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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУД 

1.1.  Актуалност на темата 

Значителна част от хидрографските измервания са предназначени за 
инженерни цели - проектиране, изграждане и инспекция на хидротехнически 
съоръжения, изготвяне и обновяване на ключови криви на водохранилища, 
изследване на наносния транспорт и мониторинг на акваториите на плавателни 
реки, канали, крайбрежни морски и влажни зони,  изготвяне на цифрови 
топографски модели за нуждите на хидравличното моделиране при превенция от 
наводнения и др.  

Докато извършването на хидрографски измервания за навигационни цели е 
регламентирано с международен стандарт S44 [44], препоръчван от 
Международната хидрографска асоциация (IHO) и приет от Хидрографската 
служба към Българския военно-морски флот, то за по-голямата част от 
хидрографските измервания за инженерни цели (т.нар. инженерно-хидрографски 
измервания) у нас няма разработена нормативна уредба. Липсата на единни 
национални и вътрешно-ведомствени стандартни за точност, контрол и приемане 
на резултатите от извършени инженерно-хидрографски измервания, както и 
регламентирани изисквания за компетентност на изпълнителите, създава условия за 
некачествена, в някои случаи с опасни последици  хидрографска продукция.   

Необходимостта от провеждане на изследвания с цел разработка на 
съвременна нормативна уредба за извършване, контрол и приемане на основните 
видове инженерно-хидрографски измервания у нас, се основава и на действащи 
нормативни документи [27,28], изискващи периодично извършване на такива 
измервания. 

Доколкото е известно, през последните тридесет години у нас не са 
публикувани значими, тематично обвързани научни разработки в областта на 
инженерно-хидрографските измервания. Поради тази причина, именно в тази 
област докторантът е намерил достатъчно значимо поле за изследователска дейност. 

1.2. Цел и основни задачи 

Основна цел на настоящата дисертация е оценката на точността на най-
масовите инженерно-хидрографски измервания, извършвани при експлоатацията 
на водохранилища, а именно извеждане и обновяване на ключови криви и  
изследване на наноси. 

Във връзка с това са поставени и решени следните основни задачи: 

 Обосновка на необходимата точност  на кривата на завирените обеми; 

 Извеждане на формули за оценка на точността на кривите на завирените 
обеми и залятите площи, в зависимост от начина на тяхното съставяне; 

 Обосновка на критерии за избор на подходяща височинна система при 
съставяне на ключови криви; 
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 Извеждане на формули за оценка на точността при определяне на  наноси във 
водохранилищата; 

 Извеждане на критерий за определяне на минимален времеви интервал 
между последователни цикли измервания при определяне на наноси; 

 Изследване на някои източници на систематични грешки при дълбочинните 
измервания. 

1.3. Апробация на резултатите от изследванията 

Основните резултатите от работата са докладвани на следните научно-
технически конференции: 

 Международна юбилейна научно-приложна конференция, УАСГ, София, 
2012; 

 XXIII Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и 
професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”,София, 
7-8 ноември, 2013. 

1.4. Научна новост  

Научната новост се обуславя от резултатите от проведените изследвания: 

 Обосновка на точността на завирените обеми въз основа на допуски, 
дефинирани в нормативната уредба по експлоатация на хидротехнически 
съоръжения; 

 Изведени формули за оценка на точността на ключови криви в зависимост от 
изходните данни и начини за тяхното създаване; 

 Изведени формули за оценка на точността при определяне на наноси на 
водохранилища; 

 Разработена методика за намаляване влиянието на някои източници на 
систематични грешки върху дълбочинните измервания. 

1.5. Практическа значимост 

Изведените формули в глава 2 могат да се използват за следните практически 
цели:  

 предварителна оценка на необходимата точност на определяне на завирените 
обеми, както при проектиране на водохранилища, така и при обновяване на 
ключовите им криви; 

 оценка на точността на ключови криви на водохранилища, изведени от ЕТК 
или въз основа на геодезически и хидрографски измервания; 

С помощта на изведените формули в глава 4 може да се направи 
предварителна оценка на точността на измерванията и оценка на точността на 
определените наноси в дадено водохранилище. 
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Предложените в глава 5 начини за намаляване влиянието на някои източници 
на систематични грешки могат да се използват при провеждане на инженерно-
хидрографски измервания с цел повишаване на тяхната точност. 

1.6. Публикации 

Резултатите от изследванията са публикувани в четири статии, три от които в 
съавторство и една самостоятелна. 

1.7. Структура на дисертацията 

Дисертацията се състои от въведение, пет глави, заключение с приложен 
списък с претенции за научни приноси и публикации на автора по темата на 
дисертацията, 3 приложения и списък с използвана литература. Общият обем на 
работата е 114 страници, включващи 33 фигури и 6 таблици. Библиографията 
обхваща 66 заглавия, от които 44 на кирилица и 25 на латиница. 

2. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Въведение Във въведението е обоснована актуалността на темата, дефинирана е 
основната цел и са формулирани основните задачи на изследване в дисертационния 
труд. 

Глава 1 Предвид спецификата и тематичната насоченост на работата в първа глава 
са въведени основни понятия и технически характеристики на язовирните 
акватории, използвани в изложението по нататък: основни нива и обеми, ключови 
криви – крива на залятите площи и крива на завирените обеми, воден баланс, 
уравнение на водния баланс и неговите компоненти. Основните нива и обеми са 

показани на фиг. 1. 

Ключовите криви (кривата на 
залятите площи и кривата на 
завирените обеми) са  основна 
топографска характеристика 
на водохранилищата и дават 
връзката между водното ниво и 
залятата водна площ, 
респективно завирения обем. 

Фиг. 1          Ключовите криви се 
дефинират чрез множество дискретни стойности на завирените обеми Vi  и  
залятите площи Fi, изчислени за текущи стойности на водното ниво Hi (i=1,n). 
Изчисленията се извършват въз основа на тримерен модел на релефа на язовирната 
чаша, който се пресича с хоризонтални равнини с височина Hi, започвайки от най-
ниската кота на язовирното дъно, до предварително зададена най-висока кота Нmax, 
с интервал на нарастване, най-често равен на 1 сm. Водният обем, заключен между 
повърхнината на дънния релеф и пресичащата я хоризонтална равнина е 
завиреният обем, а площта на сечението е залятата площ. Кривите на завирените 
обеми и залятите площи се представят в табличен, графичен и аналитичен вид. 

Оценката на водните ресурси във водохранилищата се основава на  т.нар. 
воден баланс, който в най-общ вид се представя от уравнението на водния баланс (1) 
[7]: 
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2 2 2

1 1 1

0
t t t

t t t

V P R        (1) 

където:  
2

2 1

1

t

t t

t

V V V    е завиреният обем за времевия интервал t1, t2, а 
1t

V  и 
2t

V  са 

съответно завирените обеми за моменти  t1  и t2, определени от ключовите криви; 

2

1

t

t

P  - водният приход за интервала t1, t2; 
2

1

t

t

R  - водният разход за интервал  t1, t2. 

Вследствие на грешки при определянето на V, P и R, уравнение (1) не се 
удовлетворява и може да бъде записано както следва: 

 
2 2 2

1 1 1

t t t

t t t

V P R f       , (2) 

където f  е несвръзката на балансовото уравнение. 

Допустимите стойности на f са регламентирани в [28] и са съответно 10%, 5% и 
2,5% от оценката на речния приток във водохранилището за денонощен, месечен и 
годишен интервал на дискретизация.  

Уравнението на водния баланс и допустимите стойности за неговата 
несвръзка са използвани като основа за оценката на точността на ключовите криви, 
изведена в следващата глава. 

Глава 2  Във втора глава са изследвани въпроси, касаещи точността на ключовите 
криви на водохранилища, изведени от съществуваща топографска основа и въз 
основа на геодезически и хидрографски измервания. 

Въпросът за точността на ключовите криви е от важно значение, както при 
тяхното използване, така и при възлагане на геодезически измервания за тяхното 
обновяване. Този въпрос не е разглеждан в специализираната геодезическа и 
хидрографска литература  [7, 11, 12, 15, 24, 27, 28, 44, 51, 61] и не е регламентиран в 
действащата у нас нормативна уредба в областта на геодезията. Консултациите със 
специалисти от сектор експлоатация на водносиловите системи у нас потвърждават 
горния извод.  

Ето защо част от изследванията на автора, намерили място в настоящата 
дисертация са посветени на този проблем. 

От практически съображения въпросът за точността  е разгледан в няколко 
аспекта:  

 оценка на необходимата точност на завирените обеми, в съответствие с 
изискванията при техническа експлоатация на язовирите и съоръженията към 
тях;  

 оценка на точността на използваните при експлоатацията на болшинството 
големи язовири у нас ключови криви, изведени от съществуващи 
топографски карти; 
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 оценка на точността на ключови криви, изведени от геодезически и 
хидрографски измервания, както и предварителна оценка на тяхната точност.  

При извеждане на необходимата точност на кривата на завирените обеми, в 
съответствие с изискванията при експлоатация на водохранилищата е използвано 
уравнението на водния баланс (2), записано във вида: 

 V P R f        (3) 

където компонентите V, P и R запазват значенията си от (2). 

В резултат на прилагане на закона на Гаус за предаване на грешките върху 
уравнение (3) и принципа на равните влияния, са изведени формули за 
допустимите грешки на завирените обеми за денонощен, месечен и годишен 
интервали на дискретизация, като функция на допустимите стойности на 

несвръзката в уравнението на водния баланс [28] и оценката на речния приток rP  

във водохранилището: 
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    (4) 

С помощта на формула (4) (за годишен интервал на дискретизация), въз 
основа на статистически данни за речния приток, може да се направи 
предварителна оценка на необходимата точност на определяне на кривата на 
завирените обеми, както при проектиране на водохранилища, така и при 
обновяване на ключовите им криви.  Например, при средногодишен  приток в 
язовир Искър за периода  1950-1975г – 438 400 000 м3 се получава, че допустимата 
грешка на определяне на завирените обеми за годишен интервал на дискретизация 
е 4 384 000 м3 , което съставлява 0,65% от обема за кота най-високо работно водно 
ниво /675 000 000 м3/. 

В т. 2.2 са поместени изследванията относно точността на ключови криви, 
съставени въз основа на съществуващи топографски карти, в частност офсетови 
отпечатъци на хартия или съставителски оригинали от аналогово картиране. 
Разгледани са основните етапи на обработка на ЕТК при съставяне на ключови 
криви: сканиране, георефериране на картните листове и векторизиране на 
основните хоризонтали. Залятите площи 

jHF , затворени от всеки хоризонтал се 

изчисляват по известната формула [1]: 

  1 1

1

1

2j

n

H i i i

i

F Y X X 



 
  

 
  , (5) 

където: Hj - височината на j-тия хоризонтал; Х, У – координатите на точките от 
съответния хоризонтал; n – брой точки, дефиниращи хоризонтала. 

Завирените обеми 
jHV , /j=1,m/ заключени между равнината на хоризонтала с 

височина Hj и дънния релеф, означени за удобство с Vj се изчисляват по формулата: 
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1

1

m

j k

k

V V




  ,  (6) 

където: 1

2

j jH H

k

F F
V h




   са междинните обеми, заключени между съседните двойки 

хоризонтали; h - основното сечение на релефа;  m – броят на хоризонталите; k  – 
броят междинни обеми. 

За оценка на точността на залятите площи е предложено използването на 
известната формула [1]:  

 2

1, 1

12 2H j

n
P

F i i

i

m
m D  



   , (7) 

където: 
jHFm  - средна квадратна грешка в залятата площ за хоризонтал с кота Hj; 

Pm  - средната квадратна грешка в положението на точка от хоризонтала; 

D – хоризонтално разстояние между точките; n – брой на точките, дефиниращи 
хоризонтала. 

Точността в положението на точките от хоризонталите се изразява с 
уравнението: 

          
2 2 2 22

P ЕТК скан геореф векторP Р Р Р
m m m m m      (8) 

където:  ЕТК P
m  - средната квадратна грешка в положението на хоризонталите от 

ЕТК;
  

 с к а н
Р

m ,  геореф
Р

m  и  вектор
Р

m  са съответно средните квадратни грешки от 

сканиране, георефериране и векторизиране. 

С цел прилагане на формула (7) са определени допустимите стойности на 
грешките, участващи във формула (8). 

С помощта на закона на Гаус, приложен върху (6) е  изведена формула за 
оценка на точността на завирените обеми, определени от ЕТК: 

  
1

1 1
2 2 2 2 2

1 1

1

4k H Hj j

m m

V V F F

k k

m m h m m


 



 

     ,   (9) 

където 
H j

Fm   и  
1H j

Fm


 се определят по формула (7). 

В т. 2.3 са приведени резултатите от изследване на точността на ключови 
криви, съставени въз основа на нерегулярен ЦМТ, получен от хидрографска снимка 
на дъното на язовирната чаша и геодезическа снимка на бреговата зона до кота 
НВВН.  

Изчисляването на залятите площи се извършва по формула (5), а оценката на 
тяхната точност – по формула (7), в която за 

pm  се приема точността на плановите 

определения от геодезическата и хидрографска снимка. 

За изчисляване на завирените обеми като най-подходящ се предлага т.нар. 
„метод на призмите“, тъй като за тяхното формиране се използват директно 
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измерените точки от релефа на язовирната чаша. Завиреният обем се изчислява 
като сума от обемите на телата, образувани при пресичане на топографската 
повърхнина на дъното с хоризонтална равнина с определена кота. В резултат на 
това пресичане се образуват три вида тела (фиг. 2), основни - неправилни 
триъгълни призми и допълнителни (при секущата линия) - неправилни триъгълни 
пирамиди и неправилни клинове. 

 

Фиг.  2 

Завиреният обем 
iHV  при определен воден стоеж iH се изчислява по следната 

формула: 

 
1 1 1

i

q pr

H k l m

k l m

V V V V
  

      , (10) 

където с kV , lV  и mV  са съответно обемите на неправилните призми, пирамиди и 

клинове. 

Аналогично на подхода при оценка на необходимата точност на ключовите 
криви и тук се предлага да се приложи законът на Гаус. В резултат на това средната 

квадратна грешка на завирения обем 
Hi

Vm  се изразява като функция от средните 

квадратни грешки на всички елементарни обеми на телата, които го формират: 

        
2 2 2 2

1 1 1
H k l mi

q pr

V V V V

k l m

m m m m
  

         (11) 

В резултат на анализа на ЦМТ на редица язовири е установено, че броят на 
допълнителните тела е незначителен (от 2 до 12.8 % от общия брой) и влиянието на 
грешките им върху общия обем 

iHV  може да се пренебрегне. Вследствие на това 

формула (11) придобива вида: 

    
2 2

1
H ki

r

V V

k

m m


     (12) 

След прилагане на закона на Гаус върху формулата за обем на неправилна призма и 
заместването й в (12) се получава следната работна формула: 

          
22 22 2

1 1

ср
H ki k

r r
ср

V k S k h
k k

m h m S m
 

    ,   (13) 
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където: r  - брой на неправилните триъгълни призми; ср
kh

m - средната квадратна 

грешка на средната височина на една призма; 
kSm - средната квадратна грешка на 

определяне на площта kS  на един триъгълник от TIN повърхнината. 

При наличие на резултати от извършено заснимане (TIN модел, точност на 
плановите определения, точност на заснимане на дънния релеф), формулата може 
да се използва за оценка на точността на изведените завирени обеми за дадена 
язовирна акватория. 

Известно е, че хидрографската снимка с еднолъчев ехолот се извършва по 
линиите на основни, допълнителни и контролни галсове /фиг. 3/. Контролните 
галсове служат за оценка на точността на хидрографската снимка и се проектират 
приблизително перпендикулярно на основните и допълнителните. 

 

 

Фиг.  3 

За оценка на точността на хидрографската снимка в специализираната 
литература и нормативна уредба [16, 32, 51] се препоръчва определянето на 
средната квадратна грешка на измерена дълбочина в точките на пресичане между 
основни и контролни галсове. Така направената оценка представя точността на 
снимката само по линиите на галсовете, но не и в междугалсовите пространства. 

Поради тази причина за оценка на точността на заснимане на релефа по 
цялата акватория тук се предлага следния алгоритъм: 

 Изчисляване на координатите на подробните точки / , ,K K K

р р рX Y H  / от 

измерванията по контролния галс /фиг.  3/; 



9 
 

 Интерполиране на котите ЦМ

PH на подробните точки от контролния галс от 

съответните триъгълници от ЦМ на релефа на язовирната чаша, например -
ка i,j,k /фиг.  3/; 

 Изчисляване на разликите: 

 K ЦМ

р р рH H H     (14) 

 Изчисляване на средните квадратни грешки на заснимане на релефа по 
формулата на Бесел за всяка контролна група: 

 

2

1

1

n

р

р

h

H

m
n









 , (15) 

където: hm  - средна квадратна грешка на заснимане на дънния релеф; n – брой 

точки от контролната група. 

Следва да се отбележи, че оценката на точността на дънния релеф с помощта 
на изложения алгоритъм е много по-надеждна от съответната оценка на релефа при 
топографска снимка на сушата, тъй като броят на контролните точки при 
хидрографската снимка е многократно по-голям. Същият алгоритъм може да се 
използва и за оценка на точността на заснимане на дънния релеф с многолъчева 
ехолотна система. 

С цел илюстрация на изложения алгоритъм е направена оценка на точността 
на заснимане на дънния релеф и е определена точността на завирените обеми на 
язовир „Ясна поляна“ въз основа на хидрографска снимка, извършена през 2006г., 
при следните изходни данни: 

 метод на хидрографската снимка – промер с еднолъчев ехолот; 
 средно междугалсово разстояние – 32m;  
 максимално разстояние между подробните точки по галса 10m; 
 триъгълници от TIN повърхнината – 13 854 броя; 
 средна площ на триъгълник – 160m2; 
 точност на плановите определения – 0.05m; 
 контролни групи – 5 бр. 

В таблица 1 са дадени резултатите от оценката на точността по контролни групи.  

Таблица  1 

контролна 
група № 

площ, [km2] 

Средна квадратна 
грешка на 
измерена 

дълбочина zm ,  [m] 

Средна квадратна 
грешка на заснимане на 

релефа hm , [m] 

1 0.142 0.11 0.57 

2 0.102 0.12 0.89 

3 0.389 0.11 0.34 

4 0.171 0.06 0.21 

5 0.110 0.08 0.42 
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Средните квадратни грешки на измерени дълбочини са определени в 
пресечните точки на контролните и основни групи по методиката препоръчвана в 
нормативната уредба. Средните квадратни грешки на заснимане на релефа са 
изчислени по предложения по-горе алгоритъм. От сравнението между стойностите 
на средните квадратни грешки определени по двата начина се вижда, че оценката 
чрез грешка в измерена дълбочина е силно завишена /от 3 до 7 пъти/ и не би 
следвало да се използва за оценка на точността на заснимане на релефа.  

Средната квадратна грешка на заснимане на релефа за цялата акватория е 
0.48m и е определена като средно тежестно от стойностите на mh, с тежести 
съответната площ на контролните групи. Средната квадратна грешка на завирения 
обем за кота НВВН е 9151m3 или 0.03% от общия обем на водохранилището.  

За нуждите на предварителната оценка на точността на измерванията, 
формула (13) е опростена така,  че за нейното прилагане да се използват само данни 
от проекта за заснимане и техническия паспорт на водохранилището: проектни 
стойности на междугалсовите разстояния; допустими разстояния между подробните 
точки по галсовете; завирения обем, залятата площ и периметъра на кота НВВН, 

както и средната дълбочина на водохранилището срh  : 

    
22

2 2 2

H cpi
V cp S hm r h m rS m      (16) 

Ако за формула (16) се приеме принципът на равните влияния се получават 
следните изрази за средна квадратна грешка на заснимане на дънния релеф и 
средна квадратна грешка в площта на един триъгълник от TIN-повърхнината: 

 
2

Hi

cp

V

h

m
m

S r
     (17) 

2

Hi
V

S

cp

m
m

h r
                                                         (18) 

От формула (18) и известната формула за средна квадратна грешка в определяне на 
площ по формулата на Гаус е изведена грешката в плановите опрeделения на 
точките от върховете на триъгълниците: 

2 2

1, 1 1, 1

1 1

2 22 2

2

Hi
VS

p
n n

i i cp i i

i i

mm
m

D h r D   

 

 

 
  (19) 

Ако във формули (17) и (19) средната квадратна грешка в завирения обем се замести 
с нейната допустима стойност се получават формули за допустимите грешки на 
заснимане на дънния релеф и допустимите грешки в плановите определения на 
точките, необходими за нуждите на предварителната оценка на точността. 

Тук трябва да се отбележи, че ако при използване на принципа на равните 
влияния се получат трудно достижими на практика точности, то с цел обосновка на 
по-добро съотношение между тях и възможност за по-лесна реализация,  могат да се 
приложат и други принципи, например този на пренебрежимо малкото влияние 
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или принципът на обоснованите съотношения, известен от инженерната геодезия 
[9]. 

Глава 3 В трета глава е разгледан въпросът за избор на подходяща височинна 
система при съставяне на ключови криви. Известно е, че при решаване на 
геодезически задачи, свързани с водни течения и площи, би следвало да се работи в 
динамични височини. При проектирането и строителството на язовирите у нас  до 
сега са използвани Балтийската или Черноморската височинни системи. Тук 
възниква въпросът, възможно ли е при решаване на определени геодезически задачи 
при експлоатацията на водохранилищата (например при извеждане и актуализация 
на ключови криви и при изследване на наноси), да се използва височинната система, 
в която те са проектирани или трябва да бъде въведена динамична височинна 
система.  

От практическа гледна точка, изборът на височинна система се свежда до: 

•  дефиниране на критерий за точност на височинните определения в обхвата 
на акваторията; 

• определяне на разликата в превишенията между две максимално 
отдалечени точки на акваторията (например при язовирната стена и 
опашката на водохранилището), изчислени от нормални височини и 
съответно от динамични височини и сравнение с избрания критерий за 
точност. 

Предложен е следният критерий при избор на височинна система за 
решаване на посочените геодезически задачи при експлоатация на 
водохранилищата: 

 
от

V
ND

m
V

t
      (20) 

където: 2,3t  e нормираната случайна величина; 

         NDV  - завиреният обем, заключен между реализациите на водната 

повърхност в двете височинни системи; 

           от

Vm   - точността на завирените обеми, вследствие грешка при отчитане на 

водното ниво по водомерното устройство ( Н    0.01m). 

В т.3.2 е изследвано влиянието на кривата на подпора /фиг. 4/ при 
определяне на завирените обеми.  

Анализирани са основни хидравлични формули за определяне на 
параметрите на подпора [2, 36, 50, 57,  59]. Въз основа на анализа на тези формули и 
направените с някои от тях експерименти е установено, че те са трудно приложими, 
поради неопределеност на някои от аргументите в тях, като коефициента на 
грапавина, средния разход за живо сечение и други. 
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Единственият надежден, 
макар и много трудоемък начин за 
изследване на  кривата на подпора е 
чрез прецизна геометрична 
нивелация. 

С цел установяване наличието 
на крива на подпора на акваторията 
на яз. Искър, по ръкава на р. 
Шипочанска е направена прецизна 
геометрична нивелация II клас с  

Фиг. 4            дължина на хода около 3km. В 
резултат на проведения експеримент е установена разлика във височините на 
водното ниво между крайните точки на изследвания участък 18mm, което 
недвусмислено показва наличието на подпор на водната повърхност. 

За язовири, при които е практически невъзможно използването на 
геометрична нивелация, за локализиране кривата на подпора е предложен по-бърз 
метод – методът на GPS нивелацията. За оценка на пригодността на метода за 
установяване на крива на подпора е направен експеримент на яз. Ясна поляна през 
2014г. С помощта на кинематични GPS определения, реализирани със собствена 
перманентна станция е измерен надлъжен профил от опашката до язовирната 
стена, при точност на единичните височинни определения в интервал от 0.5 - 4.0cm. 
Флуктуациите на височинните определения /бялата линия – фиг. 5/, са 
филтрирани с нискочестотен математичен филтър с период равен на удвоения 
среден период на шумовата компонента. Изчертани са съвместените графики на 
надлъжния профил преди и след математическата обработка/фиг. 5/.  

 

Фиг.  5 
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От надлъжния профил, изчертан в елипсоидни височини (червената линия на 
фиг. 5) се установява подпор при опашката с големина около 18 cm, а при стената 
2.5cm.  

С цел установяване на действителната стойност на подпора е направена  
трансформация от елипсоидни височини в EVRS. Построеният въз основа на 
трансформираните височини надлъжен профил (синята линия от фиг. 5) е 
съвместен с профила в елипсоидни височини. Независимо от недостатъчната 

точност на трансформацията / 5cm / недвусмислено се установява подпор - 

6h cm   при опашката на водохранилището и при стената - 2h cm  . 

Вследствие на получените резултати може да се направи изводът, че методът 
на GPS нивелацията е подходящ за приблизително определяне на височината на 
подпора. 

По-висока точност при определяне на кривата на подпора, макар и в 
ограничен брой точки от нея може да се постигне, чрез обработка на кинематичните 
GPS определения, извършени по време на измерване на наносните профили, тъй 
като за целта се използват стотици определения на една и съща величина – водното 
ниво в съответния профил. На фиг. 5 с жълта линия е показан надлъжният профил 
на водната повърхност, определен от пресечните му точки с наносните профили. 
Също така за постигане на по-висока точност е необходима и по-прецизна 
височинна трансформация. 

За оценка на влиянието на кривата на подпора върху завирените обеми е 

предложен критерий (21), съобразен с допустимата им точност на определяне доп

Vm  : 

 
доп

V
подпор

m
V

t
   ,   (21) 

където: 2,3t   e нормираната случайна величина; 
подпорV  - завиреният обем, 

заключен между действителната водна повърхност и хоризонталната равнина, с 
височина водния стоеж при водомерния пост на водохранилището, изчислени при 
НВРВН. 

Глава 4 Въз основа на анализа на редица литературни източници е направен кратък 
обзор на методите за определяне на наносни отложения в язовирните акватории. 
Направен е изводът, че методът за определяне на наноси по хидроложки данни, 
поради ниската си точност може да се използва само във фаза предварителни 
проучвания при проектиране на водохранилища. Основният начин за определяне 
на наноси, който дава надеждни резултати е с използване на геодезически и 
хидрографски измервания, реализирани чрез площна хидрографска снимка или 
метода на „наносните профили“. 

Въпросът за изследване на наноси чрез геодезически и хидрографски 
измервания е разгледан в сравнително малко литературни източници, основно на 
английски език [26, 43, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 60]. В изброените източници методите 
за изследване на наноси са описани най-общо без подробности от методологично 
естество, при това без какъвто и да било анализ или сведения относно точността на 
определяне на наносните количества.  
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За определяне на наносите в речните и язовирни акватории в България е 
приет методът на профилите. В наредбата за използване на повърхностните води 
[27] е регламентиран начинът за приложението му, дефинирани са изискванията 
относно разстоянията между профилите и начина на изчисление на наносните 
количества, но не са поставени изисквания за точност на измерванията.  

През 1972г. в предприятие „Язовири и каскади“ е изработена единствената у 
нас инструкция [12], регламентираща инструментариума и методиката за 
определяне на наноси в язовирни акватории. Независимо от факта, че 
препоръчваните методи и инструменти са вече остарели, то основният принцип 
положен в тази инструкция е актуален и до сега, но се реализира със съвременна 
измерителна и изчислителна техника [31].  

От анализа на начините за изследване на наноси и тяхната практическа 
реализация в чужбина и у нас е направен изводът, че не съществуват строги 
изисквания относно: 

 начина на изследване и необходимата точност за определяне на наносните 
количества; 

 периодичността на изследване и връзката й с точността на определяне на 
завирените обеми и наносни количества. 

Поради тази причина, горните въпроси са обект на изследване от автора в 
настоящата глава. 

Накратко е разгледан начинът на наносните профили, като официално приет 
метод за изследване на наноси във водохранилищата у нас. Измерванията за 
определяне на наноси чрез геодезически и хидрографски измервания се извършват 
по линията на предварително стабилизирани и сигнализирани напречни профили, 
като те се разполагат на места, където се очакват характерни промени в наносния 
режим /фиг.  6/. 

 

Фиг. 6 
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Принципът на определяне на наноси е следният: 

 извършване на начално /нулево/ измерване на профилите и определяне на 

площите 0

jF , заключени между линията на дъното и хоризонтална права с 

височина, равна на кота преливник (фиг.  7) 

 

Фиг.  7 

 провеждане на текущи измервания /цикли/ през определен период от време 

и изчисления на натрупаните наноси. 

Обикновено натрупаните наноси се определят между текущия и нулевия 
цикъл на измерване, но за  целите на по-подробно изследване на параметрите на 
наносния режим допълнително се определят обемите наноси и скоростта на 
натрупване между текущия и предходния цикъл на измерване. Формулите от  
следващото изложение се отнасят за обработка на последователни цикли 
измервания. 

Изчисленията се извършват в следния ред: 

 изчисляване на площите на профилите от текущия и предходния цикъл 

измервания i

jF  и 1i

jF   ; 

 изчисляване на наносната площ като разлика от площите в двата 

последователни цикъла измервания , 1 1i i i i

j j jF F F      /фиг.  8/; 
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Фиг.  8 

 изчисляване на обема наноси по метода на напречните профили. 

 
, 1 , 1

1

, 1 , 1

1 12

i i i ik k
j j

N j j j j

j j

F F
V S V

 



 

 

   
    

 
      (22) 

, 1 , 1

1

, 1 , 1 , 1
2

i i i i

j j

j j j j ср j j

F F
V S F S

 



  

   
     

                                       

(23) 

където:
 , 1j jS   - разстоянията между съседните профили j и j+1; , 1i i

jF  , , 1

1

i i

jF 

  - 

наносните площи за съответните профили;  , 1 , 1

1 / 2i i i i

ср j jF F F 

     - средна наносна 

площ; к - брой профили. 

Оценката на точността при изследване на наноси е изследвана в два аспекта: 

 Оценка на точността на обемите наноси, в резултат на извършени 
измервания; 

 Предварителна оценка на точността на определяне на наносите с цел 
обосновка на точността на измерванията.  

В резултат на прилагане на закона на Гаус върху формулата за изчисляване на 
обема натрупани наноси (22) е изведена средната квадратна грешка при определяне 
на наносния обем:   

, 1

2 2 2 2

, 1

1 1
N j j ср

k k

V V j jF
j j

m m m S
 

 

                                                        (24) 

В горната формула разстоянията между профилите се приемат за безгрешни, 
тъй като те са определени еднократно след полагане на профилите и са дадени в 
схемата им на разположение. 
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За средните квадратни грешки на осреднените наносните площи 
.срFm
 и 

средните квадратни грешки на наносните площи , 1i i
jF

m 
за кой да е профил j от 

горния израз са изведени формулите: 

  , 1 , 1
1

2 2 21

4
i i i i

ср j j
F F F

m m m 


  
    (25) 

 , 1 1

2 2 2
i i i i
j j jF F F

m m m 
    (26) 

Тъй като площите  i

jF   и 1i

jF     от горната формула са близки по стойност, може да се 

приеме, че те се определят с приблизително еднаква точност, т.е. 1i i
j j jF F F

m m m  , от 

където следва, че: 

 , 1 2i i
jj

FF
m m

   (27) 

Стойностите на 
jFm  във формула (27) се изчисляват по известната формула [1]: 

 2

1, 1

12 2j

n
p

F р р

р

m
m d  



  ,  (28) 

където: Pm  е грешката в положението на точките в равнината на наносния профил 

(фиг.  9); 

   1, 1P Pd  
 - разстоянието между подробните точки в същата равнина. 

 

Фиг. 9 

От същата фигура се вижда че грешката в положението на т. Р в равнината на 
профила зависи от грешките на разстоянието Dp и дълбочината zp: 

2 2 2

P PP D Zm m m                                                                  (29) 

където: PZ  e  дълбочината от кота преливник. 

За аргументите участващи във формула (29) са изведени следните изрази: 
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изм
P P

Z z
m m                                    (30) 

2P

P
D

m
m




   
 ,                                                                   (31) 

където: изм
pz

m  е средната квадратна грешка на измерена дълбочина; Pm   - средната 

квадратна грешка в плановото положение на точките от профила. 

За целите на предварителната оценка на точността се предлага използването 
на същия алгоритъм, като обосновката на точността се извършва итеративно с 
помощта на зададени точности на плановите и дълбочинни определения. 
Необходимите данни за оценката - геометрията на профилите и разстоянията 
между тях се извличат от топографската основа на проекта.  

Въпросът за честотата на определяне на наносите е разгледан в редица 
литературни източници [4, 43, 45, 54, 55, 60]. Изложените съображения за определяне 
на времевия интервал k /честотата/ при измерване на наноси са свързани с 
натрупаните наносни обеми, но не са обосновани от гледна точка на точността на 
измерванията за тяхното определяне. 

От прегледа на специализираната литература, както и на действащата у нас 
нормативна уредба, касаеща експлоатацията на хидротехнически съоръжения е 
установено, че въпросът за честотата и точността на определяне на наносите, както 
и тяхната взаимна връзка не е разгледан. 

Тук са приведени резултатите от изследванията на автора, свързани с 
обосновката на точността и честотата на измерване, въз основа на прогнозните и 
установените в резултат на измерванията действителни наносни количества. 

Точността на измерванията трябва да бъде обоснована предварително въз 

основа на точността 
N

доп

Vm , с която е необходимо да се определят съответните наносни 

количества NV . Съотношението между 
N

доп

Vm  и NV  трябва да е такова, че да може да се 

твърди с предварително зададена вероятност р, че получените стойности за NV  са 

действително наносни отложения, а не следствие на грешки от измерванията. Това 
изискване може да се изрази чрез неравенството: 

N

доп

N VV tm  ,                                   (32) 

където t е нормираната случайна величина, съответстваща на приета доверителна 
вероятност р. 

Предложен е начин за определяне на минимален времеви интервал k между 
последователни цикли измервания, въз основа на прогнозните и установените в 
резултат на измерванията действителни наносни количества: 

 min / Г

N Nk V V  ,    (33) 

 където k е минималния брой години, между последователни цикли измервания; 

     Г

NV   – прогнозно или действително наносно количество за период от 1 година; 
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      min

NV   – минималното наносно количество, което може да се определи със 

средна квадратна грешка 
NVm , получена по ф-ла (24) от предварителната оценка на 

точността на определяне на наноси, за конкретно водохранилище. 

Тук трябва да се отбележи, че преди започване на изследването на наноси на 
дадено водохранилище в горната формула се използват стойностите на прогнозните 
наноси. След извършване на два последователни цикъла измервания и определяне 
на действителните наносни количества, минималния период за тяхното изследване 
трябва да се определи отново, като във формула (33) прогнозното наносно 
количество за една година се замести с действителното.  

Глава 5 В пета глава от настоящата работа е изследвано влиянието на някои 
източници на систематични грешки върху точността на дълбочинните измервания. 
От прегледа на специализираната литература е установено, че за голяма част от тях 
са определени допустими стойности по основни класове хидрографски измервания,  
предназначени за навигационни цели [51, 61]. При инженерно-хидрографските 
проучвания на водохранилища условията са значително по-разнообразни и тежки, 
от където може да се предположи, че влиянието на тези систематични грешки ще 
бъде значително по-голямо. 

Предложена е формула за определяне на средната вертикална скорост на 
звука (СВСЗ) за всяка измерена дълбочина, чрез средно тежестно между стойностите 
на СВСЗ от най-близките хидроложки станции /фиг.  10/, с тежести реципрочната 
стойност на разстоянията  до тях:  

 
,

1

,

1

i

i

n
j

z i j

j

z n

i j

j

V p

V

p










 ,                                                                     (34) 

където: n – брой на хидроложките станции; 
( )

i

j

zV  - средната вертикална скорост на 

звука за дълбочина iz  , определена в хидроложка станция j ;
  ,i jp  - тежест; 

, ,1/i j i jp D

където 
,i jD  - разстоянието от точка 

„i“  до хидроложка станция j, взето 
в km; 

В случаите, когато от 
предварителни проучвания е 
установено, че има големи 
изменения на скоростта на звука 
през различните часове на деня се 
предлага формула, с която се 
извършва интерполиране по 
време: 

 
 

                                   Фиг. 10 
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V V

V V t t
t t

 
 

   


 , (35) 

където:  

i

j

zV  - СВСЗ интерполирана в станция j за дълбочина zi; kt   1 2kt t t   - 

момент на измерване на дълбочината в т.i, а 1 2,t t  - моментите на измерване на 

профилите на скоростта на звука в станции j=1,2.... В тези случаи при определяне на 

СВСЗ 
iz

V  за всяка измерена дълбочина, първоначално се извършва интерполирането 

по формула (35), след което получените стойности се заместват в формула (34).  

Препоръчва се същите формули да се използват и при обработка на 
контролните групи измервания, с цел въвеждане на плавно изменящи се корекции в 
измерените дълбочини, без подскоци в краищата на всяка контролирана основна 
група. 

При изследване на наноси се изисква висока точност на хидрографските 
измервания и съответно висока точност при определяне на СВСЗ. При използване 

на съвременни цифрови ехолоти с точност на измерване / 0.02%zm z   /SEESTAR, 

SEEDUCER PRO, Bruttour International Pty Ltd.; SonarMite, OHMEX Ltd. и други/ и 

прилагане на съотношението ( / ) ( / )V zm V m z  следва, че скоростта на звука трябва 

да се определя със средна квадратна грешка 0.3 m/s (допустима грешка 0.9m/s при 
доверителна вероятност 0,997). Това предполага детайлно познаване на 
пространствено-времевите изменения на скоростта на звука в района на наносните 
профили.  

Във връзка с това през септември 2014 г. на акваторията на язовир Ясна поляна 
са направени експерименти с цел изследване на измененията на скоростта на звука в 
следствие на локални краткотрайни метеорологични промени, както и влиянието 
им върху точността на дълбочинните измервания.  

Експериментите са проведени по линията на наносен профил №3, като за 
целта са измерени вертикалните профили на скоростта на звука в пет хидроложки 
станции (фиг. 11) с измерител на скоростта на звука Digibar S (Teledyne Odom 
Hydrographic), осигуряващ точност на измерване 0.2m/s. Измерванията в станция 3-
1 са проведени на 3 и 4 септември и дават представа за времевите изменения в СВСЗ 
в рамките на едно денонощие при кратък проливен дъжд между двете измервания.  
От сравнението на резултатите е установена разлика в скоростта на звука 1.6m/s за 
повърхностния слой и съответно 1.2m/s в диапазона от 20-тия до 28-мия метър. От 
тук може да се направи изводът, че  при настъпили подобни, макар и краткотрайни 
промени в хидроложките условия, измерените дълбочини трябва да се коригират с 
актуален за деня профил на СВСЗ. 
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Фиг.  11 

Измерванията в станции от 3-1 до 3-4 (означени с червен цвят на фиг. 11) са 
извършени  на 4-ти септември с цел установяване на промените във вертикалните 
профили на скоростта на звука в створа на наносния профил. Измерванията са 
проведени в рамките на 30min, със същия измерител. От сравнението на резултатите 
е установено, че разликите в стойностите на скоростта на звука са до 0.5 m/sec, с 
което се осигурява точност на измерените дълбочини от порядъка на 1cm. В 
конкретния случай е достатъчно използването на един профил на скоростта на 
звука, измерен в най-дълбоката част на наносния профил /речното русло/. При 
различия по-големи от 0.9m/sec в СВСЗ е целесъобразно използването на няколко 
профила и изчисляване на корекциите на СВСЗ чрез линейна интерполация между 
тях. 

Изследвано е влиянието на грешката от просядането на плавателния съд, 
която пряко влияе върху дълбочината на потапяне на ехолотната антена. 
Необходимата точност за определяне на просядането за различните класове 
хидрографски измервания е дефинирана в специализираната литература [51, 61] и е 

 0.1 3ft cm   за I, II и III клас измервания. Дълбочината на газене съгласно същия 

източник се определя с точност 0.1 ft   за трите класа измервания. 

Тези допустими норми се отнасят за навигационни цели и не могат да бъдат 
прилагани за нуждите на прецизни инженерно-хидрографски проучвания. 
Грешката при определянето на потапянето на ехолотната антена и просядането на 
плавателния съд има систематичен характер и влияе съществено при определянето 
на наноси на водохранилища. Съвместното влияние на тези две грешки е 
определено експериментално, при изчисляване на наносите на язовир „Ясна 
поляна“ за периода 2006 – 2014г. При допустима стойност 3cm на грешката от 
потапяне на антената и просядане на плавателния съд, наносното количество се 
променя от -5980м3 на +50414м3, като включително се променя знакът на 
изчислените обеми наноси. 

Тук е предложен метод за намаляване влиянието на грешките от потапяне на 
антената и просядане на плавателния съд, като за целта се определя директно 
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елипсоидната височина на излъчващата повърхност на ехолотната антена чрез 
GNSS определения в кинематичен режим.  

С нея и елипсоидната височина на водното ниво, измерена в линията на 
наносния профил по формула (36) се изчислява действителното потапяне на 
антената zp: 

. .

.

ел ел

p BH антz H H     (36) 

За изчисляването на котите на точките от наносните профили във височинната 
система, в която се изследват наносите се използва формулата:  

 .изм

i BH i pH H z z        (37) 

Котата на водното ниво ВНH  се определя от близкия до водната линия нивелачен 

репер с геометрична или тригонометрична нивелация, в същата точка, в която е 

определена и нейната елипсоидна кота .ел

ВНH . 

В т.5.3 от настоящата глава е изследвано влиянието на кривата на подпора 
върху точността на определяне на наносните площи, респективно наносните 
количества, при следните предпоставки: 

 Котите на реперите, определящи линията на наносните профили са 
определени преди завиряването на водохранилището, чрез геометрична 
нивелация; 

 Котите на реперите, определящи линиите на наносните профили са 
определени от водното ниво по линията на профилите, но отчетено по 
водомерното устройство при стената на водохранилището. 

В първия случай се предполага, че  площите на наносните профили са 
изчислени коректно в рамките на изискваната точност. В следващите цикли линията 
на дъното на съответните профили следва да се определя спрямо водното ниво 
измерено от прилежащите нивелачни репери, а не отчетено при водомерния пост 
при язовирната стена. 

Във втория случай, котите на реперите и точките по линията на профила 
съдържат систематични грешки, равни на големината на подпора, в момента на 
нулевото измерване. С цел елиминиране на тези систематични грешки, кота водно 
ниво в линията на наносния профил следва да се изчислява от котите на 
прилежащите репери, чрез геометрична или тригонометрична нивелация. Така 
определената кота водно ниво и респективно котите от дънната линия на наносния 
профил ще съдържат същата по стойност и знак систематична грешка, както при 
нулевото измерване, в следствие на което при изчисляването на наносните площи, 
влиянието на тази грешка ще се елиминира. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящата дисертация са представени резултати от изследванията на 
автора в областта на хидрографските измервания за инженерни цели. 

Подобни изследвания през последните десетилетия у нас не са провеждани. 
Актуалността на изследванията се определя от липсата на съвременна нормативна 
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уредба за извършване, контрол и приемане на инженерно-хидрографските 
дейности. 

Основната цел на изследванията е оценка на точността на най-масовите 
инженерно-хидрографски измервания при експлоатация на водохранилища, а 
именно при извеждане и обновяване на ключови криви и изследване на наноси. 

Основните научни резултати са обобщени в следните претенции за научни 
приноси: 

1. Изведени са формули за определяне на допустимата грешка на завирените обеми 
на водохранилища въз основа на допустимите отклонения на несвръзката в 
уравнението на водния баланс за денонощен, месечен и годишен интервал на 
дискретизация. 

2. Изведени са формули за оценка на точността на ключови криви на 
водохранилища изведени от топографска основа и криви, създадени въз основа на 
ЦМТ, получен от геодезическа и хидрографска снимка на релефа на язовирната 
чаша. 

3. Предложен е метод и е разработен алгоритъм за оценка на точността на 
заснимане на дънния релеф въз основа на ТIN модел на топографската повърхнина 
и измерванията от контролните галсове.  

4. Експериментално, чрез прецизна геометрична нивелация е установено наличието 
на крива на подпора на водната повърхност на водохранилища. Предложен е 
критерий за оценка на влиянието й върху точността на завирените обеми. 
Предложен е методът на GNSS нивелацията, като бърз метод за локализиране на 
кривата на подпора на водохранилища, където е невъзможно използването на 
геометрична нивелация.  

5. Изведени са формули за оценка на точността при определяне на наноси по 
метода на наносните профили. Предложен е начин за определяне на минималния 
времеви интервал между всеки два последователни  цикъла измервания  въз основа 
на прогнозните и измерените обеми наноси. 

6. Предложена е формула за изчисляване на средната вертикална скорост на звука в 
мястото на всяка измерена дълбочина, осигуряваща изчисляване на плавно 
изменящи се корекции по площта на акваториите.  Направени са препоръки 
относно избора на местата и времето за определяне на скоростта на звука при 
измерване на наноси. 

7. Предложена е технология на работа при измерване на наносни профили, 
позволяваща намаляване на влиянието на грешките от потапянето на ехолотната 
антена и просядането на плавателния съд и елиминиране на влиянието на кривата 
на подпора.   

Част от основните резултати от проведените изследвания са докладвани на 
следните научно-технически конференции: 

 Международна юбилейна научно-приложна конференция, УАСГ, София, 
2012; 
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 XXIII Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и 
професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”,София, 
7-8 ноември, 2013. 
Част от основните резултати от изследванията са представени в следните 

публикации:  

1. Костадинов Т., Д. Огнянов, Р. Анева, Геодезически работи при превенция от 
наводнения в потенциално опасни речни долини, Международна юбилейна 
научно-приложна конференция, УАСГ, 2012 

2. Костадинов Т., Р. Анева, Точност на ключови криви на водохранилища, 
изведени от съществуваща топографска основа, XXIII Международен 
симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната 
практика в геодезията и свързаните с нея области”,София,7-8 ноември, 2013 

3. Костадинов Т., Ив. Янков, Р. Анева, Софтуер за последваща обработка на 
хидрографски измервания, Годишник на Университета по архитуктура, 
строителство и геодезия – София, том XLIV, св. V, 2014 

4. Анева Р., Точност при определяне на наноси на водохранилища, Геомедия, 

2015 (приета за печат) 

4. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕТО НА АВТОРА В ОБЛАСТТА НА 
ИНЖЕНЕРНО-ХИДРОГРАФСКИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ 

1. Изследване на наносите на яз. Ясна поляна, 2004 г. 

2. Изследване на наносите на яз. Камчия, 2004г. 

3. Хидрографска снимка на яз. Ясна Поляна и извеждане на нови ключови 
криви, 2006г. 

4. Начално измерване на наносните профили на яз. Ясна поляна, 2006г. 

5. Хидрографска снимка на яз. Асеновец и извеждане на нови ключови криви, 
2008г. 

6. Начално измерване на наносните профили на яз. Асеновец, 2008г. 

7. Хидрографска снимка на езеро в кв. Искър, гр. София – 2008г. 

8. Изследване на експлоатационното и техническо състояние на язовири 
"Суходол", "Мрамор", "Сеславци" и "Мърчаево", 2009г. 

9. "Improving flood prevention and flood hazard awareness trough the development 
of a standardized aproach for small dams risk assessment and management based 
on European best practices and shared experience"(DAMSAFE), 2011-2013 

10. Портативна мултифункционална хидрографска система с радиоуправляем 
носител, Научно-изследователски проект на общо основание, договор 
БН138/12.05.2012г. 
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11. Проект №DIR-5113325-6-96 Дейности по устойчиво управление на поддържан 
резерват „Сребърна“ и резерват „Бели Лом“, оперативна програма „Околна 
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