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Обща характеристика на дисертационния труд 
 

Актуалност на мотивировка темата. Оценката на физиологичните рискове от 
метеорологичното време и тяхното териториално разпределение е актуално за 
общественото здраве и бизнес. Едно по-информативно представяне на данните за 
вятъра е актуално за транспорта, проектирането на сгради и съоражения и използването 
на ветровата енергия. Експониране на скритите статистически връзки за климата на 
атмосферни явления в България е от несъмнен научен интерес. 

 
Цел и структура на дисертационния труд. Целите на дисертационния труд са както 
следва: (i) оценка и райониране на физиологичните рискове от студовете в България, 
(ii) оценка и райониране на физиологичните рискове от горещините в България, (iii) 
анализ на структурните климатични връзки в разпределението на различните 
атмосферни явления в България и (iv) алтернатива на розата на вятъра за представяне и 
интерпретация на данните за вятъра. 

Дисертационна работа включва четири глави. Стуктурирането на всяка от тях е 
еднотипно: увод, описание на данните и предварителна обработка, анализ по същество 
и резултати, резюме и дискусия. Глава 1 изследва физиологичните рисковете от 
студовете в България през периода 2003-2012. Глава 2 изследва физиологичните 
рисковете от горещините в България през периода 2003-2012. Глава 3 изследва 
атмосферните явления в България за периода 1966-2007. Тези явления са: мъгла, дъжд 
или ръмеж, сняг или ледени топчета, градушка, гръмотевична буря и торнадо или 
фуниеобразни облаци. Глава 4 предлага алтернатива на розата на вятъра за 
визуализиране на данните за вятъра.  

 
Метод на изследванията. В дисертационната работа се използва статистически метод 
на изследване. Това е т. н. анализ на съответствията. Анализираните непрекъснати 
променливи се рекодират във факторни променливи с краен брой категории. 
Наблюденията се класифицират по категориите на изследваните факторни променливи 
и се построяват съответните честотни таблици. Тези таблици се третират със 
статистическата техника на анализа на съответствията. Получените формални 
резултати се анализират и интерпретират. 
 
Обща характеристика научните приноси. Териториално се районира България по 
физиологичните рискове от студовете. Териториално се районира България по 
физиологичните рискове от горещините. Разкриване на статистическите структурни 
климатични връзки в разпределението на различните атмосферни явления в България. 
За София и Варна се предлага по-ефективно от розата на вятъра представяне на данните 
за вятъра. Демонстрира се ефективността на метода на анализа на съответствията при 
метеорологичните изследвания. 
 
Практическо значение. Районирането на България по физиологичните рискове на 
метеорологичното време е от значение за общественото здраве и туристическия бизнес. 
По-ефективно представяне на данните за вятъра е от значение за проектирането на 
сгради и съоражения и използването на ветровата енергия 
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Глава 1 
 

Рисковете от студовете в България през периода 2003-
2012 

 
 
1.1. Усещане за студ. Wind-chill. 
 

При ниски температури топлинните загуби чрез принудена конвекция 
вследствие наличието на вятър доминират при изстиването на човешкото тяло (Miller, 
2010). Колкото по-силен е вятъра, толкова по-големи са загубите на топлина което се 
изразява в по-неприятно усещане за студ. За оценка на усещането на студ в условия на 
вятър Siple и Passel (1945) въвеждат характеристиката Wind-chill factor. В момента се 
използва негова обновена версия New Windchill Temperature (NWCT) (Bluestein and 
Osczevski, 2002). Индексът се дефинира като температурата която би усещал човек с 
нормален ход (1.34 m/s) при условия на безветрие и поток на топлинните загуби равен 
на моментният. NWCT не характеризира моментното усещане на човека, а това което 
настъпва когато кожната температура престане да намалява и достигне някаква 
равновесна стойност (Tikuisis and Osczevski, 2002). NWCT зависи от температурата на 
въздуха и скоросттта на вятъра (Osczevski and Bluestein, 2005):  

 
0.16 0.1613.12 0.6215 11.37 0.3965NWCT t w tw= + − +  [°C] (1.2) 

 
където t[°C] е температурата на въздуха, а w[km/h] е измерената скорост на вятъра на 
височина над земната повърхност 10 метра. Тази формула е валидна при скорост на 
вятъра най-малко 1.34 m/s. Индексът широко се използва от ноември 2001 в САЩ и 
Канада (Osczevski and Bluestein, 2005). 

Environment Canada (2013) категоризира NWCT в 6 категории според риска от 
измръзване. За всека от тях, агенцията описва риска от измръзване, интервала от време 
за който човешката кожата може да измръзне и евентуалните здравни последствия от 
ниските температури и вятъра, за всяка от тях. Тези категории са „Light discomfort”, 
„Discomfort”, „Risk”, „High Risk”, „Very High Risk” и „Extremely High Risk”. В работата 
се добавя нова „No chill“, която се отнася са температура на въздуха над 0°C.  
 
1.2. Предварителна обработка на данните и пресмятания 
 

Анализират се условията на измръзване в 31 български метеорологични станции за 
периода от 01/01/2003 до 31/12/2012. Фигура 1.1 представя териториалното 
разпределение на станциите. Суровите данни са синоптичните приземни наблюдения в 
стандартните и междинните срокове 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 
21:00 GMT (National Atmospheric and Oceanic Administration. National Climatic Data 
Center, 2013). Стойностите на NWCT се пресмятат с формула (1.2). За да се получат 
последователни пълни данни, в случай на скoрост на вятъра под 1.34 m/s и/или 
температурата на въздуха над 0.0°C, на NWCT се присвоява стойността на 
температурата на въздуха. Наблюденията се класифицират според принадлежността им 
към дадена станция и дадена рискова категория както за целия период, така и само за 
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периода Май-Октомври. По този начин съставяме две честотни таблици с размери 
31×7. Станциите съответстват на редовете, а колоните на категориите на индекса.  

 
Фигура 1.1. Местоположения на разглежданите метеорологични станции в България. 
 

Прегледът на таблиците показва, че по категориите на риск метеорологичните 
станции формират две отделни групи - „планински“ и „непланински“. Планинските 
станции Връх Ботев (2376 метра), Черни връх (2290 метра), Мургаш (1687 метра), 
Мусала (2925 метра) и Рожен (1723 метра) са само 5, а всички останали 26 са 
непланински. Рискът от измръзване и в двете групи станции се анализира поотделно за 
периода в който е той е съсредоточен почти изцяло, а именно Ноември–Април. 
Честотната таблица за непланинските станции е с размер 26×4, а за планинските е с 
размер 5×6. Фокусът на изследването е отклоненията на профилите на станциите от 
средния им профил. Профилът на една станция е редицата от елементите на съответния 
ред, разделени на техния сбор. Средният профил е редицата от честотите на случаите за 
всяка категория на риска, разделени на общия им сбор.  
 
1.3. Анализ на съответствията – резултати. 
 

Фигура 1.2 представя резултатите от биплота на анализа на съответствията на 
честотната таблица на непланинските станции за периода Ноември-Април. Точките 
съответстват на станциите, а стрелките на категориите на риска от измръзване. 
Категорията Risk е с много малка честота - до 18 случая, затова категориите Discomfort 
и Risk се обединяват в една категория наречена Discomfort + Risk. Сумата е 100%, което 
означава че представянето чрез биплота е перфектно. Средният профил на 
непланинските станции представен чрез началото на координатната система е 74.9%, 
20.3% и 4.8% върху категориите No chill, Little discomfort and Discomfort + Risk 
съответно. 

Скаларното произведение на векторите на станциите и стрелките на категориите 
дава съответната стойност в матрицата на отклоненията от средния профил на 
станциите за дадена рискова категория. Ако точката лежи в направлението на някоя 
стрелка, то нейното отклонение от средното на съответната категория е положително и 
обратното. Също така, колкото точката на станцията е по-близо до стрелката и по-далеч 
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от началото на координатната система, толкова по-голямо е съответното отклонение от 
средния профил.  

Стрелката No chill разделя нашата извадка от непланински станции на две групи. 
Точките в първата група са по направлението на стрелката и техните отклонения  

 
Фигура 1.2. Биплот на непланинските станции с категориите на индекса на ветрово 
измръзване. 
 
от средното са положителни, а за втората група отклоненията  са отрицателни, тъй като 
съответните им радиус вектори сключват тъп ъгъл със стрелката. Това формално 
разделяне има също и географски смисъл. Начупената линия с тирета Sandanski, Shabla 
и Silistra на фигура 1.3 е разделителната между двете групи. По-студените от средното 
станции са на север и на запад. Станциите с по-малък от средния риск от измръзване са 
на юг и на изток. Изключение от това разделяне е Лом с неговите 0.6%. 

Стрелката Little discomfort на фиг. 1.2 е насочена приблизително в 
противоположна посока на No chill и затова скаларните произведения между радиус 
вектора на една станция и тези две стрелки би трябвало също да са различни знаци. 
Следователно, коментираното по-горе географско разделяне трябва да се 
възпроизвежда, но в обратен ред. По-внимателно проучване показва, че случаят до 
голяма степен е точно такъв. Линията от точки на фиг. 1.3 маркира границата между 
двете групи станции с различен знак на отклоненията от средния процент на Little 
discomfort. Както се вижда двете линии почти съвпадат с изключение на изпъкналостта 
при станция Пловдив. Станциите с относително повече случаи от средното за Little 
discomfort са от горната страна и отляво, а станциите с дефицит на случаи за тази 
категория спрямо средният са от долната страна и отдясно. Лом и Елхово са 
изключения от това разделяне с техните -0.5% и 0.3%. 

Непланинските станции се разделят на две групи и по отношение на стрелката 
Discomfort + Risk. Линията от точки и тирета Драгоман, Видин, Лом, Враца, Ловеч, 
Горна Оряховица и Варна на фигура 1.3 демонстрира очевидният географски смисъл на 
това разделяне. С изключение на част от Северозападна България, станциите с по-голям 
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от средното брой случаи на Discomfort + Risk са на север, а станциите с по-малък от 
средното брой на случаите са на юг и в част от Северозападна България. 
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Фигура 1.3. Географски разделяне на България чрез категориите на индекса на ветрово 
измръзване. 
  

Начупената линия с точки и тирета Драгоман, Видин, Лом, Враца, Ловеч, Горна 
Оряховица и Варна на фигура 1.3 демонстрира очевидният смисъл на разделянето по 
географският признак. С изключение на част от Северозападна България, станциите с 
по-голям от средното брой случаи на Discomfort + Risk са на север, а станциите с по-
малък брой случаи от средното са на юг и в част от Северозападна България. 
 В контекста на риска от измръзване в непланинските станции, територията на 
България може да се раздели на три части. Най-опасните станции се намират на север 
от линията с точки и тирета на фигура 1.3. Те имат най-висок процент в категорията 
Discomfort + Risk и по-висок от средният процент за категорията Little discomfort. 
Станциите с най-нисък риск са на юг от точковата линия на фигура 1.3, и те се 
характеризират с по-ниски проценти в категориите Little discomfort and Discomfort + 
Risk. Станциите между линията с точки и тирета и начупената линия на фигура 1.3 са 
по средата не само на територията, но също така и от гледна точка на степента на риска 
от измръзване. Те имат по-голям процент случаи в категорията Little discomfort и по-
малък такъв за Discomfort + Risk. 

Фигура 1.4 показва графика на биплот анализ на съответствията на честотната 
таблица на планинските станции за периода от Ноември до Април. Категорията Very 
High Risk се е наблюдавала много рядко и затова се обединява с High Risk в друга 
наречена High Risk + Very High Risk. Качеството като цяло на представянето чрез 
биплот е 99.8%, и е почти перфектно. Средният профил на планинските станции е 
21.5%, 24.6%, 49.2%, 4.5% и 0.2% за категориите  No chill, Little discomfort, Discomfort, 
Risk и High Risk+ Very High Risk. 

От фиг. 1.4 ясно се вижда, че планинските станции формират две групи. 
Станциите Мургаш и Рожен са от лявата страна, а Черни връх, Връх Ботев и Мусала от 
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дясната. Мургаш и Рожен се отличават с по-висок процент за категорията No chill и по-
ниск процент за рисковите категории и Discomfort. При Черни връх, Връх Ботев и 
Мусала нещата са с обратен знак. Те имат по-високи проценти в рисковите категории и 
Discomfort и по-нисък процент за категорията No chill. Стрелката Little discomfort 
разделя двойката Мургаш-Рожен. Докато Рожен е с процент на случаите над средният  
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Фигура. 1.4 Биплот на планинските станции с категориите на индекса на ветрово измръзване. 
 
за Little discomfort, то процентът за станция Мургаш е под средният. Въпреки че не се 
вижда ясно от фигурата, категорията High Risk + Very High Risk подрежда тройката 
станции Черни връх, Връх Ботев и Мусала. Ако подредим станциите по всяка категория 
на опасност според големината и знака на отклоненията от средното, виждаме че 
станциите се подреждат също и като многомерни обекти. Връх Мусала е най-опасен, 
следват Връх Ботев и Черни Връх, а Мургаш и Рожен са най-безопасни. Тази подредба 
очевидно следва надморската височина на станциите. 
 
1.4. Резюме и дискусия 
 

Според риска от измръзване в непланинските станции, територията на България 
може да се раздели на три части. Най-опасните станции се намират на север от 
начупената линия Драгоман, Видин, Лом, Враца, Ловеч, Горна Оряховица и Варна. 
Тези станции имат най-висок процент на категорията Discomfort + Risk и по-висок от 
средния процент в категория Little discomfort. Най-малко опасните станции се намират 
на юг от начупената линия Сандански, Пловдив, Сливен, Шабла и Силистра Sandanski, 
и са характерни с по-малкият процент в категориите Little discomfort и Discomfort + 
Risk. Станциите между тези две линии са по средата на опасността от измръзване. Те 
имат по-висок процент в категорията Little discomfort и по-нисък в категорията 
Discomfort + Risk. Трябва да се отбележи че нашето разделяне е статистически 
приемливо, въпреки че не е перфектно. Анализът на биплот графиката на планинските 
станции показва че подреждането им според степента на опасност от измръзване следва 
надморската им височина. 
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Глава 2 
 

Рисковете от горещините в България през периода 
2003-2012 

 
 

2.1. Усещане за горещина. Heat Index. 
 

Човешкият организъм реагира повишаването на температурата чрез 
разширяването на кръвоносните съдове по кожата, потене и последващо изпарение на 
потта (Starr and Mcmilllan, 2008). При високи температура и влажност скоростта на 
изпарение на потта пада и затова температурата се усеща като по-висока от 
действителната. 

Steadman (1979) използва понятието „apparent temperature” (привидна 
температура), за характеристика на влиянието на температурата и влажността на 
въздуха върху усещането за топлинен стрес при хората. По определение, привидната 
температура е температурата която усеща човек при конкретните условия и същите 
изисквания за облекло, както ако налягането на водните пари е 1.6 kPa, скоростта на 
вятъра е 2.5 м/с, атмосферното налягане е 101.3 kPa и околната радиация е нула. 

Привидната температура се използва в NOAA на САЩ (National Weather Service, 
2011) където се нарича heat index (HI). Индексът HI е непрекъсната променлива, но 
NWS я рекодира в 4 категории. Всеки обхват съответства на ниво на физиологичен 
риск от топлинен стрес. Категориите на опасност от горещина са: “Caution”, “Extreme 
caution”, “Danger” и “Extreme danger”. 

Schoen (2005), предлагаслената апроксимация на таблицата на Steadman (1979), в 
която независимите променливи са температурата на въздуха и точката на оросяване:  
 

]1[0799.1 )14(0801.003755.0 −−−= dTT eeTHI ,                                        (2.2) 
 
където Т е температурата на въздуха в °C и Тd e точката на оросяване в °C. Според 
Schoen тази апроксимация е по-добра от използваната от National Weather Service 
(USA). 
 
2.2. Данни, предварителна обработка и пресмятания 
 

Анализират се рисковете от топлинен стрес в 27 метеорологични станции в 
България за периода 2003/01/01-2012/12/31. Наблюденията са в главните и междинните 
синоптични срокове в 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, and 21:00 GMT. 
((National Atmospheric and Oceanic Administration. National Climatic Data Center, 2013).).  
Стойностите на HI се изчизляват по по формула (2.2). За да се получат пълни 
последователни данни, в случай на температура на въздуха под 23.9°C когато HI не е 
дефиниран, за стойност на последният се взима температурата на въздуха. Следвайки 
NWS HI се рекодира на четирите нива на риск Caution, Extreme caution, Danger и 
Extreme danger, като се добавя и една пета категория “No stress” за HI под 26.7 °C.  
 Втора естествена за разглежданата задача категорийна променлива е 
местоположението на наблюденията. Нейните 27 нива са различните метеорологични 
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станции и тя индексира редовете. Класифицирайки наблюденията по тези две 
променливи се постояват 3 честотни таблци. Първите две таблици са за дневните 
максимални и минимални стойности на HI за всичките календарни дни на годината. 
Третата е за дневните максимални стойности на HI, но само за топлия период Май-
Октомври. 
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Фигура 2.1. Местоположения на метеорологичните станции в България за които се разглежда 
индекса на прегряване. 

 
Прегледът на таблиците показва, че те съдържат само категориите No stress, 

Caution, Extreme caution и Danger. Що се отнася до планинските станции, там има 
много малко дни с топлинен стрес, затова те се изключват от анализа. Общият брой 
нощи в непланинските станции, които попадат в категории различни от No stress 
варират от 0 за повечето от станциите до 12 за Ахтопол, 14 за Бургас и 37 за Калиакра. 
Стресовите дни през студения сезон Ноември-Април попадат в категорията Caution и 
техният брой варира от 0 за Варна и Шабла, до 6 за Русе и 8 за Горна Оряховица. По 
тази причина ние се фокусираме само върху честотната таблица за наблюденията в 
непланинските станции по време на топлия период Май-Октомври.  
 
2.3. Анализ на съответствията – резултати 
 

Резултатите показват че категорията Danger се наблюдава много рядко, затова 
тя се обединява с Extreme caution в една наречена Extreme caution + Danger, при което 
изходната таблица е с размер 22х3. 

Фигура 2.2 показва биплота на анализа на съответствията на честотната таблица 
на непланинските станции за периода Май-Октомври. Точките съответстват на 
станциите, а стрелките на рисковите категории. Точките на станциите Плевен, Велико 
Търново и Силистра са близо до началото на координатната система, но не са 
етикетирани за по-голяма прегледност. Представянето чрез биплот е перфектно защото 
рисковите категории са само 3. 
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Средният профил на станциите е 57.3%, 30.0% и 12.7% за категориите No stress, 
Caution and Extreme caution + Danger съответно. Станциите в лявата полуравнина на 
графиката имат положителни отконения от средния профил за категорията No stress и 
отрицателни по отношение на категориите Caution and Extreme caution + Danger. От 
друга страна, станциите в дясната полуравнина имат отрицателни отклонения от 
средния профил за категорията No stress и положителни за Caution и Extreme caution + 
Danger.  

 
Фигура 2.2. Биплот на анализа на съответствията за непланинските станции с категориите на 
риск през деня за периода Май-Октомври. 
 

Средният профил на станциите е 57.3%, 30.0% и 12.7% за категориите No stress, 
Caution and Extreme caution + Danger съответно. Станциите в лявата полуравнина на 
графиката имат положителни отконения от средния профил за категорията No stress и 
отрицателни по отношение на категориите Caution and Extreme caution + Danger. От 
друга страна, станциите в дясната полуравнина имат отрицателни отклонения от 
средния профил за категорията No stress и положителни за Caution и Extreme caution + 
Danger.  

Фигура 2.3 показва местоположенията на станциите върху картата на България, 
заедно с част от информацията от биплота. Празните триъгълници съответстват на 
станциите с по-висок процент за категорията No stress и по-нисък процент за 
категориите Caution и Extreme caution + Danger. Отклоненията за тези станции от 
средното No stress варират от 2.9% за Кюстендил до 14.2% за София и 19.6% за 
Драгоман. Както се вижда станциите с най-нисък риск са близо до западните и 
източните граници на България. Запълнените триъгълници маркират станциите с по-
висок процент за категориите Caution и Extreme caution + Danger и по-нисък процент за 
категорията No stress. Степените на сивото на запълнените триъгълници съответстват 
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на големината на отклонението от средния процент на категорията Extreme caution + 
Danger. Колкото по-тъмен е цвета на запълване, толкова по-голямо е отклонението. 
Както се вижда, станциите с по-високи проценти за категориите Caution и Extreme 
caution + Danger и по-ниски проценти за No stress са разположени по крайбрежието на 
река Дунав и централната част между западна и източна България. Вижда се също, че с 
изключение на Сандански, риска от категория Extreme caution + Danger се увеличава в 
направлението юг-север. Станциите Варна и Бургас са маркирани неслучайно с 
квадрати, тъй като те нарушават в известна степен нашата географска класификация. 
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Фигура 2.3 Географско разделяне на българските непланински станции според категориите на 
риск от горещина през деня за периода Май-Октомври. 
 

Обобщавайки можем да кажем че станциите с по-малък от средния топлинен 
риск са близо до западната и източната граници на България. По-опасните станции са 
разположени по крайбрежието на река Дунав и в централната част между западната и 
източната граници на България. Опасността по отношение на категорията Extreme 
caution + Danger общо взето се увеличава в посока юг-север. 
 
2.4. Топлинни вълни 
 

В този параграф се азгледавъпроса за топлинните вълни в България през периода 
2003-2012.  Топлинната вълна се дефинира на базата на National Weather Service, (2013) 
при максимален HI достигащ 37.8-40.6 °C и минимален HI оставащ над 23.9 °C за три 
последователни дни, при максимален HI достигащ 40.6-43.3°C за два последователни 
дни, или при максимален HI който достигне 43.3 °C и повече в рамките на един ден. 
Продължителността на топлинната вълна е максималният брой последователни дни в 
които е било изпълнено поне един от горните критерии. 
 Топлинните вълни в България за този период са 4 на брой. Топлинната вълна по 
време на периода 22-25 юли 2007 показана на фигура 2.4 е с най-големи 
пространствено покритие и интензивност. Числата които са с удебелен шрифт показват 
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продължителността на топлинната вълна в съответните станции. Числата с нормален 
шрифт се отнасят за станциите в които се е удовлетворявало частично поне един от 
критериите за топлинна вълна, в които обаче топлинна вълна през този период не се е 
наблюдавала. Условията са най-опасни в Сандански където дневните стойности на HI 
достигат 42.2 °C, въпреки че влажността е ниска. 
 През 2012 също са се наблюдавали топлинни вълни. Вълната през 23-25 Август 
обхваща Русе, Враца и Велико Търново. Нейната продължителност в Русе е 3 дена, във 
Враца 2 дена, и във Велико Търново само един ден. През месец Юли 2012 също е имало 
топлинна вълна в Кърджали от 15 юли до 16 юли. 
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Фигура 2.4. Географско разпоространение и продължителност (в дни) на топлинната вълна в 
периода 22.07.2007 – 25.07.2007. 

 
В средата на Август 2010 година от 11 до 14 число на месеца е имало топлинна 

вълна в района на Варна. В Калиакра формално не е имало топлинна вълна, но нощите 
са били много горещи. В периода от 11-то до 20-то число на месеца HI през нощта е 
бил над 25.4 °C на 19-и Август и 30.9 °C на 14-и Август.  
 
2.5. Резюме и дискусия 
 

Резултатите от анализа показват, че потенциални рискове от топлинен стрес в 
България има само в непланинските станции и в дните по време на топлия период Май-
Октомври. Освен това, средният профил на непланинските станции в топлия период 
Май-Октомври за рисковите категории No stress, Caution и Extreme caution + Danger е 
съответно 57.3%, 30.0% и 12.7%. 

Биплотът за топлия период Май-Октомври в географски контекст показва че 
станциите с по-малък от средния топлинен риск са близо до западната и източната 
граници на България. По-рискови са станциите по поречието на река Дунав и в 
централната част между западна и източна България. По-внимателен анализ показва че 
общо взето опасността от по-високо рисковата Extreme caution + Danger нараства в 
посока юг-север. 
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Анализът на топлинните вълни показва че те са сравнително редки събития в 
България. Само 4 топлинни вълни удовлетворяват изискванията според дефиниции за 
топлинна вълна с които се работи в дисерацията. Топлинната вълна с най-голяма 
интензивност и най-много брой станции в които е регистрирана е в периода 22-25 Юли 
2007 година. Вълната от 23 до 25 Август 2012 е следващата по площ. Други две 
регистрирани вълни са от 11 до 14 Август 2010, но само в района на Варна, и от 15 до 
16 Юли 2012 в Кърджали. 
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Глава 3 
 

Анализ на атмосферните явления в България за 
периода 1966- 2008 

 
3.1. Увод  
 

Информацията от станциите съдържа както стойностите на метеорологичните 
елементи за деня, така и данни за наличието на няколко вида атмосферни явления. 
Последните както следва са: мъгла, дъжд или ръмеж, сняг или ледени топчета, 
градушка, гръмотвици и торнадо или фуниеобразни облаци. Разнообразието на 
комбинациите от атмосферни явления са резултат от регионалният климат. В този 
контекст, една двумерна честотна таблица може да се използва за характеризиране на 
особеностите на регионалният климат. В тази таблица, станциите индексират редовете, 
а категориите на комбинациите от наблюдавани явления индексират колоните. 

 
Фигура 3.1. Местоположение на изследваните станции в България. 

 
В статията се анализират структурните връзки и прилики между станциите по 

отношение на наблюдаваните в тях явления чрез двумерната таблица за категориите от 
регистрираните комбинации от атмосферни явления в единадесет български 
метеорологични станции. За тази цел може да се използва симетричният анализ на 
съответствията (Greenacre, 2007), който се различава от биплота по това, че станциите и 
комбинациите от явления са изобразени в една координатна система, но не лежат в 
едно и също пространство. 
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3.2. Данни и предварителни пресмятания. 
 

Използваните данни са взети от базата метеорологични данни на база 
денонощие от NCDC (National Climate Data Center, 2007). Данните в нея по отношение 
на България са за десетки български метеорологични станции, но само единадесет от 
тях са с достатъчно дълги времеви редове за климатичен анализ (фигура 3.1). 
Наблюденията се отнасят за периода 01/06/1966-01/082007. 
 Видовете регистрираните явления са мъгла (f), дъжд или ръмеж (r), сняг или 
ледени топчета (s), градушка (h), гръмотевична буря (t) и торнадо или фуниеобразни 
облаци (w). Ние ще означаваме категориите на наблюдаваните явления с комбинации 
от буквите дадени по горе. Например, fr показва, че през денонощието са регистрирани 
мъгла и дъжд или ръмеж, без значение на времевата последователност. Климатът в 
България се ограничава до 32 наблюдаваните категории, но чрез обединяването на част 
от категориите техния брой се оказва десет: F, R, S, H, T, W, FR, FS, RS и FRS. 
Наблюденията се класифицират по станциите и категориите и се получава една 
честотна таблица. Имената на станциите маркират редовете на таблицата а категориите 
на явленията стълбовете. Една клетка на таблицата дава броят наслучаите в които 
съответната категория на явленията е наблюдавана в съответната станция. 

3.3. Анализ на съответствията - резултати  
 

Анализът включва всички станции. Пресмятанията показват че инерцията на 
първата ос е 89.1 % от цялата, но по-подробното разглеждане води към това че 
резултатите не са съвсем очевидни. Значително по-големите приноси на станциите 
Мусала и Връх Ботев към първата ос е причина останалите станции да много близко 
една до друга, с което се затруднява интерпретацията. Затова тези две станции ще се 
третират като допълнителни точки. 

Анализът се стартира отново, но без станциите Мусала и Връх Ботев. Сега 
първите две оси акумулират сумарно 80 % от пълната инерция. Фигура 3.2  представя 
графично това двумерно решение. Триъгълниците са символите на точките за 
станциите, а кръгчетата съответстват на категориите на явленията. Истинските 
координати ги умножаваме по 1000. 

От фиг. 3.2 се вижда, че първата ос противопоставя категориите T, R и W  които 
са надясно на F и FR наляво. Приносите на точките F, R и T към инерцията на първата 
ос са по-големи от 10 %, стойност съответстваща на равномерно разпределение на 
категориите на явленията по осите. Точката FR обяснява 6.8 % от инерцията на първата 
ос, но относителният и принос е 52 %. Абсолютните приноси на всички останали 
категориите на явленията са по-малки от 10 %. Следователно, само точките F, R, T и FR 
са значими за ориентацията на първата ос. Ние интерпретираме първата ос като 
мъгливо-дъждовна-гръмотевична. Тя от една страна разделя мъгливите от 
гръмотевичните дни, а от друга разделя дъждовните дни на мъгливи и гръмотевични. 

Пресмятанията показват, че само точките S, RS, F и T обясняват повече от 10 % 
от инерцията на втората ос. Всички останали са с незначителни абсолютни приноси и 
на практика не влияят на ориентацията на първата ос. Също така може да се види че 
втората ос представя добре точките S, RS и H. Техните относителни приноси са 
съответно 78 %, 47.2 % и 33.1 %. Ние интерпретираме втората ос като снежна, ос която 
разделя явленията със сняг от категориите без леден валеж. 
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Означавайки осите според направената по-горе интерпретация, ние оставяме 
само точките съответстващи на станциите и построяваме новата фигура 3.3. Двата 
 

 
Фигура 3.3. Диаграма на анализа на съответствията с Връх Мусала и Връх Ботев като 
допълнителните станции и допълнителната категория явления C. 
 
запълнени триъгълника на фигурата са станциите Връх Мусала и Връх Ботев. Те са 
нанесени като допълнителни точки. Плътният кръг с означението “C” е допълнителната 
категория към явленията, съответстваща на денонощията без регистрация на 
атмосферни явления. 

Сега вече разположението на станциите върху фигурата в контекста на тяхното 
съответствие с категориите на явленията е ясно. Докато Сандански и Сливен са далече 
вдясно от Варна, станциите Русе и Лом са от лявата страна. Станциите София, 
Кърджали, Русе и Сливен са в долните квадранти на координатната система, а Варна, 
Сандански и Лом - в горните. Станциите Пловдив и Бургас са близо до началото на 
координатната система. Относителните приноси на първата ос към инерцията на 
Сандански, Сливен, Варна, Русе и Лом са съответно 90.8 %, 73.7 %, 81.6 %, 28.8 % и 
23.3 %. Всичките те са добре представени върху първата ос. В същото време, тези 
станции са лошо представени върху втората ос. Съответните относителни приноси са 
по-малки от 16.6 %. Това означава че имаме относително повече гръмотевични и 
дъждовно-гръмотевични дни в Сандански и Сливен, и относително повече мъгливи и 
дъждовно мъгливи дни във Варна, Русе и Лом. Наистина, в Сандански и Сливен 65.8 % 
и 63.6 % от дните са дъждовно-гръмотевични и само 13.8 % и 5.8 % са гръмотевични 
дни, при средно 55 % и 4.8 % за всички станции. Докато средните проценти за 
мъгливите и дъждовно-мъгливите дни са съответно 17.6 % и 5.6 %, за Варна тези 
проценти са 27.5 % и 7.4 %, за Русе - 19.5 % и 6.1 % и за Лом - 24.5 % и 5 %. Затова 
станциите с относително повече мъгливи и дъждовно-мъгливи дни са от лявата страна 
на графиката, станциите с относително повече гръмотевични и дъждовно- 
гръмотевични дни са отдясно. 
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Върху втората ос са представени добре само София и Кърджали. Съответните 
относителни приноси са 95.2 % и 25.1 %. Процентите за другите станции са под 16 %. 
Това предполага че в София и Кърджали снежните и дъждовно-снежните дни са 
относително повече отколкото в средния профил на станциите. Снежните и дъждовно-
снежните дни в София са съответно 15.3 % и 6.9 %, при положение че в средния 
профил процебтите са 10,6 % и 4.6 %. В профила на Кърджали тези проценти са 
съответно 12.7 % и 4.6 %. Освен това, с изключение на Лом, всички станции в горните 
квадранти са с относително по-малко снежни дни, а станциите от долните квадранти са 
с относително повече, независимо от това доколко добре те са представени от втората 
ос. 

Можем да формулираме следните изводи. Попадането на една станция в лявата 
страна на графиката означава по-голям процент мъгливи и дъждовно-мъгливи дни, а в 
дясната страна - относително по-голям брой на гръмотевичните и дъждовно-
гръмотевичните дни. Позиция на станциите в долната по отношение на вертикалната ос 
част на диаграмата означава по-висок процент в сравнение със средния снежни и 
дъждовно-снежни дни. Тези правила са най-добре изпълнени при станциите София, 
Сандански, Сливен и Варна защото те са най-добре представени в двумерното решение. 
За тези станции качеството на представянето им е съответно 96.1 %, 98.8 %, 97.6 % и 
83.7 % за разлика от Лом, Русе, и Кърджали където то е под 40 %. Въпреки това, тези 
станции почти стриктно следват формулираните правила. Станциите Пловдив и Бургас 
имат много ниско качество на представяне. Следователно би било неправилно да ги 
интерпретираме, но ще отбележим че профилът на Пловдив е практически идентичен 
със средният профил на станциите. 

Допълнителните точки Връх Мусала и Връх Ботев са лошо представени в 
крайното решение. Процентите на качество на тяхното представяне са съответно 7.6 и 
17.5. Въпреки това, попадайки в левите квадранти, Връх Мусала и Връх Ботев имат 
висок процент мъгливи дни. Тъй като Връх Мусала се намира под хоризонталната ос, 
той е по-снежен и по-малко дъждовен от Връх Ботев. Допълнителната точка C е добре 
представена върху първата ос. Относителният и принос е 54.95 %. Тази точка е 
разположена в горният десен квадрант. Това предполага че в станциите Сандански и 
Сливен са регистрирани относително повече дни без явления. Действително, докато 
случаите без явления в Сандански и Сливен са съответно 13.2 % и 12.8 %, то във Варна 
и Русе те са съответно 9.1 % и 11.3 %. 
 
3.4. Резюме и дискусия 

Целта бе разкриването на структурните връзки и разликите между единадесет 
главни метеорологични станции в България и атмосферните явления наблюдавани в 
тях. За целта се анализираха двумерната честотна таблица за станциите и категориите 
на наблюдаваните в тях явления чрез техниката на анализа на съответствията. В 
резултат станциите и категориите на явленията се представиха като точки в една 
двумерна диаграма. Хоризонталната ос на диаграмата се идентифицира като мъгливо-
дъждовно-гръмотевична, а вертикалната ос като снежна. Това позволи положението на 
станциите върху диаграмата да се свърже с разпределение на категориите явления в 
тях. Установи се, че станциите Сандански и Сливен са с относително по-високи 
проценти гръмотевични и дъждовно-гръмотевични дни, а също и дни без явления. 
Освен това, докато процентите на мъгливите и дъждовно-мъгливите дни са 
относително по-високи във Варна, Русе, Лом, процентите на снежните дни са по-високи 
за София, Кърджали, Русе и Сливен. Гръмотевичните и дъждовно-гръмотевичните дни 
са относително по-малко във Варна, Лом и Русе, а мъгливите и дъждовно-мъгливите 
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дни са относително по-малко в станциите Сандански и Сливен. Оказа се, че станциите 
Бургас и Пловдив не се представят добре от нашата диаграма на съответствията. 
Установи се също така и че докато профилът на Връх Мусала е по-снежен, то профилът 
на Връх Ботев е по-дъждовен. 
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Глава 4 
 

Роза на вятъра или биплот на анализа на 
съответствията 

 
4.1. Увод  
 

Данните за вятъра се използват широко в практиката и теоретичните 
изследвания. Тези данни са особено важни за наземния и въздушен транспорт, 
проектирането на сгради и съоражениния, селското стопанство и енергетиката. За 
съжаление визуализацията и анализа на вятъра са затруднени, защото той е векторна 
величина с големина и посока. Обикновенно за визуализация на данните на вятъра се 
изполва т. н. роза на вятъра. Тя представя повтаряемостта на вятъра по посоки. 
 В тази глава се дава едно алтернативно графично представяне на съвместните 
данни за посоката и скоростта на вятъра за вятъра в София и Варна. Това е биплота на 
анализа на съответствията. По принцип посоката и скоростта на вятъра са непрекъсната 
променливи. В практиката обаче те обикновенно се рекодират и данните се организират 
в честотна таблица. Редовете на таблицата са индексират с категориите на посоката, а 
стълбовете с категориите на скоростта. Позволявайки да се експонират скритите 
структурни връзки между редовете и стълбовете, в случая на вятъра, анализът на 
съответствията би могъл да разкрие евентуалните връзки между различните категории 
на посоката и скоростта му. Подобна информация естествено е от несъмнен интерес в 
редица случаи. 
 
4.2. Данни и предварителни пресмятания 
 

Данните които се използват са от базата данни на United States of America, 
National Climatic Data Center (2013). Метеорологичните станци са София (42.65°N, 
23.38°E) и Варна (43.21°N, 27.95°E), изследваният период е 2003/01/01-2012/12/31, а 
интервалът на дискретизация е 30 минути. София е град в Западна България между две 
планини разположени приблизително на юг и север от него. Варна е град на брега на 
Черно море в Североизточна България. 

Скороста на вятъра се категоризира по скалата на Beaufort:“Calm”, “Light air”, 
“Light breeze”, “Gentle breeze”, “Moderate breeze”, “Fresh breeze”,“Strong breeze”, “Near 
gale”, “Gale”, “Strong gale”, “Storm”, “Violent storm” и “Hurricane”. Посоката на вятъра 
ние категоризираме декодирайки неговия азимут по основните 8 румбове. 

И така, имаме две категоризирани променливи - скорост на вятъра с 13 нива и 
посока на вятъра с 8 нива, по които се класифицират наблюдения по нивата на тези две 
променливи. В резултат получаваме две таблици на спрягане на признаците - едната за 
София и другата за Варна. 
 
4.3. София: роза на вятъра или биплот на вятъра 
 

Фигура 4.1 представя категоризираната роза на вятъра в София за периода 
2003/01/01-2012/12/31. Секторите на диаграмите съответстват на категориите на 
посоката. Радиалната височина на всеки сектор е в проценти маркирани с прекъснатите 
окръжности. Всеки сектор е разделен на части с различна радиална дължина, запълнени 
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в различни нюанси на сивия цвят. Всяка част съответства на определена категория на 
скоростта. Съответствието е според легендата към диаграмата. Височината на един 
сектор дава процентът от наблюденията за които вятърът е със съответната посока. 
Радиалната широчина на една част от даден сектор дава процентът от всички 
наблюдения със съответните категории на посока и скорост. 

Каква информация дава в случая тази роза на вятъра? Това което се вижда 
веднага е преобладаването на западните и източните ветрове. Западните ветрове са 
малко над 30% от всичките случаи с вятър, а източните почти 25%. Следват 
югоизточните и северозападните ветрове с повече от два пъти по-нисък процент. Най-
ниски са процентите на югозападните и североизточните ветрове. Що се отнася до 
разпределението на скоростите на вятъра по посоките, то нещата не са толкова ясни 
както за посоките. 
 

 
Фигура 4.1. Категоризирана роза на вятъра в София за периода 2003-2012. 

 
Въпросът е за скоростите във връзка с тяхното разпределение по посоки. За 

целта честотната таблица на вятъра в София се визуализира с един вариант на 
техниката на биплота на анализа на съответствията при който се визуализират и 
приносите към инерцията на отделните посоки на вятъра. Тази техника е извесна в 
специализираната литература като contribution correspondence analysis biplot (Greenacre, 
2010). Трябва да се отбележи, че в случая не се визуализира директно както на фиг. 4.1 
самата честотна таблица, а матрицата от отклоненията на профилите на скоростите от 
техния среден профил нормирани към съответните стойности в средния профил. 

 Както се вижда от фигурата, западните, източните, югоизточните и 
северозападните ветрове в низходящ ред са с най-големи маси. Доколкото по-големите 
маси означават, че тези посоки се наблюдават по-често, то този извод е напълно в 
съответствие с розата на ветровете на фиг. 4.1. Това не е неочаквано като се има 
предвид високото качество на представянето от биплота. В низходящ ред стрелките W, 
S, NW и E са с най-голямата дължина. Доколкото това означава, че тези посоки са с 
най-висок относителен принос към обяснената от биплота инерция това означава, че 
тези посоки са определящи за неговата ориентация и в този смисъл определят 
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спецификата на ветровете в София. Посоката W е сред точките на силните ветрове 
Moderate breeze, Fresh breeze, Strong breeze и Near gale. Слабите ветрове в София се с 
преобладаващи посоки югоизток, юг и север. Що се отнася до профила на Gentle breeze, 
то в него преобладават посоките изток и северозапад. 

 
Фигура 4.2. Бипот на вятъра в София за периода 2003-2012. 

 
 
4.4. Варна: роза на вятъра или биплот на вятъра 
 

Фигура 4.3 представя категоризираната роза на вятъра във Варна за периода 
2003/01/01-2012/12/31. Както се вижда от рисунката в сравнение със София имаме две 
нови категории - Gale и Strong gale. От фигурата веднага се вижда, че преобладаващите 
посоки са север и запад с около 20% от всичките случай с вятър. Следват източните и 
югоизточните ветрове. Най-ниски са процентите на южния и югозападния вятър. Що се 
отнася до разпределението на категориите на скоростта по посоките на вятъра, то този 
въпрос отново не може да получи по-ясен и изчерпателен отговор от тази диаграма. 
Още повече, в случая секторите на различните посоки имат по-богата вътрешна 
структура отколкото при розата на вятъра в София. Затова ние отново ще използваме 
техниката на биплота на анализа на съответствията във варианта от пар.4.3. 
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Фигура 4.3. Категоризирана роза на вятъра във Варна за периода 2003-2012. 
 
 Фигура 4.4 представя бипота на анализа на съответствията за вятъра във Варна 
за периода 2003-2012. Качеството на представянето на честотната таблица отново е  
 

 
Фигура 4.4. Биплот на вятъра във Варна за периода 2003-2012. 
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почти перфектно защото биплота акумулира 96.8% от нейната инерция. 
Както се вижда от фигурата северните, източните, североизточните и западните 

ветрове са с най-големи маси като масите на последните три посоки са почти равни. 
Това е в пълно съответствие с височината на секторите на розата на вятъра на фиг. 4.3. 
Спецификата на ветровете във Варна се определя от посоките N, SE, SW и S защото те 
са с най-голяма дължина. Посоката N е сред точките на силните ветрове Fresh breeze, 
Strong breeze, Near gale, Gale и Strong gale. Това означава, че северната посока 
преобладава в профилите на силните ветрове. Скоростите Moderate breeze и Gentle 
breeze са с преобладаващи посоки изток, югоизток. За по-слабия Light breeze 
преобладаващите посоки са юг, югозапад и северозапад, а в профила на  Light air - 
запад и северозапад. 

 
4.5. Резюме и дискусия 

 
Целта на тази глава бе да се демонстрира ефективността на билота на анализа на 

съответствията при графичното представяне на данните за вятъра и тяхната 
интерпретация. Това бе направено по данните за станциите София и Варна за периода 
2003/01/01-2012/12/31. Скоростта и азимута на вятъра бяха рекодирани съответно по 
скалата на Beaufort и основните румбове, наблюденията бяха класифицирани по нивата 
на тези две променливи и бяха построени съответните таблици на спрягане на 
признаците. С цел сравнение, таблиците бяха визуализирани с помощта на 
категоризираната роза на ветровете, а също и вариант на биплота на анализа на 
съответствията. Сравнението между двата подхода показва, че при високо качество на 
представянето биплотът има редица преимущества в сравнение с розата на вятъра при 
изследването на разпределението на скоростите по посоките на вятъра.  

Биплотът на анализа на съответствията за София позволи да се разкрият 
преобладаващите посоки в профилите на различните по сила ветрове. Оказа се, че при 
силните ветрове Moderate breeze, Fresh breeze, Strong breeze и Near gale 
преобладавщата посоката е запад, за слабите Light air и Light breeze преобладават юг и 
югоизток, а за междинния по сила Gentle breeze - изток и северозапад. 
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Заключение 
 

Поставените цели в настоящата дисертационна работа бяха: (i) оценка и 
райониране на физиологичните рискове от студовете в България, (ii) оценка и 
райониране на физиологичните рискове от горещините в България, (iii) анализ на 
структурните климатични връзки в разпределението на различните атмосферни явления 
в България и (iv) алтернатива на розата на вятъра за представяне и интерпретация на 
данните за вятъра.  

За целта бе използвана метеорологичната информация за България в базите 
данни United States of America, National Climatic Data Center. В дисертационна работа бе 
използван единен подход за реализацията на поставните цели е единен. Небходимите 
конкретни данни се обработваха предварително като непрекъснати променливи се 
рекодираха във факторни променливи с краен брой категории. Наблюденията се 
класифицираха по категориите на изследваните факторни променливи и се построяваха 
съответните честотни таблици. Тези таблици се третираха със статистически техники 
на анализа на съответствията. Основните резултати на настоящата дисертационна 
работа са както следва. 

Глава 1 трябваше да оцени и районира физиологичните рискове от студовете в 
България. Това бе направено по времевите редици от 31 метеорологични станции за 
рекодирания в 7 нива на риск биометеорологичният индекс New Windchill Temperature 
за периода 2003-2012. Оказва се, че по отношение на риска от измръзване станциите се 
разделят на планински и непланински и такъв потенциален риск има  главно през по-
студеният за българският климат период Ноември-Април. Средният профил на 
непланинските станции е съответно 74.9%, 20.3% и 4.8% за категориите No chill, Little 
discomfort и Discomfort + Risk, а средният профил на планинските станции е 21.5%, 
24.6%, 49.2%, 4.5% и 0.2% за категориите No chill, Little discomfort, Discomfort, Risk и 
High Risk+Very High Risk. В контекста на опасността от измръзване в непланинските 
станции, територията на България се разделя на три части. Най-опасните станции се 
намират на север от начупената линия Драгоман, Видин, Лом, Враца, Ловеч, Горна 
Оряховица и Варна. Тези станции имат най-висок процент за категорията Discomfort + 
Risk и по-висок от средния процент за категория Little discomfort. Най-малко опасните 
станции се намират на юг от начупената линия Сандански, Пловдив, Сливен, Шабла и 
Силистра и се характеризират с по-нисък процент за категориите Little discomfort и 
Discomfort + Risk. Станциите между тези две линии са по средата по отношение на 
риска от измръзване. Те имат по-висок процент за категорията Little discomfort и по-
нисък за категорията Discomfort + Risk. Трябва да се отбележи, че нашето разделяне е 
статистически приемливо  въпреки че не е перфектно. 

Глава 2 трябваше да оцени и районира физиологичните рискове от горещините в 
България. Това бе направено по времевите редици от 27 метеорологични станции за 
рекодирания в 5 нива на риск биометеорологичният индекс Heat Index за периода 2003-
2012. Оказва се, че в данните няма случай от категорията Extreme danger, планинските 
станции Мусала, Връх Ботев и Черни връх попадат единствено в категорията No stress, 
а в станциите Мургаш и Рожен има само изолирани случаи от категорията Caution, 
нощите с топлинен риск са средно само 4.4 и на практика топлинен риск не съществува 
по време на студения сезон Ноември-Април. Средният профил на непланинските 
станции през периода Май-Октомври е  57.3%, 30.0% и 12.7% за категориите No stress, 
Caution и Extreme caution + Danger. Непланинските станции ясно се раделят на две 
групи. Станциите с по-малък от средния топлинен риск са близо до западната и 



24 

 

източната граници на България. По-рискови са станциите по поречието на река Дунав и 
в централната част между западна и източна България. Анализ показва, че общо взето 
опасността от по-високо рисковата категория Extreme caution + Danger нараства в 
посока юг-север. Топлинните вълни са сравнително редки събития за България. Според 
приетата дефиниция за топлинна вълна в данните се регистрират само 4 топлинни 
вълни. Топлинната вълна с най-голяма интензивност и най-много засегнати станции е в 
периода 22-25 Юли 2007. Вълната 23-25 Август 2012 е следващата по обхваната площ. 
Други две регистрирани вълни са от 11 до 14 Август 2010, но само в района на Варна, и 
от 15 до 16 Юли 2012 в Кърджали. 

Глава 3 трябваше да анализира климатичните структурни връзки в 
разпределението на различните атмосферни явления в България. Това бе направено по 
времевите редици от 11 метеорологични станции за бинарно кодираното в 6 позиции 
наличие или отсъствие на едно или друго явление през денонощието за периода1966-
2007. Бе установено, че разглежданите станции се разделят по два признака мъгливст-
дъждовнст-гръмотевичност и снежност. Оказва се, че Сандански и Сливен са с 
относително по-високи проценти гръмотевични и дъждовно-гръмотевични дни, а също 
и дни без явления. Освен това, докато процентите на мъгливите и дъждовно-мъгливите 
дни са относително по-високи във Варна, Русе, Лом, процентите на снежните дни са по-
високи за София, Кърджали, Русе и Сливен. Гръмотевичните и дъждовно-
гръмотевичните дни са относително по-малко във Варна, Лом и Русе, а мъгливите и 
дъждовно-мъгливите дни са относително по-малко в Сандански и Сливен. Установяви 
се също, че профилът на Връх Мусала е по-снежен,а профилът на Връх Ботев е по-
дъждовен.  
 Глава 4 трябваше да даде алтернатива на розата на вятъра за представяне и 
нтерпретация на данните за вятъра. Предложената алтернатива е вариант на биплота на 
анализа на съответствията. Биплотът на анализа на съответствията показа, че в София 
за силните ветрове Moderate breeze, Fresh breeze, Strong breeze и Near gale 
преобладавщата посоката е запад, за слабите Light air и Light breeze преобладават юг и 
югоизток, а за междинния по сила Gentle breeze - изток и северозапад. За Варна 
биплотът показа, че силните ветрове Fresh breeze, Strong breeze, Near gale, Gale и Strong 
gale са с преобладаваща посока север. За скоростите Moderate breeze и Gentle breeze 
преобладават източните и югоизточните ветрове. По-слабият Light breeze е предимно 
от юг, югозапад и северозапад, а Light air - от запад и северозапад. В тази светлина 
може да се направи извода, че в сравнение с розата на вятъра биплота на анализа на 
съответствията представя по-ефективно данните за вятъра. 
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Основни приноси на дисертацията 
 
 
 Териториално се районира България по физиологичните рискове от студовете.  

 
 Териториално се районира България по физиологичните рискове от горещините.  

 
 Разкрити са статистическите структурни климатични връзки в разпределението 

на различните атмосферни явления в България.  
 
 За София и Варна се предлага по-ефективно от розата на вятъра представяне на 

данните за вятъра.  
 
 Демонстрира се ефективността на метода на анализа на съответствията при 

метеорологичните изследвания. 
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