Докторантския лекционен курс
Тема: Влияние на енергетичните частици от Слънчев и Галактичен
произход върху баланса на Озона в атмосферата
Solar and galactic cosmic rays influence on the balance of atmospheric
ozone

Лектор: проф., д-р Наталия Андреева Килифарска
Lecturer: professor, Dr. Natalya Andreeva Kilifarska
Тел: (02) 979 33-29;
Е-mail: nkilifarska@geophys.bas.bg
Хорориум: 30 часа
Анотация: Настоящия курс е предназначен за докторанти с интереси в областта на
пространствено-временните вариации на атмосферния озон.
Целта на курс е да запознае докторантите с основни понятия свързани с произхода и
факторите определящи траекторията на заредените частици при движението им в
земната атмосфера. Акцентира се въру ролята на градиентното, нехомогенно
геомагнитно поле за фокусирането на енергетичните частици в определени райони
както и за модулиране на дълбочината на проникването им в атмосферата. На
вниманието на учасниците в курса ще бъде поставен въпроса за асиметрията в
разпределението на озона в земната атмосфера. Ще бъдат дискутирани причините за
тази асиметрия в светлината на най-новите концепции за влияние на енергетичните
частици върху баланса на озона.
Annotation: This course is targeted to the PhD students with interest of factors influencing
spatial-temporal variability of the atmospheric ozone.
The course is aimed to build up knowledge about the source and factors determining
trajectories of energetic particle in their movement through the Earth’s atmosphere. The
accent is put on the gradient, heterogeneous geomagnetic filed as a factor creating zones of
convergence and divergence of the charged particles; modulating at the same time the depth
of particles’ penetration in the atmosphere. The participants will be introduced to the problem
of asymmetrical distribution of atmospheric O3 over the globe. The reasons for this
asymmetry will be discussed in the light of the recent concepts for energetic particles’ impact
in the ozone balance.

ПРОГРАМА
на
докторантския лекционен курс на тема:
ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ЧАСТИЦИ ОТ СЛЪНЧЕВ И ГАЛАКТИЧЕН ПРОИЗХОД
ВЪРХУ БАЛАНСА НА ОЗОНА В АТМОСФЕРАТА

1. Произход, състав и вариации на енергетичните частици проникващи в
2.

3.

4.

5.

земната атмосфера
Движение на енергетичните частици в хетерогенно магнитно поле
2.1 Въвеждане на понятия за сила на Лоренц; жирочестота; апроксимация на
водещия център; дрейф и пр.;
2.2 Решения на уравнението на движение на заредена частица в градиентно
магнитно поле;
2.3 Отчитане кривината на силовите линии на магнитното поле;
2.4 Взаимодействие на енергетичните частици със земната атмосфера;
Механизми за влияние на галактичните космични лъчи върху озона
3.1 Автокаталичен цикъл за производство на озон в ниската стратосфера
3.2 Създаване на отрицателни йони на озона в тропосферата; водни клъстери
Механизми на влияние на слънчевите протони и електрони върху баланса
на озона
4.1 Активиране на HOx и NOx озоно-разрушаващи цикли в мезосферата и
високата стратосфера;
4.2 Механизъм на „самовъзстановяване“ на озона;
Асиметрия в пространственото разпределение на озона
5.1 Анализ на съвременните спътникови и наземни данни;
5.2 Формиране на озонни „дупки“ в полярните райони – роля на
стратосферната циркулация и халогенните съставки в атмосферата;
5.3 Обяснение на асиметрията между северното и южното полукъбо;
5.4 Обяснение на дължинните вариации на озона;
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