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ABSTRACT 

 

One of the tasks with primal importance implemented in Directive 2007/60/ЕU 

considers the flood risk assessment and management. The preparation of reliable flood risk 

maps requires very precise hydraulic calculations. In this field the application of modern 

numerical models contribute considerably for solving such practical issues. 

The present article covers a brief overview of the most common numerical models for 

flood parameters assessment, including also description of their main advantages and 

respectively disadvantages. An example illustrating the capabilities of different models is 

presented. Some general conclusions regarding the their applicability for some particular 

cases are given as well. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Една от основните дейности, свързани с изпълнението на Директива 2007/60/ЕО, 

е изготвянето на карти на опасността и риска от наводнения. За точното изготвяне на 

тези карти е от изключителна важност да се направи прецизно хидравлично изследване. 

Числените хидравлични модели са широко навлезли в съвременната практика. В 

настоящата статия е направен кратък обзор на най-често използваните модели за 

определяне на параметрите на наводненията. Описани са техните предимства и 

недостатъци. Представен е пример, илюстриращ различните възможности на отделните 

типове модели, и са направени някои заключения относно пригодността им в 

определени случаи.  

 

 

1. Въведение 

За точното изготвяне на карти на опасността от наводнения е от изключителна 

важност да се направи прецизно хидравлично изследване. За целта трябва да се подбере 

подходящ хидравличен модел за всяка специфична задача. Този избор изисква 
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специално внимание и за съжаление често се пренебрегва от инженерите. Обикновено 

не може да се даде конкретен отговор на въпроса “как да се избере подходящ модел, 

така че решението на проблема да не е прекалено сложно, но в същото време да не е и 

прекалено грубо”. Често се ползват модели, с които проектантите са свикнали, като 

понякога се не се взимат предвид техни особености, които не позволяват коректно 

справяне с даден проблем.  

От друга страна се наблюдава и всеобщата заблуда, че колкото един модел е по-

сложен, толкова по-добри резултати ще даде, което ги прави предпочитани пред 

простите модели. Според учени, които са изследвали връзката между комплексността 

на моделите и тяхната работа (Snowling and Kramer (2001)), по-голямата комплексност 

не води обезателно до по-добра работа, особено що се касае до неточности и 

чувствителност на модела. 

Освен това работата на модела зависи не само от самия модел, а и от входните 

данни, както и от специалистът, който работи с него. Разбирането и опитът на 

специалиста с даден модел обикновено водят до по-добри резултати. 

Това прави още по-трудно установяването на еднозначна връзка между 

комплексността на модела и неговата добра работа. De Kok and Wind (2002) представят 

следната схематична връзка (Фиг. 1).  

 
Фиг. 1 Концептуална схематизация на връзката между комплексността на модела и 

неговата работа – De Kok and Wind (2002) 
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При представената схематизация се приема, че първоначално добрата работа на 

модела нараства пропорционално на неговата сложност. При увеличаването на 

комплексността, поради все по-голямата нужда от данни и привнасянето на 

допълнителни неточности, представянето на модела може да се влоши.  

Когато се намери балансът между желаното ниво на работа на модела, 

обозначено на фигурата като “Минимум за вземане на решения”, и комплексността на 

модела, може да се избере „по-подходящ” модел. Не случайно „по-подходящ” е 

поставено в кавички, тъй като тази връзка зависи от специалиста по моделиране и не 

може да бъде генерализирана. Както например се вижда от фигурата, един по-опитен 

специалист (Специалист В) може да получи по-добри резултати от по-прост модел в 

сравнение с по-неопитния Специлист А, като по-този начин направи Модел В по-

подходящ в даден случай. Освен това е трудно и да се дефинират необходимите 

изисквания, на които да отговаря модела, т.е. минимума резултати, които да се получат 

от него, позволяващи вземане на решение. Може да се ползва някой прост критерий, 

като напр. точността на модела. Обикновено обаче се ползват по-сложни критерии, 

включващи освен точността и цената на модела, необходимите входни данни, начините 

за представяне на резултатите, наличния интерфейс и, разбира се, бързината на модела. 

Тези трудности правят избора на модел само с помощта на подобна схематизация 

непрактичен.  

Друга всеобща заблуда е, че изборът на модел се бърка с избора на отделна 

софтуерна система или софтуерен пакет. Въпреки че съвременните пакети вече 

предлагат висока функционалност и не се налага започване на модела от нулата, 

изборът остава доста труден. Едната причина, както бе изтъкнато по-горе, е 

субективният фактор, който в зависимост от опита на специалиста с даден продукт 

може да се окаже решаващ. От друга страна съществуват множество продукти, които да 

предложат много близка функционалност и резултати. В днешно време въпросът 

относно хидравличните модели вече не е дали работят, а колко добре могат да се 

справят в определени условия.  

От казаното до тук може да се направи заключението, че няма общовалидни 

правила при избора на най-подходящ хидравличен модел за целите на картирането на 
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опасността от наводнения. Този факт налага детайлно познаване на спецификите на 

поставения проблем, както и детайлно познаване на иструмента за решаването му – 

хидравличния модел. Хидроинженерът трябва да има пълна яснота относно начина на 

работа на модела и неговите специфични особености. Само по този начин изборът на 

подходящ инструмент може да бъде обоснован и адекватен.  

 

2. Основни видове хидравлични модели, ползвани при картирането на 
опасността от наводнения 

В основата на всички компютърни симулационни модели стоят уравненията на 

Навие – Стокс за движение на несвиваема течност: 

2 2 2

x2 2 2

2 2 2

y2 2 2

2 2 2

2 2 2

u u u u p u u u
u v w g

t x y z x x y z

v v v v p v v v
u v w g

t x y z y x y z

w w w w p w w w
u v w g

t x y z z x y z

ρ µ ρ

ρ µ ρ

ρ µ ρ

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + + = − + + + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + + = − + + + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + + = − + + + +  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
z

 

където ρ  е плътността на течността, x, y и z са правоъгълни координати, t е 

времето, u, v и w са компонентите на скоростта по трите оси, p е налягането, µ  е 

вискозитетът, а g – земното ускорение. Въпреки че тези уравнения са валидни в почти 

всички случаи, изчислителни диктуват степента на детайлност на компютърните 

симулации. 3-дименсионалните хидравлични модели обикновено не са интересни при 

извършване на изчисления за цели речни участъци, тъй като параметрите на течението, 

които имат практически смисъл в този случай (посоката и големината на скоростите, 

дълбочините и обхвата на разпространени на водното течение), могат да бъдат 

получени и със значително по-простите 1-дименсионални и 2-дименсионални модели. 

 

2.1. Еднодименсионални хидравлични модели 
Най – широко разпространеният метод за решаване на хидравлични проблеми в 

момента е чрез еднодименсионално числено интегриране на диференциалните 
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уравнения на Сен – Венан. Уравненията са изведени въз основа на уравнението на 

непрекъснатостта: 

Q
0

t x

ω∂ ∂+ =
∂ ∂

  

и уравнението за запазване на количеството движение: 

( ) o f

Q h
uQ g i g i 0

t x x
ω ω∂ ∂ ∂ + + − + = ∂ ∂ ∂    

От тези две уравнения може да бъде получено уравнението на Сен – Венан за 

еднидименсионално движение: 

 

( )ω ω
ω

 ∂ ∂ ∂+ + − − = ∂ ∂ ∂ 

∂ ∂+ =
∂ ∂

2

0
0

0

f

Q Q h
g g i i

t x x

h Q
B

t x  

където Q е водното количество, x е разстоянието по дължина на течението, ω  е 

площта на напречното сечение, t е времето, a g – земното ускорение.  

Еднодименсионалното решение на пълните уравнения на Сен-Венан се базира на 

редица опростяващи приемания – течението е еднодименсионално, водното ниво в 

дадено сечение е хоризонтално, кривината на токовите линии е пренебрежимо малка, 

вертикалните ускорения също, ефектите, породени от триене и турбулентност, се 

отчитат по същия начин, както и при стационарно течение. Освен това се приема и че 

наклонът на дъното е достатъчно малък.  

С тези приемания могат относително точно да се изчисляват течения, движещи 

се в канали или в речното корито. При течения, при които обаче има разливане в 

речните тераси, се наблюдава по-сложно движение на водата и горните приемания 

често са нарушени.  

За решаването на описаните по-горе уравнения се ползват най-различни числени 

схеми, като най-разпространените са метод на харектиристиките и метод на крайните 

разлики. 
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Различните модели на пазара използват различни числени методи, което поражда 

леките нюанси в работата на отделните модели, въпреки че като цяло всички ползват 

една и съща постановка. Така някои модели отчитат по-добре влиянието на 

турбулентността и грапавината, други се справят по-добре с едновременното движение 

на водата в коритото и терасите, трети са по-бързи. 

Създаването на еднодименсионален модел изисква дискретизация на 

пространството, която е силно субективна. Разположението на напречните профили 

има огромно значение за цялостната работа на хидравличния модел. Освен за точното 

определяне на дължините на течението в терасите, разположението на напречните 

профили трябва да позволява и отчитане на промяната в проводимостта на сечението. 

 

2.2. Двудименсионални хидравлични модели 
Сложното взаимодействие между водното течение и речните тераси може да 

бъде представено значително по-точно с помощта на двудименсионални модели. Най – 

широко използваната изчислителна схема в съвременните 2D модели се основава на 

усреднените по дълбочина уравнения на Навие – Стокс, които са добили популярност и 

под името уравнения на Сен – Венан за плитки води.  

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

xyxx bx

xy yy by

hU hVh
0

t x y

hThU hUU VU hT z
gh

t x y x y x

hT hThV hUV VV z
gh

t x y x y y

τ
ρ

τ
ρ

∂ ∂∂ + + =
∂ ∂ ∂

∂∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + = + − −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂+ + = + − −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

  

където h е дълбочината, U и V са скоростите по осите х и у, Тxx, Тxу и Туу са 

усреднените по дълбочина турбулентни напрежения, z е котата на водното ниво, а bxτ  и 

byτ  са коефициентите на триене с дъното.  

Най-често използваните методи за числено интегриране на горните уравнения са 

метод на крайните разлики, метод на крайните елементи, а моделите от по-ново 

поколение ползват метод на крайните обеми. Тези методи изискват по-сложна 
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пространствена дискретизация в сравнение с дискретизацията с напречни профили при 

еднодименсионалните модели. В този случай се ползват структурирани или 

неструктурирани мрежи от елементи с различна форма и големина. Това отново 

привнася субективен фактор в построяването на модела, тъй като от изборът на 

подходяща мрежа зависи точността на модела, но и неговата стабилност и 

бързодействие. Някои модели са изключително стабилни що се касае до размера на 

елементите например, но не се справят добре при смяна на режима на течението. Други 

решават добре този проблем, но с цената на огромен изчислителен ресурс. Тези нюанси 

в работата на различните модели отново изискват подробно познаване на тяхната 

структура и действие с цел подбирането на най-подходящия от тях за всяка конкретна 

задача. Това автоматично означава, че и в този случай не може да се даде общовалидна 

препоръка. 

 

2.3. Комбинирани 1D/2D хидравлични модели 
В последно време в практиката сериозно набират популярност и навлизат 

широко т. нар. комбинирани 1D/2D хидравлични модели. Чрез динамичната връзка на 

двата метода се цели елиминиране на основните слабости на всеки един от тях 

поотделно – невъзможността за точно възпроизвеждане на течението на водата в 

речните тераси при еднодименсионалните модели и невъзможността за моделиране на 

съоръжения, които биха довели до появата на бурно състояние на течението или дори 

до течение под напор. И тук, както и при другите типове модели съществуват 

множество продукти, които използват различни схеми за комбиниране на двата метода. 

Използват се различни типове възли, различни вътрешни гранични условия и т.н., което 

неминуемо води до разлика в работата на различните модели. Това отново изисква 

подробно запознаване с практическите възможности на всеки от тях, за да може да се 

направи информиран и адекватен на целите и задачите на моделирането избор. 
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3. Изследване на речен участък с цел сравнение работата на 1D и 2D 
хидравлични модели 

С цел илюстриране на всичко казано по-горе е представен пример за речен 

участък, намиращ се в крива, с изградени съоръжения в него, който е моделиран с по 

двата най-често ползвани метода в момента - чрез 1D и 2D модели.  

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 съоръженията, както и 

големината на тангенциалните напрежения. 

Хидравличните изчисления са проведени за характерни водни количества с 

различни обезпечености, както следва – 1200 m3/s с обезпеченост 1%, 914 m3/s с 

обезпеченост 5%, като допълнително са изследвани още две водни количества - 500 

m3/s и 300 m3/s. 

 

3.1. 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). 

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.  



6th Bulgarian-Austrian Seminar 

Practice and Research in Flood Risk Management 

Sofia, 7 November 2013 

 

 
10 

 

� 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: 

2 2
1 2

1 1 2 2 e

V V
z y z y h

2g 2g
α α+ + = + + +  

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. 

α: коефициент на енергията, който отчита неравномерното разпределение на 

скоростите в напречното сечение. 

V: средна скорост на течението в напречното сечение. 

g: земно ускорение. 

he: загуби на енергия между сечения 1 и 2. 

Загубите на енергия he, се определят от израза: 

2 2
1 2

e f 1 2

V V
h L.i

2g 2g
ξ α α= + −  

където: 

L: дължина на участъка. 

fi : наклон на триене в участъка. 

ξ  : 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 
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на Манинг (Шези) за равномерно движение при определяне на наклона на триене, 

откъдето се получава: 

1
2

fQ K.i=  

където: 

Q: водно количество. 

K: пропускна характеристика: 

2
3

h

1
K .R

n
ω=  

където: 

n: коефициент на грапавина по Манинг. 

ω  : 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. 2 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 m3/s и 300 m3/s.  
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Фиг. 2 Надлъжен профил с нанесени водни нива при преминаване на характерните 

водни количества – 1200 m3/s, 914 m3/s, 500 m3/s и 300 m3/s 

 
3.2. Двудименсионален хидравличен модел 
За построяването на двудименсионалния модел е използвана повърхнина на 

терена (Фиг. 3 и Фиг. 4), получена от подробната геодезическа снимка, обхващаща 

целия изследван участък заедно с разливната тераса по левия бряг. 

 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, които дава, могат да се приемат за достоверни. 
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Фиг. 3 Дигитален модел на терена и изчислителна мрежа 

 

          
Фиг. 4 Дигитален модел на терена и изчислителна мрежа – аксонометрия 

 

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.  
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� Изчисляване на заливане при всякакви терени;  

� 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. 5 Скоростно поле в района на буните и свлачището при протичане на  

Q=1200 (m3/s). 

 

На Фиг. 5 се вижда картина на скоростното поле при протичане на водно 

количество 1200 m3/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 на фиг. 5 
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Фиг. 6 Разпределение на скоростите в напречен профил между двете буни  

 

Както се вижда на Фиг. 6, максималните скорости се получават не при 

преминаването на максимално водно количество, а при преминаването на 300 m3/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.  

Въпреки че и при двата типа модели дълбочините са почти еднакви, 

следователно и полученият обхват на наводнението е сходен, еднодименсионалният 

модел не е въстояние да представи разпределението на скоростите, както е показано на 

Фиг. 6. Както е известно скоростта е един от основните елементи, определящи 

опасността от наводнение, поради което е от изключителна важност тя да се вземе 

предвид при картирането. Особено в случаи като показания по-горе, когато има 

специфика при разпределението на скоростите, е недопустимо да се работи с 

еднодименсионален модел. Специалистите не бива да се подвеждат от факта, че двата 

модела представят сходни резултати по отношение на получените водни нива, особено 

като се има предвид, че се работи в крива. При добро познаване на 

еднодименсионалния модел донякъде може да се компенсира невъзможността му да 

отчита движението в крива чрез правилното разполагане на напречните профили, но 
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това далеч не означава, че получените резултати са съвсем коректни и могат да бъдат 

ползвани при картирането на опасността от наводнения. 

 

4. Заключение 

От всичко, казано до тук, можем да направим извода, че изборът на подходящ 

хидравличен модел за целите на картирането на опасността от наводнения далеч не е 

проста задача. Както се видя и от представения пример близки на пръв поглед 

резултати могат да крият в себе си много съществени разлики. Ако не им бъде 

обърнато внимание, те могат да подведат инженера, че може да реши определена 

задача с даден инструмент, което всъщност да не отговаря на истината.  

Поради тази причина естествено следва заключението, че за направата на 

адекватен избор трябва в детайли да се познават особеностите на всеки един модел. 

Въпреки  появата  на нови и по-удобни за ползване продукти все по-често се наблюдава 

ползването им от недотам обучени от хидравлична гледна точка специалисти. Доброто 

владеене на даден интерфейс не бива да бъде доминиращо и да се пренебрегва 

разбирането на хидравличната същност на моделирането. 
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