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ABSTRACT 
The article present the results of a detailed hydraulic study of the river reach in the 

vicinity of an existing landslide at one of the left curves of river Iskar near Kunino village.  

Тwo different models are used for the calculations– 1-dimensional and 2-dimensional 

hydraulic models. The water levels and average flow velocities in the entire reach are obtained 

with the 1-D model. The 2-D model is used for evaluation of the velocity field and the tractive 

forces in the are of the landslide. 

Some of the main specifics of the different models are described. The obtained results are 

presented briefly and discussed.  

 

Увод 

Докладът представя техническо решение за укрепването на десния бряг на река Искър в 

района на съществуващо свлачище на един от левите завои на реката в близост до с.Кунино. 

Участъкът е с дължина около 800 м и се намира между водовземното съоръжение и 

изтичалото на МВЕЦ “Кунино”. За изпълнението на поставените задачи е извършено 

подробно хидравлично изследване, което да отчете въздействието на предприетите 

укрепителни мерки върху течението на реката и с чията помощ да бъдат оптимизирани 

параметрите на бъдещи брегоукрепителни мероприятия.  

 

Хидравлично изследване 

За максимално точно моделиране на хидравличната картина са ползвани два метода – 

еднодименсионално (1D) и двудименсионално (2D) моделиране. С помощта на 

еднодименсионалния модел е получена кривата на водната повърхност при преминаване на 

характерни водни количества. Чрез 2D модела са получени скоростните полета на течението 

и са определени с голяма точност множество параметри, включително и скоростите в 

близост до брегоукрепителните съоръжения, както и големината на тангенциалните 

напрежения. Въз основа на получените резултати са предложени адекватни конструктивни 

мерки, за да се избегне изравяне на дъното и бреговете на реката.  

Хидравличните изчисления са проведени за характерни водни количества с различни 

обезпечености, както следва – 1200 m
3
/s с обезпеченост 1%, 914 m

3
/s с обезпеченост 5%, като 

допълнително са изследвани още две водни количества - 500 m
3
/s и 300 m

3
/s. Проведени са и 

изчисления за по-малки водни количества, които обаче не са меродавни и поради тази 

причина на са представени в настоящия доклад. 



Science & Technologies 

 Volume IV, Number 4, 2014 

 Technical studies 165 

Еднодименсионален хидравличен модел 

За целите на еднодименсионалния модел са използвани 42 напречни профила. Във 

всеки един от профилите е получено положението на водната повърхност при преминаване 

на характерни водни количества.  

Хидравличните изчисления са реализирани с помощта на математическия модел HEC-

RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System) версия 4.1, разработен от корпуса 

на военните инженери на САЩ (U.S. Army Corps of Engineers). Възможностите и характерни 

особености на последния са описани долу. 

Този модел е продължение на модела HEC-2,  разработен в края на 60-те години на 20-

ти век в Центъра за хидроложки изследвания HEC (Hydrologic Engineering Center), който е 

съставна част от корпуса на военните инженери на САЩ (U.S. Army Corps of Engineers). От 

неговото създаване през 1964 моделът претърпява непрекъснато развитие и усъвършенстване 

за да се стигне до неговата последна версия от 2008 година, която носи названието HEC-RAS 

4.0. Същият е приложен при огромен брой подобни изследвания с цел определяне профилите 

на свободната водна повърхност в естествени и изкуствени водни течения, в условията на 

стационарен и нестационарен режим. Той се разпространява свободно в публичното 

пространство, което е едно от най-важните негови предимства и това заедно чисто 

техническите му качества и удобства го прави един от най-използваните в момента 

математически модели. 

HEC-RAS се базира на същите теоретични предпоставки, както неговия предшественик 

HEC-2. В него са интегрирани всички функции, но числителните схеми са нови, което 

значително подобрява възможностите за изчисление и устойчивостта на решението. Моделът 

функционира под Windows и притежава графичен интерфейс и отделен, независим архив за 

обмен на различните типове данни, което улеснява значително въвеждането и ревизирането 

на входните данните и получените резултати. 

При стационарен режим, какъвто е възприет в настоящето изследване, процесът на 

изчисление се основава на интерактивно решаване на еднодименсионалното уравнение на 

енергията (уравнението на Бернули) с помощта на метода на стандартната стъпка (Chaudry, 

1993). Основните възприети хипотези са: 

 Стационарно течение: няма промени на дълбочините и скоростите в дадено сечение с 

времето.  

 Плавно изменящо се течение: предполага се разпределение на налягането по 

хидростатичен закон.  

 Еднодименсионално движение: единствената компонента на скоростта е насочена по 

посока на течението.  

 Течението е с твърди неразмиваеми граници, което не позволява ерозиране или 

отлагане на наноси в речното легло (промени в напречните сечения). 

При горните хипотези уравнението на енергията между две сечения, S1 и S2 на едно 

еднодименсионално течение добива вида: 
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       e
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като за сечения 1 и 2 са използвани съответно следните означения: 

z: превишение на дъното на напречното сечение спрямо избрана равнина на сравнение. 

y: дълбочина на водата в напречното сечение. 

: коефициент на енергията, който отчита неравномерното разпределение на 

скоростите в напречното сечение. 

V: средна скорост на течението в напречното сечение. 

g: земно ускорение. 
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he: загуби на енергия между сечения 1 и 2. 

 

Загубите на енергия he, се определят от израза: 
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където: 

L: дължина на участъка. 

fS : наклон на триене в участъка. 

C: коефициент на загубите от разширение и контракция на сечението. 

 

Загубите на напор от триенето в един учстък от течението са същите, която биха се 

получили при равномерно движение със скорост и хидравличен радиус съответстващи на 

това сечение. Това допускане позволява да се приложи уравнението на Манинг (Шези) за 

равномерно движение при определяне на наклона на триене, откъдето се получава: 

 

 

1
2. fQ K S
  

където: 

Q: водно количество. 

K: пропускна характеристика: 

 


2
3

1
. hK A R

n  
където: 

n: коефициент на грапавина по Манинг. 

A: площ на напречното сечение. 

Rh: хидравличен радиус. 

 

Моделът дава възможност за изчисляване на редица хидравлични параметри на 

течението, като дълбочината на течението (котата на свободната водна повърхност), 

широчината на водното огледало, котата на енергийната линия, наклонът на триене, 

скоростта на течението, критичната дълбочина (котата на линията на критичните 

дълбочини), обема вода под изчисления профил и хидравличния режим, при който се 

придвижва водното течение във всяко изследвано сечение. 

На фиг. 1 е показан надлъжен профил по оста на реката, на който са изобразени 

профилите на водната повърхност при преминаване на различни водни количества - 1200 

m3/s, 914 m3/s, 500 m
3
/s и 300 m

3
/s.  
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Фиг. 1 Надлъжен профил с нанесени водни нива при преминаване на  

характерните водни количества – 1200 m
3
/s, 914 m

3
/s, 500 m

3
/s и 300 m

3
/s  

 

Двудименсионален хидравличен модел 

За построяването на двудименсионалния модел е използвана повърхнина на терена 

(фиг. 2 и фиг. 3), получена от подробната геодезическа снимка, обхващаща целия изследван 

участък заедно с разливната тераса по левия бряг. При построяването на повърхнината са 

взети под внимание и брегоукрепителните мерки и проектираните насочващи течението 

буни. 

  

Фиг. 2 Дигигален модел на терена и изчислителна 

мрежа 

Фиг. 3  Дигитален модел на терена и 

изчислителна мрежа - аксонометрия 

Двудименсионалните хидравлични изчисления са извършени с помощта на програмата 

SRH-2D - двудименсионален (2D) хидравличен модел с възможност за изчисляване на 

хидродинамични процеси, седиментен транспорт и др.  

SRH-2D решава двудименсионалните динамични вълнови уравнения, т.е. усреднените 

по дълбочина уравнения на Сен Венан. Моделът използва гъвкава мрежа, която може да 

съдържа елементи с произволна форма. Програмата използва мощни числени схеми за 

решаване на уравненията, базирани на метода на крайните обеми и вземайки предвид 

намокрянето и осушаването на елементите. Това прави моделът стабилен, а резултатите дава 

могат да се приемат за достоверни.  

Моделът може да се използва за решаването на множество хидравлични проблеми, 

някои от които са: 

 Изчисляване на течения в един или повече потоци, включващи основен канал, 

заливни тераси и др.  

 Изчисляване на заливане при всякакви терени;  
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 Изчисляване на течения около различни конструкции – мостови опори, мостови 

устои, подпорни стени, преливници, отбивни язове, буни, острови и др.  

 Изчисляване на преливане над диги и брегоукрепителни съоръжения. 

Част от резултатите, получени от симулацията на протичане на специфичните водни 

количества, са показани в графичен вид по-долу.  

 
 

Фиг. 4 Скоростно поле в района на буните и 

свлачището при протичане на Q=1200 (m
3
/s). 

Фиг. 5 Разпределение на скоростите в района на 

укрепването (свлачището е от ляво) 

 

На фиг. 4 се вижда картина на скоростното поле при протичане на водно количество 

1200 m
3
/s, на която с цвят е показана големината на скоростта, а с вектори е указана 

големината и посоката и. 

По идентичен начин са получени скоростните полета при протичане на всички 

характерни водни количества. За по-добра прегледност на резултатите, разпределението на 

скоростите е представено в напречен профил в района на свлачището на фиг. 5 

Както се вижда на фиг. 5, максималните скорости в района на свлачището се получават 

не при преминаването на максимално водно количество, а при преминаването на 300 m
3
/s, 

тъй като тогава основното течение е в речното корито. При по-големите водни количества се 

наблюдава разливане в речната тераса и изместване на максималните скорости към другия 

бряг. Въз основа на тези изчислени скорости са предвидени конструктивни мероприятия за 

укрепване на речното дъно и които са описани подробно в следващите точки. 

 

Заключение 

Решаването на подобен род задачи изисква комплексен подход и познаване на 

хидродинамичните условия в реката. За тази цел изключително полезни са математичните 

модели, с чиято помощ може с висока степен на достоверност и точност да бъде определена 

хидродинамичната картина на течението в зоната на съоръженията, вкл. водни нива, вектори 

на скоростното поле и др. Не винаги най-неблагоприятните условия съответстват на 

максималните водни количества. Използването на тези инструменти дава възможност за 

цялостно изследване на съоръженията в един много широк диапазон на протичащите 

явления. Настоящият пример показва, че най-високите скорости и респ. дънни тангенциални 

напрежения в зоната на съоръженията се получават при водно количество 300 m
3
/s, което 

протича при нормални експлоатационни условия и е значително по-малко от 

оразмерителното водно количество съгласно нормативните изисквания – Q1% = 1200 m
3
/s.  
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