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Пространствено-времеви обхват на
измененията на морското ниво

(по D. Pugh, 2004)

Спектър на вариациите на морското ниво
Причина

Изменения

Времеви обхват

Глобално затопляне на
климата

Дълговременни

столетия

Тихоокеански
междудекадни осцилации
(IPO)

междудекадни

десетилетия

Ел Ниньо/Ел Ниня
осцилации (ENSO)

междугодишни

годишни

Годишен температурен
цикъл

Годишен цикъл

1-годишни

Обратен барометричен
ефект

от 1 до 7 дни

Стоящи вълни

от 1 до 7 дни

Гравитационно привличане
на небесните тела

приливи

24, 12, 8, 6, 3 часови
периоди

Хаотични взаимодействия

сейши

от 2 до 4 часа

Моретресения, подводни
свличания и вулкани

цунами

от минути до 1 час

Промяна на атмосферното
налягане
Вятър

(from Derek G. & R. Bell, http://www.niwascience.co.nz)

Предназначение на мареографните измервания
Резултатите от систематични наблюдения на измененията на
морското ниво се използват за изчисляване скорости на
съвременните вертикални движения на земната кора в пунктовете,
в които са разположени маерографните станции при липса на
евстатични изменения.
Точността на тези определения е по-висока от нивелачните
измервания при достатъчно дълъг ред от наблюдения (>40-60
години) и известен океаноложки режим на морето.
Средно морско ниво
Положението на морската повърхност в определен момент,
определен от систематични наблюдения на колебанията в
различни пунктове на моретата и океаните.

СИСТЕМАТИЧНИ МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Наблюдения се извършват в над 350 мареографни станции по крайбрежията
на океаните и моретата
PSMSL регистрации на морското ниво с продължителност > 10 години

PSMSL регистрации на морското ниво с
продължителност > 50 години

Изменение на морското ниво по мареографни данни
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МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Изходен нивелачен репер (TGBM)
Топография на морската
повърхност (SST)
HTGBM
Средно морско ниво (MSL)
HSL HMSL

Нула на мареографната
лата (TGD)

HTGD

Геоид
Елипсоид

ζ

rSL rTGD

Геоцентър

МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Изменението на измерените стойности на морското ниво HSL(t1) и
HSL(t2) в два последователни момента t1 и t2 спрямо “нулата” на
мареографната лата се представя чрез израза:

H SL (t2 ) − H SL (t1 ) = rSL (t2 ) − rTGZ (t2 ) − ( rSL (t1 ) − rTGZ (t1 ))
= rSL (t2 ) − rSL (t1 ) − ( rTGZ (t2 ) − rTGZ (t1 ))= δ rSL − δ rTGZ
δrSL и δrTGZ са измененията във времето на съответните радиусвектори на морското ниво и на “нулата” на мареографната лата.
Ако се приеме, че земният център е неизменен във времето,
двата члена могат да се разглеждат като абсолютно изменение
на морското ниво и абсолютно вертикално изменение на
условната нула.

МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Прието е елипсоидът като математически дефинирана повърхнина да
няма времево изменение.
Промяната на радиус-вектора на морското ниво може да се представи
като изменение на геоидната ондулация δN и на ортометричната
височина δHMSL в два посредователни момента t1 и t2.

H SL (t2 ) − H SL (t1 ) = δ H MSL + Δς − ΔrTGZ = δ H MSL − δ H TGZ
δHMSL е изменение на средното морско ниво,
Δζ - изменение на ниво-повърхнината на геоида,
ΔrTGZ - изменение на радиус-вектора на “нулата” на мареографната лата.
Чрез мареографните измервания относителното изменение на
регистрираното морско ниво се представя чрез изменението на
средното морско ниво, на геоида и на абсолютното вертикално
движение на условната нула, или чрез изменението на средното
морско ниво и движението на условната нула спрямо геоида.
Възможно е компонентите да се отделят на кратко- и средносрочно
изменение във времето.

МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Изследването на изменението на геоида (става много бавно във
времето) и условната изходна точка във времето е възможно при
допълнителни приемания или измервания.
- сравнения на средни морски нива, определени от
многобройни мареографни станции по крайбрежията в целия свят,
- чрез мареографни измервания, при условие, че морската
повърхност за дълго време се приема за неизменна (съответно
всички точки променят своето положение еднообразно), се
определят съвременните движения на земната кора (съответно
регионалните изследвания на съвременните движения на земната
кора – метод на водното нивелиране)
Изследванията на съвременните движения на земната кора са
насочени към установяване на причините за изменението на
морската топография и съответно отчитането им при нейното
моделиране.

МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Разликата в морското ниво за две мареографни станции с известни
координати P1(φ1 ,λ1) и P2(φ2 ,λ2) може да се представи по аналогия на
времевото изменение на локалната разлика чрез уравнението:

H SL ( P2 ) − H SL ( P1 ) = rSL ( P2 ) − rTGZ ( P2 ) − (rSL ( P1 ) − rTGZ ( P1 )) = ΔH MSL + Δς − ΔrTGZ

H SL ( P2 ) − H SL ( P1 ) = ΔH MSL + ΔH TGZ

(*)

ΔH MSL - разлика между средните морски нива, определени в двете

мареографни станции,
ΔH TGZ - изменения в нулите на двете мареографни лати.
От последното равенство (*) се определя наклона на морската повърхност,
когато разликата в ортометричните височини на “нулите” на мареографните
станции е известна.
Тази разлика във височините на “нулите” на мареграфните лати за две
станции се определя и чрез прецизна геометрична нивелация - за
изследване отклоненията на топографията на морската повърхност.

Фактори, оказващи влияние върху изменението на морското ниво
I ГРУПА
Причини, поради които колебанията на морското ниво се обуславят
от изменение на общия обем на водите в Световния океан
• съставящите водния баланс (повърхностен и подземен вток на
води в океаните и моретата, изпарението на повърхностните
океански и морски води, валежи, водообмен със съседни морета
и океани)
II ГРУПА
Причини, поради които колебанията на морското ниво се обуславят
без изменение на общия обем на водите в Световния океан
• приливообразуващи сили, вертикално и хоризонтално
изменение на плътността на океанската и морска вода,
неравномерно разпределение на атмосферното налягане,
ветрове
III ГРУПА
Причини, поради които колебанията на морското ниво се обуславят
от геоложки процеси
• съвременни тектонски движения на земната повърхност
• седиментация

Оновни причини за изменения на средното морско ниво
1) Обемни изменения, в резултат на компенсацията на топлинното
съдържание и отношението плътност/соленост на морската вода стеричен ефект, който е повлиян е от дълбочинни термохалинни
циркулации;
2) Промяна на маси, предизвикана от различни геофизични и
хидроложки процеси, вкл. антропогенно въздействие;
3) Изменения, предизвикани от вертикални деформации на твърдата
Земя- резултат на тектонски процеси, издигане на мантията,
дължащо се на минали и настоящи разледявания, и други локални
движения на сушата. Те се отразяват в относителните изменения на
морското ниво, определяни от мареогафните регистрации;
4) Динамични изменения, предизвикани от вътрешни сили вълнения, приливи, циркулации, предизвикани от вятъра,
атмосферно влияние, течения, плътностни изменения,
изменения на геоида.

Относителни изменения на морското ниво по мареографни данни
КЛИМАТ
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Относителни изменения
на морското ниво

Движения на земната
кора

Колебания на морското ниво
Резултат от общото въздействие на различни фактори:
• приливи
• метеорологични фактори
• океанографски и хидроложки фактори
• дългопериодични (векови) изменения
Действителната морска повърхност се формира от сложна система от
колебателни движения с различни периоди и височини, които се изменят
от сантиметри до метри.
В глобален мащаб, топографията на морската повърхност се влияе от
няколко динамични фактори, които предизвикват отклонението на
действителното морско ниво от геодезическото морско ниво – геоидът:
- отклонения от порядъка на – 2.2 m в Антарктическия район и
70 cm в глобален мащаб ср.кв. гр ± 62 cm
- локални отклонения от порядъка на 5 m.

МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
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МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Мареографната станция включва комплекс от съоръжения:
• Мареограф (нивомерно устройство) – самопишещо устройство,
регистриращо непрекъснато вариациите на морското ниво
• Мареографна лата с 2 см деления
Нулите на отчитане на мареографа и латата се съвпадат!
За всеки отделен мареограф:
Отчитането на нивото за целия период от наблюдения се извършва
спрямо т. нар. “Нула” на мареографа – хоризонт, който съвпада с
положението на нулата на първият по време отчет по мареографната
лата. Положението на “Нулевия отчет” се фиксира чрез геометрична
нивелация до фиксирани на сушата контролни нивелачни репери (TGBM).
Отчитане на нивото:
• по латата – в денонощие – 07, 13 и 19 h (до 30-те години на XX),
07, 13, 19 и 01 h в последствие
• с мареографното у-во - непрекъснато

ВИСОЧИНА НА ОТЧЕТА НАД “НУЛАТА” НА ОТЧИТАНЕ, CM

Колебания на морското ниво по резултати от дневни отчети

МЕСЕЦИ

МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Нулата на мареографната лата, за определен период от време, по
правило не съвпада с положението на “нулата” на мерографа –
контролира се чрез периодични контролни прецизни нивелачни
измервания.
Всеки отчет по мареографната лата се привежда към “нулата” на
мерографа чрез коригиране с обратни по знак измерени периодично
превишения.
В резултат на многогодишни наблюдения на морското ниво за всяка
мареографна станция се изчислява релативно “средно морско ниво”

Периодични приливни изменения
Периодичните изменения на морското ниво се дължат на приливите
и движението на земната ротационна ос в тялото на Земята, т.н.
Чандлеров ефект.
Чандлеровият ефект - изменение на морското ниво като резултат от
действието на променлива сила, която е следствие от движението
на мигновената ос на ротация на Земята.
От Darwin е установено, че вариациите на морското ниво, причинени
от Чандлеровото движение на земния полюс, са свързани с
дългопериодичните съставящи на вълните в океаните. MAX
изменение на средното морско ниво, дължащо се на
неравномерната скорост на ротация на Земята e ~1 cm.
Изследвания на Чандлеровия ефект - анализ на мареографни
измервания в станции, разположени в близост до полюсите
Пример: за Северно море (Xie and Dickman, 1996).
Наблюдаваният “полюсен” приливен сигнал най-вероятно
се дължи на комбинацията от Чандлеровото колебание и
метеорологичните влияния

Основни приливни вълни
Прилив

Период

Честота (0/h)

Произход

Астрономични дългопериодични приливи (дни)
MN
6798.38
00.0000
Луна
Sa
364.96
00.0411
Слънце
0
Ssa
182.62
0 .0821
Слънце
0
Mm
27.55
0 .5444
Луна
Mf
13.66
10.0980
Луна
Астрономични дневни приливи (дни)
Q1
9.13
130.3987
Луна
O1
13.66
130.9430
Луна
0
P1
182.62
14 .9589
Слънце
0
K1
0.997
15 .0411
Луна + Слънце
Астрономични полудневни приливи(изразени като част от средния слънчев ден)
N2
0.527
280.4397
Луна
M2
0.518
280.9841
Луна
L2
0.508
290.5285
Луна
0
T2
0.501
29 .9589
Слънце
S2
0.500
300.0000
Слънце
0
K2
0.499
30 .0821
Луна + Слънце

Основни приливни вълни
Около 96 % от общия приливен потенциал се представя от 15 частни
приливи.
Обработка на мареографни измервания:
• за среднодневни и средномесечни стойности на морското ниво се
отчитат дневни и полудневни приливи
• за годишните стойности – дългопериодичните приливи
¾ годишен и полугодишен приливи - с подчертана сезонна
климатична вариация
¾ приливът MN (nodal tide) с период 18.67 години - свързан с лунната
деклинация
Това дава възможност да се оцени влиянието на късопериодичните
дневни и полудневни приливи, щормови явления и сейши върху
дългопериодичните изменения на морското ниво.

Метеорологични и океански влияния
Изменения в регионалните и глобални метеорологични
условия оказват влияние върху сезонните изменения на
морското ниво.
Сезонните и годишните изменения на нивото на
Световния океан се предизвикват от две групи фактори:
- преразпределяне общия обем водни маси атмосферно налягане, сезонни ветрове, температура на
въздуха, соленост на морската вода;
- промяна в общия обем водни маси - изпарения,
валежи, речен приток, водообмен със съседни морета.

Метеорологични и океански влияния
Изменението на морското ниво под въздействие на
атмосферното налягане – обратен барометричен ефект (IB)
IB - понижаване на морското ниво с 1 cm при увеличаване на
атмосферното налягане с 1 mbar.
Установено е, че ако средното изменение за една година на
атмосферното налягане е в границите между 980 и 1030mbar,
то изменението на морското ниво ще варира в границите
+0.33 m и –0.17 m
В допълнение на променящото се атмосферно налягане,
колебанията на морското ниво в тези случаи са израз на
общото влияние на тангенциалния натиск, който оказват
ветровете върху морската повърхност.

Метеорологични и океански влияния
Ветровете влияят на изменението на морското ниво по
различен начин – продължителност от няколко часа до
няколко дни.
Съществуващият пряк ефект от действието на ветровото
поле върху морската повърхност - значително отклонение на
морското ниво от височината на прогнозирания прилив.
Отклоненията се дължат частично на краткотрайни ветрове
и частично на постоянни ветрове.
Най-често щормови явления се наблюдават в относително
плитководни райони, граничещи с големите океани или в
плитководни морета от Средиземноморски тип, като Черно
море.
Първите изследвания за влиянието на ветровете и
атмосферното налягане върху изменението на морското
ниво - Proudman и Doodson през 30-те години на XX век.

Метеорологични и океански влияния
Плътност на морската вода - основно физично свойства - се представя
като функция на температурата, солеността и налягането.
Основни изследвания - Pattullo et al., публикувани през 1955 г. Авторите
въвеждат т.н. “термално” и “халинно” изменение, като общият ефект
наричат стерично изменение на морското ниво.
Стеричните изменения – съществени различия за отделните океански и
морски басейни.
Циркулация на въздушни и водни маси под въздействието на
гравитационните и центробежни сили - неравномерното разпределение на
топлина върху земната повърхност предизвиква разлики в атмосферното
налягане и плътността на морската вода между екватора и полюсите на
Земята - Кориолисови сили
Теоретични оценки на измененията в система:
“атмосферно налягане – ветрове – течения - морско ниво”
увеличаване на атмосферното налягане с 1 mbar, поради действието на
кориолисовите сили, за географските ширини от 400 до 450 на 100 km
съответства повишаване на морското ниво от 6.2 до 6.4 cm.

Метеорологични и океански влияния
• Изпарения - фактор, който трудно може да се определи точно и се
определят по емпирично изведени формули
• Валежи - различават се за отделните географски ширини.
Максимални стойности валежите достигат в средните ширини, а
минимални - в поясите между 200 - 300 северни и южни ширини.
Общият превес на изпаренията спрямо валежите е около 10 cm/yr,
но той се компенсира от речния приток
• Континентален приток на речни води – съществени различия за
отделните океански и морски басейни
За по-къси периоди от време – от една до няколко годиниизпарението и валежите се колебаят около средните им стойности.

Сезонни изменения
Сезонните изменения на морското ниво се определят от общото
влияние на различни локални метеорологични, океанографски и
хидроложки фактори.
Определянето на сезонния цикъл се извършва въз основа на
мареографни данни и тяхната продължителност и точност обуславя
точността в изчислените максимална амплитуда и фаза.
Анализ на измерени морски нива за крайбрежията на Европейския
континент - ясно изразена регулярност в сезонния цикъл.
Максимални морски нива по западното крайбрежие във втората
половина на годината и минимални - по източните брегове.
Амплитудите и фазите на наблюдаваните годишни и полугодишни
вълни се изменят значително от година на година - изменения в
сезонния метеорологичен цикъл.

Сезонни изменения на морското ниво
Месеци
Ню Йорк

Месеци

Сан Диего
Топила

Одеса

Атлантик Сити
Лос Анджелис

о. Гогланд
Феодосия

Балтимор

Хелзинки
Сан Франциско

Батуми

Дългопериодични (векови) изменения
Обект на специален научен интерес от началото на XX век.
Необходимо условие за определяне на вековите изменения на
морското ниво е приливните, метеорологичните и хидроложките
влияния да бъдат отчетени, както и евстатичното изменение на
морското ниво.
Независимо от прилагания изчислителен метод за определяне на
вековия тренд, съществуват все още трудности за пълното
елиминиране на различните “смущаващи” влияния.
Особено важно е да се отчита продължителността на редовете от
измервания, получени от мареографните, метеорологичните и
други типове измервания - да се определят от достатъчно дълъг
ред мареографни измервания (> 50 години) с висока точност

Дългопериодични (векови) изменения
Вертикалните движения на земната кора (епирогенни
движения) - регионален обхват
Основен проблем при интерпретация на средното морско
ниво е отделянето на евстатичните от епирогенните
изменения.
Тези движения оказват пряко влияние върху дефинираното
изходно височинно начало на всяка височинна система.
Евстатичните изменения на морското ниво – разширяване и
разломяване на океанското дъно, седиментация и топене
или формиране на континентални ледникови маси
Повишаването и понижаването на морското ниво в глобален
мащаб е еднообразно - резултат от евстатичните изменения.

Дългопериодични (векови) изменения
Евстатичните изменения, оценени от дълги редове мареографни
измервания на станции, разположени главно в северното
полукълбо, са на стойност от 1.0 до 2.0 mm/year, като съществено
влияние оказва изходната епоха, спрямо която те се оценяват.
Евстатичното изменение не е строго регулярно или непрекъснато.
Измененията във формата на океанските басейни не води до
значителни изменения в установеното повишаване на морското
ниво.
Скоростите на седиментация на океанските и морски дъна са от
порядъка на 1 mm на столетие.

Годишни изменения на морското ниво
3.1 mm / year

Морско ниво, mm

1.5 mm / year

0.8 mm / year
0.9 mm / year
2.0 mm / year
1.3 mm / year
(по Woodworth)
години

ВЪПРОСИ?

