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Научните и научно-приложните приноси могат да бъдат систематизирани в три направления:
хидродинамика: изследване и моделиране на хидродинамични процеси [1.1, 1.3, 1.7, 1.8, 1.11,
1.12, 2.1, 3.5, 3.7, 4.2]; литодинамика: изследване и моделиране на транспорта на наноси
[1.6, 1.9, 1.10] и морфодинамика: изследване и моделиране на морфодинамични процеси на
плажа и подводния брегови склон [1.2, 1.4, 1.12, 1.13, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3] и уязвимост
на българското черноморско крайбрежие към различни фактори, повлияващи
морфологията му [1.5, 1.11, 3.1, 3.6, 3.8, 3.9].

1. Изследване и моделиране на хидродинамични процеси
Научни приноси
-

-

На основата на статистическия анализ на времеви редици на морските нива от 1928 г.
за българския сектор на Черно море са получени: диапазони на сезонните и
междугодишните колебания, както и период на междугодишните колебания. В
статистическата редица за максимални нива за Варна и Бургас значението на м.
февруари 1979 г. е коригирано чрез корелационен анализ с данните от станция Иракли.
Прецизирани са стойностите на екстремалните морски нива с различна повторяемост
за Варна и Бургас [1.1, 1.3, 2.1].
Разработен е модел за трансформация на вълнението в бреговата зона, пресмятащ
рефракцията на вълновия вектор и трансформацията на височината на вълната.
Предложен е параметър за оценка на степента на вълново енергетично въздействие WEI
върху брега и метод за определяне на морфоложките прагови стойности за вълновия
режим по отношение на очакваното въздействие върху подводния брегови склон с
използване на изходните данни от модела за трансформацията на вълнението.
Създадено е програмно осигуряване на модела на ниво кодове; разработен е входноизходният интерфейс, използван при задаване на началните и граничните условия.
Моделът е верифициран с данните от полевия експеримент „Камчия'77“. [1.7, 1.8, 3.5,
3.7]
Научно-приложни приноси

-

На основата на моделно изследване за акваторията на Варненска област от н. Екрене до
н. Палеца е оценено вълново енергетично въздействие, а за участъка плаж ВарнаЦентрален и морфоложката уязвимост от щормови деформаци на подводния склон.

Установено е, че максимално вълново енергетично въздействие изпитват носовите
участъци: н. Екрене, н. Св. Георги и абразионния участък между плажовете Фичоза и
Черноморец при източното вълнение. За Варна-Централен е показано, че найзастрашена е северната част от плажа, където наклоните в прибойната зона са поголеми. Типични профили по Българското черноморско крайбрежие са класифицирани
според вълново енергетично въздействие. Показано е, че максимално въздействие също
се очаква да има на по-стръмните профили, особено по южното крайбрежие на
България. [1.8, 1.11, 1.12, 4.2]

2. Изследване и моделиране на транспорта на наносите
Научни приноси
-

В резултат на изследване на режимите на транспортa на наносите в натурни условия, е
установено, че на полигона в Шкорпиловци едрозърнестата фракция се открива и на
хоризонт 34 cm над дъното, въпреки очакваното разпределение на по-фини плаващи
наноси на по-високи хоризонти от дъното. Установено е, че в области с по-големи
наклони на дъното, отговарящи на бряг от рефлективен тип, както хидро-, така и
литодинамичните параметри са по-големи от тези на дисипативните брегове. [1.9, 1.10]
Научно-приложни приноси

-

Определени са обемите на надлъжно-бреговия транспорт на наноси в района на к.к.
„Златни пясъци“ чрез прилагане на теоретичните модели на Bailard (1981), Bijker (1971)
и Van Rijn (1993). Получените резултати категорично показват, че при съществуване на
два противоположно насочени наносни потока (от север и от юг), резултантното
надлъжнобрегово преместване на наносите на Златните пясъци е от север на юг. [1.6]

3. Изследване и моделиране на морфодинамични процеси на плажа и подводния
брегови склон
Научни приноси
-

-

Въз основа на получените резултати от натурните изследвания на плажовете по
северното черноморско крайбрежие са установени закономерности в динамиката на
естествените плажове на източна Добруджа:
 размиване на северните участъци и натрупване в южните с преобладаване на
акумулацията на наносите;
 за естествените плажовете на южна Добруджа е характерна по-малка ширина на
плажа, за разликата от изкуствените плажове, намиращи се под влияние на
изградените брегови съоръжения. [1.2, 1.4, 4.1]
На базата на дългогодишни изследвания на Института по Океанология около
„мостовете“ и с използване на данните от реанализа на вълнението пред българския
бряг [4.3] са обосновани прагови стойности за морфоложки изменения на плажа и
подводния склон, обвързани с хидродинамичния фактор, отчитащ интегралната
вълнова енергия. [1.13]

