МЕТЕОРОЛОГИЯ ЗА ПИЛОТИ
Метеорологията е наука за атмосферата и атмосферните явления, изучаваща и прогнозираща
времето. Това става чрез изследване на метеорологичните явления, които зависят от основни
параметри, като температура, налягане, концентрация на водни пари, техните градиенти и
взаимни влияния и промените им във времето. Делът на метеорологията, занимаващ се с
прогнозиране на времето, се нарича синоптична метеорология.
Древногръцкият учен Аристотел е дал името й в един от своите трудове описващи явленията
над земната повърхност. Целта на този материал не е задълбоченото вникване в дълбоката
същност на науката, а получаването на най-общи познания за глобалната и в по-голяма степен,
локалната метеорология. Основните познания и наблюдения на факторите и условията
възникващи над определени области и райони ще допринесат за по-успешните полети и осигурят
в голяма степен летателната безопасност.

АТМОСФЕРА

Газовата обвивка на земята се нарича атмосфера /от Aтмос - пара и Cфера - кълбо/. Състои се
от механична смес от газове, водни пари и миниатюрни твърди или течни примеси - аерозоли.
Химическият и състав е от 78,09% азот, 20,95% кислород, 0,93% аргон и 0,03% инертни газове.
В атмосферата се съдържат още въглероден двуокис, озон, хелий, неон, криптон, ксеон,
водород и др. Във височина плътността й е разпределена неравномерно, като до 5,5 км се
намира повече от половината от нейния състав.
С увеличаване на височината тя се разрежда още повече и на 36 км достига 99% от масата си.
За физическата й граница е приета Н от 1000 - 1200 км., но метеорологични спътници са засекли
следи от земни газове на 20 000 км. от нейната повърхност.
Според отделните си признаци за изменение на температурата във височина, състава на
атмосферния въздух и наличието на заредени частици, атмосферата се дели на пет основни
слоя :
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Тропосфера със средна горна граница 11 км.
Стратосфера от 11 км. до 50 км.
Мезосфера от 50 км. до 90 км.
Термосфера от 90 км. до 800 км.
Екзосфера над 800 км.
Между всеки от тях има преходни слоеве с малка дебелина наречени Паузи.
Имената им зависят от местонахождението им, например над тропосферата се намира
тропопаузата и т.н.
Основната летателна дейност се извършва в най-долният слой на атмосферата - тропосферата,
така че тя ще привлече основно нашето внимание.
От своя страна тропосферата се дели на три основни слоя, а именно ниска, средна и висока.
Границата на ниската тропосфера започва от земната повърхност и достига до 1000 - 1500
метра. Там най-силно се изразява механичното и топлинното влияние на повърхността, което от
своя страна дава влияние на метеорологичните процеси протичащи през цялото денонощие.
С увеличение на височината нараства и скоростта на вятъра.
В средния тропосферен слой се наблюдава и най-честото образуване на облаци и тяхното
изваляване. Простира се от 1000 - 1500 метра и достига до 6000 - 7000 метра.
Във високата тропосфера температурата е винаги отрицателна и ветровете са по-силни в
сравнение с по-ниските слоеве. За горна граница на тропосферата се приема височината, на
която температурата престава да се понижава. В границата на тропопаузата температурата не
се изменя и за нейн горен край се приема началото на повишаването на въздушната
температура.
Обикновено това е слой с дебелина от няколкостотин метра до 1 - 2 км. На нивото на
тропопаузата се наблюдават и тъй наречените Cтруйни течения - въздушни потоци със
скорости от 150 до 300 км/ч.
Дебелината на тропосферата е различна за отделните географски ширини, като на екватора тя е
най-голяма.
В зависимост от сезонните промени и атмосферни циркулации се променя и нейната
температура и височина. През лятото горната граница се издига, а обратно през зимата
височината и намалява. В умерените ширини тя достига до 9 - 12 км, към полюсите намалява на
8 - 10 км, а на екватора се увеличава до 16 - 18 км.
Главна причина за това движение има енергията получавана от Слънцето. Тя достига до нас под
формата на лъчи, част от който са видими за човешкото око, други невидими - рентгенови,
ултравиолетови и инфрачервени. Самата видима светлина е сложна и съставена от голям
спектър - червен, оранжев, зелен, светлосин, тъмносин и виолетов. Всички те са с различна
дължина на вълната, като е прието, че Слънцето, при температура на повърхността над 6000°С,
излъчва във видимия спектър късовълнова радиация.
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До Земята достига една нищожна част от неговата енергия, като това зависи от сезонния наклон
на земната орбита, разстоянието между Земята и Слънцето при движението и по елиптична
орбита, силата на излъчването на Слънцето в зависимост от неговата активност, петна,
протуберанси и др. и състоянието на земната атмосфера, нейното абсорбиращо и рефлектно
свойство.
Средно около 45% от общото слънчево греене достига до повърхността, 35% се отразяват
веднага в космоса и 10% се поглъщат от атмосферата. Преминавайки през атмосферата,
слънчевата радиация отслабва защото се поглъща, разсейва и отразява от молекулите на
въздуха, облаците и примесите съдържащи се в атмосферата.
Погълнатата радиация при този процес е сравнително малка част от общия поток, който достига
почти без загуби до най-ниския плътен слой на атмосферата - тропосферата. Тук водната пара,
облаците, въглеродния двуокис и аерозолите поглъщат част от слънчевата радиация. Така около
1/5 от слънчевата енергия се изразходва за директно нагряване на атмосферата. Останалата
част, главно във видимия спектър, достига и използва енергията си за нагряването на земната
повърхност.
Най-голяма част от тази енергия се изразходва за изпарение на водата от сушата и океаните,
образувайки облаците - валежите. Част от останалата енергия се изразходва за директното
нагряване на прилежащия на земната повърхност въздушен слой, и остатъкът се излъчва
обратно в космоса под формата на инфрачервена земна радиация.
На свой ред атмосферата също се нагрява и започва да излъчва радиация в инфрачервения
спектър, като по-голямата част от нея е насочена към открития космос. Не малка част обаче се
насочва обратно към повърхността, създавайки така наречения парников ефект.
Изчислено е че при тези сложни физически и химически процеси, Земята губи в космоса толкова
енергия, колкото и получава, тоест тя се намира в лъчисто и от там в топлинно равновесие с
космическото пространство.

ТЕМПЕРАТУРА

Физическата разлика в степента на нагрятост на телата се нарича температура.
Измерването и се осъществява с термометри - живачни, спиртни, биметални и други.
Основният принцип на действие на термометрите се състои в свойството на телата да обменят и
изравняват температурата помежду си, наречено топлообмен.
Преминавайки почти безпрепятствено през всички слоеве на атмосферата, слънчевите лъчи
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достигат до земната повърхност и отдават енергията, която носят. Нагрявайки се, земната
повърхност започва да отдава топлина и да загрява приземния въздух, като температурата му
започва да се покачва.
През нощта се наблюдава обратният процес, земната повърхност изстива по-бързо и започва да
приема топлина от околния въздух, който отдавайки топлината си от своя страна също изстива.
Друг начин за изменение на температурата е хоризонталния пренос на въздух от други
райони с различна от него температура, наречен Адвекция.
Голямо влияние указва и характера на земната повърхност. Поглъщането на топлина на сушата
е значително по-малко от това на водните басейни. Загряването на повърхностния слой на
почвата е на малка дълбочина и той бързо се прегрява, като започва да отдава топлината си на
въздуха, докато водните пространства поглъщат и акумулират топлина на значително по голяма
дълбочина, дължащо се на подвижността на водата.
Тези особености оказват много голямо влияние на денонощния и годишен ход на температурата
на въздуха и определят някои особености на движението на атмосферата.
Изменението на температурата на въздуха във височина на определено разстояние, се
нарича Вертикален градиент на температурата.
Средното понижение на температурата в тропосферата е 0,6°С/100м. В действителност
вертикалният градиент на температурата има най-различни стойности зависещи от височината,
на която се намира.
Понякога той има отрицателна стойност наречена Инверсия , където температурата се
повишава във височина, или постоянна стойност - Изотермия - температурата не се променя и
остава същата във височина.

Както знаем, въздухът може да се изкачва нагоре само, ако е по-топъл (следователно и по-лек)
от околния въздух. Изкачвайки се нагоре, вследствие на придобитата топлина от земната
повърхност, приземният въздух попада в слоеве с по-ниско атмосферно налягане и започва да
се разширява.
При изкачването и разширяването си, се изразходва вътрешна енергия и това води до
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понижаването на температурата му. Може да се изчисли, че за преодоляването на височина от
100 метра, въздух ненаситен с водни пари, губи 1°С.
Понеже въздухът е лош проводник на топлината, то този процес протича без обмяна с
околната среда и се нарича Адиабатен процес.
От това следва че изменението на температурата при адиабатното издигане или спускане на
сухия въздух - Сухоадиабантният температурен градиент - е 1°/100 метра.
Във въздух, наситен с водни пари, което практически означава облак, изменението на
температурата при изкачване се придружава с отделяне на водни пари в течно или твърдо
състояние. Това е така, защото наситеният въздух с понижаване на температурата, съдържа все
по-малко количество водни пари.
За умерените ширини този процес се колебае от 0,4° до 0,9°С, като средна стойност на влажната
адиабата е приета 0,6°С.
Ако под действието на някакъв импулс (порив на вятъра или термично отделяне), въздухът
започне да се издига, той попада в атмосферни слоеве с различна температура. Ако неговата
температура се окаже по-висока от температурата на околната среда, издигането ще продължи,
защото той ще бъде по-лек от заобикалящия го въздух. В този случай се наблюдава неустойчиво
равновесие на атмосферата, стимулиращо възходящи въздушни движения.
В другия случай, ако издигащият се обем въздух е по-студен и по-плътен от околния, той ще се
върне в началното си местоположение. В този случай се наблюдава устойчиво равновесие на
атмосферата, подтискащо възходящите движения.
В третият случай може да се окаже че температурата на издигащия се въздух и тази на околния
е равна, то тогава след като престане да действа силата, която го е откъснала от земната
повърхност, неговото движение ще спре - настъпва неутрално равновесие на атмосферата.

Видът на равновесието на атмосферата може да се определи, като се сравни вертикалния
градиент на температурата в нея със сухоадиабантния температурен градиент. Атмосферата е
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неустойчива ако температурата в нея се понижава по-бързо от температурата на издигащия се
обем въздух т. е. ако вертикалният температурен градиент е по-голям от 1°/100м. Тогава
движещият се нагоре въздух попада в среда с по-ниска температура и продължава движението
си на горе.
Обратно, ако вертикалният градиент на температурата е по-малък от 1°/100м, атмосферата е
устойчива, защото изстива по-бавно от издигащия се обем въздух и се оказва по-топла от него.
С особена устойчивост се характеризират слоевете на изотермиите и инверсиите.
До тук описаните условия съществуват във въздушния пласт под нивото на кондензация на
водните пари. Когато въздухът достигне нивото на кондензация или нивото на облаците, то там
процесите започват да протичат в условията на влажна адиабата. Там вертикалните течения се
нуждаят от по-ниска температура и процесите са много по-интензивни. За това може да съдим по
вертикалните течения вътре в облаците, който са много по-силни от тези извън тях.
Общо взето, сухото устойчиво равновесие се среща предимно до височината на базата на
облаците през лятото, когато земната повърхност е силно нагрята и по-топла от въздуха на
голяма височина. Влажното неустойчиво равновесие обхваща 1/2 от тропосферата и затова
възходящо течение, което е достигнало нивото на кондензация, лесно прониква и на по-голяма
височина.
Доказателство за това са големите и мощни нараствания на купестите облаци.

ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА

В земната атмосфера се съдържа огромно количество вода. Около 13 000 кубически километра
вода в трите си агрегатни състояния се разпростират в нея. Най-често срещано е газообразното
и състояние - около 95 % под формата на водна пара.
Измерването на количеството водни пари в определен обем въздух се нарича Влажност на
въздуха.
Максималната влажност на въздуха зависи и от температурата и тя расте с нейното
увеличаване.
Един кубически метър въздух съдържа максимално 35 грама водна пара при температура 34°С,
но с понижаване на температурата съдържанието намалява, като при 1°С то е 4 грама, а при 25°С пада до 0,4 грама.
Когато във въздуха се съдържа максимално количество водна пара се казва, че парата е
наситена и ако това количество се превиши, то парата започва да кондензира и преминава в
течно състояние.
За определяне на съдържанието на водната пара в атмосферата, се използват няколко термина.
Абсолютна влажност на въздуха е количеството водна пара, изразена в грамове, което се
съдържа в един кубически метър въздух.
Относителната влажност е отношението на фактическата влажност към максималната
влажност на въздуха при дадена температура.
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Друга характеристика на водната пара е Точката на оросяване. Това е онази температура, до
която трябва да се охлади въздухът за да достигнат съдържащите се в него водни пари
състояние на насищане, без да се измени налягането.
Облаците се образуват главно вследствие на охлаждането, което настъпва при възходящите
движения на въздуха, благодарение на адиабатното разширение на въздуха при изкачване.
Достигайки относителна влажност близка до 100%, в природата се наблюдава Kондензация
(втечняване) на водната пара благодарение на съдържащите се в атмосферата аерозоли. Те
играят ролята на катализатор, като върху техните ядра започва първоначалното отлагане на
молекулите на водната пара.
При дадени обстоятелства може да се наблюдава процеса на директното преминаването на
парата в твърдо състояние, който се нарича Сублимация.
Първоначално се образуват течни капки зародиши, които при достатъчно ниски отрицателни
температури замръзват и по-нататък кристалите нарастват чрез директното превръщане на
водната пара в лед. Интересното е, че водните капки не замръзват веднага след като
температурата падне под 0°С. Те остават преохладени до много ниски температури от -12° до 18°С. Тяхното състояние е много нестабилно и при допир с твърдо тяло, което има отрицателна
температура, веднага замръзват. Наблюдавани са преохладени водни капки и при температура
по-ниска от -40°С.
Както казахме по-горе, за образуването на облаците съществено значение играе охлаждането на
въздуха и достигане на температури под точката на оросяване. Основните фактори допринасящи
за този процес освен адиабатното охлаждане при изкачване, са и радиационното изстиване на
земната повърхност, нахлуването на топъл и влажен въздух над студена земна повърхност и
смесването на топъл и студен въздух.
Облаците се образуват главно вследствие на охлаждането, което придружава възходящите
движения на въздуха, а изчезват при снижаване на въздуха при затоплянето му.
Главните причини за издигането на въздушните маси, водещо до понижаване на тяхната
температура са две - термични и динамични.
Термична конвекция се наблюдава при непосредственото нагряване на земната повърхност и
започването на изкачване на отделни приземни пластове от топъл и влажен въздух. Постепенно
този процес се засилва с постъпването на още слънчева енергия и се образува мощен възходящ
поток наречен термика. Достигайки на определена височина, температурата в термиката се
понижава до точката на оросяване и се образува видим облак.
В зависимост от степента на устойчивост на атмосферата, образувалият се конвективен облак кумулус (Cu), може да спре вертикалното си развитие или да продължи вертикалното си
развитие и да прерасне в кумулонимбус ( Cb ).
Динамична конвекция се нарича принудителното издигане на въздуха, когато при движението
си той срещне планинско препятствие.
В зависимост от височината на препятствието и влажността на въздуха, изкачвайки се по
наветрения склон, въздухът достига до нивото на кондензация и се образува облак.
Преминавайки зад препятствието, настъпилите смущения в потока образуват система от вълни,
чийто гребени и долини остават на едно и също място от образувалото ги препятствие. В повисоките части на образувалата се вълна, водната пара кондензира и се превръща в облак, а в
Aviator.bg

по-ниската и част въздуха се загрява и се отдалечава от точката на насищане.
Получилата се облачност се нарича орографска от латинското Орос - планина, или
вълнообразна. Вълнообразни облаци се образуват и на границата на термичните задържащи
пластове.
Турболентността е друга причина за образуването на облаци в близост под инверсионния слой.
Поради устойчивото стратифициране на инверсията, водната пара не може да продължи да се
издига и започва да се разстила под нея. Когато насищането и достигне точката на оросяване,
започват да се образуват плътни ниски слоести облаци, покриващи големи пространства. Този
тип облаци са характерни за есента и зимата, и понякога се разпростират на площи от няколко
хиляди километра.
Изброените до тук процеси протичат в еднородна въздушна маса, затова облаците породени от
тях се наричат вътрешно масови.

Друга голяма група облаци се образува на границата между въздушни маси с различна
температура, тоест по атмосферните фронтове. Те се наричат фронтални и са зависими от
типа на атмосферния фронт.
Образуването на широки маси от слоести облаци при преминаването на топъл атмосферен
фронт са в резултат от охлаждането на въздуха, вследствие на неговото разширяване при
надтичаното му над сравнително по-студената въздушна маса.
По леко наклонената плоскост при движението си нагоре се образуват нимбостратуси (Ns),
които могат да достигнат дебелина до 6км., алтостратуси (As) и циростратуси (Cs).
В другия случай, при студен атмосферен фронт, студената въздушна маса при движението си
напред среща топлата въздушна маса, избутва я и тъй като челната повърхност е доста стръмна
се образуват доста активни възходящи движения.
Поради това по линията на студената маса възникват кумулуси (Cu) и кумулонимбуси (Cb)
придружени от гръмотевични бури. Облаците с вертикален строеж се образуват само в
следствие на разширението на изкачващият се въздух. Освен тях се образуват и слоести
облаци, възникващи от разпадането на купесто-дъждовните облаци.
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От казаното до тук може да се обобщи следнатао. Оформянето на два основни типа облаци ще
внесе по-голяма яснота в многобройните видове и разновидности.
Кумулусовите (купестите) облаци се образуват от издигащи се въздушни потоци.
Стратосните (слоестите) облаци се образуват в охладени въздушни слоеве и в тях вертикалните
движения са незначителни или въобще липсват.
Кумулусовите облаци се образуват обикновено по два начина:
В първият случай, чрез принудително изкачване на въздуха - планински, или над студен фронт,
при което въздухът може да бъде стабилен или нестабилен и във втория случай чрез нагряване
на земната повърхност, образувайки възходящи въздушни потоци - термики.
Отделни, не отличаващи се с голямо вертикално развитие кумулуси се наричат „Облаци на
хубавото време”
Големите кумулoнимбуси могат да достигнат до 24000 метра височина, а нормално се развиват
до 7500 метра.

ВИДОВЕ ОБЛАЦИ

Облаците са разделени на няколко вида в зависимост от техните свойства, височина и вид. Те са
едни от най-интересните явления в атмосферата и имат непосредствено влияние върху
метеорологичните условия за летене.

Според състава си са разделени на водни, ледени и с месени.
В зависимост от височината - високи, средни, ниски и с вертикално развитие.
По външният си вид са: купести ( кълбести ), слоести и вълнообразни.
Според приетата международна класификация, облаците се обозначават с латински
наименования и са разделени на четири семейства, десет рода и множество видове и
разновидности.
Семействата са разделени според тяхното разположение във височина в атмосферата.
Дадените стойности на височината на базата на облаците се отнася за умерените ширини и са
възможни големи отклонения от посочените по долу.
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Високи - над 6000 м (20000 фута).
Средни - от 2000 м до 6000 м (6500 фута до 20000 фута).
Ниски - под 2000 м (6500 фута).
Облаци с вертикално развитие - от 1000 м до 12000 м (3250 фута до 39000 фута).

За образуването на облаците, както видяхме в раздела Влажност на въздуха, има много и найразлични причини. Основен фактор за това действие е температурата и турбулентността на
въздуха при издигане и достигане на точката на оросяване и образуване на водни капки.
Различните условия на атмосферата и релефа на земната повърхност позволяват образуването
на всякакви видове, подвидове и разновидности облаци и облачни системи.

ВИСОКИ ОБЛАЦИ

Високите облаци са разположени на височина над 6000 метра и достигат до 13000 метра в
земната атмосфера. Съставът им е от ледени кристалчета независимо от годишният сезон,
дебелината им е малка и от тях не вали. Образуват се най-често в топъл фронт, издигащ се над
студен фронт. Движат се със скорост от 70 - 80км/ч, но понякога могат да достигнат и 350км/ч.
Поради голямата височина, на която се намират движението им е незабележимо, но ако се
забелязва с просто око то това означава предстоящо влошаване на времето. Според
международната класификация се наблюдават три рода високи облаци:
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Цируси - Cirrus (Ci) От латински - перест.
Единични облаци, най-често бели, понякога с копринен блясък, почти прозрачни с нишкообразна
или влакнеста структура. През тях се вижда добре слънцето и луната. Видимо тези облаци се
движат много бавно. Приемат най-различни форми на пера, нишки с разклонения, бели черти
или куки завити нагоре. В последния случай това показва за наличие на вертикални течения на
тази височина, предхождащи влошаване на времето.

Цирокумулуси - Cirrocumulus (Cc) - пересто-купест.
Тънък прозрачен облачен слой, съставен от малки бели парцалчета или малки топчета без сенки
най-често в редове, разположени на групи, редици или дребни вълни, които напомнят пясъка на
морски бряг. Появяват се почти винаги преди настъпването на топъл атмосферен фронт.
Типичен Cc се среща рядко самостоятелно, а почти винаги придружен с други перести облаци.
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Циростратус - Cirrostratus (Cs) - пересто-слоест.
Нежна бяла пелена, предаваща на небето млечен цвят, изглеждащ като коприна. През нея се
наблюдават най-ярките оптични явления в атмосферата.
Ефектът Хало се вижда при преминаването, пречупването и отразяването на светлината през
ледените кристалчета на Cs. Важно условие за да се наблюдава това явление е ледените
кристалчета, от които е изграден облака да имат формата на шестоъгълни призмички. Най-често
се наблюдава Хало като светъл слабо оцветен пръстен около слънцето или луната. Друга
форма на Хало, е когато се вижда като хоризонтален бял кръг, минаващ през слънцето и е
успореден на хоризонта. Част от него може да се наблюдава като лъжливи слънца. Възможно е
да се образува и светъл вертикален стълб през слънцето, изтънен в отдалеченият си край под
формата на меч. Понякога той и част от хоризонта образуват кръст.
Образуването на Венци около слънцето или луната се дължи на дефракцията на светлината
преминаваща през малки и приблизително еднакви по размер ледени кристалчета.
В зависимост от големината на венците може да се съди и за приближаването на валежи.
Появяването на циростратуси, предшествани от бързо движещи се цируси, свидетелства за
приближаването на атмосферен фронт.
Високите облаци са без съществено значение за полетите на пара, делта планерите и леката
авиация. Височината, на която се намират не се отразява на непосредствените процеси в
атмосферата, касаещи нивата на полетите.
Познаването им, по-скоро е необходимо за прогноза на времето и приближаването на
атмосферни фронтове.

СРЕДНИ ОБЛАЦИ

Средните облаци са разположени на височина от 2000 метра до 6000 метра в земната
атмосфера. Образуват се главно над топли, високо издигнати атмосферни фронтове. Разделят
се на два основни рода:
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Aлтокумулус - Altocumulus (Ac) от латински - високо-купест.
Тънки облачни пластове или мрежи, състоящи се от отделни редици или правилно подредени
замъглени фигури или кълбета със засенчени места, а понякога подредени на етажи образуващи
просвети, през които се вижда небето. Образуват се от преобърнат слой на височина около 3000
метра.
Съставът им е от водни капки, често преохладени, а в някои случаи и ледени кристали.
Наблюдават се и много разновидности като зъбери, куполи или кулички показващи
нестабилността на атмосферата и предшестващи валежи в следобедните часове. При още по
нестабилно време може да се наблюдава и Altocumulus lenticularis - Лещовиден облак , познат
у нас като Шопски облак.
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Алтостратус - Altostratus (As) - високо-слоест.
Сива или синкава облачна пелена с влакнеста и набраздена структура. Типично смесени облаци,
прозиращи контурите на слънцето или луната са размазани като през матово стъкло.
Появяват се най-често след циростратуси (Cs) на височина около 6000 метра, а впоследствие
се снижават до 2000 метра, вплътняват се и увеличават дебелината си. От тях може да се
очакват валежи главно през зимата, а през по-топлите сезони дъждовните капки се изпаряват
още във въздуха, преди да достигнат земята. Образуват се главно при охлаждане на въздуха,
вследствие на неговото разширение при надтичането му над сравнително по студена въздушна
маса. В случая се образуват високи, средни и ниски стратуси достигащи дебелина до 6 км.

НИСКИ ОБЛАЦИ

Понякога ниските облаци са разположени много ниско над земята на височина от 50 - 100 метра,
но могат да достигнат и до 6000 - 8000 метра в земната атмосфера. Делят се на три основни
рода.

Стратокумулус - Stratocumulus (Sc) от латински - слоесто-купест.
Имат голяма прилика с алтокумулус (Ac) но се отличават с по-плътен строеж и са разположени
на по-малка височина. Формата им е най-често на пелена или пласт от плоски или кълбовидни
фигури, разположени на групи, бразди или вълни. Често покриват цялото небе във вид на дебела
пелена, предшестваща появата на атмосферен фронт.
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Стратус - Stratus (St) - слоест.
Еднороден равномерен облачен слой, който може да покрива цялото небе, прилича на мъгла, но
не достига земята. Понякога е разположен на 50-100 метра височина и от него ръми или падат
дребни снежинки. Има лоша видимост и предхожда появата на топъл атмосферен фронт.

Нимбостратус - Nimbostratus (Ns) - слоесто-дъждовен.
Ниски дъждовни облаци с тъмно сив, плътен, сравнително еднороден състав. Дебелината им
може да достигне до 6км. Покриват целият хоризонт и от тях падат обилни валежи. Под базата
им много често е разположена ниска пелена от ниски разкъсани Фрактокумулуси или
Фрактостратуси. Срещат се често близо до фронтовете на границата, отделяща топлия от
студения въздух.

Aviator.bg

ОБЛАЦИ С ВЕРТИКАЛНО РАЗВИТИЕ

Облаците от този род се образуват при неустойчивото равновесие на въздуха, създадено в
резултат на слънчевото нагряване на земната повърхност. Тяхното разположение е зависимо от
термичните свойства на повърхността, над която се намират.
Купестите облаци, създадени вследствие на слънчевото нагряване, са разположени единично по
небето и не се сливат в големи групи. Имат добре изразен дневен ход, най-често се наблюдават
около обедните часове през лятото.
Вечер започват да се разстилат и преминават в стратокумулус веспералис (Sc vesperalis).
Появата във височина на други видове облаци - стратокумулуси (Sc), алтокумулуси (Ac),
циростратуси (Cs), - оказва голямо влияние върху облаците с вертикално развитие, като
намалява или почти спира развитието им, дължащо се на намаляване притока на слънчева
енергия към повърхността на земята.
Под облаците с вертикално развитие винаги има възходящи потоци, който създават чудесна
възможност за термично реене.
Облаци с вертикално развитие могат да се образуват също така и във влажни маси от полярен
въздух, нахлуващи над сравнително по-топла земна повърхност. В такъв случай те могат да се
събират на големи групи, като величината на това заоблачаване на небосвода варира от 1/4 до
4/4. Този процес е придружен със силен и поривист вятър и добра видимост.
Купесто-дъждовни облаци се образуват и от механичното изместване на топлия въздух нагоре,
при движението предхождащо студен или оклюзионен атмосферен фронт, под формата на голям
облачен вал.

Кумулус - Cumulus (Cu) от латински - купест.
Единични плътни облачни масиви с плоска основа - база, и куполообразна бяла набъбваща
горна част. Появяват се като неголеми бели кълбета, образуват хоризонтална основа и
продължават развитието си във височина. Кумулусите, запазващи закръглените форми чак до
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върха си, не отличаващи се с голямо вертикално развитие се наричат Облаци на Хубавото
Време - Cumulus humilis (Cu hum).

При определени условия, често са разположени в дълги прави редици през известно разстояние
един от друг, така наречените Облачни улици - Cumulus undulatus.
Това са любимите облаци на парапланеристите - хубави термики, позволяващи големи прелети
и дълго реене.
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Кумулус конгестус - Cumulus congestus (Cu cong).
Мощните купести облаци се отличават с по-голямо вертикално развитие. На снимката - (Cu
cong), намиращ се в пълното си развитие. Облака е пробил термичният задържащ пласт, като
отчасти се е разпрострял по дължината му във вид на стратокумулус кумулогенитус (Sс cug).
Този вид облаци се наблюдават по-често в планинските райони и развитието им зависи от
неустойчивостта на атмосферата.
При преминаването на кумулус хумилис (Cu hum) в кумулус конгестус (Cu cong), отделните
облаци имат тенденцията да се сливат в малки облачни групи, съставени от облаци, който се
намират в различен стадий на развитие.
Първият облак по посока на вятъра е най-стар и се намира в стадий на разпадане, а последният
е най-млад и продължава да се развива. Облаците от този род могат да приемат най-различни
форми - гугли на гъби (Cumulus pileus).

Кумулонимбус - Cumulonimbus (Cb) - купесто-дъждовен.
При липсата на термични задържащи пластове (изотермии, инверсии) вертикалното развитие на
кумулус конгестус (Cu cong) може да достигне до границата на ледените ядра и кристали, и да
прерасне в кумулонимбус (Cb). Горната му част продължава да расте във височина и водните
капки и ледените кристали, съставляващи облака, достигат много голяма маса.
Скоростта на вертикалните движения вътре в него достига до 25м/с. Вследствие на тези процеси,
върхът на облака се вледенява, образувайки Incus - Наковалня и се разпада, като се образуват
още видове - цируси (Ci), алтостратуси (As), алтокумулуси (Ac) и т.н. - истинска фабрика за
облаци.
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Мощни поройни дъждове, придружени със силни поривисти ветрове и гръмотевични бури са
резултат от тази дейност.
Понякога се наблюдава и падането на краткотрайни градушки.

Кумулонимбус маматус - Cumulonimbus mammatus (Cb mam).
Характерно за този тип облаци е, че базата им като че ли е окачена с гроздове.
За образуването на тази странна форма допринасят низходящите течения, намиращи се вътре в
облака, които се срещат с възходящите течения, намиращи се под базата на облака.
За по-голяма яснота може да се посочи следният пример; През един летен ден в следобедните
часове над влажен, отчасти блатист терен нахлува силно развит кумулонимбус с ясно изразена
дъждовна ивица. Когато облакът достигне до суха, отчасти песъчлива местност, ивицата от
падащи дъждовни капки престава да достига земята и се превръща в така наречената Virga дъждовна ивица, недостигаща земната повърхност.
Същевременно се забелязва как отделните струи на дъждовната ивица под влияние на
срещнатите над по-топлата земна повърхност възходящи течения се огъват нагоре и се отправят
обратно към облака. Възходящите течения явно са били доста силни, понеже скъсяването на
ивицата Virga, както и огъването и са станали за късо време и след няколко минути базата на
облака има форма на маматус. Облакът преминава над вас, без да капне нито капка дъжд.
Облаци от този тип могат да бъдат и стратокумулуси маматус (Sc mam).

Aviator.bg

Аркус - Arcus.
В зависимост от скоростта на предвижване и величината на развитието на буреносните облаци,
на предната част предхождаща атмосферните фронтове, може да се образува облачен вал във
вид на тъмно сива дъга, ясно различаваща се от останалите по-светли облаци, наричана
Търкалящ се Валяк - аркус - аrcus.
Под аркуса се наблюдават разкъсани подвижни части, най-често това са фрактокумулуси (Fc)
или фрактустратуси (Fs), свидетелстващи за мощни възходящи потоци и завихряния на въздуха,
както и силни шквалови явления.
При много мощна конвекция при определени условия могат да се образуват и смерчове.

ОРОГРАФИЧНИ ( ВЪЛНООБРАЗНИ ) ОБЛАЦИ

Самото име (Oрос - планина) дава представа за облаците от този вид. При движението си в
планински терени въздухът среща релефни препятствия и ако тяхната височина е достатъчно
голяма, а той достатъчно влажен, при издигането си по наветрения склон ще достигне нивото на
кондензация и ще се образуват облаци. Освен това поради смущение в потока, създаден от
препятствието, зад него възникват система от вълни, чиито гребени и долини остават
приблизително на едно и също място (стоящи вълни).
Образуването на вълнообразни движения в атмосферата се поражда и на границата на две
различни среди.
Класически пример за това са вълните, образувани върху водната повърхност. Вълните в
атмосферата се образуват по същия начин, като за граница служи различните свойства на
въздуха, по дължината на задържащите термични пластове - инверсии и изотермии. Плътността
на въздуха в близост до тях, се изменя скокообразно в зависимост от намаленото налягане,
разликите в температурата и изменението на скоростта и посоката на вятъра.
Дължината на вълните се изменя с увеличаването скоростта на вятъра и намаляването на
разликата в плътността на двaтa въздушни пласта, т.е. при разлика в температурата им.
От съществено значение за леката авиация са три типа облаци, образувани по този начин.
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Алтокумулус ундулатос - Altocumulus undulatus oт латински - вълнообразен.
Вълнообразни облаци във вид на успоредни ленти, разположени в една или две посоки, с
относително висока влажност.
При образуването на тези облаци, върховете на въздушната вълна се охлаждат и образуват
облака, а падините между тях, се компресират, нагряват и изпаряват.
От вертикалното развитие на отделните облачни ленти, може да се съди за силата на
вертикалните течения. Облаци от този тип могат да бъдат цирокумулос ундулатос (Cc und),
алтокумулус ундулатос (Ac und), алтостратус опакус ундулатос (As op und), страто кумулус
ундолатос (Sc und), стратус ундолатос (St und) и понякога кумулус ундолатос (Cu und).

Алтокумулус лентикуларис - Altocumulus lenticularis (Ac lent) - лещовиден.
Образува се главно при срещането на въздушният поток с планински възвишения, хълмове или
хребети. В резултат на достатъчната скорост на въздуха се образува статична вълна зад
срещаното земно препятствие, при което се получават стоящи (стационарни) облаци, известни
като лещи. Те не изменят разстоянието си зад препятствието породило тяхното появяване, и се
наричат още и облаци на дългата вълна.
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Амплитудата на стационарните вълни е много голяма, понеже тя постоянно се подхранва с нови
импулси от въздушния поток, обтичащ намиращите се на малко разстояние планински била.
Лещовидните облаци са разположени успоредно на планинските склонове. Почти непрекъснато
изменят формата си и сравнително малко местонахождението си. Краищата им са ясно
очертани, най-често изгладени и в тях се наблюдава явлението Иризия.
Само понякога повърхностите им са неравни и тогава може да се очакват по-големи
турбуленции. Често те са разположени един над друг, като по този начин образуват няколко
етажни групи, средните части, на които може да се сливат. Наблюдавани са 5-6 етажни лещи, но
най-често са по два или три.
Лещовидните облаци могат да се появят и като мощна развита вертикална и хоризонтална
облачност.
Вертикалното им развитие може да стигне на ниво до 5000 метра, като достига границата на
перестите облаци.
В такъв случай облаците покриват почти целия небосклон.

Фрактокумулус - Fractocumulus (Fc rot) - роторни облаци.
Образуват се в подветрената страна на планинските върхове, където налягането намалява
благодарение на голямата скорост на вятъра.
Тези облаци се разполагат винаги под върховете на предизвиканите вълнообразни движения
вълни, имат най-различни форми и постоянно се видоизменят.
Най-често това са фрактокумулуси (Fc rot), но могат и да приемат формите на развити кумулуси
(Cu rot) или стратокумулуси (Sc rot). Самото им присъствие показва границата на ветровете в
които парапланеристите и пилотите на леки летателни апарати не бива да влизат !!!
След откъсване от ротора облаците бързо изчезват понеже няма кондензационни импулси,
които да ги подхранват и настъпва бързо турбулентно размесване с околния въздух. На самия
връх роторните облаци не изчезват, понеже на мястото на откъсналите се облаци, се образуват
непрекъснато нови. Ако вятърът задуха успоредно на планинската верига, то те се преместват по
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дължината на хоризонталната част на ротора, която е успоредна на планинската верига.

ДВИЖЕНИЕ НА АТМОСФЕРАТА

Снабдяването с енергия за цялото движение, както и за промените в свойствата на атмосферата
идва от Слънцето. Лъчите му нагряват атмосферата или стоплят повърхността на Земята, която
обратно нагрява атмосферата отдолу нагоре.
Повърхността на Земята и атмосферата непрекъснато обменят енергия в двете посоки, а
Слънцето им набавя онази енергия, която е загубена в пространството чрез излъчване.
Механизмът, който причинява атмосферната циркулация, е варирането на слънчевото греене в
зависимост от времето и мястото. От написаното до тук става ясно че атмосферата е в
непрекъснато вертикално и хоризонтално движение.
Най-простият модел за нейната циркулация би изглеждал по следния начин - Енергията от
Слънцето нагрява земната повърхност, от там и въздуха граничещ с нея, който се разширява и
става по-лек. Силата на гравитацията на по-студения и по-тежък въздух намиращ се във
височина от повърхността, упражнява налягане върху по-топлия въздух, като го кара да се издига
нагоре. Постъпилият студен въздух до земната повърхност от своя страна също се нагрява и
процесът се повтаря. Ако нагряването е достатъчно, процесът ще бъде непрекъснат и ще се
създаде постоянна циркулация.

Циркулация около невъртяща се Земя.

В действителност това не е така защото въртенето на Земята около своята ос, създава
допълнителни сили.
Най-голям ефект причинен от въртенето на Земята е Силата на Кориолис

Aviator.bg

Ефект на Кориолис.

Колкото по-голяма е скоростта на движещата се частица, толкова по-голяма е странично
действащата върху нея сила. В покой частицата не изпитва никаква сила, но щом скоростта
започне да нараства, в същата степен пропорционално започва да нараства и страничното
отклонение.

Движение на частицата върху въртящо се тяло.

Най--простият начин да се представи причината за тази сила е наличието на въртящ се диск,
където частицата е в точка А и се движи към центъра на диска. Ако не съществува триене,
движението на частицата (означено чрез вектора V) ще запази ориентацията си в
пространството. След известен период от време ситуацията се променя. Частицата се движи към
точка В и продължава да се движи в първоначалното си направление по отношение на
наблюдател, който не е върху диска, но за наблюдател от точка А ще изглежда, че частицата се
е завъртяла надясно по причина на някаква друга сила. Този процес продължава по същия
начин, докато дискът се върти и частицата се движи.

Силата на девиация действа непрекъснато и надясно независимо от посоката на придвижване на
частицата.
Ако вместо този въртящ диск се разглежда Земята от северния полюс, ще се види какъв е
ефектът от тази сила, приложен към движещите се въздушни маси. На екватора векторът на
скоростта ще бъде насочен успоредно на оста на въртене на Земята и следователно не изпитва
Кориолисовия ефект.
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Силата на девиация е максимална на полюсите и прогресивно намалява до нула на екватора.

Земята извършва една обиколка около своята ос за 24 часа. В същата посока се върти и
въздухът с линейна скорост зависеща от географската ширина. Например линейната скороста на
точка от Земята на екватора е 1670км/ч, а на 60° градуса геогр. ширина е 830км/ч, от което
следва, че линейната скорост на точка от Земята на 60° е два пъти по-малка.
Ако въздушната маса се движи по меридиана от екватора към полюса, тя ще пресича паралели,
чийто радиус постепенно намалява. С други думи въздухът намиращ се по-на север от екватора
(за северното полукълбо), запазвайки своята скорост, ще започне да изпреварва земната
повърхност в движението си на изток (Земята се върти от запад на изток) и ще започне да завива
надясно. При движение от полюса към екватора, отклонението е също на запад, тоест на дясно,
защото въздухът ще изостава от меридиана, от който е тръгнал. В южното полукълбо по същите
причини въздухът завива наляво.
Това явление е описано за пръв път от френския физик Кориолис (1792 - 1843) през ХIX век, и е
установено че: Cилата на Кориолис е насочена винаги под прав ъгъл към скоростта на
движение, като променя посоката на движението на въздушната маса, без да го ускорява
или забавя.
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Основавайки се върху тези наблюдения, може да се направи и работен модел на атмосферната
циркулация.
Тясната ивица около екватора е мястото, където земната повърхност се нагрява най-силно от
Слънцето, и огромен обем от въздух се издига и се отправя или на север или на юг поради
натрупване във височина.
Течащият на север на голяма височина вятър завива надясно, докато достигне 30° ширина и се
движи забележимо на изток.
Непрекъснатото изтичане на въздух в зоната на тропиците създава налягане и едновременно
падане надолу на излишната въздушна маса. Когато достигне до земната повърхност, тя се
разделя и известна част започва да се движи на север, а друга на юг.
Движещият се на юг въздух отново завива надясно и поражда един от най-устойчивите ветрове в
атмосферата - тропическите пасати.
Въздухът движещ се на север също завива надясно и създава преобладаващите в средните
ширини западни ветрове. Тук потокът е хидродинамично неустойчив и в него се образуват вълни
с големи амплитуди. Те пренасят студения въздух от високите към ниските ширини и обратно топлия въздух към високите ширини.
Много често тези вълни близо до земята губят устойчивостта си и се формират вихровите
циркулационни системи на подвижните циклони и антициклони. Известна част от първоначалната
маса над 30° ширина, продължава на север, охлажда се и се свива, като пада в района около
северния полюс. Този въздух се движи надолу по полярните области, охлажда се още повече
достигайки до духащите на запад ветрове в района на 60° ширини, и се обръща на запад.
Бивайки по-лек, топлият често влажен западен вятър се изкачва над студения източен и спомага
за запълването на пространството над полюса.
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Непрекъснатото създаване на налягане над полярните области е причина за внезапно откъсване
на студени полярни вълни, който могат да достигнат до тропиците. Подобни процеси се развиват
и в южното полукълбо, като движенията там са с обратен знак.

ВЪЗДУШНИ МАСИ

Постоянната циркулация на атмосферата води до съществени изменения на свойствата на
въздуха над определени райони. Процесът на изменение на свойствата на въздуха се нарича
Трансформация.
При трансформацията главно се изменя температурата и влажността на въздуха, в зависимост
от характера на даденият район. Нееднородността на въздуха в тропосферата се дължи на
неравномерното разпределение на притока на слънчевата радиация, както и на различните
свойства на земната повърхност.
Топлинната трансформация зависи от времетраенето на престоя и взаимодействието на въздуха
над район с определени топлинни характеристики.
Изменението на влажността на въздуха не е така пряко както температурното, а зависи от
наличието на изпаряваща се повърхност, както и от способността на даден обем въздух да
поема влагата.
Тези свойства на въздуха се изменят най-бързо в приземния слой и постепенно, вследствие на
турбулентното смесване и възходящите течения, се предават нагоре. Тази разлика в скоростта
на трансформация на ниските и високи слоеве води до изменение на Стратификация на
атмосферата в съответния район т.е. до трансформация на неговата устойчивост.
Ако въздухът е в контакт с топла повърхност, ниските слоеве бързо се загряват, докато високите
по-дълго остават студени, тоест това води до неустойчива стратификация. Такава среда е
благоприятна за развитието на възходящи течения, които при издигането си се охлаждат, парата
в тях кондензира и се образуват облаци - валежи.
Обратно, при студена подложна повърхност се формира устойчива стратификация, като в някой
случай се стига до изотермно и дори до инверсно разпределение на температурата. В такъв
случай образуването на облаци е затруднено, а ако има облаци, то те са най-често слоести.
Над много обширни територии може да се наблюдава сравнително еднороден въздух, чийто
физически свойства в голяма степен са еднакви. Характера на времето в такива райони е един и
същ.
Тези относително еднакви порции въздух се наричат Въздушни маси.
Хоризонталните размери на тях могат да достигнат няколко хиляди километра, а вертикалните
до няколко километра.
В едни случаи въздушните маси се простират от земната повърхност до тропопаузата, а в други
се наслояват една над друга, като по-студените се намират отдолу. Отделни области от земното
кълбо, над който общата атмосферна циркулация обуславя продължително задържане на
въздушните маси, даваща възможност за тяхната пълна трансформация, се наричат Огнища на
зараждане на въздушните маси.
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Типични представители на такива огнища са Субтропичните пояси на високо налягане и
Антициклоналните области около полюсите.
При промяна на циркулацията на атмосферата, формираните въздушни маси напускат
съответните огнища и се преместват в други райони. Там те пренасят свойствата, придобити в
района на формирането си, тоест своето характерно време.
При настаняването си над новите райони, те започват да взаимодействат с новата подложна
повърхност и променят свойствата си - трансформират се. С течение на времето те или част от
тях могат да се превърнат в други типове въздушни маси.
От това следва, че въздушните маси се формират непрекъснато във всеки географски район и
при всякакви циркулационни условия.
В съвременната метеорология въздушните маси се делят според няколко критерия:
Географската класификация ги дели по местонахождението на техните огнища, като са познати
четири основни типа;
Арктичен (Антарктичен) въздух
Въздух на умерените ширини
Тропичен въздух
Екваториален въздух
Тези типове въздушни маси, с изключение на Екваториалния , се делят на морски и
континентални в зависимост от характера на повърхността в огнището на формиране.
Термодинамична класификация , в която като признак за разделянето на въздушните маси служи
посоката на трансформацията:
В съответствие с нея се различават Топли и Студени въздушни маси.
Освен за тях, може да се говори и за Неутрални въздушни маси.
Топла въздушна маса е тази, която е по-топла от подложната повърхност. В нея
трансформацията води до изстиване на въздуха.
Обратно, въздушната маса, която се затопля от подложната повърхност се нарича студена.
Намиращата се в термично равновесие с подложната повърхност въздушна маса е неутралната.
В нея процеса на трансформация вече е завършил и тя е напълно формирана.
Всяка от посочените въздушни маси може да бъде устойчива или неустойчива, което означава
различна способност за развитие на вертикални движения и образуване на облаци и валежи.
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Движението на отделните въздушни маси е пряко свързано с движението на цялата земна
атмосфера. За да вникнем по-подробно в този процес, трябва да разберем и природата на
движещият се във височина въздух.
На около 3000 метра височина, въздухът следва движението на Земята от запад на изток с леко
вълнообразен път.
На показаната схема на движението на Земята от височина над Северния полюс, ясно се вижда
вълнообразното движение на въздушния поток във височина. Издадените изпъкналости в
точките от A до E са причинени от неочаквано затопляне, което се е разпространило над сушата.
Движението на въздуха около Земята се подчинява на законите на движение на тяло по кръгова
траектория, като един от тях гласи, че колкото въртящата се маса се движи по-далеч от центъра
на въртенето, толкова по-забавено е нейното предвижване.
От това следва, че въздухът движейки се по кръгов път около земната ос и отдалечавайки се от
нея, забавя своето движение, и обратното, приближавайки оста на въртене, ускорява своя ход.
Проследявайки пътя на въздушния поток, то от точка A завивайки на юг до точка С той забавя
постепенно движението си. След като завие на север, той започва постепенно да се ускорява,
като достига по-бързо движещия се въздух в точка Е. Фактически всички точки, в които потокът е
по-близо до Северния полюс, съдържат по-бързо движещ се въздух, докато по-отдалечените от
полюса точки съдържат по-бавно движещ се въздух.
Нека да проследим процесите в точки В и D. Както казахме по-горе при движението между точка
A и точка С въздухът забавя своя ход. Идващите отзад въздушни маси поради по-голямата си
скорост започват да се натрупват и компресират така, че в точка В налягането върху
повърхността се увеличава. Компресирането на въздуха в точка В се нарича Конвергенция и
общия ефект е, че въздухът се натрупва във височина.
Обратният ефект може да се наблюдава в точка D.
Поради ускоряването на движението на потока между точки С и Е, въздухът в точка D започва да
изтънява като ефекта от това е, че там се създава район с ниско атмосферно налягане.
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Този процес се нарича Дивергенция.
От това следва, че истинската причина за създаване на области с високо и ниско налягане върху
земната повърхност, са процесите възникващи при движение на въздушния поток във височина.
Проследявайки тези процеси, може да се каже че около районите с високо налягане
преобладава ясно безоблачно време, докато въздушните маси с ниско атмосферно
налягане са предимно облачни.
Обяснението за това е много просто - конвергенцията в горната част на атмосферата причинява
постепенно падане (потъване) на въздуха, който след това се стича до земната повърхност.
Падащият въздух се нагрява от компресирането си и затова не се образуват облаци, а
изобилстват термики. От друга страна, въздухът в областите с ниско налягане постепенно се
издига нагоре и от охлаждането и кондензирането си се образуват масивни облачни системи.
Северните и южните барични системи с високо налягане се стремят да си противодействат и
носените от тях въздушни маси обикновено се срещат на тъй наречения Полярен фронт - 60°
ширина.
През зимата внезапно откъснатите въздушни маси са по-силни и достигат по-далече на юг; през
лятото топлият въздух се изтласква далеч на север, макар че летните антициклони са по-слаби и
с по-малка сила.
Преходната зона между две съседни въздушни маси е широка 200 - 500км.
За разлика от зоните на двете въздушни маси, където хоризонталната градиента на
температурата е малка, то в преходната зона са характерни резките изменения в свойствата на
въздуха и тя се нарича Фронтална зона.
Голямата разлика в температурата, влажността и др. водят до формиране на специфични
условия и затова тя се разглежда като отделен обект.

АТМОСФЕРНИ ФРОНТОВЕ

При преместването на определени въздушни маси от даден район в друг с различни от него
метеорологични свойства се наблюдава образуването на гигантски атмосферни вихри наречени
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циклони и антициклони.
Преходната зона между двете въздушни маси с различни свойства се нарича Aтмосферен
фронт.
В зависимост от отделните свойства на въздуха той бива топъл и студен. При движението си
циклоните и антициклоните въвличат в своята циркулация и двете въздушни маси, както и
преходната зона между тях. В резултат на тези явления се наблюдава смесване и асимилиране
на различните техни свойства и отделните атмосферни фронтове се разпадат и размиват.
Възможно е и усилването им, както и появяване на нови такива, вследствие на непрекъснатото
движение на атмосферата. Често срещано явление е и появата и на вторични атмосферни
фронтове.
При сближаване на две различни по свойства въздушни маси, се наблюдава значително
увеличение на хоризонталната градиента на температурата и влажността на въздуха. В
следствие се увеличава и генерацията на кинетичната енергия, което води до усилване
скоростта на вятъра в околността на атмосферните фронтове. Във височина тя се изразява в
скорост до 200 км/ч.
Линията, в която фронтовите зони пресичат земята, се нарича линия на фронта. Тъй като
топлите и студените въздушни маси има различна плътност, фронтовата линия не е вертикална,
а е наклонена в посока на студения, който се стреми да се вклини под топлия.
В зависимост от хоризонталните и вертикалните си размери, фронтовете са разделени на
Главни (Тропосферни) и Вторични (Приземни).

Топъл Фронт се образува тогава, когато топлата и влажна въздушна маса измества студената
въздушна маса. Вследствие се образува характерна облачна система състояща се от две части надфронтална и подфронтална.

Надфронталната облачност се образува в издигащия се топъл въздух, в горната половина на
тропосферата, където на височина от 7 до 9км. и разстояние от 800 - 1000км. преди линията на
фронта се образуват цируси (Ci). С приближаване на фронтовата линия, те се вплътняват и
преминават в циростратуси (Cs). Следват алтостратуси (As), от който през зимата могат да
паднат и валежи. На 300-400км. преди линията на фронта алтостратусите (As) преминават в
нимбостратуси (Ns).
Поради неравномерното разпределение на влажността на въздуха във височина, могат да се
образуват и безоблачни коридори. Под фронтална облачност може да бъде вътрешно масова
кумулуси (Cu) и стратокомулуси (Sc), или облаци образуващи се близо до линията на фронта стратуси (St) и нимбостратуси (Ns).
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С приближаването на топлия фронт налягането пада и се появява вятър, който духа
перпендикулярно на посоката, от където идва фронта.
В България, по-често топлият фронт преминава от запад, така че вятърът има силно изразена
южна посока.
На 200 - 300км. пред линията на фронта започва да вали в зависимост от сезона дъжд или сняг.
Често под основния облачен слой се наблюдава черна облачна валма фрактoнимбуси (Fn),
която се движи в различна посока от тази на основната облачна маса. След преминаването на
фронта, валежите обикновено спират, вятърът сменя посоката и започва да духа от посоката, от
която идва фронта и налягането се повишава.

Студен Фронт се появява тогава, когато студената въздушна маса измества топлата и влажна
въздушна маса. Облачната система е много по-тясна, отколкото при топлия фронт.
Възходящите движения са много по-интензивни и преобладават облаци с вертикално развитие
купести (Cu) и купесто-дъждовни (Cb). Придружена е с поройни дъждове, както и със силни
поривисти ветрове, гръмотевични бури и градушки.
В зависимост от скоростта на движение, могат да се определят и два вида студени фронтове.
В първия случай движението е бавно, наблюдава се наредено издигане на топлия въздух над
клина от студения. Облачната система е масив от ниски слоесто-дъждовни (Ns) и високослоести (As) облаци, като най-напред се появява мощна слоесто-дъждовна (Ns) облачност,
която преминава във високо-слоеста (As). Следват стратуси (St) , циростратуси (Cs) и във
височина - цируси (Ci). Налягането се понижава, а вятърът се усилва.
Често по линията на фронта се образуват кумулонимбуси (Cb) с гръмотевични бури и
краткотрайни валежи. С отминаването на фронта валежите спират, облачността се разкъсва и
вятърът рязко се завърта надясно и отслабва. Атмосферното налягане бързо се повишава.
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Във втория случай студеният въздух се движи с голяма скорост - над 40км/ч. В следствие на това
се създават силни конвективни потоци с образуване на мощни купесто-дъждовни (Cb) и
слоесто-дъждовни (Ns) облаци. Едновременно с тях се образуват и високо-слоести (As) и
пересто-слоести (Cs) облаци, както и облаци получаващи се от тяхното разпадане лещовидни високо-купести (Ac lent), пересто-слоести (Cs) и перести (Ci).
Разпадането на облачността се дължи на низходящите движения пред и зад линията на фронта.
Валежите са краткотрайни и съпроводени с интензивни гръмотевични и шквалови бури.
В същото време атмосферното налягане се понижава силно - върху барограмата се образува V
образен гръмотевичен нос. Вятърът пред фронта се завърта наляво, а след преминаването на
фронта - надясно като се усилва многократно, температурата се понижава значително, а
атмосферното налягане силно се повишава. Валежите бързо спират и настъпва разкъсване и
намаление на облачността.В много случай може да се наблюдава и появата на вторични
фронтове, не притежаващи такъв интензитет, но със свойствата на основния фронт.

Оклюзионен Фронт е резултат от много голямата деформация на основния фронт, при което
два съседни участъка - топъл и студен се сливат.
Условие за появяването му е, че студеният фронт се движи много по-бързо от топлия и клинът от
студен въздух догонва и започва да взаимодейства с клина от студен въздух пред топлия фронт.
Тези две студени въздушни маси са се намирали в различни райони и са придобили различни
свойства в процеса на трансформацията си, така че по оклюзионния фронт влизат във
взаимодействие три въздушни маси. Най-топлата от тях, тази между двата фронта се изтласква
нагоре и се отделя от земята. В зависимост от температурите на двете студени въздушни маси
(тилна и челна) са познати три вида оклюзионни фронтове - топъл, студен и неутрален.
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АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ

Атмосферното налягане е един от най-важните метеорологични елементи. Неговото
съществуване е доказано през XVII век от флорентинския учен Торичели . През 1643 година той
провежда знаменития си опит с пълна с живак тръба потопена в чашка. Част от живака се излял
в чашката, но по голямата част от него останал в тръбата на височина 76 см. От тогава е прието,
че нормалното атмосферно налягане е равно на налягането уравновновесяващо теглото на
живачен стълб с височина 76 сантиметра и напречно сечение 1 квадратен сантиметър при
температура 0°С, на височина на морското равнище и географска ширина 45°.
За единица била приета Атмосферата , като 1атм. = 760мм ж. ст. По-късно е въведена друга
единица - Бар , като за удобство се работи в милибара; 1000мбар = 1бар. 1мбар е равен на сила
от 100 Нютона върху 1кв. метър.
През последните години е въведена международната единица за атмосферно налягане Паскал ,
където 1Па = 1Нютон / кв. метър. от което следва че :
1 мбар = 100 Н / кв. м. = 100 Па = 1 хПа
760 мм ж. ст. = 1 атм. = 1013,25 хПа ( мбара )
В метеорологията атмосферното налягане се измерва с живачни и метални барометри
(анероиди), като се спазват специални изисквания за температурата и стандартното земно
ускорение.
Изменението на налягането във височина се измерва с Барометрична стъпка или това е
височината, на която атмосферното налягане се изменя с 1хПа. Тъй като плътността на топлия и
студения въздух е различна, на една и съща надморска височина налягането в студения въздух е
по-ниско, отколкото в топлия.
В резултат на създадената разлика се поражда движение от топлата към студената област. Това
води до натрупване на повече въздух над студенате области, като налягането при земята там се
увеличава, от което следва, че над по-студените райони има по-високо налягане, а над потоплите - по-ниско.
Зависейки от плътността на въздуха, барометричната стъпка зависи и от атмосферното налягане
- с намаляването му, тя расте.
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При увеличаване на височината с аритметична прогресия, атмосферното налягане намалява с
геометрична прогресия. Закономерностите на вертикалните изменения на атмосферното
налягане позволява да се конструира прибор за измерване на височината – Висотомер.
В дадената по-долу таблица е отчетено изменението на налягането спрямо надморската
височина, при нормално (средно) понижение на температурата във височина :
Налягане
Морско ниво
1000 mb
850 mb
700 mb
500 mb
300 mb
200 mb
100 mb

Височина
0m
100 m
1500 m
3000 m
5500 m
9000 m
12000 m
16000 m

0 ft
300 ft
5000 ft
10000 ft
18000 ft
30000 ft
40000 ft
53000 ft

Температура
15 C°
59 F°
15 C°
59 F°
5 C°
41 F°
-5 C°
23 F°
-20 C°
- 4 F°
-45 C°
-49 F°
-55 C°
-67 F°
-56 C°
-69 F°

Разпределението на атмосферното налягане в пространството се нарича барично поле. То може
да се представи нагледно с помощта на повърхности, в който налягането е еднакво във всички
точки. Те се наричат изобарни повърхности.
Както разбрахме, стойностите на на тези елементи не са еднакви във височина, поради
разликата в температурата, така че изобарните повърхности могат да се разполагат на различна
височина над земята. От което следва, че те имат собствен релеф. Когато дадена изобарна
повърхност пресича мислена хоризонтална повърхност над морското равнище, върху нея се
образува линия, във всяка точка от която налягането има една и съща стойност. Тази линия се
нарича Изобара .
Върху тази мислена хоризонтална повърхност може да се пресекат множество изобарни
повърхности с различна стойност, така че върху нея се получава цяла система от изобари. Те
дават представа за разпределението на налягането на дадена височина в атмосферата.
В практиката е прието по този начин да се изобразява разпределението на налягането на
морското равнище, като отделните метеорологични станции приравняват показателите си към
морското равнище, и получените стойности се нанасят на географската карта. След това се
съединяват точките с еднаква стойност на налягане - изобарите - обикновено кратни на 5хПа.
Получените най-различни конфигурации могат да се класифицират в различни барични системи,
като най-често това са области с понижено или повишено атмосферно налягане. Те съответно се
бележат с главни букви - Н (на латиница L) за ниско атмосферно налягане и В (Н) за високо
атмосферно налягане.
За разположението на на атмосферното налягане във височина се правят отделни карти за
различните основни (стандартни) нива, дадени в таблицата по-горе, наречени карти на
баричната топография.
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Разпределението на атмосферното налягане по земното кълбо може да се опише в общи линии
така : екваториална област на ниско атмосферно налягане наречена Екваториална депресия,
която следва сезонното преместване на термичния екватор.
Субтропичните антициклони разположени над тропиците са зони на стабилни и устойчиви
области на високо атмосферно налягане, дължащо се на огромните по-студени водни
пространства на тази географска ширина.
Над силно нагретите континенти се формират и области на ниско атмосферно налягане. Те са
най-добре изразени през летния период в съответното полукълбо и могат да се разглеждат като
области на екваториалната депресия с най-ниски стойности на налягането.
В умерените ширини атмосферното налягане има по-добре изразени сезонни стойности. През
лятото над континенталните части се образуват зони на ниско атмосферно налягане, а през
зимата обратно. Над водните маси, който по-бавно приемат и отдават топлина, през лятото се
наблюдават тенденции за повишаване на налягането, а през зимата за понижаване.
В полярните области известни с по-ниските си температури, се наблюдава повишаване на
налягането, по-добре изразено над Антарктида.
Тези барични области оказват голямо влияние върху въздушните течения, времето и климата на
огромни територии.
Едни от тях са постоянни през цялата година - Екваториална депресия, Субтропичните
антициклони, Исландския и Алеутския минимум, Арктическия и Антарктическия максимум.
Други са характерни със смяна на вида на баричното си поле с настъпването на смяната на
сезоните. Това са Сибирския и Канадския антициклон, Мексиканската и Южно азиатската
депресия, Средиземноморския зимен център на ниско налягане. Баричните системи и въздушни
маси се развиват в големи мащаби, но те могат и да съществуват и при месните условия в малки
райони.
Месните циклони се образуват най-често над силно нагрети континентални области, като
непрекъснатото нагряване предизвиква издигане и разреждане на въздуха в подветрената
страна на планините, образувайки издигащи се колони въздух в термиките.
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СТАБИЛНОСТ И ИНВЕРСИЯ
Какво представлява стабилността на въздушните маси?
Студеният плътен въздух се стреми да заеме по-ниското ниво в присъствието на топъл разреден
въздух. Причина за това е по-голямата гравитационна сила, която действа върху по-тежкия
студен въздух.
Нестабилността е преобръщане на въздушните маси и размяна на потенциална енергия
(складирана в издигащите се студени въздушни маси) с кинетична енергия (представляваща
движение на масите и турбуленция). Като нестабилно състояние може да се разглежда това, при
което студен плътен въздух се намира върху топъл разреден въздух.
Когато студена въздушна маса се движи над по-топлата земя, долните пластове се нагряват, в
резултат на което се получават нестабилни условия. Този процес продължава, докато студената
маса получи почти същата температура на въздуха, който измества.
Когато топла маса се движи на север, ще изпитва противоположното - долните слоеве ще се
охлаждат с движението и ще стават по-нестабилни. Ето защо студените въздушни маси се
сменят с по-топли (в продължение на един-два дни) и са много нестабилни, с голяма
турбуленция, докато топлите маси запазват индивидуалността си за много по-дълъг период.
Топлият въздух от юг се задържа с дни, ако няма активни студени маси от север, за да го
изтласкат встрани. Други случаи на нестабилност има тогава, когато въздушна маса под
действието на определени условия се изкачва по склона на планината, или през деня, когато
топлината на повърхността нагрява по-долните пластове.
Стабилността на въздушната маса може да се увеличи чрез спускането и надолу, на по-малки
височини, или ако долните пластове се охладят. Това състояние се получава, когато въздушна
маса се движи от планинско плато към долина или просто се снижава под действие на
собственото си тегло, което става често през ясни, спокойни нощи, когато почвата бързо губи
топлината си чрез излъчване и започва да охлажда въздуха над себе си. Обикновено само
долните стотина метра се засягат от охлаждането и температурата се увеличава във височина.
Това стабилно условие с пласт от студен въздух под пласт топъл въздух се нарича Инверсия.
Инверсията може да се задържи с дни. При нея има малко вертикални движения на въздуха,
доказателство, за което е фактът, че пушекът и мъглата лежат близо до повърхността и не се
разпръскват.
Фронтална инверсия възниква, когато топъл фронт възсяда студен фронт или студен фронт се
напъхва под топъл фронт. Летенето в условията на инверсия е спокойно и гладко с изключение
на близост с инверсията, където ножицата е голяма, и близо до земята, когато вятърът е силен.
Няма издигане, с изключение на предизвиканото от склон или причинено от вълни. Често
възниква и видимо разделение близо до инверсния слой.
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ВЯТЪР

В резултат на разликата в налягането на въздуха между две съседни области се поражда
движение от областта с по-високо атмосферно налягане към тази с по-ниско такова. Това
движението на въздуха се нарича вятър.
Той притежава няколко специфични свойства, като скорост, посока, турбуленция, поривистост и
други. Скоростта на вятъра се измерва в метри в секунди - м/с, или километри в час - км/ч.
Понякога може да се измерва и във възли (морски мили в час), като 1 възел = 1,853 км/ч. Другата
характерна особеност на вятъра е неговата посока.
За дефинирането на посоката на вятъра се счита тази, от която той идва към наблюдателя.
Когато казваме че вятъра е западен, то под това се разбира че движението на въздуха е от запад
на изток.
Посоките на вятъра се означават с буквени съкращения и неговия азимут, тоест ъгъла между
посоката на вятъра и географския север. За целта се използва специална скала, построена по 16
точки от хоризонта, наречени румбове, като се използват латинските букви за определяне на
неговата посока. Имената на отделните румбове са N, NЕ, ... (Норт, Нортист) - Север,
Североизток, ..., като същевременно се обозначават и градусите на компаса като се започва от
Север - 0° (360°), 22,5° ...

Поради доказаната си надеждност в повечето метеорологични станции все още се използва
Ветромерът на Вилд . С него се измерват скоростта и посоката на вятъра. Тъй като влиянието
на земната повърхност върху скоростта на вятъра е много голямо, ветромерът се монтира на
специална мачта на височина 10 метра.
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По съвременните уреди за измерване скоростта и посоката на вятъра се наричат Анемометри
Анемометъра представлява три или повече хоризонтално разположени полусфери, който се
въртят около обща вертикална ос. С помощта на различни системи, въртенето се предава на
регистриращата част на прибора, която обикновено е свързана с Анемограф , уред записващ
скоростта на вятъра. На летищата, стартовите площадки и местата за приземяване се поставя т.
нар. Чорап представляващ ярко оцветен платнен конус с широк отвор опънат върху метален
ринг, въртящ се свободно около своята ос. Конусът лови вятъра с широката си част и се обръща
по неговата посока, като свободният заден край, показва посоката на вятъра. Визуална оценка за
скоростта на вятъра може да се направи и с помощта на таблица, въведена през 1806 година от
адмирал Бофорт и отчитаща в мерни единици наречени в негова чест - Бофорти .

Скорост
Бал
Название
на
Външни признаци
/Бофорт/ на вятъра вятъра
м/с
0 - 0,5 Димът се издига вертикално. Знамената и листата на
0
Щил
(0)
дърветата са неподвижни
0,6 - 1,7
Димът се издига наклонено и показва посоката на
1
Тих
(1)
вятъра. Люлеят се отделни листа
1,8 - 3,3 Усеща се леко подухване. Знамената се люлеят леко.
2
Лек
( 2,5 )
Листата от време на време шумолят
Листата и тънките клони постоянно се движат.
3,4 - 5,2
3
Слаб
Високата трева и житата започват да се люлеят.
( 4,5 )
Вятъра развява знамена и вимпели
Започват да се движат тънките клони на дърветата.
5,3 - 7,4
4
Умерен
От земята се вдига прах. По високата трева и житата
( 6,5 )
пробягват вълни. Знамената се изпъват
7,5 - 9,8 Клатят се клоните и тънките стволове на дърветата.
5
Полусилен
( 8,5 )
Гората шуми. Изпъват се големите знамена
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6

Силен

9,9 - 12,4
( 11 )

7

Доста
силен

12,5 15,2
( 14 )

8

Много
силен

15,3 18,2
( 17 )

9

Щорм

10

Силен
щорм

11

Жесток
щорм

12

Ураган

Клатят се дебелите клони на дърветата. Гората шуми.
От време на време тревата и житата полягат на
земята. Телеграфните жици бучат
Люлеят се стеблата на дърветата, огъват се дебелите
клони. Трудно се върви срещу вятъра. Чува се
свистенето на вятъра около сградите и неподвижните
предмети
Клатят се големите дървета, чупят се тънките клони и
сухите съчки. Движението срещу вятъра се забавя.
Шумът на прибоя на големите езера и морето се чува
на големи разстояния
Наблюдават се неголеми повреди по постройките.
Чупят се големите клони на дърветата. Отместват се
леките предмети от местата им

18,3 21,5
( 20 )
21,6 25,1
Наблюдават се разрушения. Чупят се някой дървета
( 23 )
25,2 - 29
Наблюдават се значителни разрушения. Чупят се
( 27 )
стволовете на дърветата
Повече Катастрофални разрушения. Дърветата се изскубват с
от 29
корените си

Тук е мястото да опишем и още едно специфично свойство на вятъра, особено ако той духа с поголяма скорост - физическото свойство за топлообмена между телата е в пряка зависимост от
неговата скорост. От посочената по долу таблица трябва да се направят доста категорични
изводи за възможността от измръзване при по-продължителни полети през по-студените сезони.

Температура на въздуха с отчитане скоростта на вятъра ( НИМХ )
Скорост на вятъра м/с
tС°
0
2
5
7
10
13
15
18
20
23
25
5°
5°
3° -2° -6° -8° -9° -10° -11° -12° -12° -12°
4°
4°
2° -4° -7° -9° -11° -12° -13° -13° -13° -13°
3°
3°
1° -5° -8° -10° -12° -13° -14° -15° -15° -15°
2°
2°
0° -6° -10° -12° -14° -15° -16° -16° -17° -17°
1°
1° -2° -7° -11° -13° -15° -16° -17° -18° -18° -18°
0°
0° -3° -9° -12° -15° -17° -18° -19° -20° -20° -20°
-1° -1° -4° -10° -14° -16° -18° -19° -20° -21° -21° -21°
-2° -2° -5° -11° -15° -18° -20° -21° -22° -23° -23° -23°
-3° -3° -6° -12° -16° -19° -21° -23° -24° -24° -25° -25°
-4° -4° -7° -14° -18° -21° -23° -24° -25° -26° -26° -26°
-5° -5° -8° -15° -19° -22° -24° -26° -27° -28° -28° -28°
-6° -6° -9° -16° -21° -24° -26° -27° -28° -29° -29° -29°
-7° -7° -10° -17° -22° -25° -27° -29° -30° -31° -31° -31°
-8° -8° -11° -19° -23° -26° -29° -30° -31° -32° -32° -32°
-9° -9° -12° -20° -25° -28° -30° -32° -33° -34° -34° -34°
-10° -10° -13° -21° -26° -29° -32° -34° -35° -36° -36° -36°
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-11°
-12°
-13°
-14°
-15°
-16°
-17°
-18°
-19°
-20°

-11°
-12°
-13°
-14°
-15°
-16°
-17°
-18°
-19°
-20°

-14° -22° -27°
-16° -24° -29°
-17° -25° -30°
-18° -26° -32°
-19° -28° -33°
-20° -29° -34°
-21° -30° -36°
-22° -31° -37°
-23° -32° -38°
-24° -34° -40°
Възможност за
Внимание
измръзване след
!
30 минути !

-31° -33° -35° -36° -37° -37° -37°
-32° -35° -37° -38° -38° -39° -39°
-34° -36° -38° -39° -40° -40° -41°
-35° -38° -40° -41° -42° -42° -42°
-37° -39° -41° -42° -43° -44° -44°
-38° -41° -43° -44° -45° -45° -45°
-40° -42° -44° -46° -46° -47° -47°
-41° -44° -46° -47° -48° -48° -49°
-43° -45° -47° -49° -50° -50° -50°
-44° -47° -49° -50° -51° -52° -52°
Възможност за
Възможност за
измръзване след измръзване след 5
10 минути !
минути !

СИЛИ НА ВЯТЪРА
Разликата в налягането между различни точки по земната повърхност е основната и единствена
сила за създаване на вятъра и е известна като Сила на баричният градиент.
Измерва се като вертикалната разлика в налягането между дължината от 111 км.
представляваща 1° от дължината на екватора. Силата на баричния градиент е насочена обратно
на самия градиент на налягането, защото въздухът се движи от високото към ниското налягане.
Големината и е пропорционална на големината на баричния градиент.

Колкото по-наблизо са разположени изобарите, толкова по-силно духа вятърът. Трябва да се
отбележи, че вертикалното спадане на налягането в сравнение с хоризонталното, не причинява
хоризонтално разместване на въздуха, защото то се уравновесява от земното налягане.
Със започване на движението, върху вятъра започват да действат и други сили, който го забавят
и откланят. Това са Силата на Кориолис, Силата на триенето и Центробежната сила.
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Когато движението се извършва по криволинейни изобари, възниква и Центробежната сила.
Поради големите радиуси на баричните образувания, действието на тази сила е пренебрежимо.
Нейната роля е съществена при такива явления, като смерча, торнадото и тропичните циклони
(на снимката), при които скоростта на вятъра е голяма, а радиусът на баричната система малък.
При настъпване на баланс между Силата на баричния градиент, Силата на Кориолис и
Центробежната сила вятърът започва да духа по изобарите и се нарича Градиентен вятър.
Освен описаните сили в атмосферата, върху движението на вятъра оказва влияние и Силата на
триене . Тя е насочена в противоположна на вятъра посока. Големината и е пропорционална на
скоростта, като на височина от 500 метра, скоростта на вятъра е 2-3 пъти по-голяма от скоростта
на приземния вятър и зависи от релефа и гладкостта на земната повърхност. Затова силата на
триене над морето е по-малка отколкото над сушата.
С увеличаване на височината, нейното влияние намалява, като на 1000 метра почти изчезва.
При наличие на триене, балансът се осъществява между три сили, като Силата на баричния
градиент се уравновесява от сумарното действие на Силата на Кориолис и Силата на триене .
Тъй като Силата на Кориолис е винаги перпендикулярна на скоростта на вятъра, движението
вече се извършва не по изобарите, а под ъгъл към тях и отчасти се връща към посоката на
баричния градиент. Ъгълът на отклонение от изобарите е толкова по-голям, колкото е по-голямо
триенето. Над морето той е около 15°, над сушата около 30°, а при пресечен релеф достига 45°.
За това с отдалечаването от повърхността вятъра изменя посоката си (силата на триенето
намалява) и на височина от 500 метра той духа с 30° по на дясно.
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В извод на разгледаните до тук случаи следва известния в метеорологията Баричен закон за
вятъра - Ако застанем с лице към вятъра, областта с високо атмосферно налягане ще се намира
вляво и малко напред, а областта на ниско налягане вдясно и малко назад. Това се отнася за
северното полукълбо.
Пряко следствие от този закон е поведението на времето над областите с ниско и високо
атмосферно налягане. В района на циклона (област с ниско атмосферно налягане), вятърът се
втича към центъра в посока обратна на часовниковата стрелка (важи за северното полукълбо),
като по този начин големи маси от въздух се струпват в центъра на циклона. В следствие на това
възникват възходящи движения, при който въздухът се охлажда, образуват се облаци и падат
валежи.

В района на антициклона се наблюдава разтичане на въздушните маси от центъра към
периферията в посока на часовниковата стрелка. Тъй като вятърът се стреми да тече от високо
към ниско атмосферно налягане, движението е от центъра на високото налягане навън във
всички посоки. В централната част се образуват низходящи течения и облачността се разпада. В
следствие от ефекта на закона на Кориолис, вятърът се стреми да завие надясно и след
известен период от време той се завърта и започва да тече по линия на изобарите, като се
превръща в Градиентен вятър.

ПОРИВИСТОСТ НА ВЯТЪРА

Наблюденията на вятъра показват, че той постоянно променя своята скорост и посока. Тази
негова характерна особеност се нарича поривистост.
Причините за появяването и са две - динамична и термична.
Динамичната е причинена от движението на въздуха в близост до земната повърхност и
причинените от това завихряния или от триенето между два различни по скорост, температура и
Aviator.bg

направление слоя въздух, при което на границата им се получава накъсване от силите на
съпротивление.
Термичната се дължи от неравномерното нагряване на земната повърхност и от протичащите от
това явления - усилване скоростта на вятъра и т.н.
При увеличаване скоростта на вятъра е доказано че завихрянията на въздуха не се извършват
постепенно, а скокообразно.
Първото внезапно увеличение на завихрянията се наблюдава при увеличение на скоростта над 4
м/с.
Второто внезапно увеличение на завихрянията във въздуха настъпва при надвишаване на
скоростта от 10 м/с.
Затова може да се каже, че първо увеличаване на завихрянията може да се наблюдава по
подветрените склонове, а при скорост над 10 м/с - както на подветрените, така и на наветрените
склонове.
За Поривист вятър може да се говори, когато през последните 10 минути внезапното
увеличаване скоростта на вятъра траещо от 1 до 20 секунди е по-голямо с над 5 м/с от средната
скорост през изтеклия период.
При много силни поривисти ветрове разликата между усилването и затихването на вятъра може
да достигне 30 м/с. Внезапните изменения на скоростта на вятъра обхващат периоди с найразлична времетрайност, като средната продължителност е 5 секунди. Независимо от тези
краткотрайни колебания в атмосферата се срещат и периодични изменения в скоростта на
вятъра, появяващи се през периоди от няколко минути до няколко десетки минути. Те са
свързани с появяването на термики. Освен това има и периодични изменения на скоростта на
вятъра, който настъпват през период от един - два часа.
Въздухът приема Турбулентно (въртеливо) движение, след като срещне теренни или
въздухообразни препятствия по пътя си. Турбуленция се получава, когато твърдо тяло пресече
пътя на флуида.
Препятствията, спиращи потока въздух се наричат Грапавост на повърхността.
Размерът им определя първоначалната големина на турбулентните вихри. Съществено значение
играе и скоростта на вятъра, като при слаби ветрове не се получава или се получава малка
турбуленция.
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Поток на вятъра около препятствия.

С увеличаването на скоростта на въздушния поток, се наблюдава и появяването на турбулентни
вихри, като посоката на вятъра става променлива. Колкото по-голяма е скоростта на вятъра,
толкова по-голям ще бъде и интезитетът на турбуленцията. Колкото по-голяма е плътността,
толкова по-голяма е турбулентната енергия.
Плътността е по-голяма при ниските температури, т.е. студен, тежък зимен въздух е по-подложен
на турбуленция, отколкото топлия въздух.
Формата на препятствието, смущаващо потока на флуида, е най-важния фактор при определяне
дали потока ще е турбулентен или не. Ако препятствието има остри ръбове или криви, въздухът
няма да може да го обтича еднообразно поради инерцията, която притежава.

Турб. поток поради острите изходящи ръбове..

Турбулентен поток поради острите ръбове отпред
Турб. поток при слаби ветрове, но
поради по-закръглена форма на тялото

Поток на вятъра около различни форми.
Тъй като твърдите тела изцяло са разположени върху повърхността на земята (с изключение на
летателните апарати и птиците), турбуленция от този вид, създадена от тези препятствия, се
ограничава в слой под 500м. Този слой се нарича слой на триене.
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Турбуленцията създадена от земната повърхност, е причинена от неравностите и препятствията
по пътя на вятъра и е в зависимост от размерите на планините или хълмовете.
Турбулентноста на въздуха в близост до повърхността не е еднаква във всички посоки. В
приземния слой, хоризонталната компонента на скоростта на вихъра е много по-голяма
отколкото вертикалната компонента. С увеличаване на височината, тази зависимост бързо
намалява и на височина от 20 метра тя напълно изчезва, като турбуленцията се върти във
всички посоки с еднаква енергия. Изменението на скоростта на вятъра е придружено и от чести
промени на посоката му, като това средно е от порядъка на 10°, а в редки случай може да
достигне и до 45°.

Ветрова ножица

Често срещани завихряния на въздуха се наблюдават и в границата на инверсионните слоеве.
Там, ветровата ножица съществува поради факта, че скоростта на вятъра често се променя с
температурата. Остра инверсия, най-често наблюдавана през зимата, това е голяма
температурна промяна на късо разстояние, пораждаща турбуленцията в дадения слой, може да
предизвика неприятно друсане при преминаването му. Затова се препоръчва да не се лети
твърде близо до инверсионните слоеве.
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Турбуленция в топъл фронт

Турбуленция в студен фронт

Най-често срещаното място за съществуване на турбуленция от ветрова ножица са топлия и
студения фронт. Турбуленцията в топлия фронт е максимална над фронталната линия и бързо
намалява под нея. В студения фронт турбуленцията може да бъде ивица с дебелина от стотина
до хиляда метра и с изразен максимум в близост до земната повърхност. Ако въздухът,
придружаващ студения фронт е силно нестабилен, може да възникне силна турбуленция в
широки области с височина до 8 километра.
Обикновено явление в природата е турбуленцията да се свързва с ветровата ножица в
инверсните слоеве. Тази ножица съществува поради факта, че скоростта на вятъра често се
променя с температурата. Остра инверсия - това е голямата температурна промяна на късо
разстояние (няколко десетки или стотици метра), придружена с голяма промяна на скоростите.
Турбуленцията, която се усеща в този случай, е средна и е ограничена в тясната ивица по
протежение на допирането на двата слоя, но в някои случаи може да бъде и много силна. Найдобре е да не се лети близо до инверсни слоеве.
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Ветрова ножица над долина

Това най-често се случва през зимата, когато топъл въздух се движи към области, в които
долините задържат оставения от студените маси въздух или въздух, охладен през нощта.
Вълновите облаци често съпровождат тези условия. Местните ефекти - като долинния вятър могат да бъдат причина за получаване на голяма разлика в скоростта на вятъра както в
хоризонтално, така и във вертикално направление.
Друг източник на турбулентност е статичната нестабилност на въздуха. Този процес се
характеризира с тенденцията на въздуха да се движи вертикално, след като му е придадено едно
първоначално издигане. Причина за възникване на турбуленция е, че издигащия се въздух
притежава момент определен от плътността и скоростта, различен от момента на въздуха, през
който се движи. Получава се обмен на енергия между две тела от въздух в резултат, на което се
получават смущения в ламинарния поток на нормалния хоризонтален вятър.
Турбуленцията, свързваща се с проникващата конвекция, по този начин може да съществува на
височина от 600 до 1300 метра.
Внимателното наблюдаване на естествените признаци е задължително при всички полети в
поривисти и силни ветрове. Най-силни пориви на вятъра се срещат във въздушните пластове до
500 метра над земната повърхност. Основните причините за турбуленцията до определена
височина са механични, а над нея - конвективни. От няколко сантиметра над водната повърхност,
до 6 метра в открито поле, като могат да достигнат до 30 метра над постройки и високи дървета
и до 300 метра над планините и хълмовете - това са механичните препятствия причиняващи
значителна турбуленция при силни и поривисти ветрове.
С натрупване на опит, пилотът може да добие чувството според височината какъв вид
турбуленция може да очаква и как да я избягва. При проникващата конвенция основен фактор е
нестабилността на въздуха, като съществуват много варианти през деня поради факта, че
въздухът става по-стабилен, когато слънчевото нагряване на повърхността намалява.
Най-голяма конвективна турбуленция може да се очаква късно сутрин и рано следобед, когато
слънчевото нагряване е най-голямо. Обикновено вятърът достига максимум малко след пладне,
а това показва, че и механичните смущения също показват дневна вариация.
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ГРАДИЕНТ НА ВЯТЪРА
/ ПОЛЕТ В ТУРБУЛЕНЦИЯ /

Тенденцията за намаляване и спиране скоростта на вятъра с приближаването до твърда
повърхност се нарича Градиент на вятъра .
Причината за това явление е грапавостта на твърдите тела.

Тази тенденция важи, както за не турбулентни условия (гладка повърхност, слаби ветрове), така
и за турбулентни условия (груба повърхност, силни ветрове).
Възникване на стръмен градиент на вятъра е възможно, ако в близост до земната повърхност
съществува температурна инверсия. Това явление съпровожда най-често горещия стабилен
въздух на летните топли въздушни маси. Силно нагряване на повърхността в нестабилни
условия може да причини ефект, подобен на инверсия в стабилни условия чрез нагряване на
въздушния слой близо до повърхността. Този балон може да остане стационарен за известен
период от време поради повърхностното напрежение, независимо че въздухът се движи над
него.
Стръмният градиент на вятъра представлява истински проблем при приближаване за кацане.
Намаляването на скоростта на насрещния вятър със снижаването на пилота, увеличава
линейната скорост спрямо земята многократно. Предвидения от пилота полетен път ще бъде
много по-стръмен и кратък с наличието на стръмен градиент на вятъра. Парапланерът или
малкият самолет се ускоряват надолу. Предвиденият от пилота полетен път (линия на
планиране) А, ще бъде по-стръмен, както е в В.
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Срив поради градиент на вятъра.

Екстремен пример за градиент на вятъра е навлизането във Ветрова сянка. Пример за това е в
случаите, когато линия от дървета или друго твърдо тяло забавя вятъра до степен на драстично
намаляване на скоростта за съвсем кратко разстояние.

Срив във ветрова сянка.
В тази ситуация най-добре е заходът за кацане да бъде перпендикулярен на посоката на вятъра.
Така въздушната скорост ще се запази, когато пилотът попадне във ветровата сянка.
Най-голяма промяна на вятъра с височина може да възникне достатъчно високо или близо до
повърхността (от няколко сантиметра до няколко десетки метри) и зависи от самата природа на
препятствията. Короната на дърветата забавя много повече вятъра, отколкото стволовете. Може
да се направи сравнение на профила на градиента на вятъра при напълно разлистени корони на
дървета и дървета без листа.
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Забавяне на вятъра в областта на короната.
Освен ветровата сянка, дърветата могат да причинят и значителна турбуленция в зависимост от
силата на вятъра. Ефективността им е много по-голяма, когато са покрити с листа.
Наблюдавайки дърветата, пилотът може да научи много за природата на духащия вятър, тъй
като те непрекъснато показват посоката и силата му. Приближаването на по-силни пориви на
вятъра, може да се следи от по-далече по развълнуването на листата или полягането на
тревата. Редица от гъсто засадени дървета могат да действат като стена, като зад тях може да
се симулират опасни условия наподобяващи летенето в каньон.
Много удари, пропадания и разбъркан въздух са характерни за подобна ситуация, като издигайки
се над върховете на дърветата настъпва значително успокояване.
Излитането и кацането на места изобилстващи с дървета, изисква голямо внимание, тъй като
крилото е чувствително към малките турбуленции и вихри или внезапно настъпило затишие,
което може да доведе до колапси или срив.
Наблюдението е необходимо, за да може да се открива всичко онова, което чака летеца.
Наблюдавайки в посоката, откъдето духа вятъра, и забелязвайки препятствията по повърхността
на земята, пилотът може да добие добра представа за потенциалните възможности за създаване
на турбуленция. Обикновено турбуленция се създава непрекъснато, щом духа вятър над
повърхността, но в същото време се получава и разсейването и.
Много фактори, включително скоростта на вятъра, неравностите на повърхността, стабилността,
плътността на въздуха и температурния градиент, определят колко дълго ще живее един вихър.
Натрупания опит на много пилоти ни е довел до научаването на няколко правила, без който
добрия летец просто не може! Най-малко 450 метра трябва да бъдат набрани над голям хълм
или хребет, за да може да се лети над него по посока на вятъра (с гръбен вятър). Поривите,
причинени от сгради и дървета в зависимост от размера им, могат да пренасят енергията си 50100 метра по посока на вятъра и пилотът трябва да се пази от кацане във ветровата сянка даже
и на малко препятствие.
Различните начини на „виждане” на турбуленцията включват наблюдение на дима, знамена,
листа на дървета, подхвърлена трева и носещи се във въздуха пухчета от тополи, глухарчета,
найлонови торбички и др..
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Наблюдението върху пушека на заводски комин дава сведение за турбуленцията на въздуха във
височина. Често появата на локализирани вълнички и потъмняването на част от воден басейн
показват наличието на пориви на вятъра и следенето на посоката им указват неговата посока.
По време на полет постоянно могат да се усещат турбуленции, което от мястото на излитане не
са могли да бъдат предвидени.
Един чувствителен въздушен скоростомер е много полезен, за да могат да се наблюдават
промените на въздушните потоци. За целта е пресметнато, че при промяна с 8 км /ч на
измерваната скорост на вятъра, след няколко секунди ще се появи достатъчно силна
турбуленция, която може да застраши полета. Това, разбира се, зависи от средната скорост на
вятъра, натоварване на крилото и скоростта на летене.
Колкото по-малко е крилното натоварване от пилота, толкова по-лесно се възприемат
промените в посоката и силата на вятъра.
В допълнение трябва да се отбележи, че силата, действаща на даден предмет, е
пропорционална на степента на промяна на скоростта на вятъра, духащ върху предмета.
От написаното по-горе следва, че крилото ви ще изпитва по-големи натоварвания, толкова,
колкото е по-голяма скоростта му. Колкото по-бавно летите, толкова по-малки ще бъдат силите
върху крилото, но тук съществува опасност от твърде бавно летене.
Най-добрата скорост за летене в поривисто време е някъде близка до благоприятната скорост за
повечето от крилата. Внимание трябва да се отделя на техниката на полетите при наличие на
турбуленция.
Понякога са необходими бързи реакции за поддържане на подходяща височина в условията на
бързо променящи се пориви. Като летене, турбуленцията ви изглежда като подхвърляния нагоре
и надолу, но вихрите могат да бъдат във всички направления. Значението на изучаване на
турбуленцията е главно в това, да се намалят описаните опасности.
Добрият пилот ще наблюдава внимателно природата, ще обсъжда много фактори с летящите си
приятели, ще взима предвид възможните неприятни ситуации и ще чувства небето.
УСЛОВИЯ НА ПОВЪРХНОСТТА
Друг обект на внимание при летене в близост до повърхността са острите форми на ръбове на
сгради, отвесни скали или стръмни урви. Потокът на вятъра, срещаш такова препятствие, не
може да следва изведнъж острата форма поради своята инерция. Създадените инерционни сили
могат да причинят значителна турбуленция зад такива форми, като непосредствено зад тях
съществува остър градиент на вятъра. При по-силни ветрове на такива места може да се очаква
появяването и на ротор, като може да се вземе в предвид, че колкото въздухът е по-плътен,
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толкова инерционните сили стават по-големи и следователно турбулентните условия започват
при по-малки скорости на вятъра.

Обтичане на сграда.

Инерцията на въздуха е причина въздушният поток да не може да следва изведнъж острата
форма на ръбовете на сградата и по този начин се зараждат инерционни сили, които стават
причина за турбуленция на потока. Този механизъм действа и при всяка остра повърхност в
природата, каквито са ръбовете на отвесни скали, стръмнини и урви.

Подсеченият ръб ще създаде опасни турбуленции
в силни ветрове.

Трябва да се знае, че турбулизирането на потока около една и съща повърхност е различна в
зависимост от скоростта и плътността на обтичащия го поток.
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Трябва особено да се внимава при преминаването в близост до челото на стръмнина, тъй като
може да има турбуленция и на доста по-голямо разстояние зад него, при наличието на слаб
вятър. Подобни условия могат да възникват и при върховете на хребети или планини, като
разстоянието, където могат да се очакват опасни условия за летене се увеличава многократно.

Когато вятърът е слаб и наклонът на склона е малък,
потокът не се турбулизира.

Когато подветреният склон е гладък и лек, потокът е спокоен.

Ротор се установява в слаб вятър в подветрената страна на склона,
когато той е стръмен.

При силни ветрове в подветрената страна е турбулентно.
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Когато вятърът духа откъм гърба на скалата или урвата, се получава екстремния случай на
турбуленция в подветрената страна.

Пропадане и турбуленция, когато вятърът духа
откъм гърба на скалата.

Друг специален случай е създаването на турбуленция в каньони, дерета и други вдлъбнатини в
терена. Когато вятърът духа успоредно на стените на каньона, могат да възникнат високи
скорости от стесняването на стените на каньона (Ефект на Бернули) и може да се получи
голяма турбуленция, тъй като въздухът се движи върху неравните стени на дъното.

Вятърът духа напречно на каньона.

Вятърът духа по протежение на каньона.

Дърветата са твърде често срещано препятствие по пътя на вятъра на много места.
Ефективността им за произвеждане на турбуленция е много по-голяма, когато са с листа.
От гледна точка на всичките описани по-горе фактори, пилотът трябва да е добре запознат с
техниката на летене в условията на остри турбуленции и силен градиент на вятъра. Правилната
преценка на летателните условия и собствените умения, могат да доведат до вземане на
решение за отмяна на полета и изчакване на подобряването им. Непрекъснатото наблюдаване е
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необходимо за да може да се открива всичко онова, което очаква летеца, втурнал се в дивата
синева.
Заключение: Когато отивате да летите на непознато място, огледайте релефа още с
приближаването към района. На старта не бързайте да излитате, а огледайте обстановката,
посоката на вятъра, скоростта му, представете си обтичането на релефа, евентуални ротори и
др. Незабравяйте по време на полета, ако ще кацате на непозната площадка да си направите
мислена "снимка" на ситуацията около площадката. За да установите посоката на вятъра
гледайте дърветата, храстите, тревата, водни площи (ако има такива наоколо). Ако сте нависоко,
търсете пушек от комини или огньове.

Обръщам се с голяма благодарност и признание за положения труд към създателя на тази статия.
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