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•Последици от изменението на климата, 

необходимост от по-ефективно използване 

на ресурсите.  

 

 

 





Описание и представяне на методи, чрез които 

може да се оцени експлоатационното състояние 

на съществуващите открити канали,. Търсене 

на възможности за подобряване действието им, 

с цел адаптация към настоящите условия на 

работа. 

 Хидравлично моделиране 

 Експеримемтално (физическо) 

 Числено 



Основни уравнения 

 Уравнение за непрекъснатостта (уравнение за 

съхранение масата на потока) 

 

 

 Уравнение за съхранение на импулса (уравнение за 

запазване на количеството движение 

 



Методи  за решаване на системата 

уравнения 

 Метод на характеристиките 

 Метод на крайните разлики 

- - Явна схема 

- - Неявна схема 

 

 Други 



Хидравлични симулационни модели 
 CanalMan 

 SIC 

 HEC-RAS 



CANALMAN (Canal Management) 

Автор Предназначение Кратко описание Недостатъци 

Department of 

Biological and 

Irrigation 

Engineering, Utah 

State University, 

USA 

Изследвания на 

еднодименсиален 

стационарен поток; 

Оценка на наносен 

отток; 

 

Може директно да 

симулира течение 

по цялото трасе на 

каналната система, 

включително в 

разклоненията. 

Предварителен 

анализ при сухо 

легло. В модела са 

включени няколко 

схеми за 

автоматизация на 

щитове. 

Не може да 

симулира канали, 

захранвани от 

няколко 

водоизточника; 

Не може да 

анализира бързо 

променящо се 

течение, обратни 

течения при 

регулиращи 

съоръжения, 

хидравличен скок 

или свръх-критичен 

поток 



SIC (Simulation and Integration of Control 

for Canals) 
Автор Предназначение Кратко описание 

CEMAGREF, 

понастоящем 

IRSTEA 

(National 

Institute for 

Research in 

Science and 

Technology for 

Environment and 

Agriculture), 

France 

Изследване на 

хидравличното 

поведение на главни и 

второстепенни канали от 

открити напоителни 

системи или реки; 

Тестване на  планове на 

разпределение при 

провеждащите канали; 

Операции на щитове и 

други хидротехнически 

съоръжения (ръчен, или 

автоматичен режим) 

Моделът е разработен изключително за речна 

хидравлика и напоителни канали. Чрез него се 

установяват подходящи оперативни практики за 

регулиране на съоръженията, с оглед подобряване 

действието на съществуващи канали или реки; 

Оценява се влиянието на възможните изменения 

на някои проектни параметри, с цел подобряване и 

поддържане на обема и водното ниво. Състои се от 

три модула – TALWEG, FLUVIA, SIRENE), 

работещи самостоятелно, или последователно. 

Първият модул създава файлове за топография и 

геометрия на канала, които да се използват при 

изчисления на стационарен и нестационарен 

режим – изпълнявани съответно от останалите два 

модула 



Основна структура на хидравличния 

модел SIC 



HEC-RAS 

Автор Предназначение Кратко описание 

US Department of 

Defense, Army 

Corps of Engineers 

Хидрологично и 

хидравлично моделиране, 

качество на водата и 

наносния отток в устия на 

реки, напоителни системи 

и други 

вътрешноконтинентални 

води 

HEC-RAS има възможност да 

моделира подкритичен, свръх 

критичен и смесен режим на 

течението, мостове, водостоци, 

преливници и др. Програмата има 

възможност за графична 

илюстрация на резултатите. 

Сравнява различни комбинации на 

геометрия и водни количества; 

Допуска се използване на сложни 

форми на напречното сечение; 

Възможно е поместването на GIS 

карти и въздушни снимки 



Заключение 

Същността, обхват и възможностите на компютърните 

симулационни модели варират, в зависимост от нуждите 

на съответната система. Такива инструменти са широко 

използвани в напояването. Получаваните резултати 

дават ясна представа за хидравличното поведение на 

всички хидравлични съоръжения по канала. Обосновано 

е разработването на ефективни варианти и сценарии за 

експлоатация на каналите, чрез които да се 

минимизират загубите на вода и енергия, да се осигури 

безпрепятственото провеждане на необходимите водни 

количества, с оглед ефективното използване на водата и 

удължаване експлоатационния живот на съоръженията. 




