


Въведение 
Настоящата хидроложка разработка  представя съпоставка на резултатите и 

оценка на отклоненията на размера на максималния отток с различна 

обезпеченост определен чрез прилагането на  генетични  модели в условия 

на липса на хидрометрична информация и чрез прилагане на методите на 

математическата статистика при наличие на достатъчна информация. 

Изчислителните процедури са проведени за конкретен водосбор и отнесени 

към  един и същи створ.  

 

Обекта на изследването е водосбор от горното течение на р. Марица, като за 

затварящ створ на водосбора е приет створа на  съществуващата ХМС  

71650/231 – с. Радуил на НИМХ. 

Ползваният ред от хидрологична информация от съществуващата ХМС е с 

достатъчна дължина и удовлетворява всички статистически проверки.    

 

Разработката е изготвена при условията на спазени действащи наредби, 

отраслови нормали, инструкции и ръководства в областта на инженерната 

хидрология, а  необходимите основни хидроложки параметри на 

максималния отток са определени като максимални водни количества с 

обезпечености  р  -  5%, 1% и 0.1%.  



Хидрографските характеристики на водосбора на р. Марица до 

изследвания створ – ХМС 71650/231, представени в таблица 1 са 

определени чрез прилагане възможностите на Географските 

информационни системи и приложението на модела HEC geoHMS, 

разработен от корпуса на военните инженери на САЩ. 

Определяне на хидрографските характеристики на водосбора 

на р. Марица до створ – ХМС  71650/231 – с. Радуил  

створ   

Принадле-

жност към 

водосборна 

група 

Площ 

водосборе

н басейн 

Средна 

надм. 

височина 

Дължина 

на речно 

легло 

Максимална 

кота басейн 

Минимална 

кота створ 

Среден 

наклон на 

басейна 

     А Н L Zmax Zmin Ir 

    km2 m km m m ‰ 

ХМС 321 “планински” 96.7 1016 29.7 2925 818 70,95 

Таблица 1 



Фигура 1 



Хидроложка изученост  

 Изследвания водосбор е част от горната, типично планинска 

част от водосбора на р. Марица. 

 В този участък от реката има устроена хидрометрична 

станция от Националната опорна мониторингова система на НИМХ  

-  станция 71650/231 на  р. Марица при с. Радуил.  Станцията е 

открита през 1946 г. и преместена на сегашното и място през 1960 г. 

 Преместването на станцията на около 100 m по-надолу по 

течението, като промяната в кота „0“ на рейката е 0.15 m.    

 При това преместване няма промяна в орохидрографските 

характеристики на водосбора отнесени към створ ХМС, което не 

създава и предпоставка за  нарушаване  условията за наблюдение 

и измерване на оттока и в двата периода.  

 В таблицата по-долу са представени орохидрографските 

характеристики на хидрометрична станция ХМС  71650/231:    



Определяне на характеристики на максималния отток за 

изследвания створ - ХМС  71650/231 при с. Радуил при наличие на 

хидрометрична информация  

 Изчислителните процедури за определя на максималните водни 

количества за створ ХМС  71650/231, при условията на наличие на 

данни са базирани на редица от хидроложки измервания на 

абсолютните годишни максимуми за период от 1947 г. до 2015 г. 

 Изчисляването на максималните оразмерителни водни 

количества към изследвания створ, с изискващата се обезпеченост е 

извършена в следната методична последователност:  

 - Съставяне на  хидрологичен ред от годишните максимални водни 

количества за хидрометрична станция 71650/231; 

 - Привеждане на съставения хидроложки ред към период с 

наблюдения 1947 –2015 г.; 

 - Изследване  представителността на хидроложкия ред; 

 - Изчисляване на статистическите параметри на хидроложкия ред при 

обоснована апроксимация на емпиричната крива на разпределение с 

подходящ теоретичен модел към створ ХМС; 

 - Определяне на максималните оразмерителни водни количества със 

съответната обезпеченост към изследвания створ. 



Апроксимация на емпиричната крива на разпределение на реда от 

хидрологични данни набирани при ХМС 71650/231с теоретичен 

модел 

Техниката на апроксимация и 

последващи изчисления е извършена 

чрез Програмен продукт „HYFRAN 

PLUS”. 

Теоретична крива на обезпеченост за ХМС 

71650/231 

P % 0.1 1 5 10 20 50 

Qp 

m3/s 87.8 62.7 44.4 36.2 27.6 15.5 

Величини  
Qp  Cv Cs 

m3/s - - 

Стойност 18,3 0,733 1,47 

Статистически параметри 

Мак. Водни количества с характерна 

 обезпеченост 



Определяне на характеристики на максималния отток за 

изследвания створ – ХМС  71650/231 с. Радуил при липса на 

хидрометрична информация  

 Изчислителната процедура за определяне на максималните 

водни количества с характерна обезпеченост при липса на преки 

наблюдения и измервания се основава на генетически обоснован 

модел, при условия на наличието на малки водосбори.  

 При прилагането на модела за определянето на максималното 

водно количество с характерна обезпеченост се извършва чрез 

използване на формулата на пределната интензивност и на 

редукционните параметри на дъждовете от малки водосбори, какъвто 

в случая е водосбора предмет на настоящото изследване.  

 Определянето на оразмерителният максимален отток с 

желаната обезпеченост към изследвания створ, в случая е 

определено чрез формиращия го валеж при наличие на данни за 

местоположението на створа, големината, формата и регулиращата 

способност на водосборния басейн, почвогрунтовото и русловото 

регулиране, наклона и други характеристики на водосбора. 



Емпиричната  формула, ползвана от генетичния модел за определяне   

на максималното  водно количество Qp с характерна обезпеченост р% 

се дава от израза: 



Определяне на денонощният максимален слой на дъжда Нр с 

обезпеченост р = 0.1%; 1 %; 5 % 

 Средно многогодишната стойност на денонощния максимум на 

интензивните дъждове е определена на базата на разработки на 

Националния Институт по Метеорология и Хидрология за 

разглеждания район. 

 Максималните стойности на денонощните валежи, ползвани 

при изчисленията са отчетени от районните зависимости представени 

в „Методическо ръководство за определяне характеристиките на 

максималния отток на реките в България”, за XVIII-ти район от 

„Райони за денонощния максимум на дъжда”. В зависимост от 

надморската височини на водосбора на изследвания створ е 

определена  средната стойност на денонощната максимална валежна 

височина: 

 

Hср мах. многогод.   = 52.49  (mm ) 



Денонощният максимален слой на дъжда Нр към створа с 

обезпечености р = 0.1%; 1 %; 5 % е определен на база на 

районираното представяне в методиката. Изследвания водосбор 

принадлежи към XVIII-ти район на  денонощен максимум на дъжда. 

Изчислените средни многогодишни стойности на денонощния 

максимум на дъжда Hср мах. многогод. при разчетни относителни 

квантили  

p

p

 . 

H
K

ср мах многогодH
за  водосбора са представени в таблица 2. 

Створ 
Hp 0.1% 

mm 

Hp 1% 

mm 

Hp 5% 

mm 

Мост 169.5 121.8 91.3 

таблица 2 



Условния отточен коефициент, който се явява функция на 

почвогрунтовата и русловата регулираща способности на басейна е 

определен и верифициран от теренни наблюдения върху почвената 

структура и растителността на водосбора.  

 

За представяне на почвената структура и растителността на 

водосбора е използван „Почвеният атлас“ на РБ. На основата на него 

са генерирани тематични карти за изследвания район. Представени 

на фигура 2 и 3. 

Река створ φр = 0,1 % φр = 1 % φр = 5 % 

Марица 
ХМС 

231 
0.202 0.198 0.195 

Приетите изчислителни стойности за естествената регулираща 

способност на водосборния басейн е група 2.4 за която отточните 

коефициенти  имат следните стойности:       
Таблица 3 



фигура 2 



фигура 3 



Определяне на условната средна скорост на дотичане на водата 

по руслото  пU

1 1

9 3. .п pU I F

пU - условна средна скорост на дотичане на водата по руслото за 

планински реки; 

β -  характеристика на речното легло определяща степента на 

проводимост 

 

I    - среден наклон на водосбора  в [‰]; 

 

Fp – параметър на условния отточен обем; 



 Проведените изчислителни процедури за определянето на 

максималните водни количества с различни обезпечености 

формиращи се в изследвания водосбор към ХМС 231 на р. 

Марица, при прилагането на модела дават следните резултати: 

Пункт 
A 

[km2] 

Havr. 

[m] 

Q 0.1% 

[m3/s] 

Q1% 

[m3/s] 

Q5% 

[m3/s] 

ХМС 231 96,7 1016 89 64 45 

 Таблица 4 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Съпоставка на резултатите и оценка на отклоненията на размера на 

максималния отток с различна обезпеченост определен чрез 

прилагането на  генетични  модели в условия на липса на 

хидрометрична информация и чрез прилагане на методите на 

математическата статистика при наличие на достатъчна информация 

дава основание за следните заключения: 

Пункт Метод  
A 

[km2] 

Q 0.1 

[m3/s.km2] 

Q1 

[m3/s.km2] 

Q5 

[m3/s.km2] 

 Марица 

ХМС  

Генетичен 

модел 
96.7 89 64 45 

  Марица 

ХМС 

Статистически  

модел  
96.7 88 63 44 



 

1. Получените резултати по двата приложени метода за определяне   

на максималните водни количества с характерна обезпеченост за 

конкретен створ от изследван водосбор, при идентични негови  

характеристики и условия за формиране на оттока са с 

отклонение по-малко от 5%. 

 

2. Проведените изчислителни процедури за определяне на 

максималните водни количества с характерна обезпеченост чрез 

прилагане на методите на математическата статистика /в условия 

на наличие на хидрологична информация/ са върху хидроложки 

ред с дължина 69 члена – период от 1947 до 2015 г. 

Изследването на реда спрямо неговата представителност го 

определят напълно представителен за съвкупността към която 

принадлежи, а от там и получените резултати са с достатъчна за 

практическо прилагане точност. 

 

 



3.  Приложеният като алтернативен вариант генетически метод за 

определяне на  максималните водни количества с характерна 

обезпеченост, представен детайлно като изчислителна процедура  в 

„Методическо ръководство за определяне на характеристиките на 

максималния отток на реките в България“, представляващ в нормативно 

отношение Отраслова нормала е разработен на база хидрологична 

информация до 1977 г.  т.  е. извадка с дължина до 35 годишен период, 

представителността на която е значително по-ниска. 

 

4.  Отклонението на получените и по двата метода резултати за  

максималните водни количества с характерна обезпеченост е достатъчно 

малко за да се приеме, че резултатите и при двата са с достатъчна 

точност и представителност. 

 

5.  Независимо, че изведените зависимости на които е базиран 

генетичният модел, препоръчан в Методическото ръководство и към 

настоящия момент той за водосбори от планински тип, какъвто е 

изследвания,  е актуален, а получените чрез него резултати са 

представителни и могат  да се ползват в инженерната практика.  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


