
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Катедра „ Хидравлика и хидрология“  

 

 

инж. Филип Валериев Пенчев 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“  

Професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“  

Научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“  

 

 

ХИДРОДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕЧЕНИЕТО В 
РЕКИ ОКОЛО СЪОРЪЖЕНИЯ СЪС СЛОЖНА 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

 

Научен ръководител: доц. д-р инж. Венци Христов Божков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2017 

  



 
 

Защитата на дисертацията ще се състои на 04.10.2017г. от 14:00 часа в зала 508 на 
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - София. 

Дисертационния труд е обсъден и допуснат до защита от разширен катедрен съвет на 
катедра „Хидравлика и хидрология“ при Университет по Архитектура, Строителство и 
Геодезия, състоял се на 03.07.2017г. 

Материалите по защитата са на разположение за всеки заинтересуван в канцеларията 
на катедра „Хидравлика и хидрология“, кабинет 416, блок А, ет.4 на Университет по 
Архитектура, Строителство и Геодезия,  бул. Христо Смирненски 1, гр. София. 

Дисертационният труд е с обем 150  страници, от които 75 фигури, 31 таблици и 6 снимки. 
Цитирани са 102 заглавия, от които 80 на латиница и 22 на кирилица.  

 

Научно жури: 

проф. д-р инж. Богдан Казаков 

доц. д-р инж. Венци Божков 

доц. д-р инж. Кръстьо Даскалов 

проф. д-р инж. Николай Лисев 

проф. д-р инж. Пламен Нинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: инж. Филип Валериев Пенчев 

Заглавие: Хидродинамично изследване на течението в реки около съоръжения със 
сложна геометрия



УВОД 

Нараства значимостта на големите реки за превозването на товари и пътници. Това води 
до необходимост от проектиране на нови хидротехнически съоръжения като преградни 
съоръжения, пристанища, напречни буни, шпори и други струенаправляващи 
съоръжения. Често се налага и извършването на корекции на речното легло, което 
неминуемо оказва влияние върху хидравличните параметри на реката. Извършването 
на инженерни мероприятия в речното легло изисква наличието на много и подробни 
данни за течението на реката като скорости на течението, разпределение на скоростите 
в план и в дълбочина, водни нива, мътност и  наносно количество. Осигуряването на 
достатъчно данни за течението на реката в редица случаи е трудно, а особен проблем 
представляват данните при високи води, когато провеждането на хидрографски 
измервания е изключително трудоемко. В тези случаи се налага провеждането на 
хидравлични изчисления с приемане на параметри като коефициента на грапавина, 
който в общия случай се приема въз основа на вече разработени подробни таблици за 
сходни речни участъци, но не се обръща достатъчно внимание върху пространственото 
разпределение при наличие на зони с различни коефициенти на грапавина.  

Друг съществен проблем е осигуряването на достатъчна информация за 
геоморфоложкия строеж на речното дъно по отношение на физико-механичните 
характеристики на дънните отложения. Създават се предпоставки за развитие на 
ерозионно-акумулативни процеси в различни зони от участъка на реката, в който се 
предвижда изграждането на хидротехническо съоръжения. В редица случаи тези 
морфологични изменения могат да доведат до компрометиране на съоръжението и 
невъзможност за неговата експлоатация. Хидротехническите съоръжения са скъпи и не 
може да се позволи тяхната устойчивост да бъде застрашена или пък да не могат да 
изпълняват предназначението си.  

Развитието на изчислителната техника и увеличаването на познанията в сферата на 
хидроинформатиката доведоха до възможността за използване на сложни 
математически дву- и тридименсионални модели в хидравликата, които позволяват 
сравнително лесно решаването на уравненията на Навие-Стокс. В допълнение такива 
числени модели улесняват провеждането на множество хидравлични изчисления при 
различни условия на течението (т. нар. гранични условия). Този инструмент става 
наложителен за инженерите, които се занимават с проектиране на хидротехнически 
съоръжения в реки и им дава почти безгранични възможности за детайлно изследване 
на съответния проблем. Също е важно да се отбележи и напредъкът в измервателната 
техника и навлизането на все по-прецизни инструменти за измерване на скоростите на 
течението (и по трите оси) и изследване на пулсационния характер.  

Всичко това се случва в условията на променящ се климат и все по-честото проявление 
на екстремални явления като ураганни ветрове, щорм, проливни дъждове, наводнения 
и др., които от своя страна водят до по-големи проблеми при работата на 
съществуващите хидротехнически съоръжения и необходимост от допълнителни 
хидроложки анализи при проектирането на нови. 
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ГЛАВА I – АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

I.1. Съвременно състояние на изследванията на речно течение в зоната на 
съоръжения. Дефиниране на проблема. 

В научната литература съществуват редица публикации, които разглеждат речното 
течение и взаимодействието му с различни по форма и размери хидротехнически 
съоръжения, както и взаимодействието на течението с речното легло. В тази глава са 
обобщени съвременните разбирания за поведението на речното течение в зони с 
изградено хидротехническо съоръжение със сложна геометрия и как се променят 
хидравличните характеристики на течението както в план, така и в дълбочина. Важно е 
да се отбележи, че в последните години се наблюдава технологично развитие на 
инструментите за хидрографски измервания, което помага за по-детайлно и 
задълбочено проучване на проблема. В комбинация с иновативните методи за 
измервания се използват и последно поколение софтуерни продукти за хидродинамично 
математическо моделиране на течения със свободна водна повърхност. Това дава 
възможност за по-добро и пълно изследване на речното течение и взаимодействието му 
с различни по форма и размери хидротехнически съоръжения. 

I.1.1. Съпротивление на речното течение 

Rouse (1965) разделя съпротивлението на течението на четири отделни компонента: 
странично съпротивление, дънно съпротивление, съпротивление от изменение на 
водната повърхност и съпротивление от локални пулсации (турбулентност) и/или 
неравномерност на течението. Използвайки коефициента на съпротивление на 
Weisbach „f”, Rouse (1965) предлага съпротивлението на течението да бъде разглеждано 
като бездименсионална функция от шест независими компонента: 

(Re, , , , , )f F K N Fr Uη=   , 

където Re – число на Рейнолдс, K – относително съпротивление (К =
�

�
), η – форма на 

напречното сечение, N – неравномерност на канала/леглото в план, Fr – число на Фруд, 
U – коефициент определящ нестационарността на течението. От параметрите включени 
във функцията два от тях са пряко свързани с геометрията на речния участък, а имено 
формата на напречното сечение „η” и коефициента за неравномерност на речното легло 
в план „N”. Наличието на хидротехническо съоръжение в даден речен участък променя 
геометрията на речния участък като по този начин оказва пряко влияние и изменя 
съпротивлението на речното течение. 

Важно е да се разгледа параметъра К – относително съпротивление, който е 
отношението между коефициента на грапавина “n” (по Манинг) и хидравличния радиус 
R. При провеждане на хидравлични изчисления на течения със свободна водна 
повърхност е прието да се използва коефициента на грапавина „n”, който се явява и 
основен измерител на съпротивлението на течението.  

Важно е да бъде разгледан въпросът за страничното съпротивление, защото то дава 
голямо отражение върху хидравличните характеристики на речното течение в зони около 
различни хидротехнически съоръжения или ограничаващи повърхности. В механиката 
на флуидите граничен слой се нарича този слой, който е в непосредствена близост до 
твърда (ограничаваща течението) повърхност при който ефекта от вискозитета на 
течността е много голям. Граничните слоеве биват два вида – ламинарен и турбулентен. 
Ламинарният граничен слой е силно ограничен и може да бъде открит само в 



2 
 

непосредствена близост до ограничаваща повърхност. Турбулентният слой се развива 
веднага след ламинарния в напречна на течението посока. Stokes (1845) предлага 
връзка между вътрешните тангенциални напрежения, динамичния вискозитет на 
течността и градиента на скоростта на течението: 

( )
ji

ij

j i

uu

x x
τ µ

∂∂
= +

∂ ∂
 , 

където ui, uj – локална компонента на скоростта в посока xi, xj.  

В контактната точка между ограничаващия слой (бряг, стена, част от хидротехническо 
съоръжение и др.) тангенциалното напрежение е: 

o

dv

dy
τ µ=

 ‚ 

y – нормалата спрямо ограничаващия слой, v – вектор на скоростта.  
Според теорията за граничния слой, разпределението на скоростите по нормалата се 
разпределя спрямо два закона – вътрешен и външен (Rouse 1959, Hinze 1979), като и 

двата се основават на скоростта на триене - * /u τ ρ=  .  

 

I.1.2 Коефициент на грапавина. Определяне на коефициента на грапавина по 
Манинг „n” 

Една от най-известните и значими формули за определяне на скоростите на течението 
предлага Шези (1775): 

V C RI= , където основен параметър се явява скоростния множител “C”, който от своя 
страна е определящ за съпротивлението на течението. През 1845 година Дарси и 
Вайсбах предлагат друго решение на формулата на Шези: 

8g
V RI

f
= , където предлагат съпротивлението на течението да се изчислява чрез 

коефициента “f”.  

Манинг (1891) предлага собствено решение за скоростния множител „C” като  

= =1/6 1/2 2/3 1/21 1
 [m /s], респективно  [m/s]C R V R I

n n
. Тази зависимост остава и до днес най-

разпространена в световен мащаб и даваща най-добри резултати при провеждане на 
хидравлични изчисления на течения със свободна водна повърхност.  

Горните три уравнения могат да бъдат приравнени и да се установи ясна връзка между 
всеки от предложените коефициенти на грапавина (съпротивление): 

1/68 1

g g gRIf n

R C V
= = =  

Редица автори разглеждат въпроса с използването на различните коефициенти като Yen 
(2002) проследява използването на различните коефициенти на съпротивление като 
обобщава следното: скоростният множител на Шези се дава в най-опростен вид и е 
лесен за изчисление, коефициентът на Вейсбах е добре изучен и посредством 
диаграмата на Moody дава добри решения. Коефициентът на Манинг “n” има редица 
предимства като това, че остава практически константа независимо от изменението на 
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дълбочината на течението и от числото на Reynolds, но в условия на напълно развито 
турбулентно течение. В литературата има много подробни таблици за коефициента на 
грапавина “n”, изведен за съответни речни участъци и в зависимост от дънните 
отложения и наличието на препятствия в речното легло (Chen, Казаков).  

От особен интерес е и практическото определяне на коефициента на грапавина. Това се 
оказва труден процес и зависи много от правилния избор на участък от реката, който е 
прав и практически няма изменение на напречното сечение. Limerinos (1970) предлага 
зависимости за определяне на коефициента на грапавина при две и три контролни 
сечения: 

1,2 21 2 1 2 2

2 2

2 1

1,2

1 ( )
2

Ez z h z z

Q g
n

L

ω

ω ω

 ∆
− − 

 =   

а при три контролни сечения формулата добива вида: 

1,2 2 21 2 3 1 2 3 32
1,2 1,2 2,3 2,32 2

3 1 2

3 1,2 1 2,3

( ) ( ) ( )
2 2

Ez z z h z z z
E E E E

Q g g
n

z L z L

ωω

ω ω ω

 ∆
− − + − + 

 =
+

, 

където h∆  - изменение на водното ниво между напречните профили, E – коефициент, 

отразяващ разширението или контракцията между двете сечения [ ]0.5 1.0E∈ − , 
2/3

i
z Rω= ), 

Lij – дължина м/у съответните напречни сечения, Q – водно количество, g – земно 
ускорение.  

 
Фигура 1 Схематично изменение на съпротивлението на речното течение при песъчливо дъно и различни режими 

на течение 

I.1.3 Изследване на динамиката на речното течение 

Измерване на скоростите на речното течение 

Съществуват редица инструменти за измерване на скоростите на речното течение. В 
практиката се използват: хидрометрично витло, ADV (Acoustic Doppler Velocity meter), 
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ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), инструменти базирани на метода “transit-time” и 
др. В зависимост от използвания инструмент могат да бъдат измерени всичките три 
компоненти на скоростта, съответно Vx, Vy и Vz. Могат да бъдат измервани както локални 
скорости (само в дадена точка), така и в цялото напречно сечение. Правилното 
определяне на скоростите на течението е в основата на правилното изчисляване на 
протичащото водно количество, както и за оценка на съпротивлението на речното 
течение в даден речен участък. За големи реки се използва ADCP, което използва 3 или 
4 ултразвукови сензора, чиито сигнал се отразява от плаващите суспендирани частици, 
като по този начин се определя скоростта на течението за определени точки (и в 
дълбочина). Възможни са два типа измервания - прикрепено към плавателен съд, с който 
се правят измервания за даден участък и поставянето на инструмента на речното дъно, 
но при този случай обхвата на действие е ограничен (обхватът на измерванията е до 
200m в радиус от инструмента). За по-малки реки се използват ADV или хидрометрични 
витла (пропелери).  

Грешки и неопределеност при измерване скоростта на речно течение 

Точното определяне на скоростите на речното течение е от изключителна важност при 
определяне на протичащото водно количество и при определяне големината на речното 
съпротивление (респективно на коефициента на грапавина) в даден речен участък. 
Повечето неточности при определянето на скоростите на течението са въз основа на 
технологията която се използва в инструментите – механична част и електромагнитен 
сигнал при пропелерните инструменти; ултразвукови сензори при ADCP и ADV. Pelletier 
(1987) разглежда над 140 публикации, които изследват точността при определяне на 
водното количество за дадено напречно сечение от река. Заключението от този анализ 
е, че грешките при правилното определяне на водното количество идват от неточности 
при измерванията на скоростите на течението и неточности при определянето на 
геометрията на дадения участък. Di Baldassarre и Montanari (2009) обръщат сериозно 
внимание на важността от точното определяне на връзката между водния стоеж (ниво) 
и водното количество (Q-H ключова крива) като установяват, че грешка от неточност при 
измерване на скоростите при различни водни нива може да доведе до грешка в размер 
на 10 – 15% и повече при определяне на водното количество чрез използване на 
ключовата крива. Разработена е специална методология European ISO EN Rule 748 
(1997), която дава насоки за минимизиране на ефекта от неточности при определяне на 
скоростите на речното течение. В тази методология средната грешка, която се 
наблюдава при определяне на скорости на речно течение с големина до 1m/s, е ±6% при 
използване на пропелерни инструменти (хидрометрично витло).  

 

Разпределение на скоростите на речното течение в план 

Разпределението на средните по вертикала скорости на речното течение в план зависят 
най-вече от хидроморфоложките условия на речното дъно, наличието на подприщващи 
и/или стесняващи течението съоръжения, както и от геометрията на изследвания 
участък. Тук са показани само някои основни примери за разпределение на скоростите 
на речното течение в план. Използването на сложни числени хидравлични модели прави 
изследването на скоростното поле по-лесно, но от друга страна калибрирането и 
верифицирането на тези модели изискват специфични и подробни измервания на 
скоростите на речното течение в натурни условия.  
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фигура 2 Примерно скоростно поле в зона около съоръжение 

Най-високи скорости се наблюдават най-често при талвега на реката, където 
дълбочините са най-големи и няма фактори, които да влияят върху речното течение. В 
зоните около бреговете нормално скоростите на водата са ниски, което се дължи на по-
голямото съпротивление, което течението изпитва. При наличие на хидротехнически 
съоръжение (мостови опори, дънни прагове, пристанищни терминали и др.) скоростното 
поле се нарушава. Пред съоръжението се наблюдава зона на подприщване и 
намаляване на скоростите, а в зоната около съоръжението, в следствие от стесняването 
на сечението скоростите се увеличават. Това води до локални пулсации (турбулентност) 
на скоростите, което пряко влияе върху съпротивлението на речното течение в този 
участък, определянето на протичащото водно количество, оценка на местната ерозия и 
др. Редица автори са разглеждали измененията на скоростното поле в участъци около 
хидротехнически съоръжения, но получените резултати се отнасят към точно 
определени хидравлични условия в комбинация с конкретни форма и размери на 
съоръжението(-ята).  

Разпределение на скоростите на речното течение в дълбочина 

Върху разпределението на скоростите на речното течение в дълбочина действат 
различни фактори – атмосферното налягане, мътността, неравности по речното дъно, 
влияние на бреговете, турбулентността на течението и др. Долу на фигурата е показан 
теоретичен модел на разпределение на скоростта по вертикала в дадена точка и в 
напречен профил от речно течение. 

 
Фигура 3 Схематично разпределение на скоростта в дълбочина за дадена точка и в напречен профил от речно 

течение 
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Вторични течения 

Вторичните течения са неизменна част от речното течение и практически присъстват във 
всяка една река. Те се образуват най-вече в участъци където реката меандрира, в зони 
между основното речно легло и заливаемите речни тераси, а също и в участъци с 
различни хидротехнически съоръжения. Вторични течения се образуват и при 
преминаване на течението върху различни по структура и геометрия дънни форми. 
Структурата на тези течения е сложна и е породена най-вече от анизотропията и 
нехомогеността на турбулентното течение. Редица автори са изследвали характера и 
структурата на тези течения основно в лабораторни условия. В общия случай се 
наблюдават завихряния на течението както по вертикала, така и по хоризонтала като при 
дъното напречното течение е ориентирано към вътрешността (талвега), а при водната 
повърхност течението е насочено към бреговете/стените (Tominaga and  Nezu 1991). 

I.1.4 Заключение 

Направен е подробен анализ на съществуващите изследвания, които разглеждат 
проблеми свързани с динамиката на речното течение, съпротивлението, което то 
изпитва при течението си в речното легло, разпределение на скоростите в план и в 
дълбочина и начините за тяхното прецизно измерване. Особено внимание е обърнато 
на коефициента на грапавина, който е основен измерител на съпротивлението от триене 
и е основна величина при провеждането на хидравлични изчисления и математическо 
моделиране на речни течения. В допълнение са разгледани и методите за измерване на 
скоростите на речното течение, разпределението в план и в дълбочина и средна скорост 
по време и в напречното сечение. Механизмът на формиране на вторични (напречни) 
течения в зони с хидротехнически съоръжения е също включено в обхвата на 
разгледаните литературни източници, защото тези течения имат сложна структура и 
представляват особен интерес при оценката и анализа на ерозионни процеси на дъното 
на реката. 

I.2. Необходимост от разработване на числени решения и модели 

Една от целите на дисертационния труд е създаването на двудименсионален 

(пространствен) модел за разпределение на коефициента на грапавина. Този модел се 

базира на числено решение и е приложим за равнинни реки, в участъци около 

хидротехнически съоръжения (мостови опори, дънни прагове, пристанищни съоръжения, 

буни и др.). Основната задача е да се оцени правилно пространственото разпределение 

на съпротивлението на речното легло като се използват зони с различни физико-

механични характеристики на материала формиращ дъното.  

Разработката на метод и числено решение за пространствено разпределение на 
коефициента на грапавина и зърнометричния състав на речното дъно се използват като 
гранично условие в  математическия хидравличен модел. Проведените за целта натурни 
измервания и наблюдения са в основата на  извършване  на верификация на числените 
решения и проверка за тяхната целесъобразност и значимост при изследване на 
течението в реки около съоръжения със сложна геометрия.  Процесът на верификация 
на предложените числени решения и цялостен метод за изследване на речното течение 
в участъци с хидротехнически съоръжения  е изключително важен за доказване на 
практическото приложение  при  проектиране на хидротехнически съоръжения в  речното 
легло и оптимизиране на тяхната геометрична форма и разположение в план. 



7 
 

I.3 Методи за изследване на речни участъци със съоръжения със сложна 
геометрия 

I.3.1. Натурни измервания 

За разработването, калибрирането и верифицирането на математическите модели са 
предвидени подробни хидрографски измервания на скорости, дълбочини в участък с 
изградено хидротехническо съоръжение. За провеждане на измерванията е използвана 
високотехнологична хидрографска безпилотна лодка Cores A1 (Penchev et al., 2014), 
която измерва скорост на речното течение, дълбочина и мътност. Лодката е оборудвана 
и с устройство за вземане на дънни проби. Позиционирането на лодката е осигурено от 
две GPS (Global Positioning System) устройства, което гарантира прецизност при 
определяне на местоположението на записаните при измерванията данни.  

  
Фигура 4 Високотехнологична лодка за хидрографски измервания Cores A1 

I.3.2. Числено моделиране 

Следните основни случаи на взаимодействие на речното течение с хидротехнически 
съоръжения са изследвани: 

• Скоростно поле в зона около пристанищно съоръжение при ниски/високи води; 

• Пространствено разпределение на коефициент на грапавина в участък около 
пристанищно съоръжение при различни сценарии;  

• 2D/3D хидродинамична симулация на речно течение в зона около пристанищно 
съоръжение със сложна геометрия при ниски/високи води 

• Напречни течения генерирани от контракцията на течението в зоната на 
съоръжението. 

• Сравнителен анализ на коефициента на грапавина 

Разработени са модели (числени решения) за подготовка на входните данни и обработка 
на резултатите, включително графична визуализация, както и интерфейси за връзка със 
стандартни програмни пакети и Windows приложения, както следва: 

• Създаване на дигитализирани батиметрични файлове във формат XYZ (ASCII) на 
базата на батиметрични AutoCAD файлове и данни от хидрографски измервания. 

• Интерфейс и генериране на тримерни повърхнини с помощта на географска 
информационна система  QGIS 

За провеждане на хидравличните симулации е избран софтуерният продукт на Датския 
Хидравличен Институт (ДХИ) MIKE 21 Flow Model FM. 
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I.3.3. Програмиране  

Численото решение за генериране на различни зони с коефициенти на грапавина е 
разработено чрез използване на програмен език Python 3.5. Моделът позволява 
въвеждането на твърдо зададени (фиксирани) стойности както по границите, така и във 
вътрешността на района, в зависимост от наличните данни. За целта е написан 
програмен код (програма FSED) за автоматизирано генериране на двудименсионална 
мрежа (матрица), и числено генериране на коефициента по метода на крайните разлики. 
Програмата позволява използването на различни текстови файлове да бъдат създадени 
(.txt, .xyz, .csv, .xls), които впоследствие могат да бъдат използвани за входни файлове 
за числени модели като MIKE by DHI, Delft 3D, OpenFoam, Telemac и др.  

Програмата е разработена като изпълним файл (.exe), работещ под операционна 
система Windows XP, Windows Vista и Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Подробности 
са дадени в Глава III. 

ГЛАВА II – ХИДРОЛОЖКИ АНАЛИЗ И ХИДРОГРАФСКИ 
ИЗМЕРВАНИЯ В УЧАСТЪКА ОТ РЕКА ДУНАВ ПРИ ФЕРИБОТЕН 
ТЕРМИНАЛ НИКОПОЛ 

II.1. Обща характеристика на участъка от река Дунав при гр. Никопол 

Фериботен терминал Никопол е разположен на км. 597,5 от река Дунав. Изградено е 
каменно-насипно съоръжение тип фериботна рампа за превоз на превозни средства до 
Търну - Магуреле, Румъния, а също има възможност и за приставане на баржи за товаро-
разтоварни дейности на зърнени култури.  

Средногодишният отток на реката в този участък е 6100 m3/s като в летните месеци 
оттокът на реката намалява силно и в някои години пада под 2000 m3/s, което 
практически означава спиране на корабоплаването по реката. В настоящия 
дисертационен труд са разгледани подробно данни за водните стоежи и водните 
количества за ХМС Оряхово и Свищов, предоставени от Изпълнителна агенция за 
проучване и поддържане на река Дунав - гр. Русе (ИАППД). Разработена е и теоретична 
крива на обезпеченост за оценка на водните количества с обезпеченост P1% и P0.1%.  

 
Фигура 5 Сателитно изображение на участъка от река Дунав при Никопол 
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II.2. Ключова крива 

Разгледан е технически доклад “Хидроложки и хидравлични изследвания за стабилитета 
на дъното на р. Дунав в зоната на фериботен комплекс “Никопол” (Модев, 2007). 
Ключовата крива за р.Дунав при гр.Никопол (км.597.5) е получена от ключовата крива за 
гр.Свищов (км. 554.3), обобщена за периода 2003 - 2007г. и е пренесена към 
хидрометричния створ при гр.Никопол с помощта на статистическа зависимост между 
трайно задържащите се водни нива за двата пункта. Статистическата зависимост е 
линейна с коефициент на корелация 0.9934.  

Двете ключови криви, за створовете при ХМС “Свищов” и ХМС “Никопол”, са представени 
долу на Фигура 6. Котите на водното ниво са в Балтийска височинна система. Кота „0“ на 
рейката в Никопол е 17.02m. 

 

 
Фигура 6 Ключови криви при Свищов и Никопол (Модев, 2007) 

II.3. Анализ на данни от измервания за периода 2004 – 2013г. за ХМС Оряхов 
и Свищов 

ИАППД измерва само водните стоежи при ХМС Никопол. Поради тази причина са 
разгледани преминаващите водни количества при ХМС Оряхово (км. 678) и ХМС Свищов 
(км. 554.3) за периода 2004 – 2013г.  
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Фигура 7 Средногодишни водни количества при ХМС Оряхово и ХМС Свищов за периода 2004 – 2013г. 

II.4. Притоци на река Дунав в участъка между Оряхово и Свищов 

Разгледани са притоците на река Дунав в участъка между Оряхово и Свищов с дължина 
от 123.7 км. Като големи притоци могат да бъдат посочени реките Огоста, Искър, Вит и 
Осъм от българска страна и реките Жиу и Олт от румънска.  От интерес за настоящата 
работа е участъка между Никопол и Свищов, в който няма притоци на река Дунав. Това 
улеснява задачата при анализа на хидроложките характеристики при ХМС Никопол. 
Долу в Таблица 1 са посочени всички притоци на река Дунав в този участък. 

 

Таблица 1 Притоци на река Дунав в участъка между Оряхово и Свищов 

Приток Местоположение на вливане р.Дунав [km] Вид Дължина 

Жиу Между Козлодуй и Оряхово 691.55 km Ляв 331 km 

Огоста Оряхово 684.50 km Десен 147 km 

Жиет  681 km Ляв  

Искър Гиген 637.00 km Десен 368 km 

Селей Селей 634.10 km Ляв  

Урса Гарчов  Ляв  

Вит Сомовит 609.50 km Десен 189 km 

Олт Търну Магуреле 604.00 km Ляв 709 km 

Олтулмиц  600.60 km Ляв  

Калматуй Сухала  Ляв  

Осъм Никопол 600.10 km Десен 314 km 

Сай Търну Магуреле  Ляв  

Янтра              Свищов 536.70 km десен 285 km 

В участъка между Оряхово и Никопол има 13 притока на река Дунав. Техният сумарен 
отток е сравнително малък и може да бъде оценен в граници от 3 до 5% от оттока на 
река Дунав при разглеждане на средномногогодишни стойности. 
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II.5. Криви на обезпеченост за максималните водни количества за река Дунав 
при гр. Никопол 

Разработени са емпирична и теоретична криви на обезпеченост по данни за 30-годишен 
период за водните количества. За определяне на статистическите параметри на 
редиците е избран методът на моментите (ММ). Самата крива на обезпеченост е 
построена при приемане на закона за биномиално разпределение.  

 
Фигура 8 Теоретична крива на обезпеченост за створ Никопол 

От кривата е отчетено водно количество с обезпеченост 1% - Q1% = 16510m3/s.  

II.6. Скорости на течението на река Дунав 

Разгледани са архивни данни („Хидрологичен справочник на р. Дунав”, 1977.) за 
скоростите на течението в този участък. Средните скорости за долното течение на река 
Дунав варират в широки граници – от 0,3 до 2,1 m/s, в зависимост от водния стоеж, 
наклона на водната повърхност, размерите на речното корито и др.  

По време на проведените през 2007г. хидрографски измервания, при воден стоеж 249 

cm, съответстващ на кота водно ниво 19.51 m и Q = 4015 m3/s), за различните 4 мерни 

профила са измерени максимални скорости от 0.75 m/s  до 0.92 m/s в близост до 

повърхността, на разстояние 85.00 м от брега. Измерените  максимални придънни 

скорости са от порядъка  0.26 m/s до 0.40 m/s.  

II.7. Състав на дънните отложения 

Като резултат от проведените изследвания са направени следните заключения: 

• Дънните отложения на р. Дунав в зоната на фериботния комплекс са съставени от 
ситнозърнести до среднозърнести пясъци. Средния (50 %) диаметър варира в 
сравнително тесни граници от 0.25 до 0.9 mm. Необходимо е да се има предвид, 
че средният диаметър на дънните отложения за Долен Дунав, определен по 
налични публикации е 0.62 mm; 

• Обемната плътност на дънните отложения е в границите на 1.5 ÷ 1.6 t/m3,  а 
специфичната им плътност е в границите на 2.2 ÷ 2.7 t/m3. 
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• Механичните характеристики на дънните отложения могат да ги характеризират 
като нестабилни, които имат сравнително малък ъгъл на вътрешно триене под 
вода. Възможни са значителни размиви в дълбочина на дъното с последващо 
разпространение по широчина на реката. 

• Проведените физикомеханични изследвания и получените резултати осигуряват 
възможност за провеждане на подробен анализ на хидроморфорлогичния процес 
в зоната на съоръжението. 

II.8. Хидрографски измервания с безпилотен плавателен съд 

Основната цел на проведените хидрографски измервания е събирането на данни за 
анализ и оценка на морфологичните изменения на речното дъно в участъка около 
фериботен комплекс „Никопол”. Измерванията са проведени на 18 и 19 юни 2015г. В 
обхвата на измерванията са включени измервания за дълбочини и скорости на речното 
течение. За измерване на дълбочините е използван ехолот SS510 Smart Sensor с 
точност 0.03m, а за скоростите на речното течение – витло и ADV (Acoustic Doppler 
Velocimeter - Sontek), който измерва 2 компоненти на скоростта – по X и по Y. 
Определянето на местоположението на лодката се осъществява от диференциална 
GPS система, която използва сателитен приемник RayMarine. Взети са водни проби за 
изследване на мътността на течението на реката, а също и проба от материала по 
дъното за гранулометричен анализ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 9 Батиметрична снимка на речното дъно и съоръжението при фериботен терминал Никопол (юни 2015г.) 
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Скорости 

Скоростите на речното течение са измерени с ADV, разположено на 20cm под водната 
повърхност. Инструментът разполага със сензор, който измерва скоростите по оси X и 
Y. Измерени са скоростите в 5 избрани точки. Примерен запис от измерените скорости е 
представен на фигурата.  

  
 

Мътност 

Взети са две проби от водата за определяне на мътността на река Дунав в изследвания 
участък. Пробите са анализирани в специализирана лаборатория на СЖС България 
ЕООД. Мътността за всяка от пробите е определена чрез фотометър по метод ВЛМ 
84:2012 (ISO 7027).  

Таблица 2 Резултати от проби за мътност 

Проба FAU 

1 – пред съоръжение 5 
2 – зад съоръжение 11 

 

Зърнометричен състав 

Зърнометричният анализ на пробите от речното дъно показва сходни резултати с 
минали изследвания върху дънните отложения. 

Таблица 3 Физико-механични характеристики на дънните отложения 

Характерен 
диаметър 

[mm] Обемна 
плътност 

[kg/m3] 

Специфична 
плътност 

[kg/m3] 
D16 0.165 

1650 2667 D50 0.302 
D84 0.470 

ГЛАВА III – РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИ И ЧИСЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА 
ХИДРОДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЧНОТО ТЕЧЕНИЕ В 
ЗОНАТА НА СЪОРЪЖЕНИЯ СЪС СЛОЖНА ГЕОМЕТРИЯ 

III.1. Въведение в проблема 

Характеристиките на дънните отложения и коефициента на грапавина във всички 
съществуващи модели за математическо моделиране на естествени речни течения ги 
прави изключително важни параметри за постигане на максимално правдоподобни 
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резултати. Правилното им задаване оказва пряко влияние върху получените резултати, 
защото участва в уравненията на Навие-Стокс (Reynolds Averaged Navier-Stocks) за 
движение на реална течност, и уравненията за транспорт на наноси (дънни и плаващи), 
които са част от всички съществуващи софтуерни продукти за хидравлично моделиране 
на естествени речни течения. 

Методът, който се предлага в настоящата разработка цели да бъде създаден двумерен 
(планов) модел за разпределение на наносите и на грапавината за участък, който се 
изследва с помощта на числено моделиране, на базата на „реални” точки от полеви 
измервания/обследвания на дъното. Избраният участък за моделиране е фериботния 
терминал при Никопол разположен на км 597.5 по течението на р. Дунав (километражът 
на река Дунав се измерва от устието на реката). Този участък е неслучайно избран, 
защото в него има комбинация от няколко различни фактора – наличие на 
хидротехническо съоръжение от каменно-насипен тип,  самият участък е след завой на 
реката, а непосредствено след него следва друг завой, наличие на участък с изкуствено 
положени каменни матраци за предотвратяване на размива. Комбинацията от тези 
фактори създава трудности за математическото моделиране на базата на осреднени 
стойности на коефициента на съпротивление и размера на дънния материал като средни 
стойности за участъка.  

За по-точно задаване на физико-механичните характеристики на дънните отложения е 
предложен метод за пространствено зониране в изследвания участък и задаване на 
различни стойности за средния диаметър d50 и коефициента на грапавина “n” за 
съответните зони. Авторът е разработил метод за генериране на двумерен (2D) масив и 
алгоритъм за плавно интерполиране между отделните зони, за да бъде получено 
подходящо решение по отношение на пространственото разпределение на дънните 
отложения и използването им в математически модели. 

III.2. Метод за определяне на коефициента на грапавина по данни от 
измервания и наблюдения на геоложкия строеж на речното дъно 

Разгледани са четири от най-разпространените в литературата формули за определяне 
на коефициента на грапавина „n”: 

(1) 
1/6

84

0.0926

1.0 2.0log

n

RR

d

=

+

  (Leopold and Wolman, 1957), където: 

1/3

84

n - коефициент на грапавина  [s/m ], R - хидравличен радиус [m], 

d  - диаметър на частиците при 84% [m] 
 

(2) 1/6

0.0926

2.2 2.03log

n

RR

k

=

+
 (Chow, 1959), където: 

к - височина на грапавината [m]  

(3) 
1/6

0.0926

2log
w

n

RR
a

d

=

+

 (Limerinos, 1970), където: 

wd  - характеристичен  диаметър  на  частиците  [m ]  

�� = 0.1�10 + 0.3�50 + 0.6�84 
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(4) 
0.2

0.2 0.8

0.8

0.24 log  (Koulipalia, 1930)

x - отношение между скоростите V  и V  ( 1.2 1.5)

n x

V

V

=

= ÷
 

Таблица 4 Определяне на коефициента на грапавина “n” за Долен Дунав чрез емпирични формули 

Формула n [m-1/3/s-1] R [m] H [m] V0.2/0.8 
dw 

[mm] 

1 (Leopold and Wolman, 
1957) 

0.037 9.657 19.7     

0.036 14.82 25.5     

2 (Chow, 1959) 
0.028 9.657 19.7     

0.028 14.82 25.5     

3 (Limerinos, 1970) 
0.036 9.657 19.7   0.3891 

0.035 14.82 25.5   0.3891 

4 (Koulipalia,1930) 
0.023     1.25   

0.031     1.35   

За изчисляване на коефициента в горната таблица са приети два случая – при 
средномногогодишното водно количество (Q = 6100 m3/s) и при водно количество с 
повторяемост 1 път на 100 години (Q = 16510 m3/s).  

Методът за определяне на разпределението на коефициента на грапавина в даден 
речен участък може да бъде разделен на три основни стъпки: 

1) зониране на изследвания участък и анализ на зърнометричния състав на речното 
дъно, речните тераси и хидротехническото съоръжение 

2) генериране на двудименсионален масив от данни съдържащ: 

• твърдо зададени гранични стойности в местата, в които са проведени 
измервания за определяне на коефициента на грапавина и/или зърнометричния 
състав на дънните отложения 

• задаване на средни стойности за останалите участъци/зони в изследвания 
участък 

3) числено интерполирани стойности в граничните участъци между определените 
зони. (по метода на линейна/нелинейна интерполация, nearest neighbor 2D и др.)  

Методът има за цел по-детайлно проучване на граничните зони между съоръженията и 
речното дъно, в които се формират вторични течения, които засилват ерозионните 
процеси в тази контактна зона. Този подход ще даде възможност и за улесняване 
процеса на калибриране на числения хидравличен модел и постигането на оптимални 
резултати от него.  

На Фигура 10 е показано схематично зониране на разглеждания участък при фериботен 
терминал Никопол.  
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Фигура 10 Схематично зониране на участъка при фериботен комплекс Никопол по отношение на материала по 
дъното (1 – основно корито, 2 – плаж, 3 – бетон/асфалт, 4 – фини частици зад съоръжението, 5 – каменни 

матраци, 6 – каменен насип) 

Таблица 5 Среден диаметър d50 за обособените зони 

Зона Описание d50 [mm] 

1 Речно корито 0.2 – 0.3 

2 Плаж 5 – 15 

3 Бетон/асфалт - 

4 Зад съоръжение 0.05 – 0.1 

5 Каменни матраци 120* 

6 Каменен насип 200 – 300 

 

III.3. Разработка на двудименсионален числен модел за разпределение на 
коефициента на грапавина и използването му при числени (математически) 
симулации 

Разгледани са два числени модела, които са използвани като входни данни в 
математическия модел MIKE 21 FM за коефициента на грапавина и на зърнометрията на 
дънните отложения. И за двата модела е използван еднакъв критерий за интерполиране 
между стойностите. Използван е примерен масив от данни с размер 600 на 420 клетки с 
резолюция 0,5 (половин) метра (за моделиране на участък от река Дунав  с размери 300 
на 210 метра). На фигурите долу са представени получените резултати от численото 
решение и интерполация. 

Коефициент на грапавина “n” 

Работено е с показаното в ГЛАВА III зониране на участъци с различни характеристики на 

дънните отложения или ограничаваща повърхност (в случая бетонно покритие и 

асфалт). Численото решение става на 2 етапа – първо се моделират отделните зони, а 

след това се интерполира в граничните стойности, за да се получи плавно преминаване 

от зона в зона. Този подход е приложен за коефициента на грапавина „n“ и за средния 
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диаметър на дънните отложения. Резултатите от численото решение са представени на 

фигурите долу. 

  

Фигура 11 Зониране на участъка по параметър грапавина (горе – без интерполиране, долу – плавно 
интерполиране между зоните) 
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Среден диаметър на дънните отложения “d50” и съоръжение 

 

Фигура 12 Зониране на участъка по параметър среден диаметър, изграждащ дъното/съоръжението (ляво – без 
интерполиране, дясно – с интерполиране) 

III.4. Препоръки за практическо приложение 

Разработен е двудименсионален модел за разпределение на коефициента на грапавина 
по Манинг „n”. Този модел се използва за генериране на различни зони с коефициенти 
на грапавина за извършване на хидравлични симулации с по-голяма точност. Моделът 
е разработен за участък от река Дунав при фериботен терминал „Никопол” като са 
използвани данни от проведени хидрографски измервания за физико-механичните 
характеристики на материалите съставящи дъното за периода 2007 – 2015г. Полученият 
числен двудименсионален модел е основа за провеждане на сравнителни 
хидродинамични симулации за участъка чрез използване на софтуер за моделиране 
MIKE by DHI – MIKE 21 FM.  

Численото решение и графичният интерфейс на програмата „FSED” дават възможност 
за използване на този модел и за интерполиране на други параметри, които 
представляват интерес - поле на хидравлични характеристики на потока (мътност, 
грапавина, средна скорост на течението) по данни от полеви измервания.  
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Генерирането на двумерния масив в лесен за използване формат (xyz, txt, csv, dat) дава 
възможност за интегриране на модела в различни софтуерни пакети за хидравлично 
моделиране като HEC-RAS, MIKE Powered by DHI, Delft 3D, Telemac и др. 

ГЛАВА IV - ХИДРОДИНАМИЧЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА 
УЧАСТЪКА ОТ РЕКА ДУНАВ ПРИ ФЕРИБОТЕН ТЕРМИНАЛ 
НИКОПОЛ 

IV.1. Въведение 

За разработване на математическия модел на участъка от река Дунав при Никопол е 
използван софтуерен пакет за хидродинамично моделиране MIKE 21 Flow Model FM, 
разработен от Датския Хидравличен Институт (ДХИ). В допълнение е използван и модул 
за транспорт на несвързани наноси – MIKE 21 Sand Transport.  

IV.2. Разработване на хидродинамичен модел 

• Цифров модел на батиметрия и съоръжение 

Цифровият модел на батиметрията и съоръжението е разработен въз основа на данните 
от проведените през 2007г. хидрографски измервания след установяване на 
възникващите проблеми с хидротехническото съоръжение 

 

Фигура 13 Батиметрия на изследвания участък (по данни от хидрографски измервания 2007г. (изобатите са по 
Балтийска височинна система) 

 

• Изчислителна мрежа 
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Изчислителната мрежа е съставена от 6525 триъгълни елемента с максимална площ от 

25m2 и 136 правоъгълни елемента с площ от 25 m2. Изчислителната мрежа покрива площ 

от 63 000 m2 и има три отворени граници. 

 Фигура 14 Изчислителна мрежа от крайни елементи за числен модел MIKE 21 FM/ST 

• Модел на турбулентност 

Математическият модел дава възможност за отчитане на турбулентността по два начина 
– константна турбулентност с препоръчителна стойност от 0.002 m2/s и динамична 
турбулентност, зададена чрез формулата на Смагорински (1963): 

2 2 2
s ïj ij

A c l S S= , където 

-1

 - коефициент на Смагорински [-]

 - характеристична дължина [m]

1
 - степен на деформация [s ], изразена чрез ( )

2

s

ji
ij ij

j i

c

l

uu
S S

x x

∂∂
= +

∂ ∂

 

Коефициентът на Смагорински варира в граници от 0,25 до 1,0. Като за условията на 

широки реки в долно течение се препоръчват стойности 0,25 0,35sc = ÷ (Lily 1967). За 

настоящият хидродинамичен модел е избрана стойност 0,3
s

c = . 

• Модел на наносен транспорт 

В числения модел е работено с теорията на Engelund-Hansen (1967), защото дава 

възможност за разглеждане на общия транспорт (дънни и плаващи наноси) и теорията е 

експериментално изведена за дънни отложения със среден диаметър d50 ≥ 0.15 mm и 
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отношение между D15/D25 ≤ 1.6. За изследвания участък от река Дунав d50 = 0.31 mm. В 

допълнение е използван и модул „Helical flow”, който проследява формирането на 

вторични течения и теоретично изчислява градиента между повърхността и дъното, в 

зависимост от радиуса на кривата, в случая формирана от геометрията на 

хидротехническото съоръжение.  

 
Фигура 15 Обща постановка на модул „Helical flow” в MIKE 21 FM 

IV.3. Изчислителни случаи 

Избрани са два изчислителни случая съответно с по два варианта (сценария) за 
провеждане на хидродинамичното моделиране. Различните сценарии са обобщени в 
таблицата долу, като разликата е използването на предложеното от автора числено 
решение за пространственото разпределение на коефициента на грапавина.  

Таблица 6 Изчислителни случаи 

Сценарии за 
моделиране 

Q [m3/s] 
Период на 
симулация 

Коефициент на 
грапавина 

Среден диаметър  

1 Q = 4200 m3/s;  24 часа nср d50 - зониран 

2 Q = 4200 m3/s ;  24 часа n - зониран d50 - зониран 

3 Q1% = 16510 m3/s 24 часа nср d50 - зониран 

4 Q1% = 16510 m3/s 24 часа n - зониран d50 - зониран 
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Фигура 16 Пространствен модел на разпределение на коефициента на грапавина „M“ в изследвания участък в 

MIKE 21 FM 

 
Фигура 17 Пространствен модел на разпределение на средния диаметър на дънните отложения и каменно-

насипното съоръжение d50 в изследвания участък в MIKE 21 FM 
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ГЛАВА V - ТЕСТВАНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА РАЗРАБОТЕНИТЕ 
ЧИСЛЕНИ РЕШЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ 

V.1. Резултати от хидродинамичното моделиране 

V.1.1. Сценарий 1 

Средните по вертикала скорости варират в граници от 0.7 до 0.9 m/s, като само зад 
съоръжението се наблюдават ниски скорости ( < 0.1 m/s). На Фигура 18 е показано 
скоростното поле в изследвания участък, като с контури са показани стойностите на 
водното ниво. Наблюдава се леко подприщване на течението пред съоръжението (+ 1÷2 
cm), a в контактната зона между течението и съоръжението леко понижаване на водното 
ниво (- 2÷3 cm). Това е нормално поради наличието на хидротехническо съоръжение 
разположено в коритото на реката.  

 
Фигура 18 Скоростно поле при Сценарий 1 

Изменението на речното дъно при този разглеждан случай е малко и е представено в 
дименсия метра на ден (m/d). Този подход е избран за по-лесно интерпретиране на 
получените резултати, а също и поради възможността за по-разбираемо сравнение 
между отделните сценарии. Стойностите, които се наблюдават при тази симулация, са 
в граници от + 15 до – 15 cm/d. Ясно се откроява зоната покрай съоръжението, която е 
подложена на ерозия следствие на по-високите скорости на течението там. Впечатление 
прави тенденцията за отлагане (провлачване) на наноси върху насипа на съоръжението. 
Такава картина е забелязана и при провеждането на хидрографските измервания през 
2007 и 2015 г. Важно е да се отбележи, че водното количество в този случай е по-малко 
от средномногогодишното такова (Qср.г. = 6100 m3/s). Това означава, че ерозията в зоната 
около хидротехническото съоръжение е постоянен процес, което се доказа и от 
резултатите от проведените измервания през 2015г. 
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Фигура 19 Степен на изравяне/отлагане, изразена в m/d за изследвания участък при Сценарий 1 

V.1.2. Сценарий 2 

Скоростите са идентични с получените в Сценарий 1, както и зоната на подприщване на 
течението преди съоръжението. Това е обяснимо предвид факта, че преминаващото 
водно количество е сравнително малко, респективно скоростите са ниски и 
съпротивлението на течението е практически същото. 

 
Фигура 20 Скоростно поле при Сценарий 2 
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Резултатите по отношение на наносния транспорт при разглеждания случай със зониран 
коефициент на грапавина показват ниски стойности на ерозионно-акумулативните 
процеси. Максималната стойност на ерозия в петата на съоръжението е оценена на 
10÷15 cm/d, а на отлагане в граници от 6 до 11 cm/d. Отново резултатите са сходни с 
получените при Сценарий 1, но се забелязва, че абсолютните стойности при 
ерозионните процеси в петата на съоръжението са по-ниски с 10-15% и достигат 
стойности от порядъка на 10-12 cm/d. Същият извод може да бъде направен и за 
акумулативните процеси, които отново показват по-ниски стойности, сравнени с 
резултатите от Сценарий 1.  

 

 
Фигура 21 Степен на изравяне/отлагане, изразена в m/d за изследвания участък при Сценарий 2 

V.1.3. Сценарий 3 

Средните по вертикала скорости варират в граници от 1.4 до 2.2 m/s за основното корито. 
Зад съоръжението течението се завихря и се получава напречна циркулация точно в 
зоната на съоръжението. Там скоростите варират в граници от 0.4 до 0.8 m/s. Векторът 
на скоростта променя значително своята посока след преминаване на течението покрай 
съоръжението и се насочва към талвега на реката. На Фигура 22 е показано скоростното 
поле в изследвания участък.  

Резултатите за морфологичните изменения на речното дъно отговарят на високите 
скорости на течението. Ясно се вижда голям участък, в който доминира ерозията като тя 
е оценена на нива от 70 до 90 cm/d. Това са много високи стойности, но е редно да се 
отбележи, че водното количество в този случай е с обезпеченост 1% (според някои 
автори 0.5%), като последно такива стойности са наблюдавани през 2006г., преди 
построяване на хидротехническото съоръжение. Резултатите от тази симулация са 
обезпокояващи и предполагат сериозни изменения на речното дъно при евентуално 
повторение на такова събитие.  
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Фигура 22 Скоростно поле при Сценарий 3 

 
Фигура 23 Степен на изравяне/отлагане, изразена в m/d за изследвания участък при Сценарий 3 

V.1.4. Сценарий 4 

При този сценарий се наблюдава по-различна картина на скоростите в изследвания 
участък. Скоростите отново са в граници от 1.4 до 2.2 m/s за основното корито, но 
скоростното поле изглежда по съвсем различен начин. Векторът на скоростта на 
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течението се изменя по-плавно при преминаването на течението покрай съоръжението 
и в същото време завихрянето на течението зад самото съоръжение е с по-малка 
интензивност, респективно по-ниски скорости. Това води до по-малки разлики в 
изменението на водните нива в целия разглеждан участък (разлики от порядъка на 3-4 
cm).  

Резултатите по отношение на наносния транспорт при разглеждания случай със зониран 
коефициент на грапавина показват по-ниски стойности на ерозионно-акумулативните 
процеси.  

 
Фигура 24 Скоростно поле при Сценарий 4 
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Фигура 25 Степен на изравяне/отлагане, изразена в m/d за изследвания участък при Сценарий 4 

V.2 Калибриране и верификация на математически модел 

Калибрирането на математическия модел е направено на база хидрографските 
измервания от 2007г. Използвани са резултатите от Сценарии 1 и 2, като целта е да се 
направи и сравнителен анализ между двата модела, за да се види кой дава по-добри и 
близки резултатите, които кореспондират на полевите измервания. 

 
Фигура 26 Точки с измерени скорости на течението около съоръжението 
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Таблица 7 Сравнение между измерени и моделирани средни скорости на течението 

Профил Точка 
Средна по вертикала скорост [m/s] 

Измервания 
2007г. 

Сценарий 1 Сценарий 2 

1 
1 0.16 0.14 0.13 

2 0.62 0.55 0.55 

     

2 
1 0.78 0.87 0.88 

2 0.61 0.61 0.61 

     

3 
1 0.60 0.73 0.74 

2 0.65 0.71 0.72 

Резултатите в таблицата показват добро съвпадение между измерени и моделиране 
средни скорости на течението и за двата сценария 1 и 2. Най-голямата установена 
разлика е 10% при Сценарий 1 и 11% при Сценарий 2. Тези разлики се откриват в двете 
контролни точки зад съоръжението, където математическия модел дава по-високи 
стойности за средната скорост на течението.  Данните от проведените хидрографски 
измервания показват различно разпределение на скоростите в дълбочина за тези две 
точки (Глава II.6), което предполага, че течението има пулсационен характер, повлияно 
от наличието на хидротехническото съоръжение.  

Верификацията на математическия модел изисква наличието на данни от регулярни 
полеви измервания. Такива не са извършвани за участъка от река Дунав при Никопол. В 
рамките на дисертационния труд са проведени детайлни хидрографски измервания през 
юни 2015г., които са подробно описани в Глава II. Проследени са ерозионно-
акумулативните процеси, които са се развили в периода между 2007 и 2015 година. 
Анализът на данните за морфологичните изменения в разглеждания период са основа 
за проверка на числения модел по отношение на качествените изчисления за 
формиране на участъци с размив и/или отлагане на наноси. Въз основа на тези две 
хидрографски измервания е използван ГИС-базиран метод за комплексна оценка на 
ерозионно-акумулативните процеси, които са протекли в рамките на периода между 2007 
и 2015г. За целта е обособена зоната, в която има пълно припокриване на двете 
измервания с площ от приблизително 40 000 m2. Разработени са пространствени модели 
на батиметриите, които са пресечени, с цел да се намерят абсолютните стойности на 
разликите в двата модела. По този начин са получени две нови повърхнини, съответно 
за ерозията и за отлагането на частици в изследваната област.  
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Фигура 27 Ерозия в изследвания участък (обработено в ГИС) 

 
Фигура 28 Отлагане в изследвания участък 

Участъците, в които се наблюдава ерозия на речното дъно показват добро съвпадение 
с резултатите от математическото моделиране. В периода между двете хидрографски 
измервания се забелязва, че изравянето на речното дъно е продължаващ процес, но 
вече се отмества надолу по течение след хидротехническото съоръжение.  

По отношение на отлагането на наносни частици резултатите от математическото 
моделиране показват приблизително същата динамика на отлагане покрай 
съоръжението.  

V.3 Анализ на получените резултати 

Получените резултати от хидродинамичното моделиране с MIKE 21 Flow Model FM могат 
да бъдат счетени за добри. Моделираните скорости на речното течение при протичане 
на водно количество Q = 4015 m3/s са близки до реално измерените през 2007г.. При 
разгледаните два изчислителни случая с това водно количество почти не се наблюдават 
съществени разлики в получените резултати. Използването на средна стойност за 
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коефициента на грапавина „n” дава достатъчно добри резултати и в същото време 
намалява физическото време за провеждане на такъв тип хидравлична симулация.  От 
друга страна задълбоченият анализ на резултатите от симулирането на транспорта на 
наноси показва, че формирането на локален размив покрай съоръжението е с по-ниски 
стойности при използването на зониран коефициент на грапавина. Това се обяснява с 
увеличаване съпротивлението на течението в зоната на каменния насип на 
хидротехническото съоръжение и формирането на слабо напречно течение към талвега, 
което от своя страна намалява, макар и незначително, скоростта в контактната зона 
между насипа и речното дъно. Това води до цялостно намаляване на оценката на 
възможен размив в тази зона с около 5-8% сравнено с модела със среден коефициент 
на грапавина.  

По отношение на проведените симулации с водно количество Q1% = 16510 m3/s се 
забелязват значителни разлики в получените като резултат средни скорости на 
течението, а също и в самото разпределение на скоростите (скоростно поле). Това от 
своя страна води до напълно закономерни разлики и при качествената оценка на 
възникване на ерозионно-акумулативни процеси в разглеждания участък. Важно е да се 
отбележи, че при такива високи стойности за средните скоростите на течението покрай 
хидротехническото съоръжение (V ≈ 1.8 m/s), това неминуемо води до развитието на 
размив на речното дъно.  

Изводът от проведените числени симулации е, че използването на зониран коефициент 
на грапавина в комбинация с подходящо разпределение на средния диаметър d50 на 
дънните отложения, дава по-добри резултати и в същото време внася яснота точно в кои 
участъци биха възникнали морфологични изменения на речното дъно. Такъв подход 
дава възможност за по-задълбочен анализ на морфодинамиката на речното дъно като 
се вземат предвид и допълнителни параметри като изменение на мътността на течение 
и възможност за формиране на дюни по речното дъно. Този подход е и много подходящ 
за провеждане на ансамблово числено моделиране (ensemble modelling), което се 
състои в едновременно провеждане на няколко симулации с предварително обработени 
числени решения за пространственото разпределение на коефициента на грапавина и 
допълнително интерполиране между зоните, с цел автокалибриране на числения 
хидравличен модел.  

ГЛАВА VI – ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Като обобщение на извършените изследвания и получените  резултати, могат в резюме 
да бъдат формулирани следните заключения:  

� Направен е анализ на съществуващите изследвания като са разгледани подробно 
процесите, които оказват влияние върху съпротивлението на речното течение, 
определяне на коефициента на грапавина „n”, измерване скоростите на течението 
и използваните съвременни числени методи за решаване на сложни задачи в 
хидравликата.  

� В рамките на разработката на дисертационния труд са извършени теоретични 
изследвания и анализи; осъществени са полеви (натурни) измервания, 
разработени са числени модели; осъществени са числени симулации за 
хидродинамично изследване на речното течение в зоната на съоръжения със 
сложна геометрия. 

� Получени са оригинални резултати от полеви (натурни) измервания на 
батиметрията на речното дъно, и скорости на течението,  в зоната на фериботен 
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комплекс Никопол - река Дунав. Резултатите са обработени и анализирани, и са 
използвани при разработката и верификацията на числени модели за 
хидродинамично изследване на речното течение в зоната на съоръжения със 
сложна геометрия.  

� Разработен е метод за определяне разпределението на коефициента на 
грапавина по данни от измервания и наблюдения на геоморфоложкия (структура 
и субстрат) строеж на речното дъно. Методът е използван за разработка на числен 
модел, приложен за практически тестов пример за речното дъно и съоръженията 
в района на фериботен комплекс Никопол, река Дунав.  

� Разработен е 2D числен модел за разпределение на коефициента на грапавина 
чрез използване на софтуер за хидродинамично моделиране. Методът, и 
съответната числена процедура са интегрирани в числен модел от типа MIKE 21 
Flow Model FM. 

� Проведени са симулации при различни сценарии с двудименсионален 
математически модел, разработен на базата на софтуерния продукт MIKE 21 Flow 
Model FM.  

� Изведени са оригинални резултати от числено моделиране и изследване на 
хидротехническо съоръжение със сложна геометрия – фериботен комплекс 
Никопол. Резултатите са използвани за формулиране на препоръки за практическо 
приложение за оценка на подобен тип съоръжения.  

ПРИНОСИ 

В рамките на дисертационната разработка са разработени оригинални методи за 
научно-приложни изследвания и са разработени числени модели и програмни кодове, 
както следва: 

НАУЧНИ: 

• Направен е подробен анализ на съществуващите и известни на автора научни 
разработки, които разглеждат проблеми свързани с динамиката на речното течение, 
съпротивлението, което то изпитва при течението си в речното легло, 
разпределение на скоростите в план и в дълбочина и начините за тяхното прецизно 
измерване. Особено внимание е обърнато на коефициента на грапавина, който е 
основен измерител на съпротивлението от триене и е основна величина при 
провеждането на хидравлични изчисления и математическо моделиране на открити 
течения.  

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ:  

• Разработен е метод за измерване на скорости с помощта на ADV (акустично-
доплерова) установка разположена на автономна безпилотна станция (плавателен 
съд) с дистанционно управление от брега. Методът е приложен за хидрографски 
измервания в района на Никопол, р. Дунав. 

• Разработен е метод за определяне разпределението на коефициента на грапавина 
по данни от епизодични измервания и наблюдения на геоложкия строеж на речното 
дъно. 

• Разработен е математически модел с MIKE 21 Flow Model FM и съответното числено 
(програмно) решение за разпределение на коефициента на грапавина с използване 
на софтуер за хидродинамично моделиране 
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• Получени са оригинални резултати от числено моделиране на хидротехническо 
съоръжение със сложна геометрия – фериботен комплекс Никопол, р. Дунав, с 
реално практическо значение за експлоатацията и поддръжката на 
хидротехническите съоръжения в комплекса. 

 

ПРИЛОЖНИ: 

Резултатите от изследванията представени в дисертационния труд могат да намерят 
пряко практическо приложение при: 

• Проектиране на  хидротехнически съоръжения в реки  

• Приложни хидродинамични и хидроморфологични изследвания/проучвания на 
течения в участъци с хидротехнически съоръжения, включително: 

o Качествена оценка на ерозионно-акумулативните процеси и навигационните 
условия в реки  

o Изследване на формиране на напречни течения в участъци с 
хидротехнически съоръжения 

o Оценка на водообмен/застойни зони в защитените акватории, и др. 

• Обучение на студенти и докторанти за прилагането на хидродинамични 
математически модели за изследване и проектиране на речни хидротехнически 
съоръжения 
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