m/J%mm"it1штiшllvfkшi;,P 
I t Л 

Фиг. 15,1. Схема иа възникване на въздушните течения в изотермна атмо-
сфера 

(:Тудената половина. Под негово действие ще започне оттичан,е 
на въздух от лявата към дясната половина. · Обаче веднага щом 
започне това, се нарушава равенството р~=р~·, като преминава в 

·неравенството р~<р~, т. е. при земята се създава баричен гра

диент, насочен от студения към топлия сектор, а следователно 

и въздушен поток в тази посока (фиr. 15,1).Далече встрани въз
никват компенсационни низходящи и възходящи движения, кои

то затварят циркулационния кръг. Горните разсъждения за обяс
нение на възникването на атмосферните движения могат да бъдат 
пренесени както при разглеждането на отделни малки неравно

мерно нагрети участъци от земната повърхност, така и към ця

лото земно кълбо, върху което винаги съществува температур
ният контраст полюси-екватор. 

Особен интерес представлява случаят на зараждането на 
циркулационни движения около топъл център (фиr. 15,2 а, б) и 
около студен център (фиг. 15,3), Посоката на теченията, озна·чена 
на фигурите, както и закривяването на изобарните повърхнини, 
лесно се обяснява на основата на горните разсъждения. 

Ако баричното поле под неутралната равнина NN и систе
мата на въздушните течения в двата случая се представят на 
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карта, то при дви~ение около топъл център получената картина 

(15,2 6) отговаря иа циклон, а при студен център (фиг. 15,3)-на; 
онтициклон (вж. § 8 от гл. III). Над неутралната равнина се на
!5людава обратната картина. Следователно над приземните циклони 

с 

-------------_::_--------------------...::... __ 
---":..---------- ------------__.:---~------------- ----------

5 

•иr. 15,2. Зараждане (а) и:развитие (6) на цирку,ыц ш около топъл център 

се разполагат повече или по-слабо изразени антициклони и обрат
но. Този извод се потвърждава от наблюдРнията. 

Пораждането на течения под действието на термични причи

ни, което подробно разгледахме, може 
да · се демонстрира и при лабораторни 
условия с известния класически опит на 

Шпрунг, описан подробно в по-старите 
курсове по метеорология~ 

И така хоризонталните температурни 
нееднородности водят до такива в бари
чното поле, изразени с изкривяването на 

изобарните повърхнини и появата на си
ла на хnризонталния баричен градиент~ 
а възникналите под нейно действие цирку
лационни движения се стремят да възста

новят първоначалното положение . Тъй 
като причини за възникването и поддър-

жането на такива неедн ородности вин а

Фиг. 15,3. Циркул ация ги има, то в динамиката на тези две 
около студен център 

противоположни тенденции се осъществя

ват много атмосферни процеси от първg
степенно значение за метеорологичното време. 

В реални условия обаче чисто термичните причини са услож
нени от допълнителни причини. Тана например значителен принос 

* Вж . Р .. Райнов-Метеорология, 1948 г . 

446 



при изменението на налягането дават динамичните фактори. По
ради това там, където е необходимо вникване в първопричината 
за атмосферни движения, ще приемаме, че те възникват под не

посредственото действие на хоризонталния баричен градиент. 

§ 2. МЕСТНИ ЦИРl(УЛАЦИОННИ В1::ТРОВЕ 

В метеорологията отдавна са известни периодично сменящи· 

посоката си ветрове (с период от едно денонощие), които духат 
в крайбрежните области на моретата и езерата, а понякога и на 
големите реки. През нощта те духат от сушата към морето, а 
през деня, обр-атно-от морето към сушата, при което смяната 
на посоката става в утринните и вечерните часове, когато на

стъпва затишие. ,Аналогични периодични ветрове с правилна смя
на на посоката се наблюдават и в планинските райони. Нощем 
те духат по склона и долината надолу, а през деня обратно
отдолу нагоре по склона и долината. 

Тези периодични ветрове носят разли 1ши имена. В първия: 
случай има морски, езерен или речен бриз, а във вrория-скло-
нов или планинско долинен вятър. · 

Обяснението на тези явления лесно може да бъде дадено на, 
основата на качествените разсъждения от предишния параграф. Да
се спрем на този въпрос. по-подробно, като разгледаме поотд-ел,
но тези слу ,аи. 

Морски бриз. Първоначалната причина за възникването на~ 
този характерен за крайбрежните зони вятър е нееднаквото на
гряване на сушата и водата. През деня под действието на слън
чевото греене сушата се нагрява повече, отколкото водната по

върхност. В съответствие с това и въздухът над земната повърх
ност се оказва по-топъл от този над водата. Създава · се анало
гична ситуация, както на фиг. 15,1, което накрая води до възни
кване на затворена циркулация. Случаят на морски бриз през 
деня с разположение на изобарите, съответствуващо на фиг. 15,lв, . 
е представен на фиr. 15,4. През нощта посоката на баричния гра
диент се сменя. Сменя се и посоката на циркулацията. 

Тъй като причина за това явление са температурните конт
расти, то ще бъде изразено най-добре там, където те са най-го
леми. Пустинните песъчливи крайбрежиSI в тропичните обJiасти 
ще обезпечат следователно най-благоприятни условия за морски
те бризи. В тези места скоростта на бризовия вятър достига до 
5 и повече m/s, а дебелината на въздушния слой, в който се 
развива явлението, нздвишава 1000 m. 

Очевидно е, че температурният контраст е най-голям в не
посредствена близост до брега. Затова там бризът достига най
голяма сила. С отдалечаване от брега скоростта на вятъра от
слабва и на дълбочина 20- 30 кm навътре от брега (а понякога 
на 100 кm и повече) напълно затихва. 

Поради неrол:емите хоризонтални мащаби на бриза отклоня-
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ващата сила на земното въртене почти не му действува и вятъ
рът духа _ перпендикулярно на брега. Този факт има голямо зна
чение при построяване на количествена теория на морския бриз, 
тъй като позволява да се пренебрегне силата на Кориолнс в ура

Р-З 

Р-2 

P-f 

р 

p+f 

р+2 

вненията на движение. 

Фиг. 15,4. Морски бриз през деня 

В тропичните области бри
зът се наблюдава през цялата 
година. В средните географ
ски ширини бризовият ефект е 
значително по-слаб и се наблю
дава с-амо през лятото, защото 

през зимата дори през деня въз

духът над сушата е по-студен 

от тuзи над морето. Вертикал
ното развитие на бриза ряд
ко превишава 500 m. 

Установено е от наблюде-
нията, че навсякъде нощният 

бриз (духащ от сушата към морето и наречен още брегови) е по-ол:аб, 
с по-малка хоризонтална и вертикална протяжност от дневния. 

Тази особеност се обяснява по следния начин. При тихо време 
нощем въздухът над сушата се охлажда само в тънък слой, ка
то често над него се образува инверсия. В същото време по-го
лямото постоянство на температурата на водата през денонощие

то обуславя по-еднороден температурен режим на въздуха над 
нея до значителна височина. През деня, когато над сушата се 
развива интензивна конвекция с пренос на топлина към по-висо

ките въздушни слоеве, въздухът над сушата се оказва по-топъл 

от този над водата в един слой, който значително надвишава по 
дебелина нощния. Затова именно дневният бриз е по-мощен от 
нощния. 

Наблюденията показват, че посоката на бризовия вятър ни
кога ие е строго перпендикулярна на бреговата линия. За това 
има три причини: 

а) отклоняващото действие на земното въртене, когато хо
ризонталното развитие на бриза е голямо; 

б) триенето (вътрешно турбулентно и в подложната по
върхност); 

в) наличето на големи хоризонтални барични градиенти. 
В последния случай бризовият ефект се развива на фона на 

общия пренос, а не в спокойна ОК'Олна атмосфера, както пред--полагахме досега. При това посоката на баричния вятър с може 
да бъде най-произволна спрямо бреговата линия. Ако С ;;;> Сбр, както 
е при циклоните, общият пренос преобладава и бризовият ефект 
губи значението си. В общия случай резултантният вектор на 
.скоростта на вятъра ще бъде - - -Срез =С +сбр, 
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В зависимост от посоките и модулите на двете събираеми 
резултантният вятър (който в същност е реалният)може. да сменя 
посоката си илй пък през цялото денонощие да духа в една 

посока. В последния случай бризовият .. ефект е замаскиран. Два 

море 

,1 . 
// 1 110f7l' 

/ 1--
/' 1 СБр „ 1 

(нощ) суша 

' 

lf 
С,ое3 

Фиr. 15,5. Развитие на морски бриз I на фона на слаб (а) и силен (б) общ 
пренос 

такива примера са представени на фиг.15,5. На фиг. 15,6 е пред
ставен примерен вертикален профил на бризовия градиент на на
.лягането и на бризовия вятър през деня. Обратното въздушно 
течение във височина се нарича често антибриз. 
-~ Морският бриз оказва влияние на климата на крайбрежните 
области. През деня той води до понижение на температурата и 
повишаване влажността на въздуха над сушата. У нас добре из
разен бриз се наблюдава по черноморското кгайбрежие. Той до-. 
стига до 50 кm навътре в сушата със скорост на вятъра около 
обед до 3 - 4m/s и се простира в слоя с височина до 900- l000m. 

Склонов вятър. Да си представим, че имаме една затворена 
котловина или напречен разрез на една долина с хоризонтална ос 

(фиг. 15,7). Както показват наблюденията, през деня в долината 
се образуват често свръхадиабатни температурни градиенти, а 
температурата даже на неосветения от Слънцето склон се оказва 
по-висока, отколкото на същата височина, но над дъното на 

до.,,-ината. Тr,ва обстоятелство в съответствие с обясненията от 
§ 1 води до възникване на два затворени циркулационни кръга, 
означени нафиг.15,7. През нощта,обратно, температурата в свобод
ната атмосфера над централната част на котловината е по-ви
сока от тази на въздуха над склоновете на същата височина. 
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По двата странични склона към дъното се стича студен въздух, 

а вън височl'lна посоката е обратна.'" 
К<1кто се вижда, склоновият вятър е малкомащабно явление. 

Обию1овено то се наблюдава през лятото при ясно време. Докато 

Zкm 
3,5 

з,о 

1 
1 

2,5 ' \ 
2,0 \ 

' J 
J 

1,5 I 
i-Ф 

I 

' t,O 

0,5 

Норе 

Фиr. 15,6. Примерни вер
тикални профили на бри
зовия градиент на наля

гане (1) и на вятъра (2) 
през деня 

качествено обяснение на това явление се 
дава лесно, количествената теория се на

тъква на сериозни математически трудно

сти. 

Планuнско-долuненвятър. През деня 
този вятър духа нагоре ао долината,а през 

нощта-надолу (фиг.15,8). Във височина по
токът е , обратен. Ясно е, че в големите 
планински долини мащабът на тази цир
кулация може да достигне няколко де

сетки километра и следователно превъз

хожда значително мащаба на склоновия вя
тър. Структурата на планинско-долинния 
вятър е също така много по-сложна от 

тази на склоновия. 

&,рздушният поток наrоре по долината 
е и разходящ-частично се издига по стра
ничните склонове. Над тънкия слой, зает 
от възходящия поток, има силен низходящ 

поток. Нощно време пък основният поток 
надолу по долинат,а увлича със себе си 
стичащия се по склоновете въздух. 

Самият характер на разгледаните в 
този параграф ветрове като типове затво
рена циркулация позволява да сеприложи 

' за обяснение (качествено) на възникването 
им известната в хидромеханиката теоре

ма за циркулацията. Този въпрос, ка~то и 
създаването на количествена теория на то

ва явление, е предмет обикновено на курсq
вете по динамична метеорология. 

§ 3. ВЛИЯНИЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯТА ВЪРХУ ВЯТЪРА. 
ОРОГРАФСКИ ВЕТРОВЕ. 

Неравностите по земната повърхност-били те малки или голе
ми оказват значително въздействие на въздушните течения. . От 

' u 
една страна, то се изразява във взаимодеиствието на основния по-

ток с местните циркулационни течения, които, както видяхме вече, 

,,. За формира~ ето на склоновия вятър през деня не е непременно необходи
мо наличието на долина или котловина, а само склон. Саыо че в долините
и котловините вятърът се проявява nо-добре. (Бел.ред.) 
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възникват над силно пресечени местности, а от друга страна, то 

има чисто механичен характер. Нас тук ще ни интересува имен
но последния случай. Механичното въздействие на препятствията 
върху вятъра се изразява по няколко начина. 

(о) 
(Ь) 

·:, 
, 
~ 

;1, 
(d) .;,$ 

,с) ~~ t 

, 

-~ 

(е) 
(f) 

!, 
, 
( 
э J 

:g; 
(h) 

) 
1 

\ 
1 

\ 

Фиг. 15.7 и 15.8. Схемата на денонощните изменения на планинско-до
линната циркулация/според Ф. Дефант/: 

а) около изгрев, в) около 9 s; с) около обед н рано след обед , d) късн о с лед обед, 
е) около залез, f) рано вечерrа, g) о-кело среднощ h) преди изгрев 

1. Когато въздушният поток срещне изолирано препятствие в 
равнината (хълм), той го заобикаля преди всичко отстрани,като 
изменя посоката си в хоризонталната равнина. В зависимост от ско
ростта на вятъра, от височината на хълма и дебелината на слоя, 
()бхванат от потока, той може да се издигне по склоновете и да 
ro прехвърли. " 

2. Обтичането на препятствията отгоре е съпроводено със за
вихряне (турбулизиране) на потока на подветрените склонове 
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(фиг. 15,9 ). Токовите линии непосредствено над препятствиет0 

се сгъстяват и скоростта там нараства. а налягането намалява 
(закон на Бернули). Това води до положително ускорение на 
потока на наветрената страна и до отрицателно (затормозване) 
на подветрената. Вследствие на вискозитета на въздуха и трие
нето в земната повърхност движението на въздушните частици 

блиsо до земята е силно затормозено и може да се преустанови 

изцяло или да се обърне даже в обратната посока. Образуват се 
вихри, които се откъсват от основния поток и се носят от него, 

извършвайки също така движение в напречна посока. 

З. Освен до завихряне обтичането на препятствията от въз
душния поток води и до някои други ефекти с метеоf)Ологично 
значение. Теорията на това явление, разработена в основни линии 
от известните съветски учени Н. Е. Кочин и А. А. Дородницин, 
показва, · че съществена роля играе свиваемостта на въздуха и че 

класическата теория за обтичане на неравности от несвиваема теч
ноет, разработена в детайли в аеродинамиката, е неприложима към 

този случай. 
Както следва от теорията, в непосредствена близост до вър• 

ха на препятствието токовите 

линии следват неговата фор
ма, но с отдалечаването посте

пенно се изправят, а след това 

се закривяват обратно (фиг. 
15, 9 ). Въздушният слой, в кой
то се проявява влиянието на пре

пятствието върху формата на 
токовите линии, по дебелина 
превишава много пъти височи

ната на препятствието дори ако 

тя е незначителна. Освен това 
на подветрената страна на въз

Фиr. 15,9. Обтичане на неравности и вишението се образуват т. нар. 

завихряне стоящи вълни със значителна а.\:-

плитуда. При висока влажност на 
въздуха вследствие на възходящите движения в гребените на 
вълните (поне в първата вълна) се образуват характерни вълно
образни облаци. 

4. Интересен е ветровият режим на местата, разположени меж
ду две препятствия, или на продълговатата отворена от двата края 

долина. В тези случаи токовите линии се сближават и скоростта 
на вятъра силно нараства. При това скоростта му зависи от раз
положението на .в.олинаrга спрямо направлението на основния по

ток. Когато то е успоредно на долината, последната добре се "про
духва". Когато то е перпендикулярно, влиянието е съвсем слабо. 

5. Във връзка с разглежданите въпроси стои и този за влия
нието на изкуствено създадените препятствия от типа на лесоза

щитните пояси върху вятъра. Те ,:е засаждат перпендикулярно 
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на преобладаващата посока на ветровете в района. Тяхното влия
ние се изразява във : намаляване скоростта на вятъра зад пояса, 

задържане на снежната покривка през зимата, намаляване на из

парението от почвата на подветрената страна и др. Последните 

два от посочените· ефекти се дължат на отслабената интензивност 
на турбулентния обмен. Лесозащитният пояс играе ролята на ае
родинамична решетка, която раздробява големите турбулентни 
вихри на основния поток, когато той мине през него. Това от своя 
страна води до отслабване на интензивността на турбулентния об
мен в припочвения слой и преноса на влага към горните слоеве. 

Обтичането на неравностите по земната повърхност е причи
на за съществуването на някои характерни ветрове, наречени общо 

орографски. Най-важни техни представители са фьонът и барата. 
Фьон, се нарича топлият и сух вятър, който духа при опреде

лени условия по склоновете надолу. Схемата на възникването му 
е представена на фиг. 15,10. При издигането на влажния въздух 
по наветрените склонове, което най-често е съпроводен о с кон
дензация и изваляване, температурата му намалява по влажноади

абатния закон. 
След като премине възви

шението ( в примера високо 3 
кm), сухият въздух се спуска и 
се загрява сухоадиабатно и в 
подножието ще има температу

ра 30° С, т. е. с 10° С по-висо
ко, отколкото преди изкачване

то. Именно този низходящ поток 
топъл въздух се нарича фьон. 

Обаче · r:ъзникването на 
фьон rie е свързано непременно с 
преминаване на потока над пре-

Фиr. 15,10. Възникване на фьон 

пятствие. Съществува и т. нар. фьон от свободната атмосфера, който 
може да духа едновременно от двете страни на хребета към под
ножията. Той се наблюдава, когато над планинския район се е 
разположил център на антициклон, в който, както знаем, съще
ствуват низходящи движения на въздуха. Най-после, когато в 
близост до подножието на планината се разполага център на ни
ско налягане (циклон), може да се . предизвика стичане н :а въз
дух по склоновете, за да се компенсира недостигът му в този 

център 1 ф ьон на "всмукване" ) . 
В последните два случая повишаването на температурата се 

определя от стратификацчята на атмосферата (знака и абсолют
ната стойност на вертикалния температурен градиент у). Действи
телно, както знаем (вж. § 3, гл. IV), при адиабатно спускане на 
определен обем въздух потенциалната му температура 0 остава 
постоянна. Обаче в съгласие с формула (2,2) от гл. VI 

d0 0 
с1z=т(Уа-у). 
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При устойчива стратификация (r<ra) 0 расте с височината и по
високо разположените въздушни маси имат по-висока потенциал

на температура, която пренасят при спускането си, и причиняват 

затопляне при земята. Обратно, при неустойчива стратификация 
(r>ra) потенциалната температура намалява с височината и при 

фьон вместо повишение на температурата при земята има пони

жение. Фьон от този тип се наблюдава в тропичните области. 
Фьонът обикновено се счита за опасно метеорологично явле

ние. Рязкото шшишаване на температурата на въ:щуха с 10° С и 
повече през пролетта може да доведе до интензивно топене на 

снеговете в планините и .11.0 наводнение. Продължително духащи
ят сух фьонов вятър през друго време на годината води до сил

но изсушаване на почвата и унищожаване на растенията, затова 

се нарича понякога „суховей". Съществуват и редица фьоно11одобни
ситуации. 

В нашата страна фьон се наблюдава най-често в София, Габ-
рово, Враца и др. Тъй като фЬОНът възниква при определени ус

лщшя, които са добре известни, 
то предсказването му не е свър

зано с големи трудности. 

Бора. Така се нарича сил-
/z ният с:гуден вятър, който се 

спуска по склоновете на въз

вишенията към по-топлите нис

ки места, общшовено в краймо~:
ските области. Типичен такъв 

Фиг. 15,11. Възникване на бора вятър духа често в rp. Ново-
росийск на североизточния бряг 
на Черно море. У нас бора се 

наблюдава в гр. Сливен. Възникването на този вятър се обяснява 
със спускането като водопад (фиг. 15,11) на студен въздух от 
високото плато към низината. Макар че при тов_а става адиаба
тно загряване при неголяма височина на платото, това спускане не 

е в състояние да затопли въздуха и той пристига долу все още 
значително по-студен от околния и с голяма скорост. Тя може 
да се изчисли по формулата 

V=\l2gh- T2-T1 
, Т2 

Например при g = lO m/s 2
, k=500 m, Т2 =275°К, Т1=265°К по

лучаваме за добавъчната скорост, причинена от „падането" на 
студен въздух, v=27 m/s. Като се добави към нея и скоростта 
на общия пренос, получава се вятър с огромна скорост, който 
нерядко причинява материални щети и жертви. Обикновено поя
вата на този вятър е свързана с преминаването на студен антицик

лон. 

Освен фьон и бора известни са още множество техни раз
новидности, които населението нарича с местни имена. 
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§ 4. ПЕРИОДИЧНИ КОЛЕБАНИЯ НА ВЯТЪРА 

Вятърът е един от сравнително най-пълно емпирично изслед
ваните метеорологични елементи. Многобройните данни от наблю
денията показват, че по големина и посока този векторен еле-

1мент търпи изменения с течение на времето. Тези изменения би
ват периодични и непериодични. Както първите, така и втори,;е 
имат не само голямо практическо, но и теоретично значение. 

От групата на периодичните колебания, които ще разгл:едаме 
отначзло, най-голям интерес представляват денонощните. Устано
вено е от наблюденията, че при вътрешномасов тип време съще
ствува добре изразен денонощен ход на скоростта на вятъра. По
важните му характерни особености са следните: 

1. В приземния слой до няколко десетки метра височина мак
сималните стойwости на скоростта се наблюдават в дневните ча
сове, а минималните-в нощните. 

2. Над този слой става обръщане-максималните скорости са 
през нощта, а минималните-през деня (фиг. 15,12). 

3. Височината, на която става това обръщане, се изменя в 
широки граници. Така наприме_р през горещите летни дни тя дос-

'- Cm/s 
4, 

о 

о 

о 4 ,g /2. 16 20 24 !z. 

а. 
Z=Zm 

Cm/s . 
8 

о 
О Оо 

о 
ооо 

о 00 
о 

о 

7 
оо 

•о о 
о о 

-б 
о 

00 

о 4 8 12. 16 20 24h 

о ~=!2Зт 

Фиг. 15,12. Денонощен ход н·а скоро
стта на вятъра на 2 и 123 m височина 

О 21, 6 8 fOr2/+lб/61fJ2'l2J,. 

фиr . 15,13. Денонощен 
ход на коефициента на 
турбулентен обмен Kz на 

10 m височина 

тига до 300 m, а при зимни инверсии и слаб вятър спада до 20 m. 
4. Дебелината на въздушния слой, в който се проявяват де

нонощните колебания, се движи между 500 и 2000 m. Ампли~уди
те им в средните географски ширини достигат 3-5 m/s. 
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5. При преминаване на фронт: :или бърза смяна на въздушната 
маса, както и поради други причини може да се наблюдават зна
чителни отклонения от правил~ия денонощен ход. 

Естествено, възниква въпро~ът, коя е причината за наблюда
ваните денонощни колебан11-я на скоростта на вятъра? Очевидно 
е, че тя трябва да се търси' в колебанията на силите, действуващи 
на въздушните частици. Това са на първо място силата на барич
ния градиент и силата на турбулентното триене. 

Обаче, както видяхме в гл. III, денонощните вариации на ат
мосферното налягане, а оттам и на баричната сила са малки и в 
никакъв случай не могат да обяснят наблюдаваните колебания на 
вятъра. Тог:ава • остава причината да се търси в измененията на 
силата на три~е, т. е. на коефициента на вертикалния турбулен
тен обмен Kz- Да се . обърнем към данните от наблюденията за 
тази величина, представени на фиг. 15,13. Те показват, че Kz се 
изменя през денонощието значителнь, като максималните му стой

ности се наблюдават в околообедните часове и могат да превъз
хождат минималните стотици пъти. 

Много неща говорят, че именно тази е причината за денонощ
ните колебания на скоростта с на вятъра. Така например както _, 
Kz, така и с търпят най-големи вариации в ясните слънчеви дни, 
когато турбулентният обмен е силно развит, и почти не се изме
нят с времето в мрачните облачни дни; малките денонощни ко
лебания на Kz над водните басейни Cf съпровождат със слаби 
изменения на скоростта на вятъра и т. н. 

И така засега ние установихме само основната причина. 
Влиянието на вертикалния турбулентен обмен върху денонощния 
ход на вятъра се заключава схематично в следното. Както беше 
подробно описано в гл. VIII, обикновено нощно време в атмосфе
рата се образуват температурни инверсии, а през деня-свръх
адиабатни градиенти. Последното обстоятелство води до засиле
на термична неустойчивост t1a атмосферата в дневните часове, 
развитие на конвекция и интензивен турбулентен обмен между 
по-високите и по-ниските атмосферни слоеве. Тъй като средната 
скорост на вятъра расте с височината, то в по-ниските слоеве 

ще пристигат вихри ( обемчета въздух), носещи със себе си ско
ростт<1. на по-горния слой, от който са се откъснали, и, обратно, 
на горното ниво ще пристигат вихри надолу, имащи по-малка ско

рост. В резултат на това през деня трябва да се очаква увелича
ване на скоростта в долните слоеве (до 100-150 m) и намалява
не в по-високите, както следва и от наблюденията. С настъпва
нето на нощта интензивността на турбулентния обмен намалява, а 
оттам и връзката между отделните слоеве, вследствие на което 

се наблюдава и обратният ход. 
Съществуват и по-точни количествени теории на денонощния 

ход на вятър, ко11то за разлика от дадената по-горе качествена 

схема- успяват да ' обяснят редица детайли на явлението. Един от 
първите опити в това направление принадлежи на известния съ-· 
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ветски учен Б. И. Извеков (1929 r). По-нататък с разработката 
на този проблем са се занимавали М. Е. Швец, А. Т. Матвеев и 
др. Трябва да отбележим, че решаването му е свързано с_ъс се
риозни математически трудности. 

По същество теоретичната задача се състои в решаване на 
системата уравнения на движение (2,10) от rл. XIV, в която кое
ф ;щиентът на вертикалния турбулентен обмен зазиси не само от 
височината z, но и от времето t, като при това се полага 

K(z,t) =f(z)cp(t), 
където 

cp(t) = l +scosw t. 

Очевидно f(z) е средната денонощна стойност на К. Разчетеният 
• 

по този начин денонощен ход на с добре се съг-11:асуаа с наблю-
денията 

Добро обяснение от теорията намира също така обръ
щането на денонощния ход, описано по-горе. Така например ви
соqината, на която то става, се оказва пропорционална на средна

та денонощна стойност на К. А тъй като последната през топло
то полугодие е значително по-голяма, отколкото през студеното, 

то и височината на обръщане през лятото ще бъде по-голяма. То
ва показват и наблюденията. 

Що се о'tнася до посоката на вятъра, тя също изпитва перио
дични колебания. Кы<то знаем, при земята посоката на вятъра 
сключва с изобарите ъгъл 25 - 30° . който намалява с височината 
(завъртане надясно). На дадена височина от сутринта до 13-14 
часа се установява подобно завъртане надясно, след · това в об
ратна посока, като вечерта се достига до първоначалната посока. 

В по-високите слоеве картината е обратна. Причината за деноно
щните колебания на посоката на вятъра е също турбулентниятобмен. 

§ 5. НЕПЕРИОДИЧНИ КОЛЕБАНИЯ НА ВЯТЪРА 

Наред с плавните денонощни колебания скоростта и посока
та на вятъра във фиксирана точка изпитват непериодични флук
туации около аякакви средни свои стойности. В практиката тази 
характерна особеност на вятъра се нарича nopzюucnzocm. 

Вятърът винаги в по-голяма или по-малка степен е пори

вист. За това говорят записите на скоростта и посоката от са
мопишещи уреди (фиг. 15,141. Пrи това, както показват на
блюдения.та, степента на поривистост зависи от състоянието 

на устойqивост на атмосферата. При силна устойчивост пори
вите са слаби и подобни по форма, докато при силна неустойчи
вост картината е съвсем друга. Наред с малките пулсации се наб
людават и такива, които ги превишават по амплитуда много пъ

ти. Особено добре това личи в записа на измененията на верти-
калната скорост W (фиг. 15,14). 
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Ако в съответствие с характера на наблюдаваните флуктуа
ции представим моментния вектор на скоростта на вятъра в да-

• 
. ,дена точка с като сума от средния по време за определен ин-

·т-е-рцал 7 и отклонението 7, т. е. 1? =? +с', то в компоненти 
ще имаме 

(5,1) U= U +и', V=v+v', W=w+w'. 
Обаче за негелеми интервали от време посоката на средния век
тор на скоростта остава почти неизменна, а в границите на при

земния слой (30-50 m над земната повърхност) не зависи от ви
~оч~;,ната. Поради това удобно е да изберем оста х по посока 

• - -
на с. Тогава v=w =0 и 

а 

О 20 40 60 80 . !00 !20 140 160 180 200 .S 

Фиr. 15, 14. Турбулентни пулсации (пориви) на скоростта на вятъра 

~5,2) U=и+и', V=V1
, W=W'. 

Величините 

(5,3) 

-се нар:-tчат дисперсии на компонентите на вятъра, 

-(5,4) cr 2=cr ·-f-cr2 + cr2 или cr2c l__,.c'j2 ll ll V W 

-дисперсия на вектора на вятъра, а аи, crv, aw, а - средно квад

ратични отклонения. 

Като безразмерни характеристики на поривистостта на вятъ
ра по трите оси се въвеждат коефициентите 
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ои ov aw 
{5,5) gx= -u - , gy= и ' gz=,j • 

В общия случай gхФ gyФgz . Специалните наблюдения за изучав11.
не поривистостта на вятъра показват, че в свободната атмосфера, 
далече от земната повърхност, с достатъчна точнос~ flx=f!y = gz, 
а освен това u'v'=u'w'=v'w'=0. Казва се в този случай, че по

лето 7 е изотропно в пространството, тъй като няма приви.11еги
ровани наuравления, по които поривите да са рэзлични по струк-

1ура от останалите. 

С приближаване към земята обаче изотропността се на~:271:11а

ва и над еднородна подоожна повърхност все още gx= gy, а u'v'= 0 
(двумерна изотропност), но gz Фgx,gy, и u'w', v'w'Ф0, като g z< 
<gx, gy. 

Особено голям интерес представляват усреднените произведе-

ния на компонентите на пулсационната скорост?: u'v', u'w' и 
-v'w'. Те характеризират връзката (коре,1ацията) между тези ком
поненти. Така например наблюденията показват, че коефициентът 
на корелация между и' и w', който се дефинира с формулата 

(5,6) 
u'w' 

Ruw= -- , 
0 uaw 

е винаги отрицателен. Това означава, че поло1Жителните пориви 
на и са съпроводени с отрицателни пориви на w и обратно. По 
абсолютна стойност Rиw се изменя от 0,08 при инверсионни усло
вия до 0,35 при свръхадиабатни градиенти. 

11ричина за съществуването на поривите на вятъра е турбу
лентността на атмосферата. Поривите са външна проява на турбу
.лентния характер на движението на въздуха. Те са предизвикани 
от преминаването на турбулентни вихри с различни мащаби през 
фиксирана точка от пространството. Наличието на корелационна 
връ~ка между вертикалните и хоризонталните пулсации на вятъ

ра показва, че те не са съвсем случайни и независими една от 
друга, а обикновено са характеристики на един и същи елемент 
на турбулентността - вихъра. 

В долните атмосферни слоеве турбулентните вихри се обра
зуват преди всичко при обтичане на неравностите по земната по
върхност. Независимо от това, че понятието турбулентен вихър 
е получило широко разпространение в научната литература, засе

га все още няма ясна представа за него от кинематична гледна 

точка. Турбулентният вихър най-просто можем да си представим 
като въртящ се, обособен от околната среда обем въздух с про
дълговата циюшдрична или вретеновидна форма и хоризонтална 
ос, който се пренася като цяло със средната скорост на поrrока. 

С отдалечаване ог земната повърхност и вследствие на хомоге
низирането на потока (вертикалните градиенти на средната ско
рост клонят към нула) по форма вихрите стават почти сферични. 
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Същевременно турбулентните вихри дифуидират и в напречн о, 
(вертикално) направление, раздробявайки се на по~малки. Естест
вено е, че енергията на първоначалните най-големи вихри ще се 
вземе от кинетичната енергия на основния (среден) поток, а т~ 
по-нататък при раздробяването си я предават на по-малките. Раз
мерът на възможните най-малки вихри в потока се определя от
вискозитета на въздуха, под действието на който енергията ИМ' 
се превръща непосредствено в топлинна енергия на молекулите. 

Следовател но, тъй като турбулентните вихри непрекъснато, 
се образуват и разрушават, в даден момент в атмосферата · ще· 
има вихри с най-различни мащаби, намиращи се в различни фа
зи на развитие, движещи се във всевъзможни посоки. На преми
наването им около точката на и змерване се дължат регист рира

ните пулсации на скоростт~ с различен мащаб. 
Ясно е обаче, че е безсмислено да се изучава поведението

на всеки в1iхър поотделне>, тъй като за практиката е от значение 
да се знае преди всичко резултатът от взаимодействието на цяла
та им съвкупност. Както винаги при работа с множество събития„ 
това налага да се прибегне до методите на теорията на вероят
ностите и математическата статистика. Някои най-прости статисти
чески характеристики на поривите на вятъра вече използувахме 

в началото на параграфа. 
След като знаем причините, които обуславят поривите на вя

търа, можем да дадем обяснени е на някои от опитно установени
те закономерности, споменати по-горе. Така например добре из
разена та неизотроnност на пулсациите в долните слоеве (gx,gy =\= gz) 
се дъл.жи на близостта на земната nовърхн ост, конта ограничава ... 
от една страна, вертикалния размер на турбулентните вихри, а, от 
друга - вертикалното им преместване. С отдалечаване от нея 
това влияние намалява. Същото се забелязва и с намаляване, ма
щаба на вихрите, получили се от раздробяване на основните вих
ри. С увеличаване на неустойчивостта и засилване влиянието на 

---+ 

архимедовата сила неизотропността на полето на поривите с ' в. 
приземния слой намалява поради нарастване на w'. 

§ 6. ИЗМЕРВАНЕ НА ВЯТЪРА. t!Я:<ОИ РЕЗУЛТАТИ 

Наблюденията над вятъра при земята се заключават в опреде
лянето на неговата скорост, посока, поривистост и т. н . За много 
практич.ески задачи, свързани с отчитане на ветровото натовар

ване при проектиране и строеж на високи технически съоръже

ния (високи комини и здания, телевизионни кули и др.), е необ
ходимо да се знае също така максималната сила на поривите на 

вятъра в даден пункт и вероятността, с която те се срещат. 

Масовите наблюдения на вятъра при земята в метеорологич
ните станции се извършват с помощта на най-разнообразни из
мервателни прибори, някои от които се наричат анемометри 
(анемографи, ако са с непрекъсната регистрация), а други - вет-
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ромери. Приборите, регистриращи едновременно скоростта и по
соката на вятъра, носят името анеморумбоrрафи. Всички те се 
отличават със своето сравнително просто устройство, което е 

.важнv предимство на приборРiте за масови измервания. 
Обработката на получените данни води до установяване на реди

ца закономерности, на които се опира физиката на приземния 
слой. По-важните от тях са: 

1. Независимо от стратификацията на атмосферата в грани
ците на приземния слой (30-5C1m) посоката на средния вектор на 

-скоростта на вятъра е постоянна , няма забележимо завъртане, 
каквото се наблюдава по-нагоре). 1 

2. При безразлична стратификация и близки до нея условия 
е в сила логаритмичният закон за средната скорост на вятъра, 

т. е. 

(6,9) с (Z)=alnz+ь 

при z<З0-;-50rn. Казва се, че скоростта има логаритмичен про
,фил. 

з .. При дадена стратификация скоростта c(z) силно зависи 
т грапавостта на земната повърхност z0• Параметърът z0 пред
тавлява някаква характерна геометрична височина на неравностите 

о земята. Това се виж.в.а от приведената таблица 15,1. 

Таблица 15,1 

Скорост на вятъра c(z) mls c(!Om) = 20 m/s в завнсимост от z0 

Характер иа нодложната 
Висоqина z,m 

Zo,cm 
повърхност 0,1 0,5 2,0 

Снежна покривка 0,05 10,6 14,0 16,0 
Го.па ПОЧGа 1,0 7,0 11,4 15,4 
Трева 3,0 4,0 9 ,3 14,4 

Теорията обяснява тази зависимост, като вместо емпирична
-та формула (6,9) с константи а, Ь, определени опитно, дава изра
за 

{6,10) c (Z) = a1n- z- , 
Zo 

разкривайки по-нататък смисъла на константата а. 

4. При силна неустойчивост или устойчивост на атмосферата 
се забелязват систематични отклонения от логаритмичния зsк@н 
(6,9). Наблюдаваните профили на вятъра приблизително се опис
ват от емпиричната формула 

(6,11) - _(z )Р c (z)= с1 z;- , О<р<1, 

където с1 е средната скорост на височина z1, а параметърът р е 
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определен опитно и се дава таблично. Както показват наблюде
нията, в условията на безразлично равновесие на атмосферата 
(адиабатно наслояване) логаритмичният закон с успех може да 
бъде заменен от степенния (6,11) при P=1l7, т. е. · 

- - 1/7 ( 1 ) ·' 
(6,12) c(z)= c1 z , Z1= m. 
Случаят р = 1 съответствува на силна устойчивост ( слаба турбу
лентност) и почти ламинарно движение, а р=О - на силна 
неустойчивост и интензивна турбулентност, обезпечаваща израв
няване на скоростта на вятъра на различна височина в приземнияслой. 

Методите за измерване скоростта на вятъра при земята с по

мощта на различни реrистр.иращи прибори могат да бъдат изпол
зувани за тази цел и в по-високите атмосферни слоеве, като се ин
сталират на специално построени високи мачти или пък се издиг

нат във височина със самолет или друго летателно средс:rво. 

Обаче за ежедневната практика, която изисква на·блюдения на 
вятъра в масов мащаб и на височина до няколк~ десе;г,ки кило
метра, тези методи са скъпи и неудовлетворителни. Поради то
ва т~ се използуват само за специални, обикновено научноизсле
дователски цели. 

Нq:й-широко разпространение в практиката е палучил методът 

за измерване на вятъра във височина, оснщщн на наблюденията 
на последователните положения на т. нар. пилотни балони. Раз
бира се, в качеството на индикатори на въздушните течения мо

гат да се използуват и облаци (изкуствени димни облаци, обра
зувани на дадена височина), метеорни следи, наблюдавани по ра
диолокационен път, и др. Скоростта и посоката на преместването 
им в пространството ще дават скоростта и посоката_ на вятъра 

на съответната височина Teзl'l начини на наблюдение действител
но се използуват на практика, но те предполггат наличието на 

такива обекти в атмосферата и следователно не могат във всеки 
момент да бъдат приложени, а освен това дават данни за вятъ
ра само на ппределена височина. Когато именно това е целта, на
ред с тях се използуват и уравновесени балони, които почти без 
инерция следват въздушния поток на определена височина. 

От голямо значение за синоптичната практика е за определен 

интервал от време да може да се измерят големината на скоростта и 

посоkата на вятъра над даден пункт в 20-30-километровия слой 
въздух над него. За тази цел се използува методът на пилотни
те балони. Предимството на този метод пред изброените по-горе 
се състои в това, че балонът под действието на подемната сила 
се издига във височина, участвувайки едновременно и в хоризон
талното движение, и по този ш чин дава възможност да се изме

рят скоростта и посоката на вятъра в слоевете, през които мина

ва. Балонът се набщодава от земята с оптически прибор (теодо
лит) и по радиолокационен (с радиотеодолит). Последното обсто
ятелство позволява да се правят наблюдения на вятъра и в мъг
ливо и облачно време. Тези въпроси са предмет на аерологията 
и измерителните методи в метеорологията. 
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ГЛАВА XV! 

ОСНОВИ НА СИНОПТИЧНАТА МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Сино'1muЧ,на .метеорология се нарича този раздел от метео
ро~огията, които изучава закономерностите на атмосферните про
цеси~ененията на времето с оглед неговата прогноза, т. е. 

това е наука за времето и неговото прогнозиране. 

Метеоролоzи•ит време се ' нарича състоянието на атмосфе
рата в определен момент или интервал от време над определен 

пунк·r или раЙС'н от земното кълбо. То се характеризира с опре
делена съвкупност от стойности на метеррологичните елементи, 
най-важните от които в случая са: температура, влажност, атмо
сферно налягане, вятър, облачност, валежи, видимост и редица 
особени явления, свързани с кондензацията на водната пара или 
с вятъра {мъгли, гръмотевични бури, ветрови и снежни бури 
и др.). 

За целите на синоптичната метеорология на всеки три часа 
се провеждат специални наблюдения в няколко хиляди приземни 
и няколкостотин аерологични (за наблюдения във височина) стан
ции, разооложени в раэлични точки на земното кълбо. Събра
ната огромна метеорологична информация се нанася по определен 
начин върху 1Сартите на времето. Последните се делят на при
земни и висотинни (аерологични или карти на баричната типо
графия) синоптични карти. 

Анализът на синоптичните карти позволява да се установи, че 
независимо от цялата сложност на атмосферните движения от 
различен мащаб може да се отделят определени техни структурни 
елементи. Последните са проява на хоризонталната нееднород
ност на атмосферата и с тяхното възникване, преместване и 
еволюция са свързани най-съществените изменения на времето. 
Затова ги наричат основни синоптични oбe1Cmu. Най - важните от 
тях са: въздцшнцте маси, фр0J:Ш1,алните зони и атмосферните 
фрqнтове1 цu1Слоните и антициклоните. Тук ще се запознаем 
само накратко и описателно с тях, защото те се изучават по

дробно в съответния курс. 
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J_. • § 1. ВЪЗДУШНИ МАСИ И АТМОСФЕРНИ ФРОНТОВЕ 

Наблюденията показват, че тропосферата се разделя на от
носително еднородни по своите свойства въздушни маси (ВМ), 
вътре в които се наблюдават неrолями хоризонтални градиенти 
на температурата и редица други метеорологични елементи; изме-

Фиr. 16 ,1. Разпределение на температурата на АТ500 в .11аден ден. Изотермите 
,са прекарани през 2°. Вълнообразната зона на сгъстяване на изотермите дава 

представа за южната rраница на полярния въздух и ПВФЗ 

яенията на тези елементи с височината имат определена законо

мерност, характерна за дадената ВМ като цяло. 
Хоризонталните размери на ВМ са от порядъка на хиляди 

километри (В умерените ширини например 2СОО-3000 km), а вер
тика.11ните - няколко километр.t. В някои случаи те обхващат 
дяла та тропосфера и дори част от ниската стратосфера. Поня
кога те се наслояват една над друга, като при това по-топлата 

ВМ се разполага над по-студената. Между различните ВМ се 
наблюдава преходна зона, която може да бъде достатъчно ши
рока. Ако в нея има големи хоризонтални градиенти на темпера
турата, тя се нарича фронтална зо,-,а (ФЗ). Рязко изразените ФЗ 
при вертикален разрез се наблюдават като фронтален слой, който 
е наклонен към страната на по-студения в1:здух. Когато ФЗ е 
изразена особено рязко, тогава върху синоптичните карти може 
да се прекара ясна крива (сечение на ФЗ със земната повърх
ност), разграничаваща двете съседни ВМ, наричана линия на 
фронта. ФЗ се проследяват най-ясно върху картите на баричната 
топография; тях ги наричат високи фронтални зони (ВФЗ). Обик
новено съседните ВФЗ се свързват една с друга, образувайки 
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единна планетарна фронтална зона (ПВФЗ) която опасва ця
лото полукълбо (фиг. 16,1). 

Дължината на ФЗ се измерва с хиляди километри както хо
ризонталните размери на ВМ, с които е свързана. Нейната ширина 
намалява отгоре надолу, като във 

височина е стотици километри, а в 

приземния слой - няколко десет
ки километра (фиг. 16,2). 

Дебелината на фронталния 
слой е няколкостотин метра (по
някога до 1-2 krn), поради което 
при някои задачи той се отъж- ·700 
дествява с наклонена фронтална ----
повърхност, а сечението му~със 
земната повърхност - с вълно- _в._'5о ______ ~~ 
образи а крива ( линия на фронта.) 

G!Jt! 

Понятието за ВМ като затво
рена и единна област от атмо
сфера та търпи критика, защото 
нейните свойства могат да се из
менят в пространството и време

то. Освен това нейните' граници 
(фронтове) могат да се размиват 
и да не се наблюдава ясен пре-

Фиr. 16,2. Схема за разположе
ниеы на изобарните пов1,рхни
ни в областта на фронта11ния слой 

(вертикален разрез) 

ход между различните ВМ. Незау,\\симо от това обаче понятията 
ВМ и фронтове са не само полезни, но и необходими за физи
ческия анализ на атмосферните процеси. Как иначе бихме разли
чили арктичния въздух с неговите ниски температури и увели

чена прозрачнссr от тропичния въздух, който е топъл и запра
шен? 

ВМ се формират, когато определени обеми въздух се раз
полагат дълго време над даден географски район. Така въздухът 
добива температура и други свойства, типични за този район и 
съответния сезон. Формирането на ВМ се счита за завършено, 
когато температурата на въздуха в нея престане да се изменя с 

времето (или много бавно се изменя), т. е. достига равновесна 
средна денонощна стойност. Същевременно участието на ВМ в 
атмосферната циркулация води до преместване от огнището на 
тяхното формиране. С движението се променят и свойствата на 
дадената ВМ. Например температурата и се мени, защото тя 
попада в райони, за които е характерен друг радиационен баланс 
(друга географска ширина) и друго албедо (друга подложна по
върхност). Така различните ВМ изпитват непрекъсната еволю
ция, наречена трансформация н.а ВМ. В тесния смиfъл на тозл: 
термин обикновено разбират изменение в топлинните свойства на 
ВМ. В същност това е изменение на всички техни важни свойства. 
Условно се счита, че процесът на трансформация завършва, ко
гато ВМ от един тип се превърне във ВМ от друг тип и по-

30 Об~а метеорология 465 



нат;;тък съществено не се изменя, т·. е. достигнато е равновесие 

с услпвията в новия район. 
Районът на формирането на ВМ е взет пред вид при zeo

zpaфo,ama UJ,f, класификация. Говорят за: арктични ВМ, които 
се формират северно от полярния кръг ; полярни ВМ или ВМ на 
умtренr1 re ширини*; тропични ВМ~ формирани над тропиците 
и субтr-опиците, и екваторицлни ВМ. Когато се отчита и характе
рът н;:~ подложната повърхност (океан или суша), всеки от пър
вите т p;i типа ВМ се дели още на морски и континентален. 

01· физична гледна точка и за целите на синоптичната метео-
, рология по-съществена е термичната (термодинамшtната) кла
сификация на ВМ. Различават се топли, студени и неутрални ВМ. 
Топла ВМ се нарича тази, която постепенно се охлажда в да
дения район, тъй като нейната температура е по-висока от рав
новесната за района, т. е. не съответствува на неговия топлинен 

и радиационен баланс. Ако дадена ВМ постепенно се загрява в 
дадения район, тя се ннрича студена. Когато се сравняват две 
съседни ВМ, говорят още за относително топла и студена ВМ. 
Неутрална (.местна) ВМ е тази, която запазва приблизително 
основните си с:войства. Всеки от тези три типа ВМ се дели в 
зависимост от термичната стратификация на устойчива (у<у') или . а 

неустойчива (у> у~) ВМ, където у е вертикалният температурен 

градиент на въздуха в дадената ВМ, а у~ - влажноадиабатният 

градиент. Равновесното състояние на дадена ВМ също се мени в 
процеса на трансформацията под влияние на притока на то
плина (от земната повърхност, неравномерна адв~кция, радиаци
онно охлаждане и др.) или влага, на вертикалните движения и др. 

При прогнозата на времето особен интерес представляват 
неговите бързи промени. Те са резултат от преноса чрез въздуш
ните течения на тесните, добре изразени ФЗ, наричани атмо
сферни (тропосфернu) фронтове*. Тяхната класификацrш също 
се осъществява по най-различни признаци. 

По хоризонталните и вертикалните размери на областта, която 
заемат, и значението им за промените на времето се различават 

основни, вторичн.и и високи фронтове. 

*) Терминологията, свързана с въздушните маси на умерените ширини 
и със съответните фронтове и струйни течения, все още не е уточнена. Така 

например в съветската литература се използува терминът „полярен•', макар че 

1ези обекти не се разполагат в полярните области. В западната литература 
се използува терминът „ на умерените шири ни'', а терминът „полярен" се 

отнася за „арктичните'' обекти. Тук „полярен" се използува в смисъл на "уме
рените ширини". (Бел. ред). 

,;,*) В тропичната зона не се наблюдават подобни фронтове. Това веро
ятно се дължи на голямата хоризонтална еднородност в полето на темпера

турата. При движението на по-студените (северни) ВМ НАД тропичните о~еани 
и континенти въздухът се загрява и тази трансформация води до размиване 

на температурния контраст във ФЗ. В тропиците се наблюдават саыо зони 
на конвергенция (сходимост) на вятъра, остатъщ1 от фронтове на умерените 
ширини. 
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Основните фронтове обхващат области с големи хоризонтални 
(,-.,103 km) и вертикални размери_ Те винаги са свързани с ВФЗ 
и затова се проследяват не само на приземните карти, но и на 

картите на баричната типография, обикновено в цялата тропо
сфера. Основните фронтове разделят ВМ, които се отличават съ
ществено една от друга no свойствата си. Така например при 
преход през линията на фронта става доста рязко изменение на 
температурата, превишаващо 5°С на приземната карта. Те се про
следяват в ьрху картите в течение на няколко дни, въпреки че 

претърпяват различни деформации и се преместват на значителни 
разстояния. Основните фронтове не опасват земното кълбо с не

' прекъснати линии и не се разполагат на една и съща географска 
ширина. ПричиюJта е, че между ВМ могат да се наблюдават и 
зони на постепенен преход без наличие на фронт (там линията 
на оснозния фронт търпи прекъсване) и че по орографски и ди
намични причини нахлу'ващият въздух достига различни ширини 
в различните си участъци. 

Вторичните I приземни) фронтове обхващат зони с относител
но малки хоризонтални (,.__,10 2km) и вертикални размери . С тях 
обиюювено не е свързана ВФЗ и затова не се наблюдават на ви
сотинните карти (qесто. дори и на АТ &So)- Периодът на същест
вуванет.о им не превишава 1-2 денонощия, но при благоприятни 
условия могат да се превърнат в основни фронтове. Наричат се 
вторични, защото разделят ВМ, близки по своите свойства, или да
же rазлични части от една и съща ВМ. При пресичане линията 
на вторичния фронт скокът в температурата обикновено е по-ма
J1ък от 5 °С. Най-голям интерес за промените на времето предста
вляват · студените вторични фронтове, които се наблюдават в тила 
на циклоните, зад основния фронт. Те обикновено не напускат rра-
ниuите на циклона, с който са свързани (вж фиг. 16,4). . 

С помощта на допълнителни радиолокационни и спътникови на
блюдения могат да се открият други синоптични обекти, родстве 
ни с фронтовете, но с мащаб, по-малък дори от вторичните фрон
тове. Това са преди всичио линии на неустойlf,Ивост или шква
ловu линии, разположени най-често успоредно на основния фронт 
и на неголямо разстояние от него Те се проявяват главно в 
следобедните часове през лятото, когато' конвективните движения 
са най интензивни. Тогава конвективните облаци (Си, СЬ) често се 
разполагат във вид на редове по тях. 

Подобен фронтален характер има и смяната на бреговия бриз 
с морски и обратно. Това , яJЗление е особено добре изразено в пре• 
добедните часове около тропи•шите брегове, където поради го
лемия температурен контраст между сушата и океана се създа-

ва бризов мезофронт. · 
Високи фронтове се наричат тези, които се проследяват са

мо на картuте на баричната топография. Като такъв фронт може 
да се разглежда всяка добре изразена ВФЗ, с която не е свързан 
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приземен фронт. Примери за висок фронт ще посочим при струй
ните течения в следващите глави. 

Основните фронтове, както посочихме, обхващат области с 
голями хоризонтални размери. Това означава възможност за нали
чие на известна нееднородност в свойствата на един и същи фрон~, 
в различни негови учас1ъци. Така в зависимост от редица допъл
нителни признаци може да се направи по-детайлна класифи1еация 
на отделните участъци на основните фронтове. Интерес предста
влява класификацията с оглед посоката на преместване на даден 
участък от фронта. По този признак се различават топли, студе
ни и стационарни участъци на основния фронт, наричани в прак
тиката за краткост топли, студени и стационарни фронтове. · 

Топм фронт се нарича този участък от основния фронт, кой
то се премества към страната на относително стvдената ВМ. Топ
лата ВМ зад този фронт измества по-студения въздух пред него. 

Студен фронт е този участък от основния фронт, който се 
премества към страната на относително топлата ВМ, т.е. студе
ният въздух зад него измества топлата ВМ. 

Стационарни фронтове се наричат малкоподвижниrе у,шстъци 
на основния фронт, които не претършшат съществено премества
не към едната или другата ВМ и затова _не могат да бъдат иден
тифицирани нито като топ.ъл, нито като студен фронт. Характер
но е, че при промяна на циркулационните условия може да се 

измени посоката на премес'тване на фронта или, както се казва, 
знакът на фронта, т.е. участъкът на топлия фронт може да се 
превърне в студен и обратно. Също по линията на стационарен 
фронт могат да се образуват топъл и студен участък и тогава 
фронтът става подвижен. 

Тъй като участъците на топлия и студения фронт се явяват 
съседни участъци на един и същи основен фронт, тяхното образу
ване води до деформация на последния. На фиг. 16,3 е показан 
този процес на приземната карта, като началното (недеформирано) 
положение на основния фронт е дадено с пунктир. Едновременно 
с деформацията на фронrа став1 пр~образуване на оори 'шото по
ле и възниква циклон, в центъра на който се осъществява смяна ■а 
знака на фронта (от студен към топъл). 

В областта на един и същи цикло11 студения фронт се пре
мества по-бързо от топлия. Поради това с течение на времето 
става сближаване, а по-късно и сливане на тези два фронта, кое
то започва близо до центъра на циклона (първо във върха на 
фронталната вълна). Така се стеснява топлият сектор на циклона 
и топлата ВМ между студения и топлия фронт постепенно се 
из глас ква от земната повърхност нэгоре (фиг .16,4). Този процес 
се нарича оклюдиране на циклона; фронтът, който се получава 
от сливането на студения и топлия фронт, наричат оклюзионен 
фронт. Развитието на посочения процес във вертикален разрез 
ще бъде дадено в § 4, а как изглежда на приземната карта, се 
вижда от фиг. 16,4. 
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Фронтовете от всеки тип в едни случаи могат да бъдат ряз
ко изразени или изострени, а в други- слабо изразени или раз
.мити. Изострените (активни) фронтове се откриват лесно на при
земната карта, тъй като при пресичането им се наблюдава рязко 

<t>иr . 16,3. Схема на деформацията на линията на осн·овния фронт и образу
ване на циклон. Пунктираната линия в горната част дава положението на 

основния фронт преди появата на топъл и студен участък, т. е. преди не

говата деформация. Плътните линии със стрелки показват посоката на призем
ните токови линии на вятъра, от които се определя посоката на движе

ние на отделните участъци на фронта. Защрихованите области дават представа 
за разположението . на облачността пред топлия и зад с•удения фронт. 

Съкращения: ТВ - топъл въздух, СВ - студен въздух 

изменение в стойностите на метеоелементите и на първо място на 
температ,урата При размитите фронтове това изменение е слабо 
и те се откриват значително по-трудно, след детайлен анализ на 
признаците на фронта по приземю11е и висотинните карти, изп()лзу
вайки историческата последователност на синоптичните процеси, 
чрез няколко последователни карти. Процесите, водещи до обра• 
зуване или изостряне на фронта, се наричат фронтогенез, тези на 
размиване-фронтолиз. · 

За да се добие представа за разположението на атмосфер
ните фронтове в глобален мащаб, полезно е да се има пред вид, 
и друга тяхна типизация, осъществявана на базата на географска
та класификация на ВМ. Така се въвежда понятието главни 
фронтове, което обхваща следните видове: арктичен фронт, 
който разделя арктичните ВМ от тези на умерените ширини ; по
лярен фронт (или на умерените ширини), разделящ ВМ на уме
рените ширини от тропичните; тропичен или субтропичен фронт
квазипостоянна зона на сходимост във високата тропосфера на 
северното полукълбо, която няма основните свойства на другите 
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два фронта и се наблюдава само 
XVIII). 

Всеки от посочените главни 
опасва цяло то полукълбо. Идея 

във височина (вж. фиг.18,8 гл. 

фронтове е снързан с ПВФЗ и 
за това се получава от фиг. 16,1, 

Фиг. 16, ! . СхсА1а на про•tеса на разви ги е па цик.ин (HJ. и обрззуване на оклю
зионен фронт върху призс"~на сино1пична карта. 3dтворен11rе плътн,1 l{р!!вн 
са иибари на приз~:.1ното налнrане. Наляво от о {11юзионни>J фронт ( в), т. е. 
в северозападната част на циклона, са дадени вторични студrни фронтове. 

В заключителната фазр. ( 2) в цккл.она остава само оклюзионния г фронт и еве н 
туално вторичен фронт - ц;шлонът се зн1ы11Jа. Върхът на фронт1лнат.1 въ.1-
н а, от който започва оклюзионният фронт, се нарича оклюзион11а точка 

където по- сгъстяванет() на изотермите се определят ПВФЗ и 
южната граница на полярння въздух, т е. полярния фронт. Р вбира 
се, и главните фронтоне не са непрекъсната област на изострени 
фrонтове, а имат участъци, в 1юито те са размити (например в ан
тицик.1оните и баричните гр2бени). Характерно е, че през зимата на 
даденото подукълбо тези фронтове заемат по-южно положение 
(по-1ктивни нахлувания на студен въздух), а през лятото - по се

верно. 

Изложеното дотук се отнасяше зз фронтовете в тропосферата
където те главно се развиват. Но, юшто видяхме в гл. II, в страто
сферта с~ьщо съществува хоризонтална нееднородност на тем
пературата. Поради това в ниската стратосфера се наблюда-

. ват ВФЗ, а сJrедователно можt> да се говори и за стратосферни 
фронтове. когато тези зо ни имат малка ширина. Пример за такъв 
фронт ще посочим Е гл. XVIII към въпроса за струйните течения. 
Стратосферните фронтове са малко изучени и слабо влияят на 
времето при земята. 

Да направим сега кратка характеристика на топдите, студе
ните и оклюзионниrе фронтове, като посочим и най-характерните 
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признаци, по които се откриват върху приземните синоптични карти. 

Първата особеност на всеки фронт н атмосферата е, че 
фронталният слой, който идеализирано ще чертаем като фронтал
на повърхност, е наклонен по отношение повърхността на зе

мята. При това наклонът е към страната на студения въздух, 

като ъгълът е от порядъка на десетки минути до 1 °. Възниква 
въпросът, защо този ъгъл на наклона се запазва дълго време, 

без студеният въздух да се р&зтече във вид на тънък слой под
топлия? Причината за това е отклоняващото действие на земното 
въртене, т.е. силата на Кориолис. Под нейно влияние се появя
ват значителни компоненти на скорсстта на вятъра, успоредни 

на линията на фронта. Поради това топлата въздушна маса те
че успоредно на тази линия (фиг.16,3) и над нея. Следователно, 
характеризирайки най-общо полето на теченията в зоната на атмо 
сферните фронтове, трябва да посочим, че около подвижните, 
фронтове вятърът има го .'1яма нормална (към линията на фронта) 
компонентна зад фронта и е почти успореден пред тази линия (вж. 
фиг.16 3. При това независимо какъв е фронтът-топъл или сту- · 
ден, и в двата случая т,т,1ият въздух тече («плъзга») се над сту
дения или последният се врязва като клин nод топлия (вж. фиr. 
16,5 н lfi,6). 

Теорията и опитът показват, че линията на фронта на при
земните карти се разполага no оста на баричната долина и не ыо
же да бъде по оста на баричнин гребен,* макар че може да го пре
сича. При добре пзрлени фронтове в обширна затвор~на област 
пред топлия фронт налягането пада (област на отрицателни бароме
трLiч:ш тенденции), а зад студениl'f то расте. Във високата и средната 
тропосфера се наблюдана несъвпадение между положението на лини
ята на високия фронт и оста на високата долина (вж . фиг. 16,2); сту
дените фронтове . се разполагат даJrеч в предната част на високата до
.11ша, а топлите-в тилната. 

На фиг. 16,5 е даден схематичен вертикален разрез по норма 
лата къ:,~ приземната линия на топъл фронт. Типичната облачна 
систе:-.ш на добре изразен топъл фронт се състои от Ns-As-Cs , 
с;, като под нея обикновено се наблюдават разкъсани слоисти 
облаци от типа Ft·st и Frnb, особено в зоната на падащия валеж. 
Характерно е, че тази облачна система се разполага в по-голяма
та си част пред приземната линия на фронта (вж. също фиг. 
16,3), върху клина от студен въздух , където са и най-интензивни
те възходящи движения на топлия възпух. Обикновено облачна
та сис гема е непрекъсната, но често може да се състои от два 

cлoя-Ns-As и Cs-Ci (фиг.16.5). Близо до центъра на циклона, 
където облачната система е най-добре развита, ширината и пред 
линият а на топлия фронт достига 700-900 кm, докато ширината 

*Ако фронтът се разполага по оста на баричния гребен, действуващите там 
фронтолитични фактори го размиват и ликвидират. 
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на валежната ивица е около 300 кm. Трябва да се подчертае, че 
с оглед слоистия характер на облачността валежите са обложни 
и продължителни. В умерените ширини такъв валеж пада от Ns, 
а през зимата и от As. През зимата в облаците и валежите се 
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Фиr. 16,5. Схематичен вертикален разрез нормално към приземната линия на 

топъл фронт. Посочени са характерната облачна система, валежните ивици от 
обложен дъжд\.·.) или сняг(* *.J и техните размери. Плътните стрелки указват 
посоката на движение на студения въздух, а двойните - на топъл въздух 

наблюдава интензивно обледенение на самолети, особено в слоя 
между изотерми О и -10°С. Понякога през зимата от тези обла
ци пада преохладен валеж, който може да образува поледица. В 
редица случаи през студеното полугодие 11ред топлия фронт и 
особено зад него се образуват мъгли. С отдалечаван.е от центъра 
на циклона явленията и облачността по фронта отслабват. Скорост
та на движение на топлия фронт е около 30 кm/h. 

Приведената схем2 на фиr.16,5, макар и достатъчно типич на, 
не се наблюдава винаги. Как ще се прояви топлият фронт, зави
си от влажностната и температурната стратификация на издига
щата се топла ВМ, от стадия на циклона, сезона и др. 

На фиг 16,6 са дадени вертикални разрези за двата типични 
вида студени фронтове - от I и II род. В началния стади й на 
зараждане на циклона и изобщо близо до центъра му облачната 
система на студения фронт се разполага главно зад линията на 
фронта, наподобявайки огледално отражение на облачната систе
ма на топлия фронт ( срв. фиг. 16,6 а с фиг. 16,5). Аналогична 
система от облаци се наблюдава и в случая на бавно движещи 
се участъци от студени фронтове, включително и далече от 
ц~нтъра на циклона. Това са студени фронтове от I род (qшг. 16,6а). 
Непосредствено пред фронта могат да се наблюдават облаци от 
типа на СЬ, които да дават поройни валежи. След преминаване 
на фронталната линия обаче тези валежи преминават в обложни. 
Този факт се обяснява схематично, ако се вземе пред вид, че 
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вследствие малката скорост на движение на този фронт* 
(30 - 40 km/h), студеният въздух бавно се вклинява в топлата 
ВМ, която надтича този клин, образувайки главно задфронтал
на облачна система и обложни валежи. Когато топлата ВМ е 
неустойчиво стратифицирана, непосредствено пред фронта се 
образуват СЬ. 

В случая на студен фронт от II род нормалната към линията 
на фронта компонента на вятъра е голяма и нараства с височи
ната. В резултат на тов1 скоростта на преместване на студената 
ВМ във височина е по-голяма от скоростта в приземния слой, 

където тя е намалена вследствие триенето. Това води до рязко 
изкривяване профила на фронталната повърхност и студената ВМ 
се премества подобно веригите на трактор, спускайки се отгоре 
надолу. Бързо преместващият се вал от студен въздух предиз

виква бурно издигане на топлия въздух пред линията на фронта, 
където се образува вал от мощни СЬ с поройни валежи от дъжд 
или град и гръмотевични бури. Низходящите движения зад ли
нията на фронта пре[!ятствуват разширението на облачаата си
стема към тази област (фиг. 16,6 6). Вижда се, че двата вида студени 
фронтове определят доста различни условия на времето, резултат 

от различната им скорост на движение. Ще отбележим, че през 
лятото пред линията на добре изразени студени фронтове могат 
да се наблюдават линии на неустойчивост. 

Вторичните студени фронтове имат обт,чна система, подобна 
на тази при студените фронтове от II род. Те се формират обик
новено в баричната долина в тила на циклона, след началото на 
неговото оклюдиране; те често наппдобяват продължение на 
оклюзионния фронт. 

Оклюзионният фронт обединява чертите на топлия и студе
ния фронт, но често изразени по-слабо, защото той се наблюдава 
в заключителния стадий на запълване на циклона. Както се вижда 
от фиг. 16,7, в системата на този фронт взаимодействуват три 
въздушни маси, от- v.оито най-топлата вече не допира земната 
повърхност .. Различават се оклюзия като топъл фронт (фиг. 16,7 а), 
когато студеният въздух зад линията на оклюзионния фронт е 
по-топъл от студения въздух пред нея, и оклюзия като студен 

фронт (фиг. 16,7 6) в обратния случай. На фиг. 16 ,7 и в двата 
случая ясно · се вижда наличието на висок фронт, който не до
стига земята. 

Обсъждайки облачната система на фиг. 16,7, трябва да се 
посочи нейното разпространение от двете страни на приземния 
оклюзионен фронт. Характерно е, че близо до фронталната линия 
могат да се формират облаuи от типа на СЬ, което води до поява 
на зони с пороен валеж в изобщо обложните валежи. · 

* В този случай нормалните към линията на фронта компоненти на вятъра 
над граничния слой са малки и затова преместването на фронта се осъществя
ва главно за сметка на конвергенцията на триене в граничния слой. 
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Когато се интересуваме от степента на развитие на облач
ната система на кои да е от посочените фронтове, от иnтензив
ността на валежа и други явления на времето, определящи актив
ността на фронта, трябва да имаме пред вид, че те зависят не 

2 

o~':--::~~__,_~~~~~-.._j 
бОО 500 400 300 200 

Фиг. 16,6. Схеы атнчн:, вертика:1ни разрези нор~1ално 

200 

300 
\ 

1 
къы линията на сгуде н 

фронт от I род (а) и от 11 род (б). Символът V означава конвектиЕен ва-

леж от дъжд или сняг 

само от температурния контраст при прехода през фронталната 
линия, но и от редица други фактори, като влажност и устойчи
вост на ВМ, стойност на вертикалната скорост, барично поле и 
вятър, стадий на циклона, отдалеченост на интересуващия ни 
район от центъра на циклона, сезон и др. Ще п9сочим само, че 
топлите фронтове се изразяват по-до5ре през зимата, а студе
ните - през лятото. Затова при анализа на фронтовете върху 
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картата трябва да се обръща внимание не само на облачността, 
а на всички признаци, чрез които те се проявяват. 

а 

Ст,оатосферо 

Ф11г. lC,7. Схе~1атичен всршкален разрез на оклюзия като топъл (а) и студен 
(б) фронт 

t..il § 2. ЦИКЛОНИ И АliПЩИКЛОНИ 
Най-характерната ч;.,рта на крупномащабните атмосферни 

движения в умерените ширини е тяхната зоналност, т. е, западно

източният принос. Той се наблюдава добре върху средните мt
сечнп 11 сезонни карrи на те 1енията в свободната атмосфера 
(вж. г.1. XVIII). Незаниснмо от това обаче за 11звестни периоди 
от време и в отде,.1ни район11 зон шната цирк.,,шщия се сменя с 

меридиона,ша (от север на юг ИJJИ обратно), ~оето в граничния 

Фиг. 16,8. Схема на основните барични системи според това, как изгле.ждат 
в по,1ето на налягането, и вятъра на приземната карта. Вятърът е означен с 
чертичка, която поназва посоката. откъдето духа към станцията. Върху 
нея са нанесени перпендикулярни малки и големи чертички, конто указват 

скоростта на вятъра (маш,ата чертичка означава скорост 2-3 111/s, а голямата -
5 ш/s) 
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слой се отразява дори и на средните карти за вятъра. Тези ему-• 
щения в зоналната циркулация на умерените ширини са резултат 

от появата и движението на гигантски вихрови системи, наричани 

циклони и антициклони, и свързаните с тях барични долини и 
гребени. Тези форми на атмосферната циркулация се проявяват в, 
цялото си многообразие главно R ниската и средната тропосфера, 
докато във високата тропосфера преобладават движещите се и 
сменящи се , една с друга долини и гребени. Те създават в об
щата атмосферна циркулация т. нар. дълги вьлнu (вж. например 
фиг. 16.1). Следоват~лно характерна черта на атмосферната цир
ку.тrаuия от голям мащаб е съществуването на вихрови и вълнови 
форми на движение. Вълни и вихри понякога възникват и в стра-• 
тосферата, като са били наблюдавани чак до f!Исочини 80 km,. 
т. е. в мезосферата. 

На фиг. J 6,8 е показано I как изглеждат посочените барични 
системи в полето на налягането и вятъра върху приземна синоп

тична кара; вижда се шахматното им разположение (редуване)
Харзктерно е, че циклонът (Н) и долините, свъозани с него, се 
явяват области на конвергенния (сходимост) на приземния вятър_ 
Това е така, защото центърът на циклона е област, а оста на 
баричната долина - линия на минимално налягане. Това означа
вr, че хоризонталният баричен градиент ще бъде насочен към: 
центъра на циклона и оста на доJJината. От фиг. 16,8 се вижда 
също, че центърът на антициклона (В) и осите на свързаните с 
него барични гребени са съответно област или линии на макси
мално налягане, т. е. и на дивергенция (разходимост) на тече
нията. 

Тези особености на ветровото поле в рJзличните барични 
системи определят и различното им влияние върху фронталните 
системи. Съществува тясна взаимна връзка ме.жду uиклоните и 
атмосферните фронтове. Болшинството от извънтропичните цик
лони възникват и се развиват върху атмосферни фр:)Нтове (вж. 
§ 3). От своя страна фронтовете в циклоните са изразени най
рязко (изострени са) вследств11е сходимостта на ,теченията в тях, 
която води до увеличаване хоризо палните градиенти на метео

елементите в зоната на фронта (стесняване на преходната зона 
между отделните ВМ - фронтогенез). Именно поради това ли
ниите на фронтовете върху приземните карти лежат в областите 
на конвергенция на вятъра (осите на долините и в циклоните). 
В антициклоните и гребените поради дивергенцията на теченията 
в граничния слой фронтовете или липсват, или са изразени слабо 
(размити са). 

IJиклон. се нарича огромен възаушен вихър в хоризонтална 
улоскост, в койго ч~~:гиците на въздуха в северното пoщ,1,ъJilli> 
се преместват в посока, обратна на движението .на часовниковата 
стре:1ка~- а в южното - ·по посокJ~/~ на · тази. стре.пка,.-Атмосфер
ното ·налягане в циклоните се разпределя така, че в центъра на 
вихъра то е минимално. 
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Анти uклон се на ича ог омен въздушен вихър, в който 
частиците на въздуха в северното полукъл о се преместват по 

посоката на движенйе-·i-йГ часовниковата ст елка, а в южното -
срещу тази поё-ок·а. -туi<'аfмосферното налягане е разпределено 
така;-чев· центьра-па ви.fъра то е максимално. 

Изобарите близо до центровете на циклоните и антицикло 
ните се явяват затворени криви с приблизително кръгова или· 
елиптична форма. Когато тези вихрови системи се разглеждат 
само в полето на налягането, както в rл. III, правилно е да се 
наричат съответно депресия (или баричен минимум) и баричен 
максимум. Даденото тук определение обобщава това в rл. III, 
защото от гледна точюа на синоптичната метеорология циклоните 

и антициклоните и долините и гребените са вихрова или вълн0ва 
форма на атмосферната циркулация, а не само области на отно
сително ю1ско или високо налягане. 

В зависимост от географския район, в който възникват и се 
развиват, и с оглед структурните им различия се различават 

следните типове циклони и антициклони: 

1. Извънтропични циклони, формиращи се върху фронт 
{фронтални) или без фронт (термични, местни). Няколко циклона, 
развиващи се върху един основен фронт, образуват семейство 

,(или серия) от циклони. 
2 . Тропичнu циклони, някои от които се превръщат в ура

гани (в Тихия океан ги наричат тайфуни). 
3. ИзвъNmропични антициклони, които се разполагат шах

матно между циклоните на едно семейство или са местни (тер
:мични). 

4. Субтропuчни антицuклони., наблюдаващи се целогодишно 
над субтропичните райони. 

Uиклоiште и антициклоните могат л:а бъдат еwрцентрови и 
.м.ногоцен77ровu. В последния случай два или повече близко раз- · 
положени центъра имат общи затворени изобари в периферията. 
На, картите АТ те винаги се наблюдават като едноцентрови 
-образувания. 

Има райони, в които циклоните или антициклоните най-често 
-стават бавноподвижни и съществуват дълго врем_t;_,_ В тези случаи 
-се говори за синоптични центрове на действие в атмосферата . 
В някои от тези райони съответни еднотипни барични системи 
се наблюдават почти през цялата година, поради което добре се 

.виждат и върху картите за средното (многогодишно) разпреде
дение на атмосферното налягане на морско ниво. Затова се го
вори за климатични центрове на действие в атмосферата (на
пример Исландски циклон, Азорски антициклон и др.) или за се
зонни центрове (например Сибирски зимен антициклон, Южно
азиатскилетен циклон, Северноамерикански зимен антициклон и др.) 

Според вертикалното им развитие, т. е. дебелината на слоя, 
в който на картата АТ се откриват затворени изохипси, различа-
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ват ниски, средни, високи, стратосферни и др. циклони и анти
циклони. 

Ниски са тези системи, които имат затворени изобари и изо
хипси само в най-ниските слоеве на тропосферата (до А Т700). На 
карта А Т500 (около 5500 т) те са само долини или гребени. 

, Средни са тези, които имат затворена циркулация в ниската 
и средната тропосфера (например и на А Т500 ). На А Т300 (около 
9000 m) те се проявяват като долини или гребени. 

Гi:ри високите системи се наблюдава заrворена циркулация 
в цялата тропосфера, а често и в ниската стратосфера (А Т200). 
Това са най-развитите циклони или антициклони, в зрял стадий, 
слабо подвижни (стационарниj и с относителна термична едно
родност (студени циклони и топли антициклони). 

Известно деление се прави и с оглед фазите в развитието на 
циклоните и антиuиклоните, което ще разгледаме в § 4. Сега да 
посочим техните най-общи свойства. 

2.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРА НА ИЗВЪНТРОПИЧНИТЕ 
И ТРОПИЧНИТЕ ЦИКЛОНИ 

Формата на изобарите в циклоните обикновено е елиптична 
с отношение на голямата към малката ос около 1,8. Диаметърът 
на извънтропичните циклони, определян по изобара 1013 mbar, над 
континента е около 2500 km, а над океаните - над 3000 km. 
Размерите на многоцентровите циклони са по-големи. В началния 
стадий от развитието налягането в центъра (,,дълбочина" на ци
нлона) е близко до нормалното (1013 mbar), но постепенно нама
лява, достигайки средно между 1000 и 970 mbar. В изключителни 
случаи е измерена дълбочина на извънтропичен циклон 935 mbar 
а на тропи~ен -874 шЬаr (в Тихия океан, вж. гл. XVII). 

Даденото по-горе определение за теченията в циклон дава 
обща представа за тяхната посока и се отнася преди всичко за 
свободната атмосфера. В граничния слой се наблюдава известно 
отклонение на вятъра от градиентния вследствие силата на 

триене. 

Вяm'Ьр'Ьт при зе.мята в циклоните образува вихър," но не
говият вектор има компонента, насочена от периферията към цен-

-~ 
търа, поради което е отклонен от вектора grad р вдясно на ъгъл 
окс,ло 60- 70° (или все едно от изобарите на ъгъл 30-40° - вж. 
фиг. 16,8 или 16,9). Скоростта на вятъра в извънтропичен циклон 
е най-голяма (до 30-35 ms- 1 

) в южния и западния квадрант, 
където е най-голям и , баричният градиент. Както вече посочихме, 
силите на триене и вихровият характер на циркулацията в об• 
ластта на циклона създават конвергенция на вятъра, която е най
добре изразена по оста на баричната долина. Това води до въз
никване на възходящи течения и нарастване на хоризоиталните 
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r рздиенти на метеоелементите, особено по оста на долината. 
Именно затова тук се разполагат най-добре изразените фронтове, 
които водят до значителни изменения на времето. Uиркулацията 

в циклона, дадена на фиг. 16,9, обуславя наличие на студеR 

Фиr. 16,9. Схема на токовите линии в uиклон в северното полукълбо. 
Вектор1;,т gг ad р не е начертан, но той е перпендикулярен във всяка точка 

към изобарите и насочен към центъра на uиклона 

фронт в югозападния квадрант и топъл в източния (югоизточния). 
Същите причини обуславят и друга характерна черта на из

вънтропичните циклони - хоризонтална температурна асимет

рия. Об,'Iастта между двете линии на фронта при_ земята се на
рича тот,л ·сектор на циклона, в който се разполага топлият 
въздух (вж. фиг. 16,3 и 16,9). Тъй като фронталните повърхнини 
са наклонени към страната на студения въздух, топлият сектор 

се разширява с височината (вж. фиг. 16,17). При това те:-шера
турната асиметрия е изразена най-добре над граничния слой,т. е. 
на картите А Т850 и А Т700• Близо до земята, в граничния слой 
температурният контраст може да бъде маскиран поради разлиЧ: 
ни причини като I радиационно охлаждане и др. 

Uиклоните извън троnиците обикновено се движат от SW 
на NE и само по изключение от Е на W. Скоростта на премест
ването им е средно 30-40 km/h, като се мени от нула (стацио
нарни) до 100 km/h и зависи от температурния контраст на ВМ. 
Обикновено, особено за младите циклони, посоката на премест
ването им съвпада с изохипсите над топлия сектор в слоя 3-5 km 
над земната повърхност, а скоростта е около 80% от тази на 
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гра,i.иентния вятър в този слой. Това правило се нарича правило 
н,а ведущия поток и е получено емпирично. 

Най-дълбоки·1·е извънтропични циклони в северното полукъл
бо се наr-людават обикновено в северните части на Атлантичес
кия и Тихия океан. Наблюденията показват, че средно цикло
ните са повече през зимата, отколкото през лятото; в северното 

полукълбо отношението е 2 : 1. 
Извънтропичните и тропичните циклони се отличават не са

мо по различните географски райони, където се формират; меж
ду тях има и сериозни структурни различия. И в двата случая 
вихровото движение има един и същи характер, но обла с гта, зае
та от него, има чувствителни различия. Тропичните циклони имат 
значително по-малки размери (диаметър в развит стадий 500-
700 km), а налягането в центъра им е много по-ниско. Това оз
начава, че хоризонталните барични градиенти в тях са по-големи, 
което определя и много по-голямата скорост на вятъра, достига

ща понякога ураганна сила (до 100-200 km/h). Трябва да се 
има пред вид обаче, че не всеки тропичен циклон. представлява 
ураган.; само някои от тях, при благоприятни условия се пре
връщат в урагани. Физическите механизми на това превръщане 
досега не са изяснени напълно, Може да се счита установено 
обаче, че основен източник на енергия за тропичните циклони е 
топлината, отделена при процесите на влажна конвенция в тро

пиците, водещи до образуване на купести облаци. Затова такива 
циклони и особено ураганните се формират само над тези части 
на океаните, където температурата на водата е по-висока от 26°С, 
което обезпечава огромно изпарение.*) 

Общо взето, добре са известни районите, където най-често 
възникват тропични циклони, превръщащи се в урагани. В север
ното полукълбо те възникват в Карибско море (от юли до ок
томври), в Индийския океан - в Арабско море, в Тихия океан -
близо до Филипините, Калифорния и Мексико. Характерно е, че 
те се ра-звиват в определени райони в двете полукълба, но вина
ги в ивицата 5-25° северна или южна ширина. Опитът показва, 
че те никога не възникват в 5-градусовата ивица около екватора 
и не преминават през екватора от едното в другото полукълбо. 
Това говори, че е необходимо да съществува забележима хори
зонтална компонента на силата на Кориолис, без която началното 
им завихряне е невъзможно (вж. гл. XIV). 

Голям практически интерес представлява прогнозата за пре
местването на тропичните циклони и особено на тези с ураган
на сила. За целта има разработени някои метода, а в сила е и 
п_равилото на водещия поток. Обикновено обаче траекторията им 

* В Арабско моое изпарението достига 10-15 mm воден стълб на 
денонощ1-1е в някои сезони, а в тропичните части на Атлантическия океан 
в спокойно време, то е около 5 mm на денонощие. 

480 



е много сложна и не се поддава на прогноза. Затова в застраше
ните райони се правят непрекъснати наблюдения с ИСЗ и самолети. 

Кинетичната енергия на тропичен ураган с диаметър около 
700 kш по пресмятанията на Рил създава мощност около 
1,5.1013 J /s, т. е. тя е изключително голяма. Налягането на вятъра 
върху повърхност 1 ш2 при скорост 50 ш/s е около 2,5 тона, а при ско
рост 100 m/ s - 1 О тона. От тези цифри е ясно голямото разрушително 
;п:ействие на тропичните урагани. Наред с вятъра особено опасни са и 
гигантските океански вълни в крайбрежните райони, образувани от 
вятъра и следващи преминаването на циклона. Едновременно със 
силния !3ЯТЪР падат и изключително интензивни валежи. Съвмест
ното действие на изключителните скорости на вятъра. валежите 
и океа·нските вълни води до големи материални и човешки загуби. 

Разпределението на вятъра и валежите в тропичните цикло
ни не е равномерно. Най-големи скорости се наблюдават обикно
вено в тилния десен квадрант, гледано по посоката на движение

то. Облаците и валеж11те се разпределят във вид на спирала 
(фиг. 16,10). При това в централната част на циклона се наблюда
ва зона на изключително спокойно време, наречена „око на бу
рята". То има диаметър в развит тропичен ци <лон до 300 km, а 
в ураганите - до (0-65 km. Заградено е със стена от мощни 
СЬ с височина над 10 km. В зоната на „окото" се наблюдават 
само тънки облаци. Затова на неговите граници интензивният ва
леж внезапно спира, небето частично се прояснява, а скоростта 
на вятъра намалява до 20~25 km/h, а понякога и до нула. Об
разно казано, ,,окото на бурята" представлява огромен облачен 
„ амфитеатър" ( фиг. 16, 11 ). Образуването на тази спокойна зона 
се обяснява с наличието на равновесие между силата на барич
ния градиент, центробежната и Кориолисовата сила. Зад негови

те граници първата сила преви

шава останалите две и затова 

въздухът се движи в посока 

към центъра, издигайки се по 
.,стената" от облаци около „око
то" и спускайки се в него. То
ва води до адиабатно загрява
не на спускащия се в „окото" 

въздух. В ниските слоеве близо 
до центъра голямо влияние оказ

ва центробежната сила поради 
големите скорости и голямата 

кривина на траекторията на въз

душните частици. С това може 
Фиг. 16,10. Спътникова фотография би е свързано оттичането на въз
на ()блачността в тропичен циклон дух към периферията в ниските 
слоеве, което също усилва низходящите течения в, ,,око

то на бурята''. 
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С тези низходящи течения е свързано и друго същес_твено 
различие на тропичните циклони от извънтропичните. Дока'т'о по
след1:1ите са области на крупномащабни възходящи течений, то 
централните области на тропичните циклони са заети от низхо
дящи движения. Затов_а вътре в „окото" температурата е по
висока от околната, като извън него тя или е постоянна, или. 

бавно се понижава към центъра. Най-големи температурни гра
диенти се наблюдават на границите на „окото" на циклона. Тези 
градиенти нарастват с височината. Следователно температурното 
поле в тропичен циклон има кръгова симетрия около центъра на 

циклона за разлика от асиметричното температурно поле на из

вънтропичните циклони. 

Ако тропичен циклон навлезе в умерените ширини и се при
ближи към фронт, може да се получи регенерация на циклона, 
като неговото по-нататъшно развитие става вече по схемата на 

фронтален извънтропичен циклон (вж. § 4). При отсъствие на 
фронт и излизане на тропичния циклон на сушата, той об~-,:кнове
но бързо се запълва поради намаляване на изпарението и увели
чение силата на триене. 

Тропичните циклони са един от най-интересните метеороло
гични обекти, за които може дълго да се говори. По-нататък оба
че ние ще съсредоточим вниманието си върху изв_ънтропичните 

циклоriи, защото те влияят съществено върху времето в умерени

те ширини. 
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фиг. 16,11. Вертикален разрез на тропичен аи клон с облачн остта (защрихова
ните области) и движенията на въздуха (със стрелки) 

2„2 ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРА НА ИЗВЪНТРОПИЧНИТЕ 
И СУБТРОПИЧНИТЕ АНТИUИКЛОНИ 

/ 

Антициклоните обикновено И!\,lаТ по-големи размери от цикло
ните. Положението на центъра им не може да се определи точ
но, защото в цялата централна област има приб,1изително еднак-
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в о налягане с най-честа стойност 1025-- 1035 mbar. Най-голямата 
измерена досега стойност е 1083,8 mbar в гр. Агата - СССР, 
през 1968 г. 

Вятърът при земната повърхност в антициклоните образува 
вихър с ' посока по часовниковата стрелка в северното полукъл
бо (в южното - обратно) с доп1:лнителна компонента от центъ
ра към периферията (фиг. 16,12). Затова в антициклоните и свър
заните с тях барични долини съществува дивергенция (разходи
мост) на теченията и низходящи движения в централните области 
над големи райони. Но това са фронтолитични фактори, защото 
намаляват хоризонталните градиенти и изпаряват облаците. 

Фа ,ктът, че в антициклоните или не се наблюдават фронто
в е, или те са размити, води до много по-голяма еднородност на 

температурното поле близо до земя1а в сравнение с циклоните. 
Но все пак хори зонтална температурна нееднородност съществу

ва като резултат от циркулацията. В предната (източна) ' част 
ветровете са с голяма с~верна компонента (вж.фиг. 16,12) и за
·гова въздухът тук е по-студен от този в тилните части. Във 
височина в тропосферата антициклоните са по-топли от ци~ло
ните поради низходящите течения в тях. 

Преместването на антициклоните става об~кновено от N W 
към S Е, рядко от N Е към S W (ултраполярна ос), като и за 
тях важи „правилото на водещия поток". 

Линии на фронт могат да минават само по периферията на 
антициклона или да пресича>r неговия гребен перпендикулярно на 
оста. Фронталната повърхност (слой) над граничния слой може 
да се разполага понякога . и в централните части на антициклона, 

но по-характерно за антициклоните се явява образуването иа ви
сок инверсион ~ н слuй (фиг.16,13). 

Написаното дотук се отнасяше главно за извънтропичните 
антициклони. Върху картите за разпределение на средното на
лягане за месец или сезон и почти върху всички синопт11чни 

карти се наблюдават и т. нар. субтропични антициклони. Това 
са много мощни по вертикалата и затова бавно подвижни барич
ни системи. Наблюдават се в субтропичните зони между шири
на 20 и 40° на дuете полукълба. Имат удължена форма по парале
лите. В топлото полугодие те се наблюдават само над океаните, 
а по-топлите континенти са обхванати от относително ниско на
лягане. В студеното полугодие субтропичните антициклоки про
явяват тенденция към сливане със студените антициклони на 

умерените ширини, разположени над континентите. Въпреки че 
през топлото полугодие тези антициклони са по-дискретно раз

прtделени, те се простирзт значително по на север (до около 40°), 
01колкото през студеното, когато са по-компактни (по-близо един 
до друг), но достигат до ширини 25-27°. Независимо от годиш
ните колебания . на налягането в тези райони, ре,зултат от мусон
ните изменения на циркулацията (вж. rл.XVII), субтропичните анти
циклони съществуват през цялата година и затова формират 

483 



.,,субтропичната зона на високо налягане" От 
екватора започват типичните ветрове за ниската 

тази зона към 

тропична тропо-

сфера, наречени пасати. · 

Фиr. iб,12. Схема на токовите линии 
(означени със стрелки) в антициклон 

в северното полукълбо 
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фиr. 16,13. Схематичен вертикален 
разрез през млад (развиващ се) ци
клон и млад антициклон. Пунктира

ните линии определят фронталните 
слоРве, които над антициклоните 

обикновено се появяват като висока 
инверсия 

§3. ВЪЗНИКВАНЕ НА ИЗВЪНТРОПИЧНИТЕ ЦИКЛОНИ 
И АНТИЦИКЛОНИ 

По този принципен въпрос на синоптичната метеоролгия има развити 
много теории, но нито една от тях не дава изчерпателен отг0вор. Тук ще 
запознаем ·читателя, макар кратко и описателно, с техните основни пос
тановки. 

До 20-те години на нашия век господствуващи били конвективната, 
1,~еханичната и ви,хровата теория. Първата имала най-много привърже
н,щи и по същество се заключава до изложения в rл. XV термичен меха
низъм за изменение на налягането над топъл и студен център. Но така 
може да се обясни образуването само на термичните циклони и антицик
лони, които имат слабо развитие и следователно местно · значение. 

Синоптичният опит показва, че преобладаващата част от циклоните, и 
то главно дълбоките и големи по площ циклони в студеното полугодие, са 
фронтални образувания. Затова около и след 1920 r. норвежката школа 
метеоролози Бьоркнес, Сулберr и Бержерон поставят началото на вълнова
та теория за възникване на циклоните. Теоретично тя е обоснована от 
видния съветски хидродпнамик и метеоролог Н. Е. К:очин. 

В атмосферата винаги действуват фактори, които предизвикват вълно
ви движения от различен мащаб. Едни от тях водят до образуване на устой
чиви вълни, чиято амплитуда не се мени с времето, а други-до образуванt; 
на неустойчиви вълни с нарастваща с времето амплитуда. Съгласно вълно
вата теория фронталните повърхниыи при достатъчна температурна и ветро
ва разлика от двете им странм също изпитват вълнообразни движения. Въл
новите колебания с малки дължини на вълните (л) затихват, но според К:о
чин, когато л надхвърли 500-1000 km, амплитудата им се увеличава с време 
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то, което ВJди до пълно завихряне. Когато амплитудата на дадена фронтална 
вълна започне да расте, приземната линия на фронт а се деформира ; ·студе
ният въздух се вдава в топлия, а топлият надтича студения по посока на дви

жеиието. Оформя се началото на топъл сектор по фронталната вълна, чий
то връх е в мястото на най-голямото отклонение на фронталната линия 
към страната на студения въздух (фиг. 16, 14). 

Теоретично се показва, че наличието на топла и студена адвекы;ия: от 
този вид води до падане на приземното налягане около върха на топлия сек

тор, кое10 се усилва и от динамични причини (пренос на вихър на скорост
та и др.). Това изменение в полето на налягането още повече отклонява въз
душните потоця при земята и вследствие действието на Кориолисовата сила 
води до сбразуване на огромен вихър със съотвепrите топлµ и студени учас
тъци по основния фронт. 

Вълновата теория дава обяснение преди всичко на началния стадий 
на възни1<ване на циклоните (и то само фронталните), без да обяснява из
цяло тяхната еволюция. Затова още с появата и започва нейното усъвършен
ствуване. 

ОсновЕ•н стимул за това е натрупването на нови опитни факти, особено 
t:J/eд поя8ата на картите на високата . барична типоrраф'ия. Това позволи
ло да се въвецат нови понятия като: планетарна фронтална зона, струй.ни 
течения, дълги вълни и др. Посредством емпиричните резултати от Михел 
и Шерхаг след 1932-1934г. е развита идеята, че под делтата на ВФЗ едно
значно става падане на приземното налягане (циклогенез), а под входа на 

ВФЗ-повишаване на налягането (антициклогенез). Този емпиричен резултат 
за връзката между изменението на приземното налягане и сходимостта (входа 
на ВФЗ) и разходимостта (делтат~:) на изохипсите е известен като диверzен
тна теория. Тя се потвърждава статистически в 60-70%от случаите. 

По-нататъшно развитие на въпроса представлява адвективно-дuна
.мичната теория, развивана след 1939 r. от съветските метеоролози Поrос
я.н и Табаровски. Те разглеждат локалните изменения на налягането при 
земята като резултат от адвективни и динамични причини. Първите се обу
славят от температурн;:~та адвекция във височина, а вторите-от нестационар

ността на атмосферните движения, т.е. натрупване или оттичане на въз
дух в даден район._ Динамичният фактор се проявява най-силно в зоните на 
сходимост и разходимост на изохипсите на картите АТ. Според тази теория 
образуването на циклон става по следната схема: наличие на добре изразена 
ВФЗ (не е задължително наличието на приземен фронт)-нарушаване стаци

Фиг. 16,14. Схема на фронталната въл
на върху приземната карта - начало 

на образуване на циклон 

онарността на атмосферните движе
н и я-падане . на налягането и въз

н икванР. на циклонална циркулация

вълнообразно огъване на фронта 
под влияние на тази циркулация. 

Тази теория е пс-Jбща (отчита пове
че фактори) и по схема е обратна 
на вълновата теория, която счита, 

че за циклогенеза е необходимо на
личието на приземен фронт-възник
ване на фронтална вълна-наруша
ване на нейната устойчивост, т. е. 
стацион арността на атмосферните 
движения-пад:1не на налягането и 

образуване на циклон във върха на 
топлия сектор. 

Засега най-обща е хидродина.мичната теория. Нейна теоретична основа 
е уравнението за вихъра на скоростта за изчисляване локалните изменения 

на налягането при земята. Поради необходимостта от допъJ1нителни знания 
тук няма да се спираме на тази теория, като имаме пред вид, че нейните ,с

нови се дават в курсовете по динамична и синоптична мет~оролоrня. Ще 01бе 
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11ежим само, 'le посо<Jеноrо уравнение дава възможност да се опете влия

нието на попи всички известни фактори, водещи до изменение на призем
ното налягане. Затова на него се базират част от съвременните '!Ислени схеми 
за прогноза на баричното поле. Разбира се, и хидродинамичната теория не 
дава завършен отговор на поставения въпрос. Надеждите в това отноше
н ке са отправени към бъдещото усъвършенствуване на познанията ни за 
атмосферните процеси, отчитани в числените модели за прогноза на времето. 

§4. ФАЗИ В РА::ВИТИЕТО НА ЦИКЛОНИТЕ 

И АНТИЦИКЛОНИТЕ И ВРЕМЕТО ПРИ ТЯХ 

Независимо от наличието на различни теории за възник
ване на циклоните и антициклоните общо е мнението, че по-на
татъшното им раззитие (еволюция) преминава през няколко из
вестни етапа. Класическата схема за последователните етапи (фа
зи) в развитието на циклоните е дадена още в 1922 г. от Бьорк
нес и Сулберг. Те са следните: 

1. Стэдий вълна на циклона, т.е. възникване на вълново 
смущение по основен фронт (или по ВФЗ). 

2. Стадий на млад циклон. 
3. Стадий на оклюдирал циклон, т.е. около фазата на неговото 

максимално развитие. 

4. Стадий на пълна дисипация (запълване) на циклона. 
Този жизнен цикъл на циклона има продължителност от 3 до 

7 денонощия, т. е. това не са мигновено създаващи се и изчез
ващи обекти в атмосферата, а определен режим (вид) на атмосфер
на циркулация,който достига максимално развитие и след това 

се разрушава за определен интервал от време. 

fl 

-----{ 
~------Z 

Фиr. 16.15. Несмутено поле в стационарен фронт (а) и циклон в стадий на 
вълна (6) 

J - токова ЛflНИЯ в сту.и,ения въздух, 2 - линия на стационарен фронт, 3 - токова линия в 
топлия възр.ух 

Стадият в&лна или в&лново смущение започва тогава, кога

то са налице необходимите условия за локално понижение на на

лягането при земната повърхност. Синоптичният опит показва, че 
фронталните циклони възникват обикновено по студените или 
топлите участъци на бавноподвижни основни фронтове или в 
близост до ок.11юзионната точка на съществуващ вече зрял циклон, 
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когат,о тази точка е ,цалеч от центъра на последния (регенерация 
на щ11:<лона). Този стадий започва с наличието на устойчива област 
на понижение на налягането в някоя част на почти стационарния 

фронт (фиг. 16,15 а) и с появата на вълна с топъл и студен участък 
(фиг. 16,15 б и 16,16). 

Във вълновия стадий предната част на зараждащия се цик
лон е обикновено под делтата на ВФЗ, където има дивергенция 
на те'ченията във височина и падане на налягането при земята. 
В тилната част на вълната се наблюдщза усилваща се адвекция 
на студен въздух, а в челната част - адвекция на топлина. То
ва води до бързо повишаване на налягането зад студения учас
тък на основния фронт и бързо понижение - в центъра и пред 
топлия участък. Така стационарният основен фронт се изостря и 
добива характер на студен и топъл фронт в отделни участъци. 

~~ес,U,н 
~ ,,1) /,:;? JzщJyx 

Фиг. 16, 16. Деформация на фронталната повърхност в о6ластта на зараждащ 
се циклон 

Началото на стадия на млад циклон се характеризира с на
растване броя на затворените изобари (през 5 mbar) в циклона 
при земята, катоУ. налягането в центъра значително се понижава, 
а баричният градиент расте. Като правило циклонът в този ста
дий е ниско барично образувание, т. е. наблюдава се в ниската 
тропосфера. Той е твърде краткотра_ен и продължава не повече 
от едно денонощие. През това време студеният и топлият учас

тък на фронта все повече се приближават, т. е. оформя се доб
ре изразен топъл сектор, а системата от течения зад и пред ли

нията на фронта ясно се разграничава (вж. фиг. 16,3 и 16,17). 

Фиr. 16, 17. Пространствен модел на млад циклон с ясно разграничаващи се 
топъл сектор и ветрова система 

Посоката на преместване на младия циклон твърде точно се 
подчинява на „нравилото на водещия поток". 

В младия цик.rюн се отделят три зони, които рязко се раз
личават по условия на времето. 
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а) Зона пред топлия фронт, т. е. предната и централната 
част на студения сектор на циклона. Времето се опредедя от 
~оплия фронт с обложни валежи от облачната сис-rема Ns-Ai 
-Cs-Ci, особено в близост до центъра на циклона. 

6) Зоната зад студения фронт, т. е. тилната част на студе
ния сектор. Времето тук се определя от студения фронт с по
ройни валежи от дъжд или град и гръмотевични бури, свързани 
с мощните СЬ особено през Jiятото. От тези об.лаци през зимата 
се наблюдава обилен свеrовалеж. 

в) Зоната на топлия сектор между студения и топлия фронт. 
Времето се определя от топлата въздушна маса, която най-често 
е влажна и устойчива. Тук през лятото над сушата в зависимост 
от влажността и устойчnвостта на топлия въздух може да се 
наблюдава както малко облачно, така и облачно време, даже и 
гръмотевични бури. През деня, ако има облаци, те са купести. 
През зимата над сушата в топлия сектор се наблюдава плътна 
облаuност от типа St и Sc, а понякога адвективни мъгли и ръмеж. 

Максимално развитие на циклона се, достига в стадия на 
оклюдиралия циклон. Той вече е добре изразено барично обра
зувание и във височина. При земната повърхност се характери

зира с голям брой затворени изобари. От сливането на студения 
и топлия фронт се появява и оклюзионен фронт (вж. фиr. 16,4 
б, в, z). Това во;щ до постепенно стесняване на топлия сектор 
при земята и издигане на топлия въздух във височина (вж. фиг. 
16,18). Така топлият сектор се измества към южната периферия 
на цик,юна, -а издигнатият топъл въздух докосва земята едва в 

оклюзионната точка. Ясно е, че в този стадий циклогенетичните 
фактори постепенно отслабват своето действие, тъй като цикло
нът достига максимално развитие. Наблюдава се намаление на 
хоризонталните термични и барични градиенти, а целият циклон 

Фиr. 16, 18. Пространствен модел на оклюдирqл циклон 

постепенно става област на положителни барометрични тенден
ции, т. е. на ръст на налягането. ВФЗ намалява своята интензив
ност и се премества в южната топла част относно приземния 

център. 

Времето се определя от оклюзионния фронт, който обединя-
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ва чертите на топлия и студения фронт, като през лятото преоб
ладават тези на студения, а през з,~мата - на топлия. 

Стадият на дисипация или на стар циклон е заключителен 
в жизнения му цикъл, ако не се получи регенерация. Опитът 
показва, че най-бързо се запълват циклони, които бързо са се 
задълбали, и, обратно - бавно задълбалите се бавно се запълват. 

В запълващия се циклон фронтовете се размиват, плътната 
валежна зона са разпада на отделни петна, условията на времето 

постепенно се изравняват във всички сектори, докато циклонът 

изчезне като самостояте,пен обект. В началото на то3и стадий 
целият циклон е обхванат само от оклюзионен фронт, а след то
ва последният се размива и изчезва (фиг. 16,19). При това цик
лонът изчезва първо при земята, а във височина, където се е 

появил по-късно, изчезва по-късно. През стадия на дисипация ця
лата циклонална област е обхваната от ръст на налягането при 
земята. След стесняването на топлия сектор и ликвидирането му 
при земята циклонът постепенно бива обхванат от студен въздух, 
т. е. става термично еднороден. Във височина се наблюдава ана
логична еволюция на термичното поле. Следователно в края на 
жизнения си цикъл циклонът е еднородно студено образувание. 

От изложеното е ясно, че всеки циклон се заражда като 
вълна и изчезва като вихър. Затова една от задачите на теория
та е да даде количествено описание на процесите, времето и 
мястото на прехода от една форма на атмосферни движения в 
качествено нова, пример за което са възникването и еволюция

та на циклона. 

fl7Ql<Obtz 

АШ({JЦ 

Фиг. 16, 19. Напълно оклюдирал циклон (а), размит оклюзионен фронт (6) и 
ликвидиране на фронталната вълна и изчезване на циклоналния вихър при зе

мята (в) 

В еволюцията на антициклоните се разглеждат също някол
ко стадия: млад антициклон, зрял антициклон и стадий на диси

пация. Без да се спираме подробно на тях, ще посочим само 
типичните черти на времето. 

Времето в антициклоните се определя от факта, че фронто 
ве в тях не могат да съществуват; такива преминават само в 
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неговата южна периферия, далече от центъра. Посочихме вече 
че причина .за това е дивергенцията на теченията, която ликви-, 

дира температурния контраст в преходните зони. За ликвидира
не на облачността спомагат и низходящите течения, които доми
нират върху огромните територии, заети от антициклоните. Макар 
и с малки скорости (.--.,cm/s), тези наредени крупномащабни дви
жения водят до адиабатно загряване на спускащия се въздух и 
следовате.ТJно до изпарение на облнчните капки. Те създават още 
и и11версиите на слягане в антиuиклоните, които са допълнителна 

пречка за развиtие на облачността (фронтална или вътрешнома
сова). 

Поради тези причини, докато циклоните са носители на об
лачно и валежно време, в областите, заети от антициклоните, при 
отсъствие на други влияния времето е малко облачно, дори ясно 
и безвалежно. Това е особено добре изразено през лятото, кога
то отсъствието на фронтове и на благоприятни условия за раз
витие на вътрешномасова конвективна облачност води до типично 
антициклонално време - ясно или малко облачно със слаб вятър; 
облаците са от типа кумулуси на хубаво време (Си humilis). 

През зимата времето също трябва да бъде безоблачно. Но 
поради радиационното охлаждане на въздуха в ниските слоеве на 

атмосферата много често се формират устойчиви приземни инвер
сии. Те водяг до увеличаване влагосъдържанието на въздуха• в 
тези слоеве, вследствие на което се образуват мъгли и ниска 
(инверсионна) облачност. Тази облачност обаче е тънка (десетки 
до няколкостотин метра) и над нея времето е безоблачно и слън
чево. Затова в такива периоди през студеното полугодие, когато 
в котловинните полета има мъгла или ниска облачност, времето 
в планините е слънчево и почти тихо. 

Очевидно е, че валежи в антициклоните не трябва да се наблю
дават. Само понякога при голяма влажност от ·1 ънката инверсионна 
облачност може да се наблюдава слаб ръмеж. В периферията на 
антициклоните обаче, където се осъществява преход от време в 
антициклон към време в циклон, т. е . има фронтове, често има 
обJ1ачност от типа Ci, Cs и даже As, Ns и се наблюдават валежи. 

,. \., § 5. ПОНЯТИЕ ЗА J<PA ТКОСРОЧНА ПРОГНОЗА 
НА ВРЕМЕТО 

Прогнозата на времето е частен случай от общия проблем за нау,rно 
предвиждане на природните и обществените процеси. Естествено е, че колко
то по-сложно е дадено явление или процес, колкото повече са причините и 

условията, които влияят на неговото възникване и развитие, толкова по-труд

на е неговата прогноза. В този смисъл прогнозата на времето се отнася към 
най-важните. но същевременно и най-сложни проблеми на съвременната на
ука. Причината очевидно се състои в изключително сложните процеси и явления, 
които се развиват в атмосферата и които са подложени на многостранни вът-
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• 1 
решни и външни влияния. Хората познават само малка част от тях и затова 
все още· не е възможно да се даде точен отговор за бъдещото развитие на 
време10. От друга страна, познаването на бъдещwте прояви на времето позво
лява да се подобри планиранеrо на производствената, културната и др. дей
ности на човечеството, да се реализират -големи икономии на средства и труд, 

а в някои случаи -да се зап азят значителни материални ценности и животът 

на много хора. Затова независимо от несъвършенството на съвременните ме
тоди за прогноза на времето такива се правят и ще се правят, както се 

правят и в редица други сфери на човешката дейност, макар да са също 
несъв1,ршени и недостап,чно точни! Трябва да се има пред вид също, че за 
отделни човешки дейности е доста1ъчно да се направи правилна прогноз:1 само 
на отделни метеорологични елементи, а не на времето като цяло. Поради това 

в много случаи, когато прогнозата може да бъде незадоволителна за Qбикно
вения консу\lатор, тя може да бъде много полезна за някои отрасли, защото 
е отразила правилно бъдещото състояние на интересуващ rи метеорологичен 
елемент. Така например обикновеният гражданин рядко се интересува от дол
ната граница на облаците или от минималните температури; от тях обаче за
виси регулярността на полетите на самолетите или може да се предпазят 

много растения от късните пролетни или ранните есенни мразове. 

Съвременната метеорология има най-големи успехи в областта на кратко
срочните прогнози на времето с обхват до 24 часа, максимум до 3 дни. За

· това тук ще засегнем именно тяхг По-лоша сбъдваемост (около 60-70 %) 
имат дългосрочните прогнози за месец или сезон въпреки тяхното голямо зна

чение. Последните години са период на интензивни изследвания върху фи
зическата същност и математическите проблеми на тази задача, което немину
емо ще довед1:: до още по-големи успехи в прогнозата на времето с различна 

продължителност. 

Посочихме вече, че най-същес1 вените изменения на времето се осъщест
вяват вследствие преместването на въздушните маси, атмосферните фронтове, 
цикловите и антициклоните , т. е. тези непериодични изменения на времето 

са резултат от циркулациоhни фактори. Но тези изменения се влияят също 
от поглъщането и излъчването на радиация, от процесите на турбулентен 
топло- и влаrообмен между подложната повърхност (суша или океан) и атмос
ферата или между разли'lни слоеве на последната, т. е. времето изпитва 

влиянието и на трансфор.мациоющ фактори. Върху проявите на времето 
оставят сериозен отпечатък и ороzрафските фактори, свързани със земния 
релеф. Всички тези времеобразуващи фактори действуват едновременно и ca j 
взаимно свързани, което води до голямо разнообразие в проявите на време
то през различните части на денонощието, месеците или сезоните и в разли'!

на райони от земното кълбо. В това се състоят и най-сериозните трудности 
при прогнозата. -

Понастоящем най-важни методи за прогноза са синопmи'lният метод, 
който е класически-, и хидродинаJtu'lНИЯm метод, който се развива бързо в 
последните години. В основата на всеки от тях лежи ясната, макар и опростена 
представа за физическата същност на предсказваните явления. Прогнозата се 
разделя на 9бща 11роzноза на полетата !jД_ наляга_нето и. _движенията 1.! атмо
сферата и по-детайлна прогноза на цели~ сложен комплекс от изменения на 
температурата, облачността, валежите, мъгмпеJD;р· -

Синоптичната прогноза започва със съставяне и анализ на синоптичните 

карти -приземни и на баричната топография, обикновено АТ8: 8 , АТ;00 
АТ500 , АТ300 и от1 ggg,отнасящи се за минали момеН'lи от време. Основнат~ 
задач,1 на този етап е да се определяr граниuите на въздушните маси (r. е. 
атмосферните фронтове) и основните барични систеш1, които определят вре
мето н:ц големи територии. Същесrвено е да се определи н фазата, в която 
се намират циклоните и антициклоните, за да се). изrрадн представа за тяхна-
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та еволюция в близките часове(краткосрочна прогноза). Това се прави чрез 
сравне!'ше с предидущите карти и съпоставяне на приземните карти с картите 

на баричната топография т. нар. височинни карти (принцип на историческа
та , последователност и 1римерност на анализа) . Посредством физическа екс
трщr.олация и редица емпирични правила се определя бъдещото движение на 
синоптичните обекти. Следователно прогнозата на времето започва с негова
та диагноза. Целта на анализа е да се определи в какво ба рично образувани е 
и в коя негова част ще се намира в бъдещите часове районът на прогнозата. 
Това и климатич ните (средни) особености на метеорологичните еле
менти позволяват да се направи конкретна и поддетайлна прогноза н а времето. 

Така например, ако интересуващият ни район ще се намира близо до цен
т1ора, в областта на студения фронт на млад циклон, то през лятото може 
.1ta се даде прогноза за развитие на купесто-дъждовна облачност с поройни 
валежи и гръмотевични бури, особено в следобедннте часове и в планинските 
райони. 

Хидрrэдинамичният .метод за прогноза започва с т . нар. обе1Сmивен 
анализ за интерполация· на стой ностите на метеорологичните елемеRти в ре

гулярна мрежа от точки върху земната повърхност. Тази мрежа е необхо
дима за пресмятане чрез крайни разлики на производните на тези елементи 

и замества нерегулярната (неправилно разположена) реална мрежа от станци и. 
Хидродинамичната прогноза се осъществява чрез решаване на основната сис
тема уравнения на хидро- и термодинамиката на атмосферата (включва урав
нения на движение, на приток на топлина, влага и др.) или на уравнения, 
производни от тях. Поради непреодолени досега математични трудности 
обикновено се решава опростена система уравнения, пренебрегвайки несъще
ствените в някои случаи сили и членове. Реализираните на ЕИМ решения 
дават представа за измененията на полетата на метеорологичните елеме юп 

близо до земната повърхност и във височина, които ще настъпят за опреде
лен период от време. Получените приземни и височинни прогностични карти 
позволяват да се правят заключения за положението и еволюцията на основни -
те синоптични обекти и свързаните с тях изменения на времето СледователнG 
вторият етап 01 хидродинимичната прогноза има много общо с този пр н 
с:шоптичната. 

Хидродинамичният метод за прогноза все още играе помощна роля къ~f 
синоптичния метод. Той позволява да се прави по-успешна прогноза на мете
орологичните полета във височина. Синоптичният метод е по-успешен за 
прогноза близо до земната повърхност, защото синоптикът разполага с по
обширна информаuия (за фронrовете, облаците и валежите , неустойчивостта , 
климата на района идр.), която все още не е въведена изчерпателно в чис
лените схеми за прогноза. Несъмнено е обаче, че бъдещето пр11надлС'жи на 
хидродинамичната прогноза, която ще помага все по-успешно на синоптика 

(без да го измести изцяло), позволявайки му да отч~те, и при това количест
вено, все повече времеобразуващи фактори. 

В заключение ще приведем някои оuенки, от които ще се добие представа 
за приблизителната сбъдваемост на краткосрочните (денонощни) прогнОJИ на 
времето. 

По официални данни на Хидрометuентъра на СССР в 30-те години сбъд
ваемостта на краткосрочните прогнози била около 60 %- Във втората половина 
на 40-те години, когато след войната метеорологичната и аерологична наб
людателна мрежа се подобрява с откриването на нови tтанции в Европа и 
другите континенти и се усъвършенствуват уредите и методите за наблюдение, 
сбъдваемостrа нараства до 70-76 %, за да достигне в началото на 50-те години 
77-79 %- Сега сбъдваемостта на тези прогнози за различни райони на земнотv 
кълбо се колебае в граниuнте 84~86 ¾- Повишението в последните години е 
резултат от използуването все по-шvроко в синоп.ичната практика на резул

татите от числени методи за прогноза, като прогностичните полета на геопо

тенuиаJ:а, темпср;:~турата, вятъра, ве~:ти~алните (ст и~ноптичен rv:ащаб) скоро
сти на въздуха, които позволяват прибли знтелно да се оuенява обла чността н 
да се п~, есмята очаква11 ИliT в~леж . Все сtце обаче не ~:сже да се очаква много 
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ви'сона сбъдваемост на краткосрочните прогнози на времето, защото числените 
м~тоди засега не винаги могат да дадат предсн~ва за бъдещи резки изменения 
в полето на налягането, за въэникването на нови атмосферни вихри и за круп

ни преобразования на атмосферната циркулация. В тях все още недостатъчно 
точно се отчита в.~иянието на планините върху синоптичните обекги, което 
трудно се взема пред вид дори и само качествено и в синоптичния метод. С 
оглед на последното можем да считаме, че сбъдваемостта на прогнозите за на
шата страна е към долната граница иа посочения интервал, като имаме пред 

вид сложния релеф на Балканския полуостров . 
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ГЛАВА XVII 

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

Този въпрос подробно се разглежда в курсовете по клима
тология. Поставяйки го тук на кратко обсъждане, ние целим 
да демонстрираме нагледно връзката между полетата на различ

ните метеорологични елементи. Средната структура и свързаност
та на тези полета е необходим увод къ\1 въпросите на общата 
атмосферна циркулация, които ще обсъдим в следващата глава. 

§ 1. РАЗПРЕДЕЛЕiИЕ НА СЛЪНЧЕВ-\ТА РАДИАЦИЯ 
ПО ЗЕ'1.НАТА ПОВЪРХНОСf ПРИ ОТСЪСТВИЕ 

НА АТМОСФЕРА 

За да намерим това разпределение, е необходимо да изчис
лим сумарната слънчева радиация, която получава 1 cm2 от 
земната повърхност, например .за денонощие, · през различните го

дишни времена, предполагайки, че в атмосферата не става никак
во· отслабване на радиацията. При тези условия измененията с 
времето и пространството на слънчевата радиация се определят 

от чисто астрономични фактори, като въртенето на Земята около 
Слънцето, наклона на оста и относно плоскостта на еклиптика
та и денонощното и въртене. Същевременно ние знаем вече, че 
при преминаването си през атмосферата слънчевата ра;щация 
търпи известно отслабване вледствие поглъщането и разсейване
то на част от нея. Независимо от това обаче това идеализирано 
разпределение е полезно, защото определя главните особен ости в 
хоризонталните полета на другите елементи. В действителност 
това е разпределението на радиацията на горната граница на 

атмосферата. 
Характерна черта на интересуващото ни разпределение е не

говата неравномерност в пространството и времето. Това се дъл
жи на известния факт, че Земята в течение на годината описва 
около Слънцето елиптична орбита, която лежи в плоскqст, наре
чена еклиптика. За наблюдател, намиращ се на Земята, движе
нието изглежда, обратно, т. е. Слънцето се движи около Земята 
и за една година описва голям кръг на небесната сфера, съвпа
дащ с еклиптиката. Известно е, че плоскостта на еклиптиката не 
съвпада с тази на земния екватор; ъгълът между тях е 23 °26' 43". 

\ 
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Движейки се по еклиптиката, Слънцето пресича плоскостта на 
земния екватор на 21 март, преминавайки от южното в северното 
полукълбо (пролетно равноденствие). След това то се издига все 
по-високо (от гледна точка на наблюдател в северното полукъл
бо) и на 22 юни се намира на максималната височина 23°26'43" над 
екватора (лятно слънцестоене). После отново се снижава, като 
пресича екватора на 23 септември ( есенно равноденствие) и се спу
ска най-ниско на 22 декември (зимно слънцестоене). ~При това 
движение се изменя не само наклонът на слънчевите лъчи спря

мо различните части на земната повърхност, но и разстоянието 

от Земята до Слънцето, както и продъJ1жителността на деня, 
което води до 1):олебания в количеството паднала радиация. 

За да определим количеството слънчева радиация Q, получе
но от 1 cm2 хоризонтална повърхнсст в течение на едно деноно
щие при отсъствие на атмосфера. е необходимо да решим ин
теграла 

( 1, 1) 

където ±t0 е времето от изгрева и залеза· на Слънцето· до ис
тирското пладне, определени от уравнението 

(1 ,2) sin hs =sin ср sin о +cos ср cos о C(?S tt) t0 =0. 
Последната формула е известна от астрономията. В нея hs е 
ъгловата височина на Слънцето над хоризонта, ср - географската 
ширина, а о - деклинацията на Слънцето (неговата ъr лова висо
чина над плоскостта на земния екватор), която в течение на го-

дината се мени в интервала ± 23°26'43". Величината tt)= 
2

; е 
ъr лов ата скорост на въртене на Земята около оста и с период 
Т, а tt) t - часовият ъгъл, като времето t се отчита от обяд, за
щото стойността t\J t=O, т. е. t=O съответствува на с.реда та на 
интервала ( - tt) t0, + tt) t0), следователно на истинското пладне -
момента, когато Слънцето преминава през меридиана на дадено
то място и инсолацията достига максимум. Интересно е да от
бележим, че решението на уравнение ( 1,2) относно cos tt) t0 показ
ва, че t0 зависи само от географската ширина ср и деклинацията 
на Слънцето 15 (годишното време). 

В (1,1) величината Е' е потокът слънчева радиация върху 
произволна повърхност. Ако с Е означим този поток през пер
пендикулярна площ, за хоризонтална повърхност върху шющите 

АВ и АС.пада един и същи поток и Е'. АС=Е. АВ (фиг. 17,1). 
Понеже АВ=АС . cos Zs= AC . sin hs, имаме 

(1,3) E'=Ecoszs или E'=Esinhs, 

където Zs = 90 - hs е ъгълът, наречен зенитно отстояние на 
Слънцето. 
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За определеност на вели 1:шните Q и Е, които характеризират 
количеството радиация върху 1 cm2 хоризонтална площ, когато 
Слънцето се намира на произволно разстояние r, удобно е и тук 
да използуваме известната ни вече 1 величина "слънчева констан-

/ 
1 

Фиг. 17,1. Връзка между nотока слънчева радиация над перпендикулярна 
и хоризонтална спрямо слънчевите лъчи площ 

та" Е~, която въведохме в rл. IV. Тя характеризира к6личество

то електромагнитна слънчева енергия върху перпендикулярна 

площ 1 cm 2 на горната граница на атмосферата при средно раз
стояние Земя-Слънце r0• Като имаме пред вид, че потокът ра
диация през двете концентрични сфери с радиуси r0 и r, в цен
търа на които е Слънцето, е еднакъв*, можем да напишем ра
венството 4.tr2 Е'=4тт r2 Е. От него следва, че E=E"lr2

1
, където 

о о о 

r1 = r;r0 е относителното разстояние Земя-Слънце, измерено в 
единици r

0
• 

За да получим сумарния поток за едно денонощие Q в 
явен вид, необходимо е да заместим в интеграла (1,1) Е' с Е: 

посредством (1,3) и E=E;lri. Използувайки още (1,2), получаваме 

+(i)fo 

(1,4) Q==-E: f (sinq:,sino+cosq:,cosocoswt)dtlri. 

-ffifo 

Понеже о и r1 в течение на денонощието се менят незначи
телно, то считайки ги постоянни, след използуване на равенство
то dt = (T/2,r:) dw t от (1,4) получаваме окончателно 

wt0 

(1,5) Q= Ei т2 2f sinhs dw t= 
r 1 тt: 

о 

* Различна е плътността на този поток върху двете сфери, т. е. коли
чеството радиация върху единица площ, например 1 cm2• 
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1440 
1t 

в* 
----f-(w t0 sin r.p sin о+ cos r.p cos о sin w t0), 

rl 

къдетоQ се получава в cal /cm2 • 24h; T=24h=1440min е про 
дължителността на денонощието. 

Тази формула заедно с формула (1,2) показва, че Q зависи 
само от r.p и о. По нея може да се пресметне потокът радиация 

Фиг. 17,2. Денонощни радиационни суми в зависимост от географската ши
рина на ,, мястото и дължината на Слънцето ).(). се измерва по еклиптиката, 
а мо же да се изчисли от уравнението siп 6 = siп s siп л, където е е ъгълът на 
на кло на н а еклиптиката спрямо екватора, а - деклинация на Слънцето). 

в cal/cm2 за денонощие, който пада върху 1 cm2 хоризонтална 
площ за всяко r.p и всяко о (т. е. за всеки ден от годината). Резул
т.1ти от такива пресмятания са дадени на фиг. 17 ,2 и таблица 
17, 1. 

Таблица 17,1 

Денонощни суми на слънчев~на радиация при отсъствие 
на атмосфера (cal/cm~ за денонощие) 

- ~ 1 о [О 

1 

20 

1 

30 

1 

40 

1 

50 

1 

60 1 70 
1 

80 

о 1 

Лятнu 
слънце-

стоене 814 900 964 1005 1022 1020 1009 1043 1093 
(а-23°27 1) 

Зимно 
слънце-

869 756 624 480 стоене 327 181 51 о о 

(а-23°27 ' ) 
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Ако пресечем сложната повърхност на фиг. 17,2 по отделни 
паралели (cp = const), ще добием представа за годишния ход на 
денонощните радиационни суми. За характерни географски ши.
рини това е направено на фиг. 17,3," където вместо по дължина
та на Слънцето л изменението на Q се:дава по месеци. 
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Фиг. 17 , З. Годишен ход на потока слънчева радиация (cal /cm2 за д енонощие) 
на различни географски ширини при отсъств1-1е на атмосфера 

От фиг. 17,2 и табл. 17, 1 се виждат следните особености: 
В близката зона до екватора, ограничена примерно между 

15° с. и ю. _ ш., денонощните суми имат два ],\'\аксимума и миниму
ма в годишния ход. На екватора най-големите денонощни суми 
се наблюдават в дните на равноденствието. Затова и най-топ;ште 
месеци в -;-рапичните и екваториалните области са март и сеп
тември, тъй като температурата на въздуха се определя преди 

всичко от прихода на слънчева радиация. /j екваториалн11те ши

рини се наблюдава също относително малка разлика между мак
симумите и минимумите на · денонощните суми, поради което тук 
са малки и годишtfите колебания на температурата. 

За извънтропичните ширини е характерен друг годишен ход 
на денонощните радиuционни суми с един максимум и един 

минимум. С увеличаване на ширината разликс1та между максимал
ните и минималните денонощни суми се увеличава, като най
голямата амплитуда на тези колебания се наблюдава в полярни-

. те области. Тук, зад полярния кръг (cp ;:;; 66°33'J, в зимното полу
годие Земята изобщо не се облъчва от Слънцето, като периодът 
на непрекъсната полярна нощ се увеличава към северния полюс, 

достигайки до 179 денонощия. Затова пък през летния период 
на северното полукълбо поради бързото увеличение на продъл
жителността на деня денонощните суми за северните ширини 

бързо нарастват, · като още в средата на май стават по-големи 
от екваториалните. Това е така до началото на август. Естестве
но е да очакваме, че ходът на температурата в северните райони 
ще аависи от посочените особености на инсолацията. Действител-
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но тук се наблюдават най-големите годишни амплитуди на тем_ 

пературата (вж. § 2). 
На табл. 17, 1 се виждат следните допълнителни особености. 

Наред с основния полярен максимум на денонощните суми на 

инсолация в деня иа лятното слънцестоене има и втори макси

мум, равен на 1022 cal/cm2 за ден(jнощие, разположен на около 
40° с. ш. Той се обяснява с доста голямата височина на Слънце
то и с по-голямата продължителност на най-дългия ; ден на тези 
ширини в сравнение с ширини 20-30° (табл. 17,2). 

Таблица 17,2 

Продължителност на най-дългия и най-късия ден за различни 
географски ширини (за полярните ширини е взета пред вид и 

рефракцията) в часове и минути, а за q, ;;:; 70° с. ш. - в денонощия 

Ширина, ~ 1 о 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50 1 W 1 . 65 1 
66

• 
5 

1 
7о 

Най-дъ- 121100' 12h35' 13h13' 13h56' 14h51' 16h09' 18h30' 21h09' 24h00' 65 
лъr ден 

Най-къс 
ден 

12h00' 11h25' JQh47' lQhQ4' .9hQ9 ' 7h51' 5h30' 2h51' 

Ширина, ~ 1 
80 

1 

90 

Най-дъ-
лъr ден 

134 168 

Най-къс 
ден 

о 

В деня на лятното слънцестоене имат място и два миниму
ма в денонощните суми на инсолация - близо до екватора и вто
ричен на 60° с. ш. Първият от тях се обяснява със сравнително 
неголямата продължителност на най-дългия ден, а вторият - с 
относително малката височина на Слънцето нац хоризонта. В по
ниските ширини височината на Слънцето е още по-малка, нd де
нонощните суми нарастват поради бързо нарастващата продъл
жителност на деня (до 24 часа). 

От разглеждането на денонощните радиационни суми се виж
да също, че от зимата към лятото съществено се изменя разли

ката в облъчването на полярните и екваториалните райони. Мак
сималното различие в притока на топлина от радиацията между 

тези ширини се наблюдава през зимата; през лятото това разли
чие рязко намалява. В съответствие с това трябва да се очаква 
аналогично поведение в годишния ход на градиента на темпера

турата екватор- полюс близо до Земята. През зимата той трябва 
да бъде голям, а през лятото - малък. Това на свой ред трябва 
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да води до усишн1не на меридионалния обмен на въздух през 
зимата и до неговото отслабване през лятото. Тези явления дей
ствитеJiно се н'lблюдават, както ще видим в следващите пара-
гр1;1фи. . 

Тази картин а на разпределенито на денонощните радиацион
ни суми се отнасяше за северното полукъJiбо. В южното полу
кълбо тя е аналогична, като има само някои коJiичествени раз
личи я. 

Описаното теоретично разпределение на слънчевата радиация 
прм отсъствие на атмосфера, или все едно на нейното фактичес
ко разпределение на горната граница на атмосферата, определя . , 
т. нар. соларен КJiимат на Земята.С него обаче могат да се обяснят 
само общите черти на земния климат, защото реалната картина 
на разпределението на радиационните суми на земната повърх

ност е твърде различна от теоретичната. Както знаем вече, при
чина за това е наJiичието на атмосфера. 

§ 2.РАЗШЕДЕЛЕНIШ НА НАЛЯГАНЕТО НА МОРСКОТО НИВО 
И ВЯТЪРА ПРИ ЗЕМНАТА ПОВЪРХНССТ 

Отличителна черта на баричното поле за цялото земно кълбо 
е ясно изразеното зонално разпределение* на атмосферното наля
гане на морското ниво с редуване по паралелите на зони на по

вишено и понижено налягане. Идея за тази зоналност ни дава 
фиг. 17,4, на което е дадена средната стойност на наля rаЕето по 
някои от меридианите. Вижда се, че около екватора съществува 
зона на ниско налягане, наречена екваториална долина или де
пресия. От нейните две страни към север и юг налягането се 
увеличава и достига един от максимумите си на около 30-40° 

с. и ю. ш. Това е субтропичният 
пояс на високо налягане. На север 
от него налягането отново нама

лява до около 60-70° с. и ю. ш., 
като намалението е особено рязко 
в южното полукълбо. Тази област 
някои наричат субполярна зона 
на ниско налягане. След нея, към 

ornbar 
1020 

10f0 

1000 

9go'-----c::::-:=:-:"'::-::':-:!--!--'-_,_-'-~tл полюсите налягането отново се 
з~юwюо•юw~нr ' 

Фиг. 17,4. Меридионално измене
ние на средното налягане на морс

ко ниво 

увеличава, макар и по-слабо. Та-
зи средна картина, получена от 

многогодишни данни, търпи изве

стни промени в отделни години и 

през отделните сезони. Промени
тt се изразяват в преместване на север или юг на посочените 

зони, в усилване или отслабване на екстремумите, но общият 
характер (зоналността) се запазва. 

* Зоналността в разпределението на кой да е метеорологиqен елемент 
ознаqава, qe негс,зите изолинии/ (изобари, изотерми и др.) са у(шоредни на 
парал ел.ите. 
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Фиг. 17,5. Средни изобари през януари и главни фронтове през зимата. Фронтове: 
1 - арктичен (антарктичен), 2 - полярен (на умерените„ шириш~), 3 ~ тропичен, 4 - преобладаваща посока на ветровете в зонспа 

на тяхната ех одимост 
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Фиг. 17,6. Средни изобари през юли и главни фронтове ПР=З ляrого. Условните означе1шя са, както на 

фиr. 17,5 



. Това се вижда и от картите на изобарите на средното наля
гане на морското ниво, дадени на фиг. 17,5 и 17,6. Те дават 
представа за средното барично поле в два типични месеца - яну
ари и юли. На тях · допълнително са означени местоположението 
на климатичните (главните) фронтове, . дефинирани вече вгл. XVI, 
и основните зони на сход11мост на усреднените ветрове. Тези две 
фигури демонстрира! взаимната свързаност между полетата на 
налягането и вятъра, които, от друга страна, определят местопо

ложението на главните фронтове. 
Фигури 17,5 и 17,6 потвърждават тнърдението за зоналност в 

разпределението на налягането на морското ниво. Разбира се, 
зоналността на полето е по-подчертана в южното полукълбо, къ
дето земната повърхност е по-еднородна (главно скеани). В се
верното полукълбо, където съотношението между сушата и оке
аните е 61 : 39, дори в средното поле на налягането се чувствува 
континенталното влияние, водещо до нарушение на зонатюстта. 

Характерната зоналност в разпределението на налягането 
позволява да се отделят повече или по-малко изразени екстремал

ни зони в хоризонталното поле на налягането, които вече посо

чихме в коментара към фиг. 17,4. От тях най-добре изразена е 
субтропичната зона на повишено налягане, която относително 
добре се вижда през различните сезони, а даже и на ежедневни
те синоптични карти. Тази зона не е непрекъсната, а се състои 
от отделни антициклони. Нейни постоянни, целогодишни състав
ни части са: в Северното полукълбо - Азорският антициклон в 
Атлантическия океан и Хавайският антицик.~юн в северна7.а част 
на Тихия океан ; в южното полукълбо - Южноатлантическият, 
Южноиндийският и Южно тихоокеанският субтрощ1чен антицик- • 
лон. Разбира се, въпреки добрата изразеност на субтропичната · 
зона на високо налягане в двете полукълба нейната устойчивост 
е все пак относителна. Тя търпи както сезонни колебания, така 
и колебания с по-къс период. Сезонните колебания се изразяват 
в това, че субтропичните антициклони през топлото полугодие са 
добре изразени само над океаните, а континентите са обхванати 
(вследствие прегряването им) от относително по-ниско налягане. 
В студеното полугодие антициклони се развиват и над студени
те континенти* в умерените ширини, които проявяват тенденция 

към сливане със субтропичните антициклони. Така тази зона на 
високо налягане се разширява и става по непрекъсната през зимата. 

Късопериодичните колебания на субтропичните антициклони 
се проявяват .в тяхната систематична регенерация, - т. е. те перио

дично отслабват и след това се усилват. Последното е резултат 
от откло11ението на антициклоните, .които възникват в западния 

лренос на умерените ширини, към тропиците от силата на Кори-

* Например С ибирският, Канадският и Австралийският зимен анти-
11 11клон . 
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олис ; те проникват в тропичната зона и усилват съществуващи
те там основни антициклони, с които се сливат. 

Както се вижда от фигурите 17,5 и 17,6, със субтропичните 
антициклони са свързани сравнително устойчиви барични гради
енти, насочени към екватора. Затова в екваториалните периферии 
на тези антициклони в ниската тропосфера възникват устойчиви 
въздушни течения с преобладаваща източна компонента, наречени 
пасати. Тяхната посока съ0тветствува твърде добре на направ
лението на изобарите в субтропичния антициклон, с който са 
свързани. Така например в североизточната част на Тихия и 
Атлантическия океан посоката на пасатите е североизточна, в 
централните части - източна, а в западните - югоизточна. 

· И:юбщо обаче най-добре изразените пасати в северното полу
кълбо са североизточните, а в южните - югоизточните. В тази 
зона над слоя на триене, до няколко километра височина, както 

видяхме в гл. II, преобладават източните ветрове и в двете полу
кълба. 

Въпреки относителната устойчивост на пасатното течение , 
тъй като то е свързано със субтропичните антициклони, колеба
нията на последните водят до колебания и в пасатите. Видяхме, 
че колебанията в мощността и размерите на антициклоните за
висят от процесите в умерените ширини. Затова логич но е да 
се направи заключението, че западният , пренос в умерените ши

рини, който опредеJiя по съществен начин параметрите на субтро
пичните антицикJiони, играе важна роля и за поддържането на 

пасатите. 

ВDжна особеност на пасатната зона е, че в източните части 
на океаните (тук главно се разполагат и субтрС\пичните антицик
лони) под влияние на разходимостта на меридианите (т. нар. ши

·ротинен ефект), става дивергенция на североизточното пасатно 
течение и като СJiедствие се обазува инверсия при cJiaraнe на по
високите слоеве въздух. Известно значение за образуване на па 
сатнат". инверсия има и фактът, че в тази част на океаните па
сатното течение към екватора се движи над студени океански 

течения. Тогава въздухът близо до океанската повърхност оста
ва дълго време студен и относително сух поради намаленото из

парение. Инверсията и сухият въздух препятствуват развитието на 
купестите облаци. Появяват се само о,-делни малки облаци , наре
чени пасатни кумулуси, чиито върхове са ограничени от устой
чивия слой на инверсията. Затова в тези райони почти не падат 
валежи . Това е причината, поради която в западните крайбрежия 
на континентите в двете полукълба между ширини 20 и 30° се 
разполагат пустините, като Сахара и Намиб в Северна и Южна 
Африка, пустинята Атакама в Южна • Америка и голем~пе пустин
ни области в Западна Австралия. В източните крайбрежия усло
вията са обратни . 

С приближаването към екватора пасатната инверсия се по 
вдига, въпреки че широтинният ефект продължава да действува. 
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Това е резултат от усилването на вертикалния турбулентен обмен 
на топлина и влага над сравнително по-топлата водна повърхност. 

Нагряването и овлажнението създават или увеличават термичната 
неустойчивост на пасатния въздух, което вод1:1. до повдигане на 
инверсията, нарастване мощността на купестите облаци и поява 
на валежи. 

Приближавайки се към екватора обаче, паса1ите постепенно 
затихват, прониквайки 1J другата особена барична зона, наречена 
екваториална долина или депресия. Това е зона на конвергенция 
(сходимост) на пасатите от двете полукълба, т. е. разграничава 
техните циркулационни системи. Следователно екваториалната 
долина се характеризира със значително отслабване на скоростта 
на вятъра и конвергенция на токовите линии. Поради това в п·о
следните години, които се характеризират с все по-засилващ се 

интерес към обектите на тропичната метеорология, вместо поня
тието екваториална долина все по-често се говори за вътреutно

тропична зона на конвергенция (ВТЗК ). Разбира се, и двете по
нятия имат право на съществуване, тъй като първото е метеоро
логичен обект в полето на налягането, а второто - в полето на 
вятъра. Те са взаимно свързани и обуславящи се. 

Слабите ветрове във ВТЗК се обясняват с преобладаването 
на възходящи течения и твърде малката стойност на силата на 
Кориолис. Поради слабите ветрове тази област се нар.iча още 
екваториална зона на затишие. Това е вярно обаче само за тяс
ната ивица около екватора, заградена между ширини ±5°. По
далече от екватора увеличаващата се сила на Кориолис способству
ва за създаването на циклонално въртене на вятъра, което води 

до постепенно засилване на хоризонталните движен_ия (ветрове). 
Интензивните вертикални д.вижения във ВТЗК, които вероят

но компенсират хоризонталната конвергенция на пасатите и сти

чането на въздух, водят до развитие на мощна облачност. Пора
ди това ВТЗК най-често се локали'3ира чрез дългата облачна 
ивица, наблюдавана на спътниковите фотографии (фиг. 17,7). Ха
рактерно за нея обаче е непрекъснатото изменение с времето 
(както показват наблюденията, вероятният период е 3 денонощия) 
както по площ, така и по развитие на облачността и проявите на 
метеоролr,гичното време. Тя е ту тясна и рязка, ту широка и раз
мита, не напълно еднородна и непрекъсната по паралелите. Наб
люденията потвърждават наличието на естествена връзка между 

колебанията на ВТЗК и колебанията на .пасатите, кqито от своя 
страна се определят от измененията в интензивността и размери

те на субтропичните антициклони. 
Най-ноБите наблюдения показват, че ВТЗК обикюэвено се 

състои от две конвергентни линии - северна и южна, загражда

щи област на приекваториален „отслабен" пасат и отделяйки го 
от субтропичните пасатни ветрове. Независимо от това обаче като 
правило една от двете линии на конвергенция е главна и има 

характерните черти на ВТЗК, посочени по-горе. Във ВТЗК непре -
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късн ато става развитие на вълнови смущения, завършващи поня
когц с образуване на вихрови структури. Последните се проявя
ват върху,облачните фотографии като сложни ансамбли от купе
сти облаци, образуващи квазикръrови полета с мащаб 500- 800 km 

фиг. 17,7. Фотография на обычностга от rеостационарен спътник. Вижда се 
добре изразена вырешнотропична зона на конв~ргенция (ВТЗК), разположен а 

в ивицата между екватора и 10° N, която опасва цялото земно кълбо 

и свързани в единно поле от рэзтичащи re се наковални на съ

ставните им облаци. Наричат ги облачни групи lcloud clusfers) и 
се предполага, че са важно звен , 1 в rропичната циркулация и OAU, 
обезпечаващи интензивен вертикален обмен на топлина, влага и 
количество на движението. 

Екваториалната депресия обхваща цялото зем !-!О кълбо и 
обикновено няма ясно изразени барични центрове, ако не се смя
тат влизащите в нея сезонни южноафрикански и южноамериканс
ки летен (януари) циклон и южноазиатският летен (юли) циклон, 
който все nак е отместен доста на север от екватора. 

Оста на ВТЗК не се разполага строго по една ширина. flо
ра ди термичните различия между океаните и сушата над конти-
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нентите тя заема по-северно или по-южно местоположение от това 

в океаните. През лятото в Африка например тя е значително по 
на север от екватора, отколкото над Атлантическия океан. 

Особено важно е, че географското положение на ВТЗК се 
мени ' от сезон към сезон. Обща причина за това е зимното усил
ване йли лятното отслабване на циркулацията в дадено полукъл
бо вследствие сезонните изменения в притока на слънчевата ра
диация, във връзка с което се мени и температурната разлика 

полюс-ек~атор. Това преместване за една година средно обхваща 
широтинен пояс с ширина 20°, като най-често оста на ВТЗК до
стига до 12-15° с. ш. през юли и около 5° ю. ш. през януари. 
Причина за по-дълбокото проникване на ВТЗК в северното по~ 
лукълбо е не само по-голямата интензивност, но и по-голямото 
разширение на западния пренос в умерените ширини на южното 

полукълбо през неговата зима (юли) вследствие океанския харак
тер на ~емната повърхност. Западният пренос на северното полу
кълбо през неговата зима (януари) е с по-малка интензивност от 
този през зимата в южното полукълбо. 

По тези причини средно за годината оста, иа ВТЗК се раз
полага на около 5° с. ш., а не на географския екватор. Затова 
тази ширина някои наричат .метеорологичен екватор. По анал')
гични причини осите на субтропичните зони на високо налягане 
не са симетрични на географския, а на метеорологичния екватор 
(средно годишно на около 30° от него). 

ВТЗК като правило се разполага в о·бластта на термичния 
екватор, т. е. зоната, където температурата на земната повърхност 

(суша или океан) е максимална. Там вс,ледствие големия радиа
ционен поток топлина към повърхността има и голям турбулен
тен приток на топл~ша към атмосферата, а в океаните и изклю
чително интензивно изпарение, достигащо, както вече споменахме, 

до 5-1 О mm воден стълб на денонощие при спокойно време. 
ВТЗК е много важен елемент за времето . в тропиrшите райони: 

Тя определя годишния ход на облачноста и валежите в тях. За
това там обикновено вали само два пъти в годината, когато пре
минава ВТЗК, отдалечавайки се и приближавайки се към екватора. 

Субтропичната зона на повише 10 налягане и екваториалната 
долина са най-добре изразените екстремални зони в хоризонтал
ното по11е на приземното налягане. Останзлите зони, дефинира
ни към фиг. l 7,4, са значително по-;:лаби. Така например субпо
лярната ЗJна на ниско на 11яrане (50-70° с . и ю. ш.) е по-добре 
изразена през знмdта в съответното полукълбо (фиг. 17,5 и 17,6). 
Тьганс1 в тези об,ысти минават серии от цик.1 они, свързани с арк

тичния фронт. През лятото тази зона отстъпвэ към полюса и ста
ва СJ1або изразtна. 

На фиr. l 7,5 и 17,6 се вижда също, че околополярните об
ластн са заети от твърп,е слаби антици1<лос1и -- арктични и, антарк

тични. 
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Съпоставянето на посечените карти позволява да се в1щят 
някои сезонни изменения в атмосферната циркулация . Те се .дъл
жат главно на смяната на сезонните центрове на действие (едни 
изчезват, други се появяват) и на изменението на интензивността 
на постоянните центрове, което се дължи на сезонната смяна в 

знака и стойносnа на температурната разлика суша -- океан . В ре
дица райони сезонните изменения в полето на налягането са свър
зани с добре изnазена смяна и в посоката на преобладаващите ве
трове до противоположна. Това явление се нарича мусон. Следо
вателно мусонът е устойчиво въздушно течение, което се развива 
на общия фон на зоналната циркулация. Той обхваща големи те 
ритории, поради което се раЗ'rлежда като крупномащабно смуще
ние в тази циркулация. Мусонът възниква по механизъм, който 
е аналогичен на изложения за бризовата циркулация (вж. гл. XV), 
и затова той има посока от морето към сушата през лятото и от 

~сушата към морето през зимата. Но това означава, че разликата 
между местната (локална) циркулация - бриз, и крупномащабното 
смущение- мусон, не е само в пространствените, но и във вре

менните мащаби; бризът е явление с денонощен период, а му
сонът - с период една година. Освен това с or лед големите ма
щаби на мусонната циркулация върху нея съществено влияние 
оказва и силата на Кориолис. 

Представата за мусона като устойчиво въздушно течение не 
трябва да се схваща в абсолютния смисъл . Тъй като сезонните 
барични центрове са постоянни в климатичен, а не в синоптичен 
смисъл, непрекъснатите колебания в интензивността им водят до 
неизбежно усиJiване, отслабване и даже прекъсване в мусонната 
циркулация. 

Мусонната смяна на циркулационните процесн е н ай-ярко 
изразена в Северното полукълбо поради значителната площ на 
континентите. От общи съображения би трябрало да се 0 ·1аква , чс
мусонната циркулация в умерените ширини ще е по-интензивна от 

тази в тропиците, защото сезонните различия в нагрява нето на 

сушата и океаните в умерените ширини са по-добре изразени. В 
тези ширини обаче се наблюдава интенз·шна uиклонична дейност, 
която заедно с движението на циклоните и антициклоните, което 

е обикновено на изток, маскира проявите на мусоня. Мусоните 
изпъкват ясно само в тези райони, където има слаба фронтална 
дейност. Пример за такива райони са Далечният изток и Югоиз~ 
точна Азия. Най-устойчива мусонна циркулация се наблюдава наа: 
Индия и съседните морета. За това спомагат и наличието на суб
тропичен антициклон в южната част на Индийския океан гrрез 
лятото и неговото отслабване през зимата. Метеорологичното 
време над Индия се определя съществено от мусона. Лет
ният югозападен мусон от океана към сушат а съзщ1в3 

облачно и Вf\.1ежно време в периода юни - септември ( оr<о
ло 90% от годишната сума на валежа) с ви:::ока относител
на в ,1ажност и относително ниски за сезона температури. Зимният 
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североизточен мусон е континентален, което води до почти пълно, 

отсъствие на валежи, особено в периода декември - април. 
Мусонна циркулация с различна изразеност се наблюдава още 

над Северна Австралия и Нова Гвинея и Източна и Западна Аф
рика, Судан и др. Причината е в сезонните центрове на действие, 
които се дължат главно на термичната разлика суша - океан. 

Тук е уместно да посочим, че мусонът, както и паса1ът, са 
течения, които обхващат граничния слой (до 1-2 km височина). 
Посоката на вятъра над мусонния слой се определя от формата 
на баричното поле, т. е. от развитието на антициклон през зимата 
и циклон през лятото. Затова не трябва да се счита, че аналоrич
но на бризите и тук за затваряне на циркулацията трябва да се 
наблюдават устойчиви антимусонни течения във височина. Същото 
се отнася и за наличието на устойчиви антипасати. 

§ 3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА 
И ВАЛЕЖИТЕ ПО ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ 

При еднородна земна повърхност разпределението на темпе

ратурата по нея би било зонално с градиент, насочен точно към 
полюсите, защото ще се определя само от радиационния баланс. 
Реалното несиметрично разпределение на континентите и океани

те внася значителни изменения в зоналността на температурата. 

По същия начин влияе и топлината, пренасяна от морските и въз

душните течения. В същност 1 ова са и трите основни фактора, 
които определят характерните черти и особеностите на хоризон-

Таблица 17,3 
Средни температури (0С) в северното и южното полукълбо 

о Географска ширина, градуси 
За ця-"' " JVle c e ц лото 

"' ,: полу-
>, кълбо 
<: 

о 10 20 30 40 50 60 70 80 90 о 

t::: 

януари 26,7 26,2 22 ,2 15,0 5,4-6,3-14,8 -24,3 -29,2 -33,0 9,0 
о ЮЛИ 26,2 27,5 28,0 27!4 23,2 16 ,7 13,4 7,6 +О,7 -2,0 22,4 
:,: 

годишна Q., ., 
амттлиту-. ~ 

Cl) 
да 0,5 1,3 5,8 12,4 17,8 23,0 28,2 31,9 29,9 31 13,4 u 
суша,% 22 24 31,5 43,5 45 58 61 53 20 о 

януари 26,7 26,7 25,9 22,9 15,9 8,1 +1,9 -3,9 -10,8 - 13,5 16,4 
ЮЛИ 26,2 24,9 2 0,8 15,9 10,6 3,8 -2,9 -23,5 -39,5 -48,О 11,45 

о годишна :,:: 
:Е амплиту-

Q да 0,5 1,8 5,1 7,0 5,3 4,3 4,8 19,6 28,7 34,5 5,0 
суша,% 22 20 24 20 4 2 о 71 100 100 
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талното поле на температурата на въздуха б1изо до Земят<i! ;,. зо
налният фон се определя:от радиационния баланс, а отклонението
от другите два фактора. 

Тенденцията към зоналност и отклоненията от нея се демон 
стрират от данните на табл. 17,3. 

Средната годишна температура за цялото земно кълбо се 
приема 14,2°С, като за северното полукълбо е 15,2°С, а за · ЮЖНО
ТО - 13,3°С. Поради наличието на повече суша северното полу
кълбо е по-студено през зимата в сравнение с южното и по-топ
ло през лятото. Като цяло северното полукълбо е по-топло от 
южното. 

От табл. 17,3 се вижда, че температурната разлика екватuр
полюс е по-голяма през зимата, отколкото през лятото Така нап
ример за северното полукълбо през януари тя е 59,7 °С, а през 
юли е 28,2 °С; за южното тя е съответно 7 4,2 (юли) и 40,2 (януари). 

Това е основната причина за по-интензивната циркулация 
през зимата в сравнение с лятото на даденото полукълбо, както 

и за по-голямата интензивност на зимната циркулация на южнст J 

полукълбо в сравнение с циркулацията през зимата в северното. 
Както видяхме в § 2, последното се индикира от ВТЗК , която 
прониква по-дълбоко на север от екватора през юли, отколкото 
на юг от него през януари. Затова средногодишното положение 
на метеорологичния екватор не съвпада с географския, а е н·а 5° 
с. ш. Така се мести през годината и областта на най-високите 
температури на земната повърхност, т. е. т нар. термичен еква

тор. Той определя и преместването на областта на най-високите 
температури на приземния въздух, достигаща до 20° с. ш. през 
ю:ш и около 10° ю. ш. през януари (вж. табл. 17,3). 

Различието в континенталността на двете полукълба се виж
да и · при анализа на годишната температурна амплитуда. Така 
например на 60° с. ш. тя е 28,2°С, докато на 60° ю. ш. достига 
само 4,8°С, факт, определян от обширната суша около този па
ралел (61 °/Q) в северното полукълбо и почти пълното и отсъствие 
около него в южното. Характерно е бързото увеличение на тем
пературната амплитуда от екватора към полюса. Изключение пра
вят океанските области, които въвеждат известна аномалия в то
ва отношение (вж. подчертаните стойности на табл. 17,3). 

Твърде незначителната годишна амплитуда над екваториаJiните 
области, която е резултат от слабите годишни колебания на слън
чевата радиация (вж. § 1 ), има почти нулева стойност в океа на 
и на някои острови в него. Поради това в екваториалната и даже 
в тропичната зона понятието сезон не може да се дефинира от 
гледна _точка на промените в температурата. За разлика от уме
рените ширини, където става климатично определена и регулярна 

смяна на сезоните с оглед цикличността в стойностите на темпе
ратурата, тук вместо темперз.турата трябва да се използува цик
личността на друг ме ·теорологичен елемент; най-често това са 
валежите . · 
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Ясно е, че изсл.едването на полето на температурата на въз
духа близо до земната повърхност може д~ изяви и обясни . Реди
ца климатични особености на състоянието на атмосферата над раз
лични райони на земното кълбо. Анализът на това поле се прави 
посредством приведените към морското ниво стойности на тем
пературата, усреднени за многогодишен период и нанесени върху 

карти за разпределението на средногодишните температури или 

средните за типични зимни и летни месеци (януари и юли) тем
ператури. Тези средни карти позволяват да се направят редица 
изводи, най-важните от които са следните: 

По rrюсите на студ и топлина са разположени над континен
тите. През зимата те са в техните източни части, които не изпит
ват влиянието на по-топлите океани, разпространявано чрез за

падния зонален пренос. Така например през януари в северното 
полукълбо главният полюс на студ се наблюдава в Якутия, а 
вторичният - над Гренландия. Поради наличието на топли течения 
и изобщо на по-топлите океани в източните крайбрежия на кон
тинентите през зимата се създаваr огромни хоризонтални гра

диенти на температурата, особено над Японско и Гренландско 
море. Затова тези райони са области на особено резки смени на 
времето и силни ветрове. В този сезон разликата в температури
те между полюс-:ите на . студ в северното полукълбо и екватора 
достига до 80°С. 

Температурното поле през лятото в северното полукълбо и 
през цялата година в южното полукълбо е значително по-просто 
и еднообразно в сравнение със зимното поле на север от екватора. 

През лятото (юли) в северното полукълбо само неголяма 
област от Арктика има средни температури под 0°С и само север
ните покрайнини на Азия и Америка са с температури под 10°С. 
Интересно е да се отбележи, че в областите северно от юлската 
изотерма 10°С почти не растат гори. В този период континентите 
пак са области на затнорени изотерми, но сега те заграждат области • 
с високи температури. Това е така, защото през юли континентите 
са значително по-топли от океаните. Така например в Източен Сибир, 
където зимата е много студена, лятото е изключително топло. 

Изотермата 20°С се издига в Якутия ДО боu с. ш. и самият Якутск 
Ucp = 19°С) се оказва по-топъл от Париж и Москва. Характерно 
за топлото полугодие изобщо и в частност за юли е значително 
по-малката температурна разлика полюс-екватор, което обуславя 
и намалената ин 1 ензивност на циркулацията. 

Океанският характер на земната повърхност в южното полу
кълбо определя значително по-еднообразното температурно поле 
през цялата година. Изотермата 0°С през зимата преминава между 
54 и 62° Ю . ш., т. е. по-близо ДО полюса, отколкото през зимата 
в северното полукълбо. Независимо от това обаче тук областта 
на Антарктида е мястото с най-студения климат на земното кълбо. 
Следователно през зv.мата в южното полукълбо само е стеснена 
зоната на отрицателни температури в сравнение със северното 
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полукълбо, но полюсът на студ тук е по-рязко изразен. Това оп
ределя и наличието на големи хоризонтални градиенти на темпе

ратурата пр~з зимата, което наред с по-малкото триене над океа

ните прави з\1мната циркулация по-интензивна от тази в северно
то полукълбо. 

През лятото (януари) в южното полукълбо се формират два 
полюса на топлина - единият в Южна Африка, в пустинята. Ка
лахари, и другият в пустините на Uентрална Австралия. Тук сред
ните температури достигат 33-34°С и всяка година се наблюда
ват теМ1Ператури над 45°С. 

Дотук разгледахме главно хода на средните многогодишни 
температури на въздуха. В отделни ruдини в отделни дни са въз
можни много големи непериодични колебания на температурите, 
свързани с различни въздушни течения, т. е. с нахлувания на топ

ли или студени въздушни маси. Изучаването на причините и ме
ханизма на такива колебания е предмет на синоптичната и дина
мичната метеорология и затова тук няма да ги обсъждаме повече. 
Ще отбележим само, че при формиране климата на дадено място 
наред с притока щ1 слънчевата радиация и влиянието на разли

чията в земната повърхност вземат у"!астие и циркулационни 'фак
тори, които водят до посочените резки изменения на времето и 

стойностите на метеорологичните елементи . 
Разпределението на атмосферните валежи по земното кълбо 

е обусловено от редица фактори, най-значителни от които са 
влаrосъдържанието на въздуха и атмосферната циркулация. Зато
ва, когато се търсят причините за дадено разпределение на мно

гогодишните суми на валежите над континентите, преди всичко 

се изследва характерът на атмосферната циркулация над тях. На
блюдаваните отклонения при това в някои райони се обясняват с 
допълнителното влияние на релефа и wякои други фактори (па
сатна инверсия,· слабо изпаре){ие и др.). 

На фиr. 17,8 са дадени средните годишни профили на в2лежи
те в зависимост от географската ширина. Вижда се, че най-голя
мо количество валеж се .наблюдава близо до 5° с. ш., което се 
съгласува със средното положение на оста на ВТЗК - метеоро
логичния екватор. В субтропичните зони на повишено налягане на 
двете полукълба валежите имат минимум, по-добре изразен в юж
ното полукълбо. По-нататък, към полюсите, валежните суми до
стигат вторичен максимум в близост до субполярната зона на 
ниско налягане, в която се разполагат траекториите на подвижни

те извънтропични циклони. Този коментар и сравнението на фиr. 
17.8 с меридионалното разпределение на средно,то приземно на
лягане, дадено на фиr. 17,4, ни убеждават в съществуването на 
връзка между средното поле на налягането и това на валежите ; 
на областите на ниско налягане съответствува максимум на ва
лежите и обратно. В подкрепа на този извод могат да се посо
чат и изследванията на ня~ои автори за връзка между приземната 

конвергенция и дивергенция на теченията с валежите. В зоните 
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на конвергенция, където въздухът добива значителна възходяща 
компонента, се наблюдават максимуми на облачността и валежи
те; в лизергентните зони, където въздухът се спуска, те имат 
миниму~. Но конвергенцията на теченията е най-добре изразена 
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Фиг. 17,8. Усреднени по паралелите годишни суми µа валежите в cm/m2 : 

а) поотделно за двете полукълба ; б) общо за двете полукълба 

във ВТЗК (екваториалната долина) и в циклоните, което обясня
ва връзката между средните полета на налягането и валежите 

на фиг. 17,4 и 17,8. 
Следователно най-общото обяснение на географското разпре

деление на валежите се корени във връзката им с характера на 

атмосферната циркулация. В тропичните и екваториа;rните райони 
годишните суми на валежите и годишният им ход са свързани с 

ВТЗК ; средното положение на БТЗК определя географското по
ложение на средногодишния валежен маю:~имум, а преместването 

и -· сезонните максимуми и измененията на валежите в отделните 
райони. Разбира се, в тропиците тази проста схема се нарушава 
под влияние на пасатната инверсия (особено ,в източните части на 
тропичните океани) или мусонната циркулация. В средните и ви
соките ширини годишните, сезонн.ите и месечните суми на вале

жите се намират в тясна връзка с преобладаването на циклонич
на или антициклонична циркулация. На тази база могат да се 
обяснят и някои особености в средните годишни суми на вале
жите в тези ширини. Така например над обширната територия на 
континентите Европа и Азия годишните суми на валежите нама
ляват с отдалечаване на изток от бреговете на Атлантическия 
океан, което е особено добре изразено в равнинните райони меж
ду 65 и 50° с. ш.; в южните части на Гренландия и в Северния 
Атлантик годишната сума е около или над 1000 mm, докато в 
Лондон тя е 616 mm, в Ленинград - 522 mm, а в бли,зост до ез. 
Байкал- средно около 150 mm. Това е резултат от западния пре
нос на въздух, който преобладава в тези ширини, и на циклоните 
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и антициклоните, развиващи се в този пренос. В северното полу
кълбо най-голяма повтаряемост на циклоните има в Северния Ат
лантик и в северните части на Тихия океан, където се наблюда~ 
ват и големи валежни суми. На изток повтаряемостта на цикло
ните намалява, като намаляват и ва~ежите в районите далече от 
океана. 

С малката повтаряемост на циклоните може да се обясни съ
ществуването на пустините в Средна Азия или наличието на по
големи валсжни суми северно от 50° с. ш., въпреки че южно от 
този паралел влагосъдържанието на въздуха е по-голямо. 

Като изтъкваме главното влияние на циклоните и антицикло
ните върху разпределението на валежите, не трябва да забравяме, 
че валежи могат да се образуват не само при цикJЮнична цир
кулация. Те се образуват и в неустойчиви въздушни маси вслед
ствие термичната конвекция. В такива случаи, особено в еквато
риалните райони, могат да се наблюдават поройни валежи с гръ
мотевични бури. Върху валежите, дори и върху rодишните им 
суми, определено влияние имат и планинските препятствия. 

В заключение искаме да подчертаем още веднъж взаимната 
свързаност и обусловеност на полетата на метеорологичните 
елементи. 

§ 4. МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЕКСТРЕМУМИ 
В ПР ИЗЕМН И51 ВЪЗДУХ 

Интерес предстявляват екrтермните стойности на основните метеорологич
ни елементи близо до земната повърхносr . За да се добие по-пълна пред
става, по-долу са дадени техните най-ниски и най-високи стойности не само 
за цялото земно кълбо, но и за отделни големи райони. Данните 
са до 1973 г. Тези „световни рекорди на времето" не могат да 
се считат обаче за абсолютни ,най-малко по две причини: първо, защото 

метеорологични наблюдения в сравнително голям брой станции се правят ре
довно едва от начало,о на този век и, второ, защото тези наблюдения не са 
непрекъснати както в пространството, така и във времето. Известно е, че мре
жата от станции върху земното кмбо е М!-!ого рядка над обшиf)ните области 
на океаните, над полярните и пустинните райони. При това в ограничената по 
пространствен обхват метеорологична мреж;, от станции наблюденията се пра• 
вят не непрекъснато, а обикновено през 3 часа. Ето защо посочените по-до
лу стойности можем да считаме като рекорди на нашия век, които са регист
рирани в наличната мрежа от метеостанции. Те вероятно са били надвишавани 
преди това или ше бъдат .подобрени" по-късно. Възможно е също дори и в 
нашия век да са се получили стойности, превишаващи екстремните, но те да 
не са били регистрирани поради недостатъчно гъстата мрежа от станции или 
норади по-късното оrкриване на последю;1те в някои райони. 

И така въз основа на наблюдения-са до 1973г. могат да се посочат след
ните екстремни стойности на някои метеорологични елементи близо до зем, 
ш1та повърхноат, потвърдени от Световната метеорологична организация. За 
сравнение . ще посочим някои екстремуми и за България. 

1. Атмосферно налягане, приведено към морското ниво: 
а) PmaxJdl083,8 mbar в rp. Агата, СССР; 
б) Pmrn=874,0 mbar в точка от Тихия океан с координати 19° с. ш; 

и 135° и. д; ( .окото• на та,йфуна Ида) 
2. Т~мпература на въздуха; 
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а) Тшах=58°С в Ел Азизиа, Либия; 
б) Т шin=-88,3°C в станция Восток, Антарктида; 

в) най-висока средногодишна т.емпература 34, 4°С в Далол, Етиопия; 
r) най-голяма температурна амплитуда 101,7°С във Верхоянск, СССР; 
д) най-висока 1емriература на водната повърхност 35,6°С в Персийския 

за.чив; 

е) за България - Т max=43,5°C (Садово, Вършец, Бойчиновци), Т mio 
=-38,3° (Трън, 1947 r.) . 

3. Скорост на вятъра : 
а) най-голяма моментна скорост на вятъра близо до земята в отделе11 

порив, равна на 416 km/h:::, 1 )5,5 m/ s, е измерена на 12. IV. 1934r. 
в nланищ~та Вашингтон, САЩ ; 

б) най-голяма средна скорост за 5-минутен интервал, равна на 338 
km/ h:::, 94ш/s, е измерена същия ден в същата станция. 

4, Сумарно количество валеж Q за определен период: 
а) за 1 минута Qmax = 31,2 mш/ш2 в Юниънвил, Мериденд, САШ., на 

4. VII. 1956 r.; 
6) 3а 12 чacaQmax=l340mm/m2 в Белоув, Маскаренски о-ви, Тихия 

океан; 

в) за 24 часа Qmax=l870 шш/ш2 в Килаос, Маскаренски о-ви; 

r) за 7 дни Qmax=4110 mrn/m2 в същата станция; 
д) за 1 месец Qmax = 9300 mm/m2 н 9Чераnуни, Индия (юли 1861 r .) ; 
е) за 12 месеца Qrnax=26461 mm/m2 в същата станция (VIII. 1860-

VJI. 1861 r.); 
ж) най-голяма средногодишна сума на валежа 11 684 mm/m2 (1912-1945 

r.) в Кауай, Хавайските о-ви; 
з) за България най-голямата средногодишна сума 1177 mm/m2 има 

Черни връх ; тази величина варира от 443 mm / m2 (Балчик) до 
800-900 mш/m2 в п~анинските райони. Qmax за 24 часа, равно на 

342 mm/m2 , е измерено във Варна 21. VIII. 1951 г.; 
и) най-ниската средногодишна валежна сума в света, равна на 0,8mm/m2 

е измерена в Арика, Чил~. Пак в Чил~;, rp. Икуик, са набдюдава
ни 14 последователни години без валеж ; 

к) в 325 дни средногодишно вали дъжд в Бахиа Фелик, Чили; 
л) най-тежкото rрадово зърно 1,9 kg е измерено в Казахстан, СССР, 

5. Най-големР.ят за една година брой часове със слънчево греене, 4300 h, 
има в Сахара (1 година има средно 8760 часа). 

6. Най-големият средногодишен брой на дните с гръмотевични бури, 242 
дни, има Кампала, Уганда. В Богор, Индонезия, за периода 1916-1919г. 
средногодишно е имало 322 такива дни. 

7. Най-високата океанска вълна, 34 m, е била наблюдавана на 6 .II. 1933r, 
в Тихия океан. В Атлантицеския океан най-голяма височина, 20,40m, 
е измерена на 12. IX. 1961 r. 

8. Айсберг, достигнал най-близо до екватора, е наблюдаван в района на 
Южния Атлантик (26° ю. ш., 26° 3. д. - на около 1200 km западно от 
Рио де Жанейро). 
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ГЛАВА XVIII 

ОБЩА АТМОСФЕРНА ЦИРКУЛАЦИЯ 

§ 1. ДЕФИНИЦИЯ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Терминът "обща атмосферна циркулация" (ОАЦ) се разбира 
различно от различните автори. За едни от тях това е някакво 
усреднено по времето състояние на атмосферата, където са съх
ранени всички географски особености от локален характер. За 
други - това е състояние на атмосферата в даден момент (гло
бално по своите размери), при което климатичните колебания 
обуславят измененията на времето: Понякога за ОАЦ се говори · 
като за , набор от някои сшtоптични особености на атмосферната 
циркулация, проявяващи се постоянно или почти постоянно и 

включващи такива обекти като вътрешнотропичната зона на кон
вергенция, струйните течения, болшинството полустационарни 
циклонални и антициклонални центрове и мусоните. В някои 
случаи под този термин се разбирит количествените статисти
чески характеристики на циркулацията. 

Освен нееднозначното определение на термина ОАЦ посоче
ните дефиниции, макар че имат съществено теоретично значение, 
не са подходящи за целите, които си поставя настоящият учеб
ник, а именно да даде първа, най-обща представа за процесите 
и явленията, изучавани в метеорологията. В този' смисъл изглеж
да по-ясно и достъпно определението за ОАЦ като съвкупност 
от основните (в крупномащабен, г.1юбален план} въздушни . тече
ния в тропосферата, стратосферата и меоосферата, благодарение 
на които се осъществява хоризонтален и вертикален обмен на 
големи мас1:1 въздух. Към основните крупномащабни движения се 
отнасят въздушните течения, обусловени от температурната раз
лика между различните географски ширини и преди всичко от 
тази разлика между полюсите и екватора. Към тях се отнасят 
също и струйните течения, циркулацията на въздуха в циклони
те и антициклоните, пасатите и мусони.те. Напоследък се счита, 
,че важно звено в тропичната циркулация, а следователно и в 

ОАЦ представляват облачните групи (cloud clusfers), които раз
,гледахме в § 2 на гл. XVII. Всички посочени течения и обекти 
.са основни, защото играят важна роля във формирането на вр~
мето и климата на земята. Движенията с по-малък мащаб, като 
шквал, смерч, бризи, планинско-долшши ветрове и др., имат мест
JЮ значение и макар че са ха,актерни за определени географски 
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райони, не могат да окажат съществено влияние на режима на 

OAU. Напротив, тези малки по-мащаб движения се нарушават 
("подтискат") от крупномащабната циркулация или се зараждат 
под нейно влияние ( смерч, шквал и др.). 

Като се посоuва, че основните крупномащабни движения са 
обусловени от температурните различия между различните ши
рини, не трябва да се абсо;rютизира тази представа. Това озна
чава OAU да се разглежда огран_ичено като топлинна машина, 
движенията на въздуха в кс-ято се стремят да отстранят топлин

ните различия между източниците на студ и източниците на топ

лина. Физическите закони, посредством които може да бъде да
дено обяснение на OAU, са значително по-сложни и недостатъч
но изя~нени досега Затова в много от теоретичните изследвания 
се разглежда идеализирана атмосфера, т. е. атмосфера, еднород
на по своя състав, заобикаляща земно кълбо с гладка еднород
на повърхност и привеждана в движение от източници на топли

на, които не се изменят с времето и в пространството. Подобно 
опростяване на задачата води понякога до качествено вярна, но 

далеч не точна характеристика на състоянието на реалната атмо-

сфера. · . 
Проблемът за обяснение на циркулацията даже на идеализи

рана атмосфера се усложнява от наличието на адвекция, т. е. 
пренос на полетата на скоростта и температурата, от самото по

ле на скоростта. Тъй като движението не е наредено, различните 
участъци от адвективните полета се преместват различно и зато

ва общата картина се деформира. Това води до голямо разнооб
разие. във формите на циркулацията и до рядко наблюдавана те н 
денция към повторение. От математична гледна точка процесът
адвекция се описва от нелинейните членове на основните урав
нения. 

При и1учаването на OAU поради недостатъчните данни за 
теченията във високите слоеве на атмосферата главно внимание 
се отделя на тропосферата и ниската стратосфера, особено на 
тропосферата, където се развиват процесите, които определят , 
времето. Недостатъчните данни не могат да се компенсират по 
друг начин, защото метеоролозите са лишени от възможността 

да провеждат лабораторни опити и експериментални работи, по
добни на тези, които широко се използуват във физиката. 

Понастоящем крупномащабните атмосферни процеси с~ из
следват с хидродинамични, синоптични и статистически методи. 
Една от най-важните задачи на тези методи е определянето 
на количествените връзки между циркулацията и условията на 

подложната повърхност, постъпващата радиация, обмена на топ
лина, влагата, количеството движение и др. 

Хидродинамичните изследвания са насочени главно към раз
работка на теории за атмосферните процеси. Тази задача дос
татъчно изчерпателно е поставена още в 30-те години в работи
те на Н. Кочин и К. Росби. Сериозни приноси в нея внасят по-
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късно И. Кибел, Е. Блинова, А. Обухов, Дж. Чарни, Н. Филипс 
и др. Съвременната изчислителна техника позволява успешно да 
се провеждат числени експерименти и да се създадат теоретични 

модели на ОАЦ, като се премине от решение на линейни задачи, 
характерни до 50-те години, към решение на нелинейни и неста
ционарни задачи. 

Наред с развитието на хидродинамичните методи за изслед
ване и числените методи за прогноза се модернизираха и сино

птичните и статистическите методи, които започнаха да се при~ 

лагат и при изучаване на ОАЦ. • Интересите на синоптиците-метео
ролози не се ограничават вече само със синоптични и мезометео

рологични обекти (атмосферни фронтове, облаци и др.), но за
сягат и въпросите на макроциркулацията в атмосферата в грани
ците на полукълбата и даже в по-глобален мащаб. В тези изсле
двания почти винаги се използуват методите на математическата 

статистика. Синоптико-статистическите методи позволяват също 
да се получат количествени зависимости между различните ком

поненти на циркулацията, да се опреде:rи ролята на отделните 

фактори, оказващи влияние върху измененията на ОАЦ, да се 
изучат статистическите свойства на метеорологичните полета, за
кономерностите в развитието и смяната на типовете макроцирку

лация, да се открият връзки между полетата на налягането, гео

потенциала и вятъра в различните слоеве на атмосферата по вер
тикалата. С тяхна помощ се водят изследвания по циркулацията 
в тропич~ите и екваториалните области или се търсят връзки на 
ОАЦ ~ космическите и геофизичните явления. 

Използуването на синоптико-статистически методи се налага 
от математическите и изчислителни трудности за точното реше

ние на уравненията на хидро- и термодинамиката на атмосферата, 
както и вследствие недостатъчните знания за основните физичес
ки процеси, определящи ОАЦ. Същевременно с решение'rо на за
дачата за количествено определяне влиянието на различните фак
тори върху развитието на крупномащабната циркулация е тясно 
свързан и проблемът за дългосрочна прогноза на времето и мо
делиране на климата, а също и търсенето на възможности за 

изкуствено въздействие на атмосферните процеси с оглед подоб
ряване на времето и климата. Това обаче засега не · може да се 
реши само с цамощта на хидродинамичния метод, тъй като 

вследствие принудителните опростявания не е възможно точното 

!3Ъзпроизвеждане на развиващата се циркулация: в реалната атмо

сфера. Създаваните модели обикновено отразяват само някои ней
ни свойства. Не по-малко важно е да се има пред вил,, че из
ходните метеорологични данни, използувани при решаването на 

едни или други зздачи, не притежават необходимата точност и 
освен това са недостатъчни за изучаване циркулацията над цяло

то земно кълбо или даже за северното полукълбо. Грешките на 
изходните данни при пресмятане бъдещите полета на метеоеле
ментите бързо нарастват, особено при пресмятания във височина. 
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Разбира се, усъвършенствуването на методите за наблюдение и 
повишаването точността и обхвата на данните непрекъснато ще 
се отразяват благоприятно върху изясняването на проблема. За 
да се премине обаче сегашната граница на предсказуемост на ме
теорологичното време (10-15 деноlющия),необходимо е да се усъ
вършенствуват съществуващите физически модели на крупнома
щабните процеси. 

Независимо от изложената постановка на нещата понастоя
щем може да се счита общоприето, че при задачите от глобален 
мащаб циркулацията трябва да се определя като някаква изгла
дена картина на теченията на въздуха, от която са изключени 

движенията на системи от мащаба на от делните купести облаци 
или групи от тях, на атмосферните фронтове и др. Тяхното вли
яние обаче не може да се пренебрегва. Затова обикновено се по
стулира, че статистическите характеристики на движенията от 

по-малък мащаб могат да бъдат описани чрез параметрите на из
гладената циркулация независимо от това, че нужната за тази 

цел формула или ме1од може все още да не е установенс1. Taкtt 
достигаме до един от актуалните въпроси на съвременното моде

лиране в метеорологията - за параметризацията на движения

та от по-малък мащаб в крупномащабните модели. Разбира се, 
тук няма да обсъждаме този въпрос, а насочваме вниманието на 
читателя към изгладените средни полета на отделните метеоро

логични елементи, в това число и на вятъра, обсъдени накратко 
в гл. XVII. Те са база и за посочване на някои общи особености 
на ОАЦ. 

§ 2. ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ОАЦ 

Основните закономерности на ОАЦ се явяват отражение как
то на общите свойства на атмосфера'J а, така и на действието на 
тези сили, които определят нейното движение. Някои характерни 
особености на ОАЦ вече бяха посочени в предишните глави II, 
XVI и XVII, но тук ще разгледаме този въпрос по-общо. И така 
основните закономерности на ОАЦ (по А. С. Зверев) са следните: 

1. По-големи скорости на ,хоризонталните движения в срав
нение с вертикалните в крупномащабните процеси (и = 10 m/s ; 
v = lO m/s; ,zv = l cm/s)/ . 

2. Преобладаване на зоналните (по паралелите) въздушни 
течения над меридионалните. 

3. Преобладаващ вихров характер на атмосферните движе
ния, често в съчетание с вълнови движения. 

4. Нестационарност на атмосферните движения. 
5. Изменчивост на въздушните течения при преход по вер

тикалата от слой в слой и неравномерно разпределение на кине
тичната енергия както във вертикално, така и в хоризонтално на

правление. 
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6. Сезонни изменения в . интензивността и посоката на въз
душните течения. 

Първата закономерност на ОАЦ се обуславя от факта, че 
движенията на въздуха се осъществяват в полето на силата на 

,тежестта, където вертикалната компонента на силата на барйi~ния 
градиент практически се уравновесява от силата на тежестта. 

Втората закономерност отразява общата тенденция в разпре
делението на областите на високо и ниско налягане в съответ
ствие с географското положение на основните области на студ 
и топлина (Вж. гл. XVII), като е свързана и с влиянието на вър· 
тенето на Земята. 

В тропосферата средно преобладават хоризонтални барични 
градиенти, насочени от тропиците (области на топлина) към по
люсите (области на студ), което под влияние на отклоняващото 
действие на земното въртене обуславя преобладаването в тропо
сферата и ниската стратосфера на западни ветрове в умерените 
ширини. Разбира се, в редица случаи на определени височини 
меридионалната циркулация може да преое'ладава над зоналната. 
Меридионални течения се наблюдават главно там, където се раз
полагат високите гребени и долини или високите циклони и ан
тициклони (по западната и източната им периферия). Тази законо
мерност се изразява и в ориентацията по паралелите на високата 

планетарна фронтална зона, с която са свързани струйните тече
ния. Известно е обаче, че допълнителните източници на топлина 
и студ, като например свързаните с континентите и океаните, 

усложняват картината на ОАЦ. 
Третата закономерност е резултат от сложното взаимодей

ствие на атмосферата с подложната повърхност, а също и от 
взаимодействието между съседнит,е въздушни течения. 

Освен планетарните циклонални и антициклонални вихри 
(вж. гл. 11) в атмосферата се наблюдават и вихрови движения с 
по-малък пространствен мащаб. Такива са извънтропичните цикло
ни и антициклони, тропичните циклони, смерчовете и др. Всички 
те имат вертикална ос на въртене. Към вихрите с хоршюнтална 
ос се отнасят местните циркулации от типа на бризите и планин
ско-долинните ветрове, роторните вихрови образувания на подве
трената страна на планински препятствия и др. 

Някои автори разглеждат вихровите движения като проява 
на турбулентното движение на атмосферата с различни мащаби. 
Те отнасят циклоните и антициклоните към макротурбулентните , 
движения. 

Вече има добре обосновани хипотези, че вихровата форма на 
крупномащабните движения, която е резултат от въртенето на 
Земята, е присъща не само за атмосферата и хидросферата, но 
и за литосферата, разбира се, с несравнимо по-малки скорости. 
Такива и много други разглеждания водят до изграждането на 
нов общ клен от физиката, наречен zеофизи чн.а хидродинамика. 
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Разбира се, атмосферните вихри имат някои съществени отличия 
от подобните им движения в другите сфери на Земята. 

Освен вихровите движения на атмосферата са свойствени и 
вълнообразните движения с най-различни мащаби. Тук се отна
сят гравитационните вълни по вътрешни за атмосферата раздели
телни повърхнссти като тропопауза, фронтални слоеве, инверси
онни слоеве и др. Колебанията на частиците въздух в този слу
чай са във вертикална плоскост и приличат на морското вълне

ние. За 0AU интерес представляват крупномащабните вълнови 
системи. Такива са сJТабо проучените приливно-отливни движения, 
открояващи се във високата атмосфера; вълновите колебания на 
планетарната висока фронтална зона с дължина на вълната 
)..,__, 103 km (вълни на Росби), които характеризират вълнообраз
ните изменения на въздушните потоци в хоризонтална плоскост; 

крупните вълни в полето на вятъра на тропичната тропосфера и 
стратосфера с амплитуда от 3 до 8 m/s за и- и v- компонентите 
на вятъра и период от 4 д6 20 денонощия. 

Към този клас атмосферни движения могат да бъдат вклю
чени и редуващите се зони на преобладаващи възходящи и низ
ходящи движения. Формално могат да се разглеждат като проява 
на вълнсви процеси и периодичните колебания на налягането в 
дадена област . 

Следователно характерна черта на атмосферните движения е 
единството на две различни форми на движение - вихровата и 
вълновата. Те съществуват едновременно и преминават една в 
друга. 

Нестационарността на атмосферните движения (четвъртата 
закономерност на OAU) е резултат от неустойuивостта в равно
весието на действуващите сили . Това предизвиква изменения в 
баричното поле, най-съществените от които са при развитие на 
циклоните и антициклоните. Измененията в баричния градиент от 
своя страна предизвикват появата на ускорения, които също во

дят до нестационарност на движенията. 

Вследствие нестационарността на атмосферните движения, 
както и поради наличието · на разнообразни адвекции общата кар
тина на OAU непрекъснато се мени, без да се повтаря напълно. 
Този извод обаче също не трябва да се абсолютизира. Опитът 
показва, че ако пренебрегнем детайлите, тогава могат да се от
бележат и относително устойчиви характеристики на OAU, като 
f!апример разгледаните вече климатични центрове на действие в 
атмосферата. Това позволява да се провежда типизация на атмо
сферните процеси от различен мащаб, което стои в основата на , 
съвременните методи за прогноза на времето за среден (3-7 дни) 
и дълъг период. 

Петата закономерност отразява · една друга характерна черта 
на атмосферата - изменението на свойствата и в хоризонтално 
и вертикално направление, обсъждана в гл. II и XVII. В рамките 
на OAU редуването на циклоните и антициклоните създава не-
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еднородност на въздушните течения и в разпределението на ки

нетичната енергия. Това е особено изразено във високите фрон
тални зони и струйните течения, където се наблюдава най-голя
ма концентрация на кинетична енергия. 

При оценката на тази енергия трябва да се има пред вид 
една особеност на атмосферата, обсъждана в гл. II. Става дума 
за неравномерното разпределение с височината на масата на ат

мосферата и плътността на въздуха. Затова пра оценка на кине
тичната енергия в различните слоевi е необходимо да се отчита 
не само скоростта на вятъра, но и плътността на. въздуха. По 
тази причина енергетичният принос на ниските слоеве на тропо

сферата е значителен, въпреки че скоростта на вятъра там сред
но не е голяма. 

Не трябва да се забравя също при разr леждане вертикалното 
разслоение на атмосферата, че няма твърди прегради между 
слоевете; отделните слоеве са във взаимодействие. Затова атмо
сферата се явява единна газова обвивка на Земята. 

Шестата особеност - сезонните изменения на ОАЦ - е 
свързана с аналогични изменения в притока на слънчева радиа

ция. Това е особено рязко изразено в северното полукълбо, къде
то земната повърхност се състои главно от континенти. Сезонна
та смяна .в знака на хориаонталния т~мпературен градиент меж

ду сушата и океаните води до промени в ОАЦ, изразяващи се в 
мусонната циркулация. Видяхме в rл. II, че такива изменения се 
наблюдават и във високата атмосфера, резултат също от радиа
ционни причини, които водят до сезонна смяна на теченията в 

горните части на сr-ратосферата и в мезосферата. 

§ 3. ГЛАВИ И ФАКТОР-И, ОПРЕДЕЛЯЩИ ОАЦ 

По-горе бе споменато за някои от факторите, от които се 
определя ОАЦ. Тук накратко ще концентрираме вниманието си 
само върху най-важните от тях: слънчевата радиация, въртенето 

на Земята около оста и, нееднородността на земната повърхност 
и триенето. 

Сльнчевата енер2z~я се явява не само основен източник на 

атмосферната циркулация, но вследствие неравномерното й . разпре
деление на земната повърхност тя е главна причина за нейните 

моментни,сезонни и други особености. Атмосфера ra използува не 
цялата постъпваща слънчева енергия, а само незначителна част 
от нея. Приблизителниrе оценки показват, че само около 2 % от 
тази енергия се превръщз. в кинетична енергия на движението 

· на въздуха. Както вече бе посочено, за ОАЦ основно значение 
има положителният радиационен баланс в тропичните и еквато
риалните райони и отрицателният баланс в полярните ширини. 
Това създава условия за нагряване на тропосферния въздух в 
ниските ширини и охлаждането му във високите. Съществено 
значение има и фактът, че през лятото континентите са по-топли 
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от океаните, а през студеното полугодие . картината е обратна. 
Това създава условия за съответни изменения в баричното поле, 
в резултат на които се получават и изменения в крупномащаб
ната циркулация. 

Денонощното въртене на земята около оста и оыазва ог
ромно въздействие върху движенията на въздуха. Видяхме в 
rл. XIV, че това въздействие нараства с увеличаване мащаба на 
движенията, като то е особено съществено за крупномащабните 
движения. Влиянието на земното въртене върху атмосферната 
циркулация се изменя с географската ширина; то е значително 
във високите ширини и клони към нула на екватора. Затова при 
крупномащабните движения обикновено се отчита изменящото 
се влияние на земното въртене по отделните меридиани. Знаем 
вече, че денонощното въртене на Земята поражда сила на Кори
олис (отклоняваща сила на земното въртене), чиито изменения по 
меридиана именно се изследват. Но, както видяхме в гл. XIV, 
тази сила зависи освен от географската ширина още и от векто
ра на ъгловата скорост на земното въртене w. Споменахме в гл. 
П, че w търпи сезонни и непериодични изменения, резултат глав
но от преразпределението на въздушните маси. Редица автор11 
считат, че измененията н w, макар и относително малки, могат 

да доведат до екстремални деформации на различните параметри 
на земния елипсоид на въртене. Тези деформационни сили ще 
повлияят от своя страна на OAU. Следователно в атмосферата 
трябва да се вземат пред вид и обратните връзки между силите 
(причината) и техните следствия. 

Влияниеп~о на земната повърхност върху глобалната атмо
сферна циркулация също е голямо и разнообразно. Както знаем, 
то не се ограничава само в пrиземния слой въздух, а се разпро
странява в цялата тропосфера, даже и в ниската и средната 
стратосфера. · 

Влиянието на земната повърхност се изразява в термични и 
хидродивамични въздействия върху OAU. Тъй като в ниската 
атмосфера (тропосферата) нагряването на въздуха от слънчевата 
радиация става посредством земната повърхност, то очевидно е 

голямото влияние на последната върху термич1-iия режим на тези 

части от атм::Jсф3рата. Затова и сезонните изменения в темпера
турата на сушата и водните басейни водят до аналогични изме
нения в крупномащабното температурно поле в атмосферата, а 
оттам и в OAU. Пример за такива изменения в OAU е мусонната 
циркулация. С термичния ефект на континентите се обяснява и 
преместването на екваториалната долина (ВТЗК) през лятото в 
Афр :ша значително по-далеч от екватора в сравнение с положе
нието и над Атлантическия океан. Тук трябва да отбележим, че 
денонощните изменения в температурата на земната повърхност 

не се отразяват на OAU, а предизвикват само локални циркула
ции от типа на бризите и планинско-домшните ветрове. 

Хидродинамичното влияние на земната повърхност се отра-
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зява върху атмосферните движения от всички мащаби. В предиш
ните глави вече посочихме някои примери за това влияние; от 

които е ясно, че интензивността му зависи от размера на препят

ствието. Така на:-~ример при големи размери и височина на пла
нините (над 3-4 km) подвижните циклони забавят своето движе
ние и се деформират. Валежите, свързани с атмосферните фрон
тове, падат главно преди планините и ho наветрените им склоно
ве. Подобни процеси се проявяват и в крупен мащаб в райони, 
заети от големи планински масиви. Така например Кордилерите 
и Андите в Северна и IОжна Америка, които са с меридионално 
разположение, при преобладаващия западен пренос в умерените 
ширини обилно се оросяват п'о западните наветрени склонове и 
слабо по източните. В по-малки мащаби това се проявява и при 
Скандинавските планини, адриатическото крайбрежие и др. 

Планинските хребети представляват и мехаtшчни прегради 
за въздушните течения . Те ги обтичат, при което се деформират 
и тази деформация може да се чувствува в някои случаи в uя
лата тропосфера и дорй в ниската стратосфера. Върху крупнома
щабните движения обаче известно хидродинамично влияние мо
гат да оказват само най-големите планински масиви. Така н а при
мер Uентра.11но-азиатският планински масив (Хималаи и Тибет) 
през студеното полугодие е причина за разделянето на субтро
пичното струйно течение на два клона - на север и на юг от 
Хималаите. Същевременно обаче трябва да се подчертае, че вли
янието на Uентралноазиатския масив върху крупномащабното 
ноле на температурата и сезонната циркулация на въздуха, осо

бено върху нейната интензивност, е сравнително малко, въпреки 
че той има средна височина около 4000 m и ширина около 
1500 km. Формирането и еволюцията на струйните' течения се 
определят от радиационните и циркулационни условия в още по

крупен план. Влиянието на планинските хребети независимо от 
мащаба им е съществено преди всичко за явленията от малък 
мащаб, включително и синоптичния Затова те са много същест
вен фактор за времето в отделни райони и сравнително слабо 
влияят върху OAU. 

Върху атмосферната циркулация с различни мащаби, в това 
число и върху OAU, влияят също и температурните изменения, 
предизвикани от вертикалншпе двиJ1сения на Rьздуха и топли
ната, отделяна при фазовите преходи на всдата. Адиабатните 
изменения на температурата при вер'rикалните движения и вслед

ствие фазови преходи са значителни и за денон.ощие често мо
гат да достигнат няколко градуса. Независимо от какъв произ
ход са тези движения - динамичен (в циклоните и антицикло

ните, фронтален, орографски, вълнови и др.) или термичен (тер
мична конвекция), тяхното 13лияние може да се наблюдава в тро
посферата, стратосферата и даже в мезосферата (вж. гл. 11). 

В този смисъл съществено значение имат такива тропични 
обекти като „облачните групи", ко11то с интензивните си верти-
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кални. движения и огромно количество топлина при фазовите пре
ходи вероятно влияят на времето и циркулацията не само в тро

пичните ширини, но и в цялото земно кълбо. 
Триенето на въздуха от земната повърхност води до нама

ляване · скоростта на въздушните течения и изменение на тяхната 

посока. Това поражда вертикални градиенти на вятъра, генерира
щи динамична турбулентност. Влиянието на земната повърхнос't' 
върху атмосферата в посочения смисъл, както е известно, се про
стира до височина 1,5-2 km, създавайки планетарния граничеи 
слой. Но в този слой също се развиват някои крупномащабни 
ветрови системи (пасати, мусони), които изпитват влиянието на 

триенето. 

§ 4. ОСНОВНИ СТРУКТУРИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ОАЦ. 

ПЛАНЕТАРНИ (ДЪЛГИ) ВЪЛНИ И СТРУЙНИ ТЕЧЕНИ.Я 

Ясно е, че понятието обща атмосферна циркулация включва 
преди всичко атмосферните процеси от плане'Т'арен мащаб. Сами
ят термин „п.тrанетарен" пс5казва, че става дума за процеси или 

явления, съизмерими с характерния мащаб на планетата, за кой
то е естествено да се прш:ме нейният радиус R0 =6,37.106 m. 
Интерес представлява оценката за порядъка на характерното вре
ме на планетарните процеси. Приблизителна представа за него мо

же да се получи чрез средната скорост на въздушните частици v. 
· Съгласно данни на Лор~нц за тропосферата v= 17 m!s. Времето, 
необходимо на дадена частица да измине път, съизмерим с маща
ба на планетата, е io =6 .106 

/ 17 = 4. 105s= 5 денонощия. Подобна 
стойност се получава и от други съображения. Тази стойност оп
ределя характерния временен интервал t, при който могат да се 
забележат изменения в изучавания процес от планетарен мащаб. 
При t <,g;t01 две картини на един и същи процес ще бъдат неотли
чими; при t ';>t0 -характеристиките на процеса ще бъдат същест
вено различни. Разбира се, н·е трябва да се забравя, че това се от
нася за крупномащабните атмосферни процеси, които по същес
тво образуват ОАЦ. Същевременно при изучаване на ОАЦ трябва 
да се обръща внимание на процеси с много широк диапазон от 
пространствени и времеюш мащаби. Всички тези явления, започ
вайки от локалните движения на въздуха и турбулентността и 
свършвайки с атмосферните макропроцеси, са взаимно свързани и 
взаимодействуват помежду си в една или друга степен. От тази 
гледна точка под структурни елементи на ОАЦ трябва да се раз
бират движенията от всички мащаби. Едва ли обаче е възможно 

.за тези елементи да се разкаже в отделна голяма книга, а очевид

но това е невъзможно да се направи в един параграф. В същност 
поне засега това не е и целесъобразно, защото метеоролозите все 
още знаят недостатъчно за отделните движения и особено за тех
ните взаимодействия. Затова, както посочихме в § 1, общоприето 
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е на ОАЦ да се гледа като на някаква изгладена картина на те
ченията · на въздуха. Такова изглаждане на теченията 
може да се получи по два начина. Първият е посредством 
средните (сезонни, годишни и др.) картини на метеорологичните 
полета върху земното кълбо и в частност посредством такива 
карти за теченията в атмосферата. Подобна изгладена представа 
за теченията в кратrък интервал от време би се получила, ако те 
бяха видими и наблюдател се отдалечава от земната повърхност. 
И в двата случая ние изключваме явленията от малък мащаб, но 
не трябва- да забравяме, че те (както и главните фактори за ОАЦ) 
са оставили своя отпечатък върху крупномащабната картина, коя
то виждаме. 

· Посредством посочените подходи изпъкват някои устойчиви 
особености в постоянно менящата се систtма от течения в ОАЦ. 
Тях ще наречем основни струкrурни елементи на ОАЦ. Такива 
са следните: пасатите-източните ветрове в ниската част на тро

пичната тропосфера; преобладаващият западен пренос в умерени
те ширини, който се простира от земната повърхност до големи 
височини; преобладаващият източен пренос в ниската тропосфе
ра в полярните райони. Отклоненията от това зонално разпреде
ленuе са свързани с центровете на действие в атмосферата -
области на повишено и понижено налягане,наличието на които придава 
на циркулацията в атмосферата клетъчен характер и обуславя мери
дионалния обмен на въздух и образуването на главните фронтове. 
Да отбележим, че меридионалната циркулация в умерените шири
ни е резултат и от наличието на подвижни изв&нтропични цик
лони и антициклони, които също трябва да се разглеждат като 
елементи на ОАЦ. Знаем вече, че главните фронтове са свързани 
с планетарната фронтална зона. Последната се съпътствува 
от струйните течения. Повечето от тези обекти в една или дру
га степен ние вече засегнахме в предишните глави. Тук ще се 
спрем на последните два, като накратко ще дадем някои основ

ни свед~ния за тях. 

Поняrието планетарна висока фронтална зона (ПВФЗ) ние ве
че дефинирахме в rл. XVII. Тук ще обърнем внимание на една 
нейна особеност. От ежедневните карти на баричната топография 
за цялото полукълбо веднага бие на очи вълнистата форма на 
изохипсите (фиг. 18,1), най-добре изразена в средната и горната 
тропосфера и в областите на тяхното сгъстяване (ПВФЗ). Този 
вълнообразен характер на изохипсите върху картите на барична
та топография може да бъде интерпретиран като резултат от нас
лагването на вълнови смущения върху зоналния поток в умерени
те ширини. От гледна точка на хидродинамиката подобни вълни 
се отнасят към типа на дългите хоризонтално-напречни вълни, 

защото тяхната дължина и амплитуда е няколко хиляди кило

метра и превишава многократно вертикалните им размери. Те се 
преместват с различна скорост (обикновено малка) в западно-из
точна посока: През зимата, когато тези вълни са изразени особе
но добре, цялото северно полукълбо се опасва от 4-5 такива въ.л-
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ни. В метеорологията тези вълни са известни като дr,лги. · вr,лни 
(също „главни" или „планетарни"), често наричани и „вълни на 
Росби", който пръв ги е изследвал. С тях са свързани крупно
мащабните долини на студ и гребени на топлина и семействата 
ЦИКIJОНИ. 

Ф иг. 18, 1. Схематична карта на северното полукълбо, показваща проста четири
вълнова система. Тънките линии - изохипси на АТ 500; дебел_ите tлинии-пре
с1;чените криви между повърхността на полярния фронт и изобарн а· повърх• 
ност 500 mbar; линиите с орнаменти определят положението на полярния 
фронт -върху приземна карта, съответ.ствуващо на семействаi_циклони (П алмен 

1951 Г.) 

•. ·=~ 
Изследването на дългите вълни заема централно :място в изу-

чаването на крупномащабните атмосферни процеси. · Това е\ така, 
защото развитието на такива вълни се съпровожда със значител

ни преобразувания на енергията, пренос на топлина и др. С тях
ната е:волюция са свързани периодичните смени в макроциркула.:. 
ция:;га или промените в интензивността на зоналния пренос. От 
тези неща пък се определят генезисът и еволюцията на циклони-
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те и антициклоните в ниските слоеве, т.е. времето над различни 

те райони. 
По-детайJLните изследвания показват, че във високия западен 

пренос съществува и втори характерен вид вълни, наречени "вто

рични". Те се ха рак геризираr от система изотерми, които като 
правило не са във фаза с токовите лиt1ии. Тези вълни имат срав
нително неголяма амплитуда, а вследствие това, че имат по-малка 

дължина, те се движат по-бързо (10- 20 m/s) от дългите вълни 
(О - 8 m/s). И така върху дългите вълни се наслагват по-къси 
вълнови смущения, които Бьоркнес нарича още „ циклонични въл
ни " поради тясната им връзt<:а с приземните циклони и подвижни
те гребени. 

Теоретичното изучаване на дългите вълни в атмосферата е 
насочено главно към изследване тяхната устойчивост и взаимод ей
ствието им с основния зонален поток, в който те се разпростра
няват. В повечето случаи устойчиви се оказват най-дългите и най
късите вълни от този тип. Вълните с междинни размери са не
устойчиви, като това е най-добре изразено за вълни с вълнови 
числа*, близки до m=б. Загубата на устойчивост се предизвиква 
от възможността поради редица причини (вертикален градиент на 

вятъра или определен тип меридионално разпределение на скорост

та в основния зонален поток) кинетичната енер.гия на зоналния 
поток да преминава в кинетична енергия на вълновото смущение. 

Най-новите изследвания показват обаче, че посоката на прехода 
на енергията може периодично да се сменя, което говори за слож

ния характер на посоченото взаимодействие. 
Голямо внимание при теоретичните и експерименталните из

следвания се отделя на сврохдълzите вълни в атмосферата, т.е. 
на тtзи с широтинни вълнови числа 1 и 2. Емпирично е установе
но, че такива вълни се колебаят около някакво средно положение. 
Преместването им на запад или изток относно това положение 
достига до около 1/ 4 от дължината на вълната им,като при това зна
чително се изменя и амплитудата им. Периодът на тези колеба
ния е около един месец. Вероятно свръхдългите вълни се пораж
дат от такива фактори като термичната нееднородност на земята 
и големите планински масиви, като заедно с това интензивно вза

имодействуват със зоt1алната циркулация и циклоничните образу
вания. Очаква се например, че изучаването на свръхдългите въл
ни в тропичната атмосфера ще бъде ключ към въпроса за зараж
дането и развитието на тропичните урагани. 

Изучаването на взаимодействието както между зоналния по
ток и вълновите смущения в него, така и между те ::ш смущения 

с различни пространствени и временни мащаби с отчитане влияние
то на земната повърхност и неадиабатните фактори (процесите 

* Под параметъра широтинно вълново число т се разбира число, което 
показва колко пъти дадена вълна се наслагва върху даден широтинен кръг 

(паралел). 
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на топло- и влаrообемен) е една от основните бъцещи насоки по 
изследване на OAU. . 

В заключение на въпроса за дългите вълни в атмосферата тряб
ва да посочим, че те често имат и неправилна форма (вж. фиr.16,1) 
значител1:10 отличаваща се от формата на вълните, дадени на идеа
лизираната фиг. 18.1. На фиr. 18.1 тази форма на високите изохип
си е близка до синусоидалната относно паралелите. Деформацията 
на въздушните течения във високата и средната тропосфера, свър
зана с нарастване амплитудата на вълните в западния пренос, 

често води до образуване на затворе:ш циклони и антициклони. 
Тези циклони и антициклони са високи образувания и могат да 
съществуват дълго време, като оказват съществено влияние вър

ху времето . Те демонстрират какво означава терминът неустойчи
вост на вълните. Очевидно при неустойчивост става намаление 
на дължината на вълната и нарастване на нейната амплитуда. То
зи процес, както видяхме, в някои случаи може да доведе до 

превръщане на вълновата форма на движение във вихрова (ци
клони и антициклони). 

Струйните meffeнuя представляват най-мощната ветрова си
стема на земното кълбо. Те играят важна роля в режима на 
OAU, явявайки се като че ли нейни главни артерии. Техните ос
новни особености съгласно дефиниция на Световната метеороло
rичю1 opra низация са: "Струйното течение е смлен тесен поток 
с почти хоризонтална ос във високата тропосфера или в страто
сферата, характеризиращ се с голям вертикален и хоризонтален 
градиент на вятъра и един или повече максимуми на скоростта. 

Обикновено дължината на СТ е от порядъка 103 km, ширината-
102km, а дебелината му - няколко km. Вертикалният градиент на 
вятъра има стойност около 5 - 10 ms- 1/km, а хоризонталният 
градиент -5 ms-1/ 100 km. За долната граница на скоростта на 
вятъра по оста на СТ условно е приета скорост 30m/s, т.е. 108 
km/h.'' 

На картите на баричната топография положението на СТ се 
определя по сгъстяването на изохипсите. При това извънтро
пичните СТ добре се проследяват на картите А Тзr, 0 , а субтропич
чните-на картите А Т200 • Техните особености добре се виждат 
също на ка ртите на максималната скорост на вятъра (хоризонта
.тен разрез на СТ) или на вертикалните разрези на атмосферата. 

Uентралната част на СТ е област на най-големи скорости на 
вятъра и се нар ича сърцевина на СТ. Линията на максимална 
скорост вътре в сърцевината е ос на СТ. Напречното сечение на 

· сърцевината не прев'ишава 50- 100 km по хоризонталата и 1-2 
km по вертикалата. 

Оста на СТ не е строго хоризонтална и затова не може да 
се проследи само на една изобарна повърхност. На разстояние 
1000 km тази ос може постепенно да се спуска или поlВдиrа с 
1- 2 km. Колкото по-силен е вятърът на даден учзстък от СТ, 
толкова по-ниско се разполага неговото ниво на максимална ско-
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рост. Оста на СТ лежи най-ниско в бариqните долини и най -ви
соко на върховете на гребените от двете страни на долината. 

Характерна черта на СТ, разглеждани в хоризонтален разрез 
например върху картите на максималния вятър, е забележимото 

Фиr. 18,2. Схема на струйно течение. Върху напречния разрез се вю1,дат по
върхностите на еднакви скорости на вятъра 

изменение на скоростта на струята по дължината на нейната ос. 
То се дължи на фактори от динамичен (дивергенция на потока, 
процеси на вихрообразуване и дис!!пация на вихъра и др.) и тер
мичен (силна адвекция на топлина) произход. Външно тези изме
нения се проявяват във вид на редуващи се по оста области с 
големи и относктелно малки скорости на вятъра. Повърхностите, 
съединяващи точки с еднакви скорости на вятъра ( схематична 
представа за тях се добива от фиг. 18,2), в тези области имат 
форма, подобна на елипсоид с максимум в центъра или в един 
от фокусите. Върху картите на максималния вятър тези елипсои
ди се виждат като изтеглени по оста на СТ елипси, образувани от 
затворените изотахи. Прието е тези елипси да се наричат подвиж
ни 'максимуми на скоростта на вятъра. Те се преместват по 
оста на СТ по посоката на потока с променлива скорост, която 
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mзобщо е по-малка от скоростта на вятъра в СТ. Понякога те са 
бавно подвижни. По време на движението си тези максимуми се 
усилват или отслабват и даже могат напълно да изчезнат в об
.ласти, които се наричат зони на затихване на СГ. Едновременно 
iC това _възникват нови максимуми в зоните на генерация. 

-Ф,,,-. 18,3. Основните струйни течения опасват цялото зем 110 кълбо, като ско
ростта на вятъра в тях ту се усилва, ry отсл:~бва; те могат и да се разкло

няват и сливат отново в отделни участъци 

Всяко СТ се явява съставна част от планетарната писока 
фронтална зона (ПВФЗ). Но тъй като последната се състои от 
отделни по-активни участъци (ВФЗ), то и СТ не трябва да се 
разглеждат като еднородни течения около цялото земно кълбо; 

за тях по-типи'-lно е обсъжданото вече редуване на области на 
силни и по-слаби ветрове. По принци·п обаче знаем, че ПВФЗ, 
състаяща се от 3 до 5 ВФЗ, опасвайки зем11ото кълбо, често се 
разклонява, като оrделните разклонения мргат отново да се слеят 

в единна ВФЗ. Същото може да се каже и за СТ (вж. фиг. 183). 
Кинетичната енергия на СТ се създава от сливането на круп

ни nъздушни маси с различни свойства, кои го се движат под 1ш
какъв ъгъл една спрямо друга. Този процес се съпровожда с ад
векция на топъл или студен въздух или едновременна (двустран

на) адвекция на топлинd и студ, адвекция на количество движение 

и вихър на скоростта, адвекция н1 влага. Резултатът от такъв 
процес е увеличение на максималната скорост на вятъра в зоната 

на СТ и на вертикалните грздиенти на вятъра над и под негова

та ос. 

понастоящем най-изуqени са СТ в тропосферата и ниската 
стратосфера. Трябва да се има пред вид ()баче, че във високата 
стратосфера съществуват също СТ, които са съпоставими по 
интензивност с тропосферите и техните ниски части понякога се 
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проследяват чак до тропопаузата. Те се дъ,1ж~т на ралиационнИI 
източници на топлина във високата атмосфера и са напълно не
зависими от тропосферните процеси. . 

Вече говорихме за връзката между СТ и ПВФЗ. Но щом СТ 
е съставна част от ПВФЗ, то трябва да съществува връзка меж
ду тях и тропосфернюе фронтове. Наблюденията потвърждава, 
това заключение - на всяка система от фронтове върху призем
ната синоптична карта съответс, вува СТ. Тази връзка е в сила 
-за главните тропосферни фрон1·ове. Наблюденията показват съ
ществуването на различни географски ширини на циркулационни: 

системи, състоящи се от няколко СТ, част or които се прости
рат на голямо разстояние, образ vва йки понякога почти непрекъс
нато течение около цялото полукълбо. Това е особено характер
но за полярния фронт, разполагащ се в умерените шир11ни. Предw 
всичко по него се наблюдават серии от синоптични смущения• 

(циклони и антициклони), като фронтовете, свързани с тях, в едни 
участъци са изострени, а в други размити. 

•Поради това, без да детайлизираме повече класификацията на 
СТ, ще се спрем на някои характеристики на двете главни сис 
теми СТ, имащи някои общи черти, но различаващи се по нръс:
ката си с OAU. Едната от тези системи е субтропичното СТ. 
свързано с полярната граница на субтропичн~ та област на пови
шено налягане ию1 полярната граница на uиркулационната клетка 

на Хадлей ( вж. § 5). В него приземните фронтове Cii замаскирашr 
или изобщо отсъствуват. Втората система е полярнофронтовото• 
СТ (или полярно СТ), свързано с фронталните зони в изпънтро
пичните шнрини. 

Основното различие между тези две системи СТ е, че дока
то субтропичното се характеризира с голяма устойчивосr както 
относно п осоката на вятърс1, таю1 и по географско положение, то 
полярн ото СТ е много по-неустойчиво и променливо (фиr. 18,4). 
Анализът на п·оrрафското положение на полнрния фронт и свър
заното с нtго СТ показва, че n редки сJJучаи то може да се пре-· 
мества на север дори до самия с~верен полюс, но на юг (на 500 
mbar) то ряд~<о се намира под 30° с. ш. 

Фиг. J 8,4 показва, ч := между полярното и субтропичното СТ 
съществува взаимодейс1 вие. В северното полукълбn оста 11а суб
тропичнот.о СТ средно се намира по на север от тези мериднани, 
·където полярният фронт е достигнал по южно положение, и обрат
но. В някои райони полярното и субтропичното СТ могат да бъ
дат толкова близо. че да се получи обща зона на си,1ни ветрове 
с два максимума. При това обаче полярното СТ се разполага над 
и близо до ниската тропопауза, а суб1 рапичното СТ -под и бли
зо до високата тропопауза. 

Полярното СТ се разполага на височина 9- 12 kш и се аш1ли
зира по картите А Тзrо и А Т20 п съвместно с картите на максимал • 
ния вятър и тропопаузата. Максималната скорост на Еятъра по 
оста на това СТ през зимата често достига 80-100 m/s, понякога 
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120-130 m/s, докато през лятото рядко превишава 60-70 m/s. То 
,се намира най-често в пояса между 65 . и 45° с. ш. Най-големи 
-скорости на вятъра се отбелязват над изто.чното крайбрежие на 
•Северна Америка и Азия, където по причините, посочени в rл. 

-Фиг. 18,4. Средно положение през зимата на оста на субтропичното СТ и ра 
rйонитс, където най-често се разполага пол ярно-фронтоното СТ (защрихована

та област) (Рил, 1962) 

XVII, в студеното полугодие става изостряне на полярния фронт. 
Най-характерните структурни особености в тропосферата и 

.нисI<ата стратосфера на полярния фронт и свързаното с него 
1СТ са представени на схематичния вертикален разрез на 
фиг. 18,5. 

Фронтът на тази фигура е начертан- като непрекъснат слой, който пре-
1Минава през тропопаузата, става вертикален на нивото на максимална скорост 

!На вятъра и след това продължава с обратен нак;юн в ниската стратосфера, 
;където постепенно се размив.а. Как:го в тропосферата, така и в стратосферата 
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той е наклонен така, че топлият выдух да се раз11олаrа над по-студения. ToW 
е вертикален там, където хоризонталният температурен градиент, преди дь. 

смени знака си, става равен на нула. На това ниво. където понятието фронr 
като област на прекъсване на плътността е неприложимо, той може да се дефи-
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Фиг. 18,5. Схема на изотермите (прекъснати линин, 0С) и изотахите (п•ьтюw 
линии, m/s) в зоната на полярния фронт. Дебелите плътни линии даваг 

положението на тропопаузата и границите на фронталния слой 

пира като област. където хоризонтапният циклоничен градиент на вятъра до
стига максимум. Такава представа за понятието фронт е по-обща и е полезна~ 
главно с . това, че позволява разпростирането на концепцията за въздушните 

маси и в ниската стратосфера, а не само R тропосферата. При това пол<,жение· ' 
полярният фронт отделя топлата тропосфера и студената стратосфера на юж
ната (дясна) в·ьздушна маса от студената тропосфера и топлата стратосфера на по• 
севе11ната (лява) въздушна маса. Да отбележим, че лявата част на СТ на та--· 
кива схеми наричат циклонична, а дясната - антициклонична част. Също та-· 
ка на по-детайлни вертикални схеми на полярно СТ може да се видят още два 
фронта. които не достигат земната повърхн.)сТ и не винаги се наблюдават; . 
наричат се висок подструен (в д11сната част на СТ под тропопаузата) v. висок 
надструен (над тропопаузата). От всички такива схеми обаче може да се из
тъкне една неотделима черта на структура на атмосфРрата в умерените шири
ии, а именно връзкаТd между полярния фронт и полярното СТ и разкъсването , 
(или стръмен наклон) между ниската тропопауза в лявата част на фиг. 18,5 
и високата тропопауза в дясната. 

Второто основно СТ - субтропичяо СТ, се явява най-мощ
ната ветрова система на земното кълбо. Относителното постоянст
во по географска ширина на това СТ, опасващо цялото полукъл
бо, се дължи на факта, че клетката на Хадлей, с която е свър
зано, се характеризира с относително постоянство и интензив

ност. Затова крупни изменения в 1штензивността на субтропично
то СТ се наблюдават само при прехода от сезон в сезон, защото 
к.1етката на Хадлей през лятото е изразена по-слабо, отколкота, 
през зимата. 

Субтропичното 
полпрнофронтовото, 

СТ обикновено се разполага по-високо от 
примерно на височина 11-16 km, и се про-
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следява на АТ 200 и картата на максималния вятър. В северното 
полукълбо то преминава през Атлантическия океан между 25 и 
40° с. ш. и Средиземно море или Северна Африка към Близкия 
изток, Средна Азия, Индия, Япония, през Тихня океан между 25-

18 
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Фиr. 18,6. Схема на основните въздушни маси, тропопаузи, фронтове и струй
ни течения във връзка с ветровите системи в ниските слоеве · на атмосферата 

в северното полукълбо. В зависимост от мястото и времето фронтовете могат 
да бъдат добре изразени wли размити (Палмен и Нютон, 1973) 

ЗОG> с.ш. към южната част на Северна Америка. Над Япония през 
зимата в това СТ се наблюдават скорости до 130m/s, а по не
достатъчно потвърдени даныи и до 180-200 m/s. 

Във връзка с това, че субтропиqният фронт се разполага над 
области на приземна дивергенция на теченията в субтропичния 
пояс на високо налягане, той не може да бъде съпроводен с ха
рактерните пр:: знаци на врем.ето, свойствени на полярния фронт. 
Поради тези причини той най-често е висок фронт, който се раз
мива близо до земната повърхност. 

За да се обобщят изложените дотук представи за типичната 
структура на атмосферата, полезно е да се използуват общи мо
дели. Един такъв модел е даден на фиr. 18,6 и се отнася за 
северното полукълбо. Тук тропосферният въздух е разделен на 
три различ1ш въздушни маси: тропичен въздух (ТВ), въздух на 
умерените ширини (УВ) и арктичен въздух (АВ). Отделени са 
три характерни тропопаузи*): тропична тропопауза, тропопауза на 
умерените ширини и арктична тропопауза. На фиr. 18,6 полярният 
фронт в някои участъци е даден с прекъснати линии в ниските и висо
ките сл0еве, за да се подчертае, че именно . на тези нива се осъщес

твява известен обмен на въздушни маси между различните техни ог
нища. Той се реализира посредством вихрите от синоптичен мащаб, 
коитG обезпечават меридионалния пренос в умерените ширини. 

* В тази схема тропопаузата с показана в опростен вид. Твърде често 
тя има многослойна структура, което затруднява нейнот_о обективно откри
ване по аеролоrични данни. 
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Трябва да се п'одчертае, че меридионалната схема на фиг. 
18,6 и даденото положение на фронтовете съответствуват на тях-
1-1ото средно положение в студената част от rодината, когато и 

температурното поле се отличава слабо от средното при преоб
.ладаваща зонална циркулация. Истинноста на такава схема се 
потвърждава и от вертикалните разрези на атмосферата по даден 
меридиан, построени по аерологични данни. Такива схеми дават 
указание и за това, че обсъждането в ГJI. XVII деление на атмо
сферата на главни въздушни маси и фронтове не трябва да се . 
схваща формално. Характерно за атмосферата е отсъствието на 
твърди прегради в нея, което усложнява и изменя нейната вер
тикална и хоризонтална структура. 

Ще отбележим само, че понякога се говори за „стr ,уйни те
чения на ниски нива", които са локални усилвания на вятъра в 

ниската тропосфера, наблюдавани главно в планинските райони. 
Разбира се, това не са елементи на ОАЦ. 

§ 5. НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ 
ИЗСЛЕДВАНИ.Я ПО ОАЦ 

Съвременните представи за 6АЦ и някои процеси, свързани с нея, са 
резултат от многогодишните усилия на множество учени. 

През XIX и началото на ХХ в. възникват голям брой теории за ОАЦ, 
които по същество представляват по-скоро опити за нейното схематично 
описание, отколкото за обяснението и. Тук не е в1,зможно дори само да 
,се изброят повечето от тези теории и затова ше се спрем накратко само на 
някои от тях. Оценявайки приноса на теориите и схемите на ОАЦ от този 
период, трябва да посочим, че те са преди всичко умозрителни. Натрупва
нето на данни от наблюденията за действителната циркулация на атмосфе
рата може да ' се счита удовлетворително едва чак в годините на Вторате, 
световна война. В средата на XI Х в. не е била открита все още даже 
такава добре известна сега особеност на строежа на атмосферата като 
ст2тосферата. Затова схемите на OAU тогава трябвало преди всичко да не 
противоречат на основните физически закони и на оскъдните данни от на

·блюденията по времето, когато са били създавани. 
Първата известна и добре обоснована теория и схема за ОАЦ е разра

ботена от Хадлей в 1735 r. (фиг. 18,7а) в стремежа му да обясни пасат
ната циркулация. Toit подчинява своята схема на изискванията за . баланс 
в атмосферата и преди всичко на това, че потокът въздух на високите нива 
пренася към полюса · такава маса въздух, каквато се пренася на ниските 

нива към екватора. Затова в схемата на · Хадлей хоризонталният пренос, 
удовлетворяващ изискванията на баланса, се осъществява по най-простия 
от възможните начини - чрез меридионална крупномащабна циркулация. 
Тук не е могло и да става дума за другия възможен механизъм на мери
дионален пренос - вихр·овия * (чрез циклоните и антициклоните), защото 
по това време те не са били известни като обект и понятия. От фиг. 18,7 
б се вижда, че схемата на Хадлей прили<~а много на схемите за ОАЦ вър
ху неподвижна Земя. 

* В същност теориите за OAU по този признак могат да се отнесат 
към една · от двете r лавни схеми . В едни от тях вихровите движения отсъст 
вуват или не оказват никакво влияние; в другите - те влияят на усредне

ната зонална циркулация, защото осъществяват меридионален пренос на 

някои субстанции от една ширина на друга. 
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В течение на полови)-! век след публикуването и статията на Хадлей 
:не е била известна на изследователите. Затова подробно обяснение на OAU 
-е дадено и от такива vчени като И. Кант (1756 г.) и Дж. Далтон (1793 
r.). По-късно Дове ( 1837 г.) и Мори (1855 г.) коригират в схемата на Хад-

-1 ~2 { 

Фиг.\8,7. 
а) Схема на ОАЦ по Хадлеi, (1735 r.); б) схема на ОАЦ върху не подвижна Земя 

.лей представата за едноклетъчна меридионална циркулация само със ел-

11а права клетка за цялото полукълбо. Уточнението се налагало от нараства
щите нужди на корабоплаването, за целите на което били провеждани някои 
,наблюдения. В рамките на тази схема е възможно да се обясни зоната на 
затишие (наричана «конски ширини») в субтропичната област на повишено 
наляrа11е, която отделя пасатния тропичен пренос от западния пренос · на уме

рените ширини. Една от най-рационалните схеми от този период е предложена 
,от У. Ферел през l856 г. уточнн111ана от него през ]859 и 1889 г. Той въвежда 
по три циркулационни клетки във всяко от полукълбата. Голямо достижение на 
Ферел представлява въвеждането в разглежданията на меридионалната компо-
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нента на силата на Кориолис. Той предполага, че това ще помогне за~ 
изясняване на някои необяснени особености на ОАЦ, а също и за такива 
системи като циклоните и смущенията от още по-малък мащаб. Ферел е 
съгласен с Хадлей, че първопричина за атмосферната циркулация е силата 

.... ..... 
..... .... 

' ' ' \ 
' 1 

Фиг. 18,8. Схема за ОАЦ по Бьоркнес (1921) 

на баричния градиент, насочена близо до Земята от полюса към екватора 
и обусловена uт притока на топлина от Слънцето. Това би трябвало да 
води до възникването на меридионални течения, които под действието на 
силата на Кориолис да се превръщат в източни и западни ветрове. Обаче 
Ферел счита, че схемите на ОАЦ осв,:н за теченията ч:ябва да дадат обяс-
1,1ени е и за съществуващото разпределение на атмосферното налягане. 
Даденс,то от него тълкуване не се базира на понятието поле, а е направено
от позициите на хидростатиката. 

В схемата на ферел, както и в неговите обяснения има някои очевидни: 
недостатъци. Независимо от това обаче той пръв в метеорологията да
ва правилна оценка на силата на КорИОJIИС, количествено описание на геостроф
ния вятър и частично обяснява неговото възникване. В по-късните си схеми 
той използува урэвненията на движение за атмосферата, ка ·10 опитва да форму
лира уравнения за описание на ОАЦ. 

В това направление трябва да се отбележат работите на Обербек (1888 r.) 
които представляват начало на нов етап в метеорологията - получаване карти

ната на ОАЦ ~aro решение на системата динамични уравнения, а не използува
нето на тези уравнения само за обяснение на основните свойства на атмосферата. 
Ра1бира се, едва след появата на електронноизчислителните машини хидродина-
мичният метод започна да заема полагащото му се място. . 

С тези въпроси се занимава също и видният физик Х. Хелмхолц ( 1 ь88 r.). 
Той показва, че движенията в ·rечна среда не могат да бъдат навсякъд~ · 11епре
къснати-образуват се повърхнини на прекъсване при контакт на топли II сту
дени течения. Като пример в това отношение той сочи зоната на пасатите. Хел
мхолu показва, че повърхностното триене трябва да предизвиква отклонение към. 
полюса на приземните западни течения и към екватора на приземните източни 

ветрове. Освен това, той изтъква малкия принос на молекулното триене в атмо
сферата. Изследванията на Хелмхолц показват, че повърхнините на прекъсва11е 
маrат да бъдат и неустойчиви, поради което възникват вихри и в резултат на 
това се получава вертикално смесване на въздуха. В това той вижда и основна
та причина, препятствуваща усилването на вятъра във вис,жю е слоеве. Въп
реки че Хелмхолu говори за възможността основната повърхнина на прекъсване 
да се разбива на отделни вихри, (които трябва да бъдат циклоните). той никъде 
не говори за тяхното влияние върху ОАЦ. Макар че не оценява ролята на ци
клоните, Хелмхолц въвежда едно основно понятие-турбулентен вискозитет 
(1 рnене), което съществува във всяка съвременна теория на ОАЦ. 
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Ролята на циклоните в ОАЦ за пръв път е оценена правилно от В. Бьор- -
кнес (1919 г.). Даденото от него определение на циклоните като резултат от 
вълнообразни движения на повърхността на полярния фронт може да се счита,., 
като най-важен етап в историята на метеорологията. На тази база както той, . 
така по-късно и Бержерон (1928 г .) и др. разглеждат циклоните като смущения, 
възникващи и наложени на по-рано съществуващ поток. Така на базата на , 
теоретични разглеждан"Я и анализ на наблюденията се достига до нови схеми , 
на ОАЦ. При тях щ:рку.1ацията е неустойчива, т. е. развиват се циклони, 
J{оето води до несиметричност на ОАЦ (фиг. 18,8). 

Най-сложният аспект на проблема за ОАЦ се явява обаче не обяснението • 
на причините за съществуване на циклоните и други смущения, а на причини- • 

те за тяхното определено поведение и в частност на въпрос 11, защо пренасят 

момент на количество на движение и енергия. Пръв съществен успех в това , 
~.аправление достига А. Дефант (1921 г.). Той предполага, че движениетс, в . 
средните ширини е проява на крупномащабна турбулентност. Циклоните · 
и антициклоните той разглежда като отделни елеме1пи н~ тази турб'улентност, 
чрез които от ниските във високите ширини се пренася необходимото количес
тво топлина. Той пръв прилага наскоро развитата теор~я за пътя на смес
ване към тази задача. По-късно тази идея е развивана в работи на Джеф-· 
рис (1926 г.), Кочин (1934 г.), Кибел (1940 г ), Росби (1941 г.) и др. Пос
ледният прави опит за приложение на теорията на крупномащабното хори
зонтално смесване за обяснение на ОАЦ, обеди1явайки понятията вихров 
пренос и смесване. В края на краищата обаче Росби и не1·овите сътруд- · 
ници идват до извода, че преносъ r на моме~т на ноличеството на движе- . 

ние представлява по-сложен процес от 1ози, който се описва от класическа- 
та теория на турбулентността. 

Значителен интерес представлява подходът при изучаване на ОАЦ, въз-· 
приет от Н. Е. Кочvн. Той прилага към тази задача теорията на гранич
ния слой, получавайки основния ,;звод, че тропоrферата може да се раз
глежда като такъв слой. Вследств. , Р проведен и оценки на чле1!овете той 
опростява уравненията на движен , - е и получава възможност да намери 

полето на скоростта за зоналната uиркулация и зоналното налягане при 

предположението, че е известно помто на температурата в цялото раз- · 

глеждано пространство и приземното налягане. Работите на Кочин пред- · 
ставляват начален импулс за разностранни теоретич н1: изследван~.•я по ОАЦ 

на цял ред съветски учени като Кибел, Блинова, До, одницин. Маш~ович, 
Марчук и др В по-новите т~хн11 рабат~ се разглежда стационарна или нес
тац,,онарна задача за едновременно намирс1~е на те .мпературата, н;~лягането 

и JJЯ'fъpa чрез съвместно решение на уравнениятс1 на движение и прито1<а 1 

на топлина. 

С ъвременният е-тап за изучаване на ОАЦ започва след Втората светов- • 
нз война. когато ве,1е стандартните наблюдения и на високите нива стават 
дост;~тъчно пълни и точнl-'. Затова този етап е характерен с усилията на 
много :~втори не само за теоретично, но и за експериментално обяснение на · 
ролят;~ и з;1ачението на отделните процеси в ОАЦ. Получаваните данни ве
че бих:~ могли да отговорят удовлетворително и на nъпроса за относителната 
знач ., мост на вихровия и меридионалния пренос. Полето на насочената на север • 
компонента на скоростта може да се разложи на мериди снална циркулация (или 

меридионални клетки) и насложени върху нея вихри. При това тези меридио
нални клетки могат да бъдат разделени. от друга страна, на с1ационарни 
(усреднени по време10) кле1ки и насложени върху тях нестационарни (~1еня
щи се с времето) клетки. Вихрите могат да се оазделят аналогично на ста
uаонарни, ко~то се проя е1яват на картите за усреднените по времето скорос- •· 
т,1, и насложени rърху тях нестационар1т или силно подвижни вихри. Все
ки от тези структурни елементи на меридионалната и вихроРата циркулация 

осъщестЕява с,1мос-1оятелен, пренос. Именно оценката на този пренос по дан

ните от наблюденията е била и е същес1вена задача на съвременните изс- -
ледвания по ОАЦ. Да резюмираме главните резулта1и, получени досега по , 
този въпрос. 
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В изследванията на много автори се показва, че навсякъnе · преобладава 
,насочен на север пренос на момент на количество на движението*, осъщест
вяван от крупномащаб.~ите вихри, над преноса за сметка на меридионалната 

•циркулация. Лример11 за това твърдение дават фиг. 18,9 и 18,10. Забележи
телна о:обеност на фиr. 18,10 е екстремалният пренос близо до поЕър:шост 

-5, 
с9о 50 30 о 80 50 вою 

,фиr. 18,9. Средноrод ишен, насочен на север поток 1-!а момент на кс личество 
на движение за смеrка на вихрите (!) и за сметка на мер1щионална1а цирку

л:щия (2) по Бач (1954) и Обае и ( 1963) 

"200 m bar на ширина около 30° в двете полукълбс1, навеждащ на мисълта за 
важната роля на струйнитетечения. 

Аналогични оценки за преноса на влага показват, че този пренос чрез под
вижните вихри преобладава в умерените ширини. В тропицит,е картината е дру
га. Тук се наблюдава силен пренос към екватора, обvсловен от наличието на 
меридионална циркулацион11а клетка, наречена клетка на Хi1длей. Нейният ни

сък клон е разположен близо до земната повърх1-1ост, където съдърж~нието на 
водна пара Р голямо. 

Разглежданията по баланса на енергията в атмосферата показват, че хори
зонтален пренос на потенuиална енергия, която зависи самп от в11еочината, може 

...да осъществява само меридионалната циркулация. Непоср,едственият пренос на 
кинетична енергия как10 :Ja сметка на вихрите, така и чрез ыеридионалната цир
кулация е малък. Преносът на скрига то г1лИ11J с пропорцио11ален на преноса 
на влага. 

Оценките на хоризонталния преио · на топлосъдържание. както и в случая 
на пренос- на влага, показват, че във високите и средните ширини · преоблада
ва вихровият пренос, а в тропиците - преносът ,,рез клетката на Хадлей 

, (фиг. 18, 1 l). 
Хар,штерна особеност на вер 1ика111юто разпрелrление на вихровия поток на 

момента на количеството на д1шжение (фиr. 18. 10) е наличието на големи 
области от атмосферата (в шириниге с ниска температура и долна<Га половина 
на атмосферата в тропиuите), където 1ози поток е насочен към ширините с 

, rолеми стойности на ъгловна скорост, т. е. наблюдава ,е противоградиентен , 
пренос на момент къw екватора. Фиr. 18, 12 показва наличието на аналогичен 

''Под статичен момент на количеството на движението (импулс на върте-
- • 

Не) на дадена материална точка, движеща се със скорост v и разположена 

на разстояние 7 от неподвижния център на тежестта, се разбира величината - -" r Хт v. Тази величина е най-важната от физическите величини в ОАЦ. 
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nротиnоградиентен вихрсв поток (към екватора) на тошюсъдържание през ние-· 
к,т1 ст.ратосфера в умерените ширини и през средната тропос:j)ера в тропични
те. Това е резултат, обратен на получавания nри използуване класическата тео
рия на турбулентносrта. За да се получи правилен ре~ултат чрез тази теория, 
би трябвала да се предПОN)ЖИ съществуването на отрицателен вихров вискози- -

mbar 
о 

500 

('1(iD ..... _.____. _ _._ _ _. __ _._ __ ...._ __ _._ __ _, 

эо so Jo о·с 

Фит. 18,10. Вертикално разпре~еление на насочения към полюса средногодишен 
поток на м()мент н;, количес1во на движение за сметка на хоризонталните 
вихри по Холопайнен (1966)- Картината за южното полукълбо е подобна 
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Фиr. 18, 11. Среден, 11асочен към полюса поток на тоnлосъдържание чрез хо
ризонталните вихри (J) и аналогичният no, o:( на 1 тоnлосъдържание и потен
циална енергия (cµT-1-gz) чрез меридионалната циркулация (2) по Пейксото 

(1960) 

тет (отрицателен коефициент на крупномащабен турбулентен обмен). Така се 
с-гиrа до заключението, че става дума за явлен11е, J(оето е отлично от класи

ческата турбулентност. 
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·и та~,а описаните дотук оненки rюказват, че в средните и високите шири
•RИ необходимият хоризонтален пренос на момент на количество на движението, 
mлara и енергия се осъществява r лавно чрез сипем ата от крупномащабни вих
~ри (циклони II антициклони). Меридионалната циркулация играе основна роля 

mbQr 
о 

-Фиr. 18,12. Вертикално разпределение на насочения към полюса средек по

ток на топлосъдържание чрез вихрите по Пейксото (1960). Единицата за из
мерване е 1014 W на слой с дебелина 100 mbar 

. само в тропиците. Това обаче не означава, че средните меридионални клетк ,1 
играят второстепенна роля в механизма ыа ОАЦ. Така например ролята на 
клетката на Хадлей в ОАЦ не е толкова в нейната ефrктивност при преноса 
на момент на колич.ество на движението от -тропиците (с по-rолимо количество 
на движението) към П ,)-високите ширини, колкото в преобразув•нето на този 
момент на Земята в съответен момент на колич-е.:твото на движение на .1тмос
ферата. Според Пал~iен и Нютон (1973 r.) резул1аr от това се явява запазва
нето на суптJЮnичнотu СТ При неуст,,йчивост н::1 110следното могат да се по-

- лучат к рупномащёбни подвижни вихри, които да осъществяват ме ридионален 
11ренос на западното количество 1-'а движение от субтропичното СТ и така 

· частична да сгюсобствуват за з;~11азването на зоналния пренос в извънтро
пични1е ширини. Но от фиг. 18,I0 и подобни оценки се вижда, че момен
тът н,1 количество на движение, придобит от пряк конт~кт със земв1Jта по
върхност в тропиците, се пренася по хоризонт<1лнаtа l(ЪМ високите ширини 
г л;Jвно nоез високата тропосфера и ниската стратосфера. Тогава трябва да 
се осъществява инте.нзивен възходящ nоенос в тропиuнте и низходящ ь сред

ните ширини, което се потвърждава и от наЬлюдrнията. 
Слаб ,~ъзходящ поток се открива и в полярните райони. Изложеното е 

представено схематично на фиг. !8, 13. Основната част от необходимия вер
тикале н пренос в тfюnиците се осъществява в правата клетка на Хадлей. 
В средн11те ширини за 1ази цел може да служи ооратната меридионална 
клетка, наречена клетка на Ферел. l'езултатите на Стар и Дикинсон (1946 г.), 
на Палмен и Нютон (1973 г.) и др. показват, че nихри"Iе почп1 не са спо-

, собни да пренасят момент по вертикалата. 
Значението на вихрите нараства във t>ръзка с вертикалния пренос на 
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'Блага, а оттук и на скрита топлина и топлосъдържание. Оценките от наб
.JIЮденията водят до заключението, че на всички ширини преобладава въз

ходящият пренос на влага. Той може да се осъществява от клетката на 
](адлей в тропиците и възможно чрез обратните клетки в по-високите ши-

с.rт., зо •с.ш . э зо•ю.ш /(J,fl. 

Фиr. 18,13. Схема за посоката на поток а моментн.з количество на движението ме
жду атмосферат~ и земната повърхност и потока вътре в атмосферата през суб

тропичните ширини 

1)ИНИ, които не са толкова интензивни. Затова в тези ширини и особено 
между 20 и 40° с. ш., където движенията в правите клетки са ни~ходящи, 
:възходящият пренос на влага трябва да се осъщестнява от вихрите. 
~ Всичко изложено дотук ни уЬеждава в съществуването на наредени 

крупномащабни меридионални течения в атмосферата. Но това не може да 
.даjбъде само една права циркулационна клетка във всяко полукълбо, 

както предполагал Хадлей. Теоретичните и експерименталните (фиг. 18, 14) 
.изследвания утвърждават, че в атмосферата възниква меридионална цир
кулация с три клетки. В рамките на тази циркулация се осъществява 
интензивен обмен на въздух, представа за който се получава от фиг. 18, 15 . 
През зимата средният меридионален пренос на маса е твърде интензивен 

между екватора и 30° с. ш., което съответствува на известната тропична 
клетка на Хад,лей. В нея през студеното полугодие (декември - февруари) 

.ffl•K/'1 
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-Фиг. 18, 14. Схема на токовите линии в северното полукълбо (меридионалната 
плоскост) през януари по Гутерман. 

J - токова л11н1-1я, 2 - ос на зоната с най-толяма меридионална скорост, 3 - ос на полярното 
и субтропиsно СТ 

съществува ыаксимум на средните меридионални движения съ<: скорости 

2-3 m/s (на 12 с. ш.) към екватора на около 950 mbar и към полюса на 
-ок6ло 200 mbar. Вертикалните клонове на циркулацията се характеризи
рат с максимални скорости над термичния екватор (О, 7 cm/s) и низходящи 
.над зоната 15- 20° с. ш. (0,6 cm/s) на нйво 500 mbar. Преноса на ма-
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са нагоре се осъществява главно в конвективни 1е (купести и купесто-дъж 
довни) облаци, където издигането от порядъка на няколко m/s вътре в
облаците, обхващащи неголяма част от площта на екваториалната зона 
при дусреднение по цялата площ обуславя приведените по горе неrолем~ 
м5. 
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Фиr. 18,15. Сумарна средна меридиона·лна циркулациq в се!!ерното полукълбо 
през: а) зимата; 6) лято10. Всtки канал между токовите линии пренася 25 . 

J0бtп / s маса въздух в посо~а, показана със стрелки 

вертикали и скорости. В низходящите клонове на полярната периферия на 
hлетката се наблюдава слабо крупномащабно низходящо движение, обус
ловено главно от радиационното охлаждане на въз.~уха. Клетката на Хад
лей със своетс възходящо движение на топъл въздух в южните й части 
и низходящо движение на по-студен въздух в северните и части носи 
характер на „ права" циркулация, генерираща кинетична енергия. И в 
двете полукълба тя е значително по-развита през студеното полугодие, 
което е свързано с изобщо по-голямата интензивност на циркулацията през 
това полугодие. През топлото полугодие в дадено полукълбо интензивност
та и мащаба на клетката отслабват, като тя се премества с около 20° към 
полюса. Тогава в екваториалните области на това полукълбо нахлува много 
по-развитата клетка на Хадлей от другото (зимно) полукълбо (фиг. 18. 156). 

К:ато 4е ли огледално отражение на клетката на · Хадлей се явява 
значително по-слабата средна меридионална циркулация в умерените ши 
рини, имаща противоположна посока и наричана клетка- на Ферел. По 
някои сценки (фиг. 18.15) през зимата сумарната циркулация на възду 
ха в клетката на Хадлей достига 230. 10" tп/s, докато в клетката на Фе
рел тази циркулация достига до 30 _ 106 tп/s. През лятото поради отслаб
ването и преместването на клетката на Хадлей преносът на маса в нея 
чуствително отслабва и става съизмерим с този пренос в клетката на Фе
рел, който има същата интензивност, както през зимата . 
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От посочените три клетки на меридионалната циркулация най-лесно 
се обяснява образуването на клетката на Хадлей, чието съществуване се 
доказва пряко от средните метеорологични данни, а също и лабораторно. 
Съществуването в средните ширини на клетка на ферел с посока на цир
кулао.ията, противоположна на тази в клетката на Хадлей, също може да 
се счита за доказано. Съществуването обаче на трета клетка във високи
те ширини все още се явява спорен въпрос. 

В заключение ще посочим, че вятърът е един от важните фактори, 
поддържащи океанските течения. Поради това крупномащабните ветрови 
системи са свързани и с крупните океански т . чения. Най-мощните топли 
течения се намират в северното полукълбо -в Атлантиче~кия и Тихия оке
ан- Те възникват в областта на пасатите по южната периферия на субтро
пичните антициклони между ширини О и 20°. Под действието на пасатни
те ветрове възникващите океански течения се насочват на запад (фиr. 18. 16). 
Приближавайки се към континента, тяхната скорост нараства, тъй като 
той се явява естествена преграда. Така например в Атлантическия океан 
морските течения при среща с Южна Америка увеличават скоростта си и 
в Карибско море се насочват към Флорида. Тук те образуват най мощно
то топло течение в света - Гълфс, рийм. Оттук топлите води се пренасят 
през ця .~ата северна половина на Атлантика и достигат Норвежко и Барен
цово море. Така водите от екваториалната и тропичната зона, имащи го
лям топлинен запас, загряват през зимата не само северните · морета, но и 
Европа и значителна част от Северна ·Азия. Това е възможно, защото го
ляма част or океанската топ11ина отива за нагряване на океанския въздух, 

който след това в системата на западните ветрове на умерените ширини се 
пренася над Европа и Азия, влияейки · върху климата им. 

Такива условия съществуват и близо до източните брегове на Азия, 
където в Тихия океан в~зниква друго мощно топло течение - Куросио. 
Под въздействието на североизточния пасат повърхностните води от еква
ториалната зона на Тихия океан се насочват на запад. Дос·.-игайки бре-

. говете на югоизточна Азия, те се разклоняват към Южнокитайското и съ
седните морета. Само малка част от това мощно екваториално течение 
достига японските острови. Куросио по своята мощност значително отстъп
ва на Гълфстрийм. 

По подобен начин възникват и студените противотечения. В Северния 
Атлантик в тилната (западна) част на Исландския циклон преминават Из
точногренландското и Лабрадорското течение, при Канарските острови - Ка
нарското; в Тихия океан - Камчатското, Калифорнийското, Перуанското и 
други течения. 

Топлите и студените ок<'ански течения пренасят огромно количество топ- , 
лина. Посредством микромащабната турбулентност, конвективните облаци 
и циклоните и антициклоните, които се преместват от едни в други райо
ни, част от тази топлина и голямо количество водна пара се пренасят в 

атмосферата над океаните, а след това и над континентите, където влага
та пада във ви,т\ на валежи. В този смисъл океанските течения в съчета
ние с атмосферннте също играят важна роля в обмена на топлина и вла
га между високите и ниските ширини, между океаните и континентите. 

Механизмите па взаимодействието атмосфера - океан са едни от най-важни
те в систс.мата от процеси на ОАЦ. 

От изложеното в този параграф е ясно, че съществува връзка между 
процесите на ОАЦ в тропичните и по-високите ширини. С нарушаване ста
ционарността на процесите в тропицитЕ' се изменя и циркулацията в уме

рените и високите ширини и обратно. Важни звена в тази връзка са вих
ровият и меридl'оналният пренос в атмосферата и теченията в океаните. 
Изучаването на физическата същност на тази връзка е една от задачите 
на програмата ПИГАП, чиито цели формулирахме в гл. !. 

Трябва да се има пред вид, че с увеличаване точността и гъстотата на 
наблюденията в атмосферата във височина ще се уточняват . и усъвършенству
ват представите за ОАЦ, които изложихме накратко тук. В това отноше
ние изключителни надежди се възлагат и на лабораторното, и особено на 
численото моделиране на ОАЦ. 
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6. ЛАБОРАТОРне'и ЧИСЛЕНО J\ЮДЕЛИРАНЕ НА ОАЦ 
1 

Болшинството от ранните теории за ОАЦ, както видяхме, 
представляват опит за качествено описание на земната атмосфе
ра. В този смисъл те са приложими за циркулацията на атмосфе
рата на всяка планета, стига последната да се въ;:>ти и екватори

алната и плоскост да не бъде много наклонена относно плоскост
та на нейната орбита. Наблюденията върху циркулациите на 
атмосферите на други планети обач~ показват съществени раз
личия от циркулацията на земната атмосфера. Това се дължи на 
ГОJJемите различия в разстоянието до Слънцето, на различните 
ъглови скорости и различния състав на атмосферите. Но това 
означава, че особеностите в циркулациите на атмосферите на раз
личните планети, в частност и на земната, могат да се обяснят 
само нэ. базата на количествени изследвания. Възможност за та

·кива изследвания откриват оценките по данни от наблюденията, 
за 1<0ито споменахме в предишния параграф, а също лабораторните 
и числените модели на атмосферата и циркулацията в нея. Веднага 
трябва да посочим обаче, че доста1ъчно пълно тълкуване ва;~::езул
татите от последните два подхода може се направи само на ба
зата на въвеждането на множество допълнителни понятия и зависи

мости, които не се обсъждат в този курс. Това се прави в курсо
вете по динамична метеорология. Затова тук само схематично ще 
се спрем на възможностите и резултатите от лабораторните и чи
слените модели на ОАЦ. 

Лабораторните модели за възпроизвеждане на атмосферата 
се състоят от различно наrрети въртящи се цилиндри, напълнени 

с течнаст. Цилиндърът при това представлява полукълбо на Зе
мята, течността - атмосферата, а движе~ието на тази течност
циркулацията на атмосферата. Основното удобство иа лаборатор
ните модели е възможността ща се контролират и подбират· 
стойностите на серия от вътрешни и външни параметри. Както тук, 
така и при числените модели може да . се проследят началото и 

еволюцията на ОАЦ, което в реа,1ната атмосфера е невъзможно, 
защото е невъзможно да бъде спряна- циркулацията на въздуха. 

Още в края на XIX в. били правени установки или изказвани 
идеи за такива с помоща на които да се изследват атмосферни
те движения. 

Съвременният етап на лабораторните експерименти започва 
с опитите на Фулц и др. (1951, 1959 г.). Установено било, че доб
ро приближение към атмосферните течения се получава при екс
перименти в малки цилиндрични . съдове. Затова малък цилин
дричен съд с радиус около 15 см се монтира на въртящ се стълб, 
като съдът се напълва с вода с дълбочина 2cm. Близо , до краи
щата на съда се установява източник на топлина а в центъра

на студ. Движението на свободната повърхност на течността се 
прави видимо с помощта на алуминиев прах, а вътре в течността

чрез проследяване пътя на неразтворими оцветители. Реrистра-
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цията на движението се осъществява чрез , фотокамера, въртяща 
се заедно с прибора; температурата се измерва · с термодвойка. 
При това положение центърът на съда имитира северния полюс, 
краят-екватора, посоката към центъра означава северна ,ю

сока, а посоката, в която се върти съдът-източна. Периодът .на 

едно въртене на съда характеризl'lра денонощието. Разбира се, 
„денонощието" при такива експерименти обикновено е около 
части от минутата. Без да се внасят изменения в прибора, вън
щни параметри, които могат лесно да се изменят, са скоростта на 

въртене и температурната разлика между източника на студ и 

топли(fа, т.е. това означава възможност да се изменя от опит в 

опит силата на Кориолис, която действува на Ч'астиците течност, и 
температурната разлика .полюс-екватор. 

В по-ранните експерименти е установено, че при неподвижен 
съд или достатъчно бавно въртене, но налична разлика полюс
екватор, или при по-бързо въртене, но голямз температурна раз
лика възниква характерна форма на циркулация във вид на 
една права меридионална клетка от полюса до екватора, т. е. по 

IJОдобно на картината на OAU при неподвижна Земя. Този режим 
на OAU бил наречен режим на Хадлей1 (фиг. 18.18). 

При появата на забележимо въртене на течността в лабо'ра
ториите установки появява се общо зонално течение, симетрично 
на оста на въртене (вж . фиг 18.18 а), При нарастване на ъгло
вата скорост (т . е . при други стойности на споменатите външни 
параметри) зоналното симетрично течение става асиметрично , за
почва да меандрира на юг и на сrвер, като големия циркулаци

он~н вихър вече е обкръжен от огъващи се тесни струйни . тече
ния lвж. фиг. 18.18 б), Тези смущения в зоналния западен поток, 
напомнящи вълни, се развивали около центъра на вихъра подоб
но на вълнообразните огъвания на планетарната фронтална зона 
(дългите вълни) във високата тропосфера и ниската стратосфера 
на атмосферата. Потокът на свободната повърхност на течност
та, по този начин напомнял полето, изобразявано на картите на 
баричната топография в бJiизост до тропопаузата . Този режим 
на движението на течността бил наречен режим на Росби. 

Допълнителни детайли и подобие могат да се видят в пото
ка , лежащ под свободната повърхност. Фулц открил признаци за 
съществуването на фронтове и мигри,ращи циклони, които зае
мали определено положение спрямо вълните на повърхността. 

Използувайки значително по-голям прибор, Фалер (1956) наблю
давал фронтални повърхности, имащи свойствата на семейства 
выrнови смущения, чиято структура и развитие били твърде схо
дни с класическия модел на норвежката школа (вж, гл. XVII). 

1 Предполага се че режимът на Хадлей е съществен за циркулацията на 
атмосферата на Венера, защото скоростта на въртене на та зи планета е мно
го малка (едно венерианско денонощие е равно на 117 земни), Естествено е 
да се предполага, че по тази причина нощнта страна на атмосферата се ох
лажда силно , а дневната - силно се нагрява. 
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Стар и Лонг (1953 г.) nровеждат изчисления с помощта на експе
рименталната установка и установяват, че вихрите, наблюдавани 
в лабораторните експериме,ци и атмосферата, играят сходна роля 

в преноса на момент на количеството на движението. 

с.=> Канера(сьщо fЬjlmя~) 
~ щоt>е) 
~ Алуманt1ес 11,оах на r,о

!Jьр.хNостта .'r'a re'IN0,7ir.111a 

~~~ ---~-~-~ 
· 1 f7,6сн / 

tmrl7eн 
8м1ше;r 
(IIZ,ЩNQ!,P 

9ьpmя!Jff1 
се лоста!кt1 

Фиг. 18,17. Лабораторна установка на Хайд с концентрични ци.~индри 

По времето, когато Фулц провежда първите експерименти, 
Хайд (1953 г.) провежда аналогични експерименти, използувайки 
два дълбоки концентрични цилиндрични съдз. Пространството 
между тях е запълнено с вода, като вътрешният цилиндър може 

да се загрява, а външният да се охлажда (фиг.18,17). Да предпо
ложим, че е създадена постоянна температурна раз.лика между 

цилин:дрите и увеличаваме постепенно скоростта на въртене. До
като ъгловата скорост е малка, водата се върти със скорост, от

личаваща се донякъде от скоростта на въртене на ця.1ото устрой

ство. С други думи, възниква вятър (относително преместване 
на течността спрямо наблюдател, движещ се с установката), имащ 
източна посока, вследствие съотношението на действуващите сили, 
даде.но на фиг. 18, 18а. С постепенното увеличаване на ъгловата 
скорост (1) настъпва момент, от който нататък потокът губи своя
та зоналност и придобива вълнообразна форма. При малка тем
пературна разлика броят на вълните може да бъде голям-виж
дат се 5-6 вълни. Вълните представляват поток, движещ се от 
вътрешния към външния цилиндър и обратно с относително го
ляма скорост. Течността се нагрява, приближавайки се към вът
решния цилиндър, и се охлажда към външния. Възникващият 
поток ефективно пренася топлина от вътрешния цилиндър към 
външния. Ако количеството топлина не е голямо, потокът може 
да намали дотолкова хоризонталния температурен градиент, че 

преобладаващата форма на движение да стане отново симетрична. 
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Установките от типа на Хайд са удобни 
да се изследва тримерната структура на 

лация. 

и дават възможност 

моделираната цирку-

Посочените лабораторни изсле 1Iвания на атмосферата са ценни 

а б 

Фиг.18,18. Конфигурация н:; потоците в опит с концентрични цилиндри. И в 
двата случая температурата на вътрешнип цилиндър била . 25,8°С, а на вън

шния - 16,3°С 
а) симетричен зонален поток, съответствуващ на малка скорост на въртене Ю=О,341 rad/s; 
б) несиметрични нереrу11яри вълнови движения при голяма ъглова с1(0рост на установката ro ::-=: 

5,02 rad/s 

не само с възможността да се потвърдят някои фундаментални , 
обекти в атмосферата, чието съществуване е установено по-рано 
по умозритеJiен път на базата на физическите закони. Те също 
разширяват познанията ни за възможните форми на циркулаuия. 

Така става ясно, че при земни условия критичните стойности на 
някои опреде лящи параметри създават един вид циркулация. В ус
ловията на други планети атмосферната циркулация ще бъде друга. 

Възможностите на лабораторните модели за атмосферата оба
че не трябва да се преувеличават. Изследването на критериите 
за динамично моделиране показва, че такива установки не могат 

да моделират напълно циркулацията в атмосферата Въртящият 
се съд с постоянен параметър на Кориолис не може да модели

ра едновременно циркулацията в средните и тропичните ширини. 
Посочените тук лабораторни резултати се отнасят главно за сред
ните ширини, т.е. не е възможно възnроизвеждане на взаимо

действието между теченията на различни ширини. Освен това в 
лабораторни условия не могат да се моделират такива явления 
като фазовите преходи на водата, като стратосферата, условията 
в която зависят от радиационния приток на топлина към озонния 

слой,, като орографските влияния и др. Тези явления обаче са 
важни за ОАЦ. 

В последните години наред с рвгледаното съвременно сред
дство за изследване на атмосферата-лабораторно моделиране на , 
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атмосферната циркулация-се появи още едно-численото .моде
лиране. Численият модел представлява система от уравнения и 
подходящи, физически обосновани гран.ични и начални условия, 
която описва основните процеси на атмосферната циркулация. Тази 
система се представя във форма, удобна за числене интегриране. 
Тя позволява провеждането на числени експерименти, които, се 
свеждат до намиране, тълкуване и изследване на частни решения 

на системата. Няма съмнение, че създаването на математически 
модели на основните атмосферни процеси е възможно. Понякога 
обаче моделите могат да се окажат много по - опростени от са
мата атмосфера. Тогава с тяхна помощ практически не е възмо
жно да се проследят причинно-следствените връзки в атмосфера
та . За да се приближат математическите апроксимации на атмо
сферните процеси и явления до реалните, необходимо е всестран
ното и задълбочено физическо изучаване на последните. Пътят 
на усъвършенствуване на моделите следователно минава през 

тяхната физическа аргументация. Затова, както видяхме в гл. 1, в 
последните години се налага становището, че численното моде• 

лиране на ОАЦ може да доведе до желаните резултати само на 
базата на изучаване на нейните основни структурни елементи, на 
взаи1'4одействието както между тях, така и между циркулаци.ите 
в различните ширини и т.н. Както знаем, за целта е създадена 
международната програма ПИГАП, Ясно е обаче, че възможности
те за изучаване на извънредно сложните атмосферни явления и 
процеси се разширяват благодарение нарастващите възможности 
на изчислителната техника. Тези въпроси ще бъдат обсъдени под
робно в курсовете по динамична и синоптична метеорология. 
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811с о•1к11а 11а 
до.11111то гр1111 11 11а 1 

7-12 km 

6-10 k111 

6-10 k111 

2- 6 km 

ПJJ'ЬTHII 

до 2 km 

3-5 km 

0,6-2 km 

0,t-1 k111 

0,1 1 km 
ПО/IЯКШU 

/Ш JIIICKO 

0,Н 1,5 k111 

11 OfJН~J/1111 

r11y 11:111 
'111/11 /lllrЛIIO 

IIO·IIIICIJKO 

0„1 1 1~111 
JIUIISOШtl\ 

IIIJ-Jlllt'IIU 

Таблица - nptlAOЖeNUI 

l(ЛАСИФИКАЦИ.Я НА ОБЛАЦИТЕ ft Т!!Хt!ИТЕ XAl'AKTEl'ИCTIIKИ 

Деб~лнна 

От няколко 
CTOTIIH метра 

ДО IJЯКОЛ\СО 

ю1лометра 

0,2-0,4 km 

Or 0,t до 
няколко 

кнлш1етра 

0.2- О. 7 km 

1-2 km 

1 

- 1 

0,2-0,8 km 

0,2-0,8 k111 

/tu II яколко 
КIIЛОМ<'ртп 

01 1111колко
спп1111 

Mt•tpa 
JIO IIHKOJIHO 
Kll,'IOШ'I ра 

/(о Hlll<OJll\11 
/1. II JlilMt'ipil 

IIIJIIIOШIH 

JIШ'llllill 

IJIIIIIOIIНY IUl'U 

Onri1чtCkll 11 • 11е:нн1, 
nро:1ра•111ост 

l]обре проэ11рат Слъ111tс
то, Jlуната II ЭUезд11т~. 
През деня проз11ра с11во
с11ньото небе. Понякога 
се 11лблюдават 11 1~астн 11а 
халето 

Добре проз11р:~т с11 1,нцс
то, Лун:па 11 звездите. 

8~~~~,~ьо'~~н::с~~оз11nа с~1-

Прознр:~т Слънцето, 
Луш1та, повя кога кркнте 
зпсвди II слабо небето. 
Пр11 наriлюденне отгоре се 
оижда долно слъ,ще 

В тънкнтс 1н сококъл-
6сст11 облаци Слънцета и 
Лупата прозират 11а мес
та, щ1бтодаnаr се венци. 
Понякога се llаблюдава 

оuвеrяпане 

Вале:..11 

1 Ie дост11г.ат Земята 

lle nамт 

Не достигат Земята 

Особt11ост11 в pasnoлoi,.,:ttlн~тo 

Могат да се наблюдават: 
а) Ci bnsl• (Ci bas.) - осuовз на nerrctнr, об-

1 лаци-плътното юt натру1ща11е на :ХС1РНзо11тз, 

1 ~}т~iс ;:df~tus (Ci rad.) - рад11ал11 11 Л{'респ1 
1 06л 1 ц11 във в11д нз парале.111н ивици, r1ерсnектив
l но сходящи къ..,1 хоризонта 

1 Наблюдават се правилно и1paJCIIH валrое и.ш 
л~ки граnав1111и 11 дреб1111 ю1•1ури 

1 

1 Понякоrа се -11аб,1юдзо:т о rолюю котl <Рс во, 
закр11ваnки няпото не6е. 3а6t.,язпr. ct: 1' рязка 
rра1111ца между слоевете об:1аu11 11;. нс6еrо 

Не падат. Рядко се на- Често се разполагат в праnн.1111-1 пар:1:1tl11н ре-
блюдават падащи ивици дrшс, перспективно стоящи в една точка Ас r..i

diatus (Ас rad.). Понякога с;, наfiтод: а пра
ш1лн.1 структура 

Отде.11ш t3е,,и в11зк11ести 06,1.щн, обюшовено ,1ноrо тънt~:и н 

~r~::,~~~''J1e~~ опо;~ ЯК~~-~,1~,:~~r1.~~ 1 ~б.,~~·;::т;з,~~у к~;~~~~~~I ~~~~ 1 
чш1з яо своята тъ11кост, nрозра•шост н отчсттшо в.1а1<нест 

строеж. 01 Се се от.11р1ават по оrсъствн~то на въ.,ноо6раэна 

~~~т~1~ р~:~:~1~. cl~1:1liчa, ~~or~~ ~\ ~еп~1а~0:1~:1JЧ:з;1 ~~,~~а~1::~ \ 
те11и от С.,ънцето. Пр11 11зстъ11uане на ,~рака 11эr.1еж1.1т п,тът-
11 И 11 ТЫIНН. 

!Jели, TЪIIIOI облан.и, C1,CTI lЩII се 01 \1:1,1К11 01~.,111! или гра
павини (без с~1в оттс11ък). Чacт11'lfto имат F,1а1O1ест строtж 

:;~з~~псO~~~~с1~б.~~~1и11 t~111~; 3 ~~1т6.,~.~~в~1~ ";~~к~~ п·;~з;:~,1~~~ 1 
та и малк-ат:1 .:ict'Seлнiia, вр1,Jкат3 с т1шич11ите Ci II по-~1а.1-
киrе размер11 на слеменrюе {въ:111ше) rи от11 н11аnат or Ас. 
3а Се е харак1ерно бър3ото появяnанс и 11з(1езване 

lt,1a·, ш1.:х на riяла и.ш 11еб~с11ос11нr ... ,,11кс.1, ед1tоро;111а nеле
нз. по11якога с леко В/tзкнест строеж Or nepecrнre се от.1н
ча1нн по това, 1е nелен:~та Cs е nо-е,..1юродн а н Ht:r1peкъc-
11ara. От As се отл1t'lс!В3т с по-малка плыност н на.111чието 
на ха.10. Пре ден 1 при на.1111111е на С-: nре,дмет1tтf" по Зе
мята 1ават с.ен ки 

Бr.111, понякоrа сио1<аuи 111111 r1111к,1вн аб.1ан11 във ви.:х на 
нъ.11111, състоящи се от отд..,л1111 11ъ..1нн 11.111 парuа.1 11ста. Об11к-

~~n~~~в:: ;ап~~~,~~~~•:11 ~т п~~~;:~~=-щото иtбе, 110 понякога \ 
От П(·рес- -о-къ.,бестите ,\с се 01.,нчават с по-го.1яJ.1ан си 
плъ1 ност и rc t":iiитe видими pa:1\lep11 11з отде.,mн е е.,е\lенти 

също н по това, че Ас 11u са свърз:11111 11еI ~сре..~стено със 
tлоеиете С о(;дзни От Sc се от.1ю1ават с 110-го.1 wата ек \ 
ВИСОЧИl!З 11 11розр:1чнс11:r 

-----
Слъв цето II Jlyнara про

:1 ират както през \l атово 

стъкло. В тънкнте nрQ
зн ращн As пеl'l,~кога се 
наблюдава венец. Ol!iлa-

Валеж11 падат. З11мата \ Могат да се 11ам11рат в облачните с11rто1и на 
я,аже тънките проз11р а • фро11тоnете, kъ,1сто следnп nересто-с:к,иrтите 11 
щ11 As дават с11сговалеж. се с11с11яват ат сла11сто-дъж,1овннт~ (N-J. По11я-
П рез пятото падащите кога тъ»к11 слоеве As същсс1вуват от..tетю 

належи об~1кнове110 не 
ц11тс често им;1т с11вос1ш яос:тигат Земята. 
отте нък 

Слънцето и Луна .1 ~ю -
rar да проз" рат Ct\MO 
през тънките кра 11 ща ва 

о6лаtщте, при кое'Г8 ПО· 
някога се 11аб.r1юдав2т 
nе1щ11 

Слънцето 11 Луната 
0611к11ооено 11е np знрзт. 
В много тънки лаеве 
no11 я кога се II абл~дават 
ярю1 nе,щн 

CJl'l,111tcтn II Jly 11 -,тa н е 
ГIJIO:l11JHIT. ()cofit• шt О11'111-
11ССК\1 111ме111111 ICl,CГ

uyn:iт 

С.·11,1,щ•то "" 11 111 11ра 
IIJil':'1 Щ'l l lpll:lllilГII 11 t'1' ltil 
кы1бt>СТIН(' tJбJi,IIЩ 11 l·a

MU II l'l' 1 Н'ХМ 1111 Kf) W 

( •• 'tt,IIНL'IO щ• 11 11щ1;1, 
'1,1~·t•11111•11 111 ~• 11,н· 111 1,1 11ri • 

,'1:ll(il 1.',1 1 bl\1111, 11 ,llt..'lr'· 

1111п• 111 С111,11не11.. 11 рк11 
Cit•,111 

Като правило в.1лежи 
не падат. От Sс-11епро
эиращи могат да падат 

слаб11 11 неn РОllЪЛжител
ни валежн 

Обикновено валежи 1te 
падат. Понякога през 
лятото може да падне 

слаб дъжд. Пр1\ отрнца• 
телни t• - рядък сняг 
или от делни малки снеж

н11 зърна 

Често се разполагат във анд ·1а прав11. ~и па
ралеJJнн редове 11.'IИ ВЪ.11111 (СдОНС' 0-К бС'СТН
раднални) 

Sc radintus (Sc гаd.) 

Няма 

Продълж11п'.1JСt1 дъжд Под N, IIL'pя.1,кo се (~flз~уват ра ~къса~ 1 дъж-
11л11 CHflГ, IIOIIЯK0Г3 с дов1111 06.,аtщ на .,ошо вре~,е 

11 рскъсван ш, 

Ofi11ю1011r1ю n:1.1L'Ж11 11t." Пом.~кога 1.·з р:нщ\.11.1жt1щ в re1, е 
пад,н. Рt1д1'0 мо1·ат д;1 се Шll'Ofll~ .10 1а<1нте.1нз 1\lllVЧIШa. 1р; 
1шда1' 01:~1..•.1 1111 ка11ю1 н,1 1tнnсрснн а,1дър:i\ат ра.эвнп1ст1.. н.1 l 
,1,ъж,1. В rу6тро1шч1..•скн- ,· нос1· н~11-,1рl' 
ll' 06.1.tстн tH мощ1111те 
~-.ълбсстн 110ш11-.01·а ~н1 ·i,1 
.11.ЫК,1 

ЗО1!8ЭТ • 

11JIЧltc.' 

ttNl'З -1-

llн111т 11ро.11ш1111 11алL'Ж1t, 
1·р,щ, r~тр;11111щ,1 11 1р. 

r1t•c11.\ t·e 1Н!°)f\,'\J1 и~нщн 
11.1 lli\i\;1111.' 1\1..Н 06.·1;11'.1 

Paз11t\r\;1t·,н ('t' 11.,и Н3 ОЦС',ННI ГО.11.С\1 !! и, IIAH 
(/\ t.'TY.'lt'HH!t фрU'НН)R~•) l\ЬII IOl:t Н3 &11.N 81.:Пр( 
l\ l,~"н,н а ЩIС\\1\:,1 С'Н'НЗ 

Сиnг и.1и си iкав:. е.3.·, )Г ,111з ш~.,еяа от '6.:1·щи с .,tко в.,ак- \ 
1er с ·роеж. ОGикш.!еН1> та1н - ... ,е 1а посте 1еяно закрива ця
.10тс, небе. Понякога 11а ,10.,"атз пов1.,рх11ос-r иа пе.,ената . .\s 
се забе.1;: - заг c.1ar"-' нзр: 1,1111 в·~.,-:111. О6.1ащ1те .-\s се от.1111-

~~1~3:н~~с ~il~ко~:г~-~ям~~~:;~ С' ~,:~1я~~н:~е ,~~ а~1::•~е ~~~ \ 
6.1ю.з..ават във ви.з нз падащи 11в1ш11 на фона иа покрнвкзта 
от As. 011.,a.n J-e \s .,сснr се >т.,нВ.:!Т ur Ас. -rъЛ като те 
о6раз\-·ват 1L11>rf.'11 с.1од &-з пр ш.~ю 11ъ.н1яс а r·рук1ура. 
~т ~~;:~.,иr.~ва с ~~0-r.1, ra си вкr:очи 1з 11 )lа.,ката \ 

С,1ви об.1аци, със, ащ11 се от 10.1· 1u вериги~! и.:-j 
nарпз~1и. ра.:йе.,енн от 1в1щ11 свет:щнз. нлн с.н1ващи се в 
1:1.1ътва, сивз, аъ.1нисrа п кр JBk.1. Sc сз схо.;~н I в iшor от
н- шек11я с .-\с 11 се от„шчавзт - тях „ ш.>-м .. ,ка височина. 
no-r0-1t-ы11 ра:~~.ери cia от.1е.1виrе дer.:Jn.,1· и по-rJ.1я11а п„n.т• 
ност. От St н N.s с~ от.111чавз...,. с по-от.;н:т.1ива д~1на rpa
ннu:i il ясна въ.,ю1сrз струж,;; ,·рэ Uт ~5 се от.111чзв;..t и по 
r-съствиеrо н ~ nрv.:1ъ.1жите.1нк вз.,ежи .J;ъ.тАmвзта на от
з.е.1вите В.1.ИВt.' 11 •т:::ъств11ето Ja .з ~зUJ1те.1но верт11ка.1но 
рзJв11тие г I т ... н ·:~ва ,._ Си 

ПrеnСТ38..]яВ.Зт е.:шоро.з.е11 c..1oit със спвкзв цвят пря..-~1чви 
на ыъr.,з. изз.нгнатз на.:t "ЗСмвата п\)Върхr. )\.-r. Често .:ю.mата 
повърхност на т,·, ,н с.10А е рззh.1:~tзнз. пэрr;,з.,ивu. \,)б"'ь.-нС'lве-

не, St закриват uя.1ото небе. със снвз nе.1ена, цu понякога 
1')1зт :!11 се на6.'1юдзвзт и &'ЬВ в1u нз rззкъсзна об.1ачва w.a

ca. St се ст.щчават от Sc с неправи.,ен строеж. с.1або изра 
эевз въ.,нова струh.тура 11 nо-мз.1ка височ11.:Jз От :\s се ~ -
.1нч~ват с по-свет.,о сивия си UВЯ'!°, п'1-ыз.::ко в..1акнести:я с·1 

стр~ж и отсъствие в;,~ про,1ъ.u,..:1rте .. ,ен ;~ъж.1. Осьев това Кs 
са свърззнп обнкяовево с _\s. Рз 1нов1uнсстт · нз с.1оистчте 
об.,зцн Fmb се обра ~увз са~(\ под с.,оезеr~ об.:Jзпн • .1ав::.щи 
в.1.1ежи t.-\s, ~s. СЬ. Sc , р.). Тс1э J i'ЗЗИов~:-1н<h.1 cZUt<J яе _а.
в.1 ва.,е)t..и„ С.,оят f: nb i:a.\lo ct" nрою1з~ L-:' вз..,е::t-.:п падащи 
от 10-r 1ре.1ежзщ1tте сб.1зu11 

Н\lзт внз. на тъмнРснв u6.1зчсн с.юА При ва.,ежи roA из
r.,ежз.:~ еJ.1юро.1.ен. В прекъсван 11.9. с. 11сж.1s ":13.Ззш~то на вз
.,еж ,те се ззбе.1>нвз неез.ноvо.1носr и J.З:Же В"Ъ-1. иcroi т Р.а сдоя 
об.1,щн Основзт1 н.1 с.1ох .. "!_1.щн . ~ е в11н..1. и разш1та. Чес-
1\." поз. с~1t·я r--$ са ООр.1эувзт Frг.--. "-5 С? 0-.1 ,._::i.:._r Sr с 
по-тъ'1ен uаят. Het:i 1орсд.wос n .... ст х: жз и ~з.,t. и~ 11а про-
.а.ъ.,жите-1m~ вз.,еж.1 

п.,ъ ю1„ rззвит11 01' ве' 1 З..1З 1 А: .1, .... се:.и к, .... J.1С'~брзз-
Нli и.111 h..Ъ-!бестн върхоое и п.,оск I Jвк.._ r. и it сш.кави ос
нов1~ .\\оrз.т J.I бъ.1ат във в1u на ( 1е:1ю1 ре.111:11 об.1.шr и:ш 
във вн..1. нз знзчнте.,вп !IЗТР\:ПВЗ н • 3, ·рнващ 1 i.;.: i aSL то 
не(~ 3.1 "'ЗЗ..11Нi.J с S,;: c·J 11е ot -3 С..Т 11.t->T'IH '{1,,."C~I 

еа.1ове 11.,н п.1ътв11 c.tot:Be Р,,.з.·шчне ~еж.з,\' С J сог.~. 
•- СЬ се съrтt.>н в roВJ. че- ВЪ51. овете .1.1 ~<.:.11. ·п 1~ ззпоч· 
в.1 ~-- ct' 3J.,е.з.яаа ~ rри11..б rвзОкI п~рес с J}K ,-_ С½ 
СЬ об111,1ювенс, П:UJt .з3..,еж11 11., • )rисаJт. 1щи t_ паз,,.·iе" 
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