
Първата лаборатория за хидравлични моделни изследвания в 
България е основана през 1949 г. 

Изграждането на първия физически модел датира от 4 февруари 1953 г. 
и обхваща преливните съоръжения на язовир „Беглика“. Сред първите 
изследвани обекти са облекчителните съоръжения на ВЕЦ „Стара 
Загора“, сифонната батерия на бент „Панчарево“, преливника на язовир 
„Росица“, „Баташкия водносилов път“ през 1954 г. 
С решение на Министерството на просветата и висшето образование от
1969 г. лабораторията се обособява в „Централна научноизследовател-
ска лаборатория за хидравлични изследвания“ (ЦНИЛХИ).
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ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Хидравлично моделиране
В своята над 70 годишна история в ЦНИЛХИ са проведени над 300 
физически моделни изследвания, научно-изследователски и приложни
разработки. В хидравличната лаборатория  са изследвани почти всички
значими хидротехнически съоръжения в страната, както и редица 
чуждестранни.

Първото числено моделно изследване на нестационарни 
процеси, извършено от колектива на ЦНИЛХИ, е проведено за 
р. Искър през 1976 г.

С развитието на изчислителната техника, числените моделни 
изследвания заемат все по-централно място в дейността на катедрата. С 
помощта на математически модели са изследвани редица проблеми от 
областта на:

Безнапорен тунел след преливника 
на яз. Квевотни, Норвегия

ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

катедра „Хидравлика и хидрология“
ЦНИЛХИ

ЧИСЛЕНИ МОДЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Обект на изследване са:

• преливници

• бързотоци

• хидротехнически тунели

• енергогасители

• основни изпускатели

• речни и морски съоръжения

• водовземания

• помпени станции

• пристанища

• напорни деривации

• морски брегоукрепителни и 
брегозащитни съоръжения,

• корекции на реки и др. 

Преливник на яз. Баня, Албания

Преливник на яз. Луда Яна, БългарияИзхвъргач след преливника на яз. 
Моглице, Албания

Разрушаване на язовирна стена –
разпределение на скоростите на 
течението

Разрушаване на язовирна стена –
максимални дълбочини и обхват на 
заливане

Разпределение на скоростите на течението 
в участък от р. Дунав при гр. Козлодуй

Еднодименсионален хидравличен 
модел на р. Марица в урбанизираната 
зона на гр. Пловдив

Изследване на хидравличния удар в 
напорен тръбопровод на помпена станция

Изследване на трансформация на 
вълнението в плитководната зона

Изследване на вълнови течения
• Хидравлика на открити течения  

- обхват на заливане и 
хидравлични параметри на 
течението при преминаване 
на високи вълни в речни 
легла

- разпространение на 
катастрофална вълна, 
предизвикана от 
разрушаване на язовирна 
стена

- хидравлична проводимост
на съоръжения – мостове, 
водостоци и др.

• Нестационарни процеси в 
напорни системи

• Седиментен транспорт

• Морска хидродинамика

Изследване на местна ерозия след ниско-
напорни хидротехнически съоръжения
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