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Актуалност на проблема
 Eдно от последните предизвикателства, стоящи

пред климатолозите в настоящия момент, е
регионалният характер на климатичните промени.
Те често се свързват с появата на устойчиви
пространствени структури, наричани атмосферни
моди. Причините за формирането им все още са
неясни, което налага тяхното по-задълбочено
изследване.

Влияние на озона в ниската
стратосфера върху NAO модата
• В периода 1900–1929 г.
NAO се намира
предимно в
положителната си фаза.
• Между 1930–1982 г.
преобладаваща е
отрицателната фаза.
• В периода 1983–2002 г.
доминираща е отново
положителната фаза на
NAO.
Нормиран NAO индекс (разликата между
наляганията в Азорите и Исландия) за зимните месеци за
периода 1900-2017г. Прекъснатата линия с точките
илюстрира късопериодичната изменчивост, докато
плътната червена крива – 11-точково
изглаждане
(дългопериодичните вариации) на NAO индекса.

Влияние на озона в ниската стратосфера
върху NAO модата
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Пространствено разпределение на отклонението на
зимния O3 на 70hPa от 111-годишното му климатично
средно, определено за зимния период от годината.

Сравнението на времевите редове на озона и NAO индекса в две
точки с приблизителните координати на Исландия (70°с.ш; 30°з.д.)
и Азорските острови (30°с.ш.; 30°з.д.), за периода 1900-2010г.

Влияние на озона в ниската стратосфера
върху NAO модата
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Корелационни карти на свързаността между O3 на 70hPa и NAO индекса през
зимата, изчислени за периода 1900-2010г. В горния ляв панел водещият фактор е
NAO индекса, а в горния десен панел независимата променлива е озонът.
Корелацията между NAO и O3 с нулево отместване във времето е изобразена с
червен контур (положителна) и пунктираната синя линия (отрицателна корелация).

Влияние на озона в ниската стратосфера
върху ENSO модата
wint. O3(70hPa)=f(Nino 3.4)

25
0
-25
-50

50
L a t i t u d e

L a t i t u d e

50

0

50

100 150 200 250 300 350
Longitude

wint. Nino 3.4=f(O3(70hPa))

25
0
-25
-50

0

50

100 150 200 250 300 350
Longitude

Корелационни карти на индекса Nino 3.4 и озона на 70 hPa, изчислени за
декември-април, за периода 1900-2010, използвайки метода Support
Vector Machine.

Влияние на озона в ниската стратосфера
върху ENSO модата
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Корелационни карти на индекса Nino 3.4 и нискостратосферния
озон през декември-април (цветната щриховка), изчислени, за
периода 1900-2010 чрез крос-корелационния метод.

Връзка между ГКЛ и О3 в ниската
стратосфера
Измененията на нискостратосферния О3 се дължат на Брю-Добсън циркулацията.
 Само 30% от изменчивостта на нискостратосферния О3, на високи и средни
ширини, се дължи на Брю-Добсън циркулацията (Grewe, 2006).
 ГКЛ могат да образуват О3 (висока концентрация на нискоенергетични електрони и
суха атмосфера, Kilifarska, 2013; 2017).


Сравнение на времевите изменения на озона в ниската стратосфера (на 70 hPa) и
стойностите на галактичните космични лъчи (GCR), изгладени с плъзгащо се средно върху
11 точки. Панел А) показва сравнението на 70° с.ш., а панел B) – на 30° с.ш.

Връзка между ГКЛ и О3 в ниската
стратосфера

(ляво) Стереографска проекция на корелационна карта на
свързаността между галактическите космически лъчи (GCR) и О3 на
70 hPa – непрекъснатите линии означават положителна, а
пунктираните – отрицателна корелация. За сравнение е показана
климатичната карта на плътността на озона за периода 1900-2010г
(цветната щриховка). (дясно) Времезадръжката в реакцията на озона
на въздействието на GCR.

Влияние на ГКЛ върху О3 в ниската стратосфера
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Ръст на О3
Топла тропопауза

Отслабване на парниковия
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приземната температура

Заключение

Статистическият
анализ
на
пространствено–
времевите изменения на озона в ниската стратосфера
и вековите вариации на NAO и ENSO (за периода
1900-2010 г.) показа, че измененията в плътността на
озона
са
най-вероятният
двигател
на
дългопериодичните изменения на климатичните моди.
Вековите изменения на О3 ние обясняваме с вариации
в потока галактически космичeски лъчи и
нееднородностите
в
тяхното
пространствено
разпределение, които влияят върху плътността и
разпределението на озона в ниската стратосфера.

