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РЕЗЮМЕ 

Нивото на Черно море, определяно по крайбрежието чрез мареографни измервания, се влияе 
от комплексното въздействие на процеси с различни пространствено-времеви измерения. 
Настоящото изследване представя резултати от анализ на данни за морско ниво във времево-
честотната област, получени от измервания в мареографна станция Бургас чрез уейвлет 
преобразование. Използвани са два времеви периода от мареографни наблюдения, за които са 
приложени уейвлет функции на Haar, Daubechies, Morlet и Gauss. Установено е нестационарно 
поведение в енергийния спектър на основни нискочестотни периоди в осредненото морско 
ниво, изчислено при определена времева стъпка – дневна, месечна и годишна стойност. Чрез 
уейвлет анализа са оценени специфични периодични съставящи и е проследена тяхната 
вариация във времето. Получените от изследването резултати са сравнени с подобни 
проучвания на нивото на Черно море. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ВРЕМЕВИ РЕД, МОРСКО НИВО, МАРЕОГРАФНА СТАНЦИЯ 
ЧЕРНО МОРЕ, УЕЙВЛЕТ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Измененията на морското ниво, протичащи на границата вода-суша-въздух, се наблюдават в 
широк диапазон от времеви интервали - от няколко секунди до векове. Те са с непрекъснат 
пространствен мащаб и могат да се разглеждат в локален, регионален и глобален мащаб при 
отчитане на съвместното влияние на фактори, като геотектонски процеси, хидро-метероложки 
условия, климатични промени, антропогенен натиск и др. Повишаването на средното морско 
ниво се разглежда като важен индикатор за климатичните промени, основна причина за което 
е масовата обмяна между ледниковите маси на сушата и океанската вода и топлинното 
разширение на океанската вода, като резултат от затоплянето на климата. Научните 
изследвания на измененията на средното морско ниво и прогнозните оценки за повишаването 
/понижаването му имат важен принос при разработване на ефективни и икономически 
оправдани програми за адаптиране към последствията от климатичните промени и 
намаляването на опасността и риска от наводнения в крайбрежнате зони (Пашова, 2004; 
Димитров и др., 2013; Pashova et al., 2017; Bevacqua et al., 2019; Kirezci et al., 2020). В частност, 
локалните вариации на нивото на Черно море по крайбрежието се определят от обработката и 
анализа на непрекъснати мареографни измервания при отчитане на няколко фактора с 
различен пространствено-времеви обхват. Изчислените стойности на морското ниво при 
съответна времева стъпка на осредняване са релативни (вж. напр. Pashova, 2012). 
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Повечето времеви редове от измервания на анализирани в геонауките параметри са 
нестационарни във времето (Torrence and Compo, 1998). В това число са и данните от 
мареографни наблюдения на черноморското ниво. За повишаване на достоверността и 
точността на резултатите при тяхната обработка се използват съвременни математико-
статистически и изчислителни методи, и процедури. Динамичният анализ на мареографни 
данни изисква методология, която дава възможност за оценяване на всички честоти на 
приливните съставящи и техните характеристики. Най-широко приложение при обработка на 
времеви редове от стойности на морско ниво намира хармоничният анализ, а напоследът се 
използват и други съвременни методи (Erol, 2011; Pashova and Popova, 2011; Pashova, 2012).  

Уейвлет преобразованието, като метод намиращ все по-широко приложение в геонауките, 
дава възможност за извличане на допълнителна информация за нестационарния характер на 
основни хармонични съставящи при анализ на данни за морското ниво (Erol, 2011). В 
настоящото изследване на нискочестотните времеви вариации на черноморското ниво е 
приложен уейвлет анализ на мареографни наблюдения в станция Бургас с различен времеви 
интервал на осредняване. Проведени са тестови експерименти за обработка на времеви редове 
с уейвлет функции на Haar, Daubechies 10, Morlet и Gauss 8. Анализът е проведен за 
среднодневните стойности на черноморското ниво за периода 1990-2003 г. и за 
средномесечните и средногодишни стойности за периода 1929-2008 г.  

 

2. МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ – УЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

Интегралното Фурие преобразование и редовете на Фурие са широко използвани при 
интерпретиране на наблюдателни резултати за хармонични вълни с определена честота, 
съдържащи се в стойността на осреднено морско ниво, които са непрекъснати във времето и 
пространството. Фурие преобразованието е основа на хармоничния анализ. Използването на 
този метод при анализиране на прозволни сигнали и функции има известни ограничения. При 
обработка на времеви редове от данни, които съдържат специфични локални особености или 
прекъсвания, или някои честоти имат неясно времево изменение, спектърът на Фурие 
обикновено е сложна комбинация от честоти, които трудно се интерпретират. Една от 
причините за затрудненото отдиференциране на отделните честоти е, че спектърът на Фурие 
не съдържа информация за положението на особености, които се съдържат във фазите на 
коефициентите на Фурие (Mallat, 2009; Addison, 2017).  

Уейвлет преобразованието е една алтернатива на метода на Фурие и може да се използва за 
анализ на времеви редове, които съдържат нестационарни изменения на честотите във 
времето. Терминът уейвлет се появява през 90-те години на миналия век, въведен от 
Grossmann и Morlet (1984), във връзка с анализа на свойствата на сеизмични и акустични 
сигнали. Процедурата за уейвлет анализ на данни изисква да се подбере подходяща уейвлет 
функция, наречена основна (базисна, уейвлет-майка). Анализът във времевия мащаб се 
извършва с избрана високочестотна основна функция, докато този в честотния диапазон се 
извършва с разширена, нискочестотна версия на същата функция. Уейвлет преобразованието 
може да се приложи в непрекъсната или дискретна форма. За разлика от Фурие 
преобразованията, отделните уейвлет функции са локализирани в пространството. 
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Уейвлет трансформациите се състоят от безкраен набор от функции. Има разнообразни 
семейства уейвлет функции, които се различават по отношение на компактно локализиране на 
базисните функции в пространството и доколко гладки са те. Например, фамилията функции 
на Daubechies има фрактална структура (Daubechies, 1992). Във всяко семейство уейвлет 
функции има подкласове, отличаващи се по броя на коефициентите и от нивото на итерации. 
Подробни описания на теорията на уейвлет преобразования за цифрова обработка на сигнали 
и някои техни приложения са представени в (Mallat, 2009; Addison, 2017). 

Локални високочестотни и глобални голямомащабни особености на анализиран сигнал могат 
да се изяснят с достатъчна точност чрез уейвлет преобразованието. Разделителната способност 
за отдиференциране на по-високи честоти във времето, съдържащи се в сигнала, се подобрява 
чрез уейвлет анализа, за разлика от преобразованието на Фурие, при което краткотрайните 
високочестотни компоненти се наслагват върху по-дълготрайните нискочестотни компоненти. 
Ако f(t) е анализираният сигнал и (t) е трансформираща (уейвлет) функция, то коефициентите 
на непрекъснато уейвлет преобразование (Continuous Wavelet Transform - CWT) на f за 
променливите a – мащабен параметър (линейно свързан с характерния период на уейвлет 
функцията) и b – транслационен параметър се представят чрез израза: 

     1
, , = ;  , ,  0

t b
C a b W f a b f t dt a b R a

aa
 





    
  . 

В настоящото изследване са използвани фамилии уейвлет  функции на Haar, Daubechies, Morlet 
и Gauss. Те имат графичен вид, представен на фиг. 1, а математическите изрази на функциите 
могат да бъдат намерени в (Mallat, 2009; Addison, 2017). 

a)

 

б) в) г) 

Фигура 1. Видове уейвлет функции, използвани в изследването: a) Haar; б) Daubechies; в) Gaussian;                   
г) Morlet (Mallat, 2009) 

Изчислените уейвлет коефициенти C(a,b) в съответен мащабен и времеви диапазон се 
визуализират в граници [min, max] във вид на „топлинна“ карта в равнината (X, Y). Тези 
коефициенти съдържат комбинирана информация за уейвлет функцията на преобразование и 
анализирания сигнал. Спектърът на времевата скала на уейвлет е функция с два аргумента C 
(a, b), където a е дължината на периодите (с 1/a, интерпретиран като честота), измерен в 
периодични единици, а b е параметърът на изместване, измерен във времеви единици. На 
графиките на уейвлет спектралната мощност, равнината (X, Y) съответства на равнината на 
времевия период (b, a), тъй като променливата a е по ординатата Y (период в дни, месеци или 
години), а променливата b съответства на абсцисата X (време в дни, месеци или години). 
Уейвлет коефициентите C(a, b), характеризиращи амплитудата на вероятността за локализиране 
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на компонента на конкретен период точно в точката (a, b), са положени по оста Z. 

 

3. ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ ОТ МАРЕОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ В СТАНЦИЯ 
БУРГАС 

Два периода от среднодневни, средномесечни и средногодишни стойности на морското ниво 
за мареографна станция Бургас, изчислени с милиметрова точност, са анализирани чрез 
уейвлет преобразования. Данните за среднодневни стойности обхващат периода януари 1990 
г. - декември 2003 г., а тези за средномесечните и средногодишните стойности са за периода 
1929 – 2008 г. (Pashova, 2012). Преди да се извърши уейвлет преобразованието, трите времеви 
редове са обработени предварително, като са приложени следните стъпки: 

 Премахване на пропуски в данните. Липсващите дневни, месечни и годишни стойности 
са попълнени съгласно процедура, описана в (Pashova et al., 2013); 

 Премахване на линейния тренд на повишаване на морското ниво; 

 Нормиране на данните. Времевите редове са нормирани чрез израза: 

,    1,2,3
obs obs

obs k k
red obs

k

H H
H k


 

  
 

, 

където съответно obs
redH  е редуцирана и obs

kH - изчислена стойност на осреднено дневно, месечно 

или годишно морско ниво, obs
kH - средна стойност и obs

k  - стандартно отклонение за 
анализирания времеви ред, k = 1 e индекс за дневна, k = 2- месечна и k = 3 - годишна стойност. 

4. УЕЙВЛЕТ АНАЛИЗ 

Сезонните, годишните, полугодишни и дългогодишни честотни съставящи са основни 
компоненти, съдържащи се в стойностите на времевите редове от мареографни наблюдения 
на средни дневни, месечни и годишни стойности на морското ниво. Уейвлет преобразованието 
е приложено за всеки времеви ред чрез уейвлет функциите на Haar, Daubechies (Db10), Morlet 
и Gauss 8. На фиг.2 са показани графиките на спектъра на CWT, които са проекции на C (a, b) 
до (b, a) (или (X, Y) равнината) за времевия ред на среднодневни стойности на морското ниво 
за периода 1990-2003г. Изборът на подходяща уейвлет функция се определя от вида на 
анализирания сигнал и естеството на анализирания процес. Проведени са многократни 
изчисления за подбор на подходящи подкласове на четирите фамилии уейвлет функции. 
Представени са част от резултатите от уейвлет трансформациите на анализираните три 
времеви реда от мареографни данни и са демонстрирани качествата и особеностите им за 
конкретното приложение. За визуализиране на уейвлет коефициентите се използва 
скалограма. Вертикалната ос означава период (a - циклична компонента; период), а 
хоризонталната ос - времето (b - продължителността на сигнала). Размерът на коефициентите 
на уейвлет преобразованието се изразява като интензивност на даден цвят. 

Времевите вариации на периодите на някои приливни съставящи са ясно видими след 
приложено уейвлет преобразование. При сравнение на графиките от фиг. 2 визуално се 
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установяват някои специфични периоди – годишен и полугодишен, като ясно личат и по-
краткосрочните. За разлика от Haar преобразованието, трите CWT на Daubechies, Morlet и Gauss 
сравнително еднакво представят честотите (периодите) и особеностите на нискочестотните 
вариации на периодичните съставящи във времето, съдържащи се в  среднодневното морско 
ниво за анализирания период. Ясно изразени са три- и четиримесечните периоди, които се 
открояват на фиг. 2б), в) и г). Onea and Rusu (2019) изследват междугодишната променливост на 
времето и периодите с неблагоприятни метеорологични условия в Черноморския байсейн. 
Авторите установяват, че значимата височина на вълната в периода 1997-2002г. е с максимум 
от 76% (Hs > 1.25 m) за изчислителна точка в морето, в близост до гр. Бургас. CWT-спектралната 
мощност на анализирания времеви ред от среднодневни морски нива на фиг. 2 за същият този 
период показва, че има особености в изменението на основните приливни съставящи на 
среднодневното морско ниво.  

 
а) 

б) 

в) 
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г) 

Фигура 2. CWT-спектрална мощност на времевия ред от среднодневни стойности на морското ниво за 
периода 1990-2003г.: a) Haar; б) Db10; в) Morlet; г) Gauss8. 

Подобни особености се установяват и в изменения на периодичните съставящи в 
средномесечните морски нива, показани на фиг. 3. Следва да се потърси връзка между 
периодите с интензифициране на ветровите и вълнови условия и изменението на морското ниво, 
регистрирано в мареографните станции, разположени по крайбрежието на Черно море за този 
период, което е предмет на бъдещи изследвания. 

 

а) 

б) 
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в) 

г) 

Фигура 3. CWT-спектрална мощност на времевия ред от средномесечни стойности на морското ниво за 
периода 1929-2008г.: a) Haar; б) Db6; в) Morlet; г) Gauss4. 

Анализът на средномесечните морски нива от уейвлет преобразованията показва, че се 
открояват нискочестотни периоди от 16 - 22, 38 - 42, 54 - 56 (лунен перигеен цикъл), 64 - 66 
месеца, които са в границите 1.3 - 5 години. Такива периоди са установени в предходни 
изследвания (Pashova, 2012). За времевия период 1995-2008г. има ясно отличаващ се период 
от около 9-10 години, който допълнително ще се изследва и потърси връзка с други процеси, 
характерни за черноморския район за този период.  

 

а) 
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б) 

в) 

г) 

Фигура 4. CWT-спектрална мощност на времевия ред от средногодишни стойности на морското ниво за 
периода 1929-2008г.: a) Haar; б) Db10; в) Morlet; г) Gauss8. 

Анализирани са и средногодишните стойности за 80-годишен период (1929 - 2008г.), като са 
приложени четирите уейвлет преобразования. На фиг. 4 ясно се открояват периоди с 
продължителност от 10-11 и 18.6 (нодален период) години. При използване на Haar 
преобразованието, нодалният период не може ясно да се идентифицира за целия анализиран 
период, както при другите три уейвлет функции. Установяват се и периоди с по-голяма 
продължителност от около 35-40 години, които по-ясно личат на фиг. 2в) и г). Необходимо е 
да се потърси връзка с едромащабни природни климатични процеси, които влияят върху 
времето и климата на Европа, като Северноатлантическата осцилация (Valti et al., 2015).  

 



XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” 
София, 04 –  06 ноември 2020 г. 

XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 
Sofia, 04 – 06 November 2020 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведени са експериментални изследвания за прилагане на уейвлет анализ на нестационарни 
времеви редове от средни дневни, месечни и годишни стойности на морското ниво за 
мареографна станция Бургас. За целта са използвани уейвлет функциите на Haar, Daubechies, 
Morlet и Gauss. Обикновено съставящите осредненото морско ниво имат широк честотен 
диапазон и могат да се оценят при определени интервали на осредняване. Проведеният анализ 
показва, че Morlet и Gauss функциите са по-подходящи за установяване на значими периоди в 
нестационарните времеви редове и техните промени във времето. Освен основните годишна и 
полугодишна съставящи в спектъра на дългопериодичните вариации на морското ниво, са 
установени и други нискочестотни осцилации. Те модулират основните честоти, съдържащи 
се в анализираните дневни, месечни и годишни стойности на черноморското ниво и са с 
периоди от няколко месеца до десетилетия. Основното предимство на уейвлет 
трансформацията е, че запазва информацията за локалните особености на анализирания 
сигнал. Изследването ще бъде разширено с допълване на времевите редове от мареографни 
данни от последните години. Специфични за черноморския регион метеорологични и 
климатични процеси влияят върху вариациите на морското ниво в широк пространствено-
времеви мащаб. За установените дългопериодични съставящи ще се потърси връзка с тези 
процеси, като се използват in situ данни и такива, получени от спътникови наблюдения. 

Благодарности: Авторът изказва своята благодарност на Агенцията по геодезия, картография 
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