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Какво представлява модифицирането на времето

• Модифицирането на времето е целенасочен опит да се промени 

на микрофизично ниво резултатът от предстоящо или 

продължаващо метеорологично състояние на местно равнище.  

• Постигнат е напредък по отношение на разбирането и постигането 

на успехи при модифицирането на местните метеорологични 

процеси.  

• Смята се, че пряката човешка намеса може да има положително 

въздействие и да предизвика следните желани резултати:

o Предотвратяване на силни градушки;

o Изкуствено увеличаване на летните и зимните валежи;

o Разсейване на преохладени и топли мъгли



Концептуален модел за хигроскопично засяване на конвективни облаци

1. 

Материалът за засяване осигурява по-

големи от естествените облачни 

кондензационни ядра (CCN) за 

процеса на образуване на облаци

2.

Възходящите потоци внасят 

материал за засяване в основата на 

облака3. 

Над основата на облака водната 

пара се кондензира върху 

изкуствените CCN, което води до 

по-широк спектър на облачните 

капки и до повече капки с големина 

за дъжд.

4. 

Коаголацията в долните части на 

формиращия се облак води до 

образуването на по-големи капки.

5.

Процесът на ледената фаза:

a. Повече гранули (брой и 

маса) 

b. Събиране на повече 

налична преохладена вода

c. Увеличава ефективността 

на облаците

6.

Повишаването на ефективността на 

облаците води до по-голямо 

количество валежи на земята.

a. По-ранно започване на 

валежите 

b. Удължаване на жизнения цикъл 

на облака



Модифицирането на времето е един от 

компонентите на управлението на водите.



Източник: Световна метеорологична организация



Моето лично участие в проекти 

за модифициране на времето

• Проект в Южна Африка

• Експеримент за рециркулация на аерозоли и валежи

• Проект за модифициране на времето в ОАЕ (NCAR, WMI) 

2000-2010 г.

• Проект за модифициране на времето в Саудитска Арабия 

(NCAR и WMI)

• Проект за модифициране на времето в Куинсланд 

Австралия (NCAR и WMI)

• Проект CAIPPEX на Индийския институт по тропическа 

метеорология (2011-2012 г.)



Най-общо за въздействието 

на аерозолите (засяването) 

върху валежите



Less efficient

precipitation production

Coalescence inhibited

Decreased droplet radii

Accumulation mode aerosols

More efficient

precipitation production

Coalescence promoted

Precipitation embryos

Giant CCN

Anthropogenic aerosols



Географски различия

Какво трябва да научим и 

знаем за всеки целеви 

регион



November 2006

Климатология на бурите
Налични ли са възможности за засяване?

R.P. Burger



Кога е най-

високата 

интензивност на 

валежите в 

България 

May

 

June 

 

July 

 

August 

 

September 

 

Total grid scale precipitation for 3 years 
(2019-2021). This data is averaged out per 
month for the 3 year period. Total 
precipitation contains all precipitation types 
including convective precipitation (shown 
below).  For better representation - 
multiplied the value *100.  

 

H Havenga



Кога се появяват бурите -

Бразилия (Минас Жерайс)

Data provided by State of Minas Gerais – Analyzed by NWU R.P. Burger



Приносът на бурите
Колко бури ще променят ситуацията?



Конвективна потенциална енергия 

през годината в България

H Havenga



Подбор на подходящи бури
Кога се наблюдават най-силните бури в рамките на 24 часа? 

R.P. Burger



Буреносната активност през деня

2003

R.P. Burger



Типична работа със самолети

Gilbert et al., 2019



Бурите в Южна Африка
С колко време разполагаме за засяване на бури?

R.P. Burger



Проследяване на пътя на засети бури 

през 2003 г.

R.P. Burger



Oct 2003

Положителни статистически значими 

резултати... Хигроскопично засяване 
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b.a.

c.

a. Южноафрикански 

рандомизиран експеримент 

(Mather et al., 1997 г.)

b. Мексикански рандомизиран 

експеримент (Bruintjes et al., 

1999 г.)

c. Южноафриканско засяване в 

полупромишлени мащаби 

(Terblanche et al., 2000)



May 2018

Каква инфраструктура е необходима 

за модифициране на времето?



Самолети и пиропатрони/палки



Български самолети, използвани в пробните проекти в Румъния

Подготовка на 

екипа за 

засяване на 

градоопасни 

облаци по 

радарни данни



Oct 2003

Възможност за научни изследвания със самолети



Oct 2003

POLOKWANE Radar

Метеорологичен радар



Oct 2003

Усъвършенстван анализ и интегриране на 

метеорологични радари



Пилотно хигроскопично засяване на целеви 

облаци

Материалът за засяването се доставя директно в зоната на възходящия поток.  

Пилотите трябва да идентифицират и да се насочат към изолирани тесни 

формиращи се купесто-дъждовни облаци /Cumulus/.

Летателна тренировка 1 –

изглед отстрани

Летателна тренировка 1 –

изглед отгоре

`` 0

зона на 

възходящия 

поток на 

формиращ се 

облак



Метеорологична радарна мрежа със 7 доплерови радарни станции



Интегрирано управление на водите - МРЕЖА ОТ 

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ РАДАРИ В ЮЖНА АФРИКА И 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА 

ВАЛЕЖИТЕ

РАДАРНА МРЕЖА ЕЖЕДНЕВНИ ИЗМЕРВАНИЯ



СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАДАРНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ И ТЕЗИ С 

ДЪЖДОМЕР ПО ВРЕМЕ НА НАВОДНЕНИЕТО ПРЕЗ 

ФЕВРУАРИ 1996 Г.



Обединяване на спътникови и радарни данни

SIMAR products a). Satellite, b). Radar, c). Gauge, d). Radar-gauge, e). Satellite-
gauge, f). Merged

a

b

c

d

e

f



• зона на изследване 100 км х 100 км

• 7% хипотетично увеличаване на годишните валежи

• Средно повишение на:

– средногодишен отток = 32%

– вододобив във водохранилища = 27%

– добив на дървен материал = 22%

• 212 между 11:00 и 13:00 ч. по Гринуич

• +- 75 необходими бури за увеличаване на валежите с 10%

• Разходи и ползи в полупромишлен мащаб:

– 0,004 щ.д. на м3

– 1/5 от стойността на най-евтиния алтернативен вариант

• Прогнозните ползи са привлекателни и способстват за системата 
за управление на водите

Пример за възвръщаемост на инвестициите -

Проект за увеличаване на валежите в Южна 

Африка



Подхранване на бурята…


