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ABSTRACT 
In this article the research approaches and part of the results of a numerical model study 

of the wave field, the resulting currents, as well as the sediment transport/dynamics in the area 

of the fish port of Byala are presented. The aim of the study is to provide reliable data regarding 

the hydro- and lythodynamic conditions, as a basis for a detailed design for reconstruction and 

modernization of the fishing port. The calculations are carried out with the system for coastal 

modeling Sistema de Modelado Costero (SMC), which is developed by the E.T.S de Ingenieros 

de Caminos, Santander, Spain. 

 

Увод 

Поради състоянието на мониторинговата система за вълнението и теченията в нашата 

страна основен източник на данни на настоящия етап са климатичните станции където се 

извършват режимните наблюдения за вятъра и въз основа на тях се определят вълновите 

характеристики на границата на дълбоководието. При навлизане на вълнението в преходната 

зона и зоната на плитководието същото претърпява трансформация и достига до зоната на 

съоръженията и брега променяйки вектора на разпространение и стойностите на основните 

параметри. От друга страна вълнението става причина за пораждане на вторични ефекти като 

промяна на водните нива в бреговата зона, формиране на вълнови течения и задвижване на 

седиметите по морското дъно. 

Циркулацията на водните маси в крайбрежните морски зони е изключително сложно 

явление, обусловено от редица фактори, независими по своята същност и причина за 

възникване - като изменчивост на плътността на водата в дълбочина и план, ветрово и 

вълново въздействие, релеф на дъното и брегово очертание, природни и предизвикани 

явления със случаен характер. Очевидно е, че изучаването на закономерностите на явлението 

в определен район, следва да се основава на надеждни теоретични разработки и 

изчислителни модели съчетани с продължителни наблюдения и измервания на основните 

характеристики на циркулацията на водните маси.  

 

ВЪЛНОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Съгласно изискванията на Норми за натоварвания и въздействия върху ХТС от вълни, 

лед и плавателни съдове. С., КТСУ, 1989 (Чл.7. ал. 1, Таблица 1), които по същество 

представляват български превод на СНИП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на ГТС, 

1986г. за съоръжения с откостен профил изчислителна обезпеченост на височината на 

вълните в системата следва да се приеме 1%, а съгласно чл. 10. ал. 1 изчислителната 
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обезпеченост на скоростта на вятъра за морски хидротехнически съоръжения III клас се 

приема - 4% (1 път на 25г.). Режимните характеристики на вятъра са определени [2] по 

срочни (през 3 часа) наблюдения на скоростта и посоката на вятъра на ст.”Калиакра”. 

За дълбоководието за три посоки на разпространение на вълнението – североизточна с 

най-голяма повторяемост от всички случаи на вълнение и най-високи скорости на вятъра, и 

източна и югоизточна са определени параметрите на вълнение. 

 

Таблица 1. Параметри на вълнението в дълбоководието. 

Повторяе

мост 

североизток 

U Hср. H1% H5% H13% T L 

1 на 5 г 29 4.20 10.05 8.20 6.70 8.7 118  

1 на 25 г 34 4.55 10.90 8.85 7.30 9.0 126  

 изток 

1 на 5 г 25 3.80 9.10 7.40 6.05 8.40 110  

1 на 25 г 30 4.50 10.80 8.75 7.20 8.90 124  

 югоизток 

1 на 5 г 18 2.50 6.00 4.85 4.00 6.3 72  

1 на 25 г 20 2.80 6.70 45.45 4.50 7.2 81  

 

МАКСИМАЛНИ ВОДНИ НИВА 
Върху колебанията на морското ниво влияние оказват редица фактори с цикличен 

характер, такива с бавно и еднопосочно развитие и други със случаен характер. Последните 

най-често се отъждествяват с ветровия нагон и изключителни дълги вълни, породени от 

взрив или земетресение. Посочените в табл. 2 данни за максималното повишение или 

понижение от средното многогодишно водно ниво се основават на достатъчно дълга редица 

от наблюдения и следва да се приеме, че повишенията на водното ниво от причини със 

случаен характер са отчетени.  

Таблица 2. Екстремни водни нива. 

Повторяем

ост 
1 5 10 25 50 

h max cm 23.9 74.1 86.5 102.2 113.8  

h min cm -31.0 -48.7 -54.5 -62.2 -69.7  
 

ТЕЧЕНИЯ, МАКРО ЦИРКУЛАЦИЯ 

За изследвания район има провеждани изследвания за установяване на общите 

тенденции при поведението на наносния транспорт - Гергов (1998 г.) и Дачев, Чернева 

(1979г.). Вижда се, че преобладаващата посока на движение на наносите е север-юг.  
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Източник - Гергов (1998 г.) 

 
Източник: - Дачев, Чернева (1979г.) 

Фигура 1. Схема на на надлъжно-бреговия наносен пренос (Гергов 1998 г.). 
1 – разход на плаващите наноси; 2 – акумулативен бряг; 3 – абразионен бряг; 4 – предполагаеми места на  

акумулирани пясъчни банки; 5 – граници на участъците; 6 – номера на участъците. 

 

ЛИТОДИНАМИЧНИ УСЛОВИЯ 

Като цяло изследвания участък се характеризира с недостиг на пясъчен материал в 

бреговата зона, за което говори незначителната мощност на едрия, средния и дребния пясък 

и наличието на транзитни зони (пясъчниковата и мергелна банки).  Сравнително по-голяма 

мощност от 1–1,5 m e  установена за праховия дребен пясък, който практически не 

представлява интерес като плажообразуващ материал. От това следва, че в района на 

изследвания участък липсват естествени залежи на пясък, който би могъл да се използва за 

насипване на изкуствен плаж. Материалът, абразиран от клифовия бряг в изследвания 

участък се раздробява в прибойната зона и изнася в дълбочина с нормално сепариране на 

пясъчните фракции (от едър към прахово-дребен пясък). Средната едрина на пясъка, която е 

приета за математическото моделиране е d50=0,40 mm. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ 

Математическото моделиране на хидродинамичните и литодинамичните процеси в 

плитководието и в зоната на съоръженията е проведено с помощта на системата за 

моделиране на крайбрежната зона Sistema de Modelado Costero (SMC), която представлява 

съвкупност от методологии и математични модели, които дават възможност за изучаване на 

крабрежните процеси и оценка на промените в конфигурацията на подводния склон и брега 

вследствие на етествени природни явления или човешката дейност. В зависимост от 

конкретния проблем, който трябва да бъде решен, методологията дава възможност да бъдат 

дефинирани необходимите изследвания, техния пространствен и времеви обхват, както и 

конкретните инструменти и данни, които следва да бъдат използвани.  
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SMC представлява графичен интерфейс, който интегрира серия от числени модели 

чиято основна цел е осигуряване на числен инструмент в областта на бреговото и 

пристанищното инженерство. С помощта на SMC могат да се оперират различни числени 

модели за моделиране в кратковременен и дългосрочен план. Системата е предоставена за 

ползване на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София от E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Avda de los Castros, Santander, Spain. Същата съдържа пет 

фундаментални модула, фигура 2. 

 
Фигура 2. Аналитична схема на SMC. 

Програмата OLUCA - (GIOC-b, 2001), представлява нелинеен модел на дифракцията, 

който е базиран на представянето на вълнението по теорията на Стокс, като височината е 

известна до членовете от втори ред и включва корекция от трети ред за вълновата фазова 

скорост. Теоретичната основа на модела епредставена в Kirby(1983).  

Използва се уравнението на вълната при полегат наклон на дъното, Berkhoff  (1972): 
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Резултатите получени от програмата OLUCA се използват като входни данни за 

моделите на вълновите течения породени от обрушване на вълните COPLA и транспорт на 

наносите MOPLA. Двудименсионалният модел за теченията върху плажа се базира на 

уравненията на Навие-Стокс. Последните се интегрират по дълбочина и се усредняват по 

времето с мащаба на вълнението, като за начало на координатната система се приема 

средната водна повърхност. 

Програмата EROS (ерозия/седиментация) е част от интегралния модел на деформация 

на плажа и пясъчното дъно под въздействие на вълнението и вълновите течения (MOPLA). 

Моделът се основава на уравненията за движение на наносите в прибойната сона, както и 

промените на батиметрията свързани с пространствените промени на транспорта на 

седиментите. Моделът използва като входни данни резултатите от модела OLUCA и 

теченията изчислени с модела COPLA,както и данни за характеристиките на дънния 

материал. Тези модели са базирани на зависимости на физичните процеси, които сасягат 

плажа, като вълнението,вълновите течения, транспорта и промените набатиметрията. От 

взаимодействието между тях могат да се дефинират два вида модели: а. Модели на началната 

ерозия-отлагане (ESI); б. Модели на морфодинамичните деформации (MEM). 

Моделите ESI отчитат промените на батиметрията без да вземат предвид влиянието на 

промените на дъното върху хидродинамиката (вълнението и теченията) докато моделите 

MEM отчитат взаимодействието между промените на дъното и хидродинамичните условия. 
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С новата батиметрия се преизчисляват хидродинамичните условия и новите течения и 

транспорт. Този процес се повтаря до завършване на събитието, което се моделира. 

Моделът се основава на два подхода, които се различават съществено по своята 

същност Bailard (1981) и Soulsby (1997). 

На следващите фигури са показани трите изследвани варианта на конфигурация на 

оградните съоръжения на пристанището с илюстрация на получените резултати.  

   
Фигура 3 

   
 

  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изследвано е поведението на оградните съоръжения на пристанище Бяла за кратък 

мащаб на времето в часове (продължителност на един щорм). В настоящето изследване са 

калибрирани само моделите за вълнението, но не и моделите на теченията и транспорта 

поради липса на данни и невъзможността да се реализират натурни измервания в рамките на 

настоящето изследване. Предложената компановка на съоръженията дава възможност за 
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надеждна вълнова защита за изследваните посоки на вълнението – североизток, изток, 

югоизток. При вълнение от юг вълновата обстановка в акваторията на пристанището е по-

благоприятна при Варианти 1 и 2. По отношение вълновите течения, Варианти 2 и 3 са почти 

равностойни и притежават известни недостатъци по отношение на Вариант 1.  Вариант 1 е 

относително по-благоприятен и по отношение условията за отлагане на наноси във входната 

част на пристанището поради изместване на главата на източния мол навътре към морето. 

Поради своето естествено разположение, защитеност от северно и североизточно вълнение 

от нос Свети Атанас, преобладаващ пренос на наноси в южна посока, и наличието на плажна 

ивица на юг от него, при всички изследвани варианти пристанище Бяла е застрашено от 

отлагане на наноси при неговата входна част. С предложените проектни решения 

(удължаване на съществуващия вълнолом и изграждане на западен мол) ще се избегне 

навлизането на значителни количества наноси в акваторията на пристанището, но не може да 

се предотврати изцяло техното отлагане при входа. Следва да бъдат предвидени средства за 

периодично драгиране и поддръжка на входа на пристанището. 
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