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ВЪВЕДЕНИЕ	

Агресивното	 въздействие	 на	 течащите	 води	 върху	 речни	 легла	 с	
отложения	 от	 алувиален	 характер	 е	 определящо	 за	 устойчивостта,	
сигурността	 и	 дълготрайността	 на	 съоръженията	 от	 инженерната	
инфраструктура,	 фундирани	 в	 или	 непосредствено	 до	 основното	 течение.	
Вследствие	 развитието	 на	 ерозионни	 процеси	 в	 придънната	 и	 бреговата	
зона	след	прагове,	рампи,	преливаеми	язове,	изтичала	на	МВЕЦ,	преходи	на	
тръбо‐,	 нефто‐	 и	 газопроводи,	 при	 мостови	 опори	 и	 устои,	 пътни	 и	
железопътни	 насипи	 и	 др.	 е	 възможно	 да	 бъдат	 реализирани	 значителни	
деформации,	водещи	до	загуба	на	експлоатационна	пригодност,	а	нерядко	и	
до	пълно	разрушаване	на	съоръжения.		

Адекватната	оценка	на	ерозионния	потенциал	на	течението,	от	една	
страна	 и	 ерозионната	 устойчивост	 на	 дънния	 материал	 от	 друга,	 играят	
водеща	роля	при	избора	на	конструктивна	схема,	технология	на	фундиране	
и	при	необходимост	на	допълнителни	укрепителни	мероприятия.		

Стохастичната	 природа	 на	 явленията,	 генериращи	 ерозионните	
процеси	 и	 комплексната	 същност	 на	 взаимодействието	 течение‐
деформируемо	 речно	 легло	 обуславят	 нуждата	 от	 взаимодействие	 между	
широк	 кръг	 специалисти	 в	 сферите	 хидравлика	 и	 хидрология,	 геология	и	
геоморфология,	хидро‐	и	геотехника,	конструкции,	експлоатация	и	прочие,	
при	решаване	на	проблеми	в	тази	област	от	инженерната	практика.		

През	 последните	 няколко	 десетилетия	 са	 проведени	 редица	
изследвания	 върху	 процесите	 на	 обща	 и	 местна	 ерозия	 в	 естествени	 и	
изкуствени	 легла.	 Въпреки	 засиления	 интерес	 към	 проблема,	 той	
продължава	да	се	счита	за	една	от	нерешените	задачи	в	областта	на	речната	
хидравлика,	поради:	

‐ сложната	структура	на	течението,	характеризиращо	се	със	силно	
изразен	турбулентен	пространствен	характер;	
‐ затруднения	при	оценката	на	реалната	ерозионната	устойчивост	
на	 дънния	 материал	 и	 отразяването	 на	 кохезионни	 сили,	
циментация,	самоукрепване	и	др.;		
‐ преобладаващият	 дял	 от	 изследванията	 върху	 процесите	 на	
местна	 ерозия	 произхождат	 от	 лабораторни	 изпитвания,	 върху	
дребномащабни	физически	модели;	
‐ значително	 разсейване	 на	 прогнозните	 стойности	 за	
максималната	дълбочина	на	ерозионната	яма	(5‐10	пъти)	при	равни	
други	условия,	съгласно	различни	автори;	
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‐ несъпоставимост	 на	 голяма	 част	 от	 наличните	 изследвания,	
поради	несъответствие	в	опитните	постановки	на	отделните	автори;	
‐ наличие	на	относително	оскъдно	количество	данни	от	натурни	
наблюдения;		
‐ качествени	 различия	 между	 някои	 реализирани	 в	 натурни	
условия	явления	и	наблюдаваните	в	лабораторна	среда;	
‐ валидирането	 на	 изведените	 емпирични	 и	 полу‐емпирични	
зависимости	 посредством	 натурни	 наблюдения	 е	 обвързано	 със	
значителни	 практически	 затруднения,	 като	 следствие	 от:	 (1)	
ограничената	възможност	за	директно	проследяване	на	процесите	в	
реални	условия;(2)	измерването	на	възникналата	ерозионна	яма	в	
реални	 условия	 в	 повечето	 случаи	 е	 трудо‐,	 време‐	 и	 ресурсоемък	
процес	който	отговорните	институции	обикновено	не	са	склонни	да	
финансират;	 (3)	 появата	 на	 екстремно	 явление,	 предизвикващо	
мащабна	 ерозия,	 е	 възможно	 да	 отнеме	 десетилетия,	 което	
затруднява	 изключително	 много	 осъществяването	 на	
представителни	натурни	изследвания.	

В	 преобладаващата	 част	 от	 наличните	 изследвания	 обект	 на	
разработване	 са	 съоръжения,	 опериращи	 при	 значителен	 напор	 –	
изхвъргачи,	 изпускатели	 и	 енергогасители	 на	 средно	 и	 високонапорни	
язовирни	 стени.	 Значително	 по‐малко	 са	 трудовете	 разглеждащи	
съоръжения	 функциониращи	 при	 малки	 напори,	 с	 каквито	 са	 осеяни	
голямата	част	от	речните	корита.		

ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ	НА	ДИСЕРТАЦИОННИЯ	ТРУД	

Настоящият	дисертационен	труд	поставя	акцента	върху	процесите	
на	 местна	 ерозия	 в	 зоната	 на	 съоръжения	 с	 относително	 малък	 пад,	
работещи	при	напълно	потопен	или	близко	до	потопен	режим	на	изтичане.	
Към	целевата	група	се	отнасят	дънни	рампи	с	откосиран	низходящ	участък,	
с	каменна	или	стоманобетонова	бронировка	и	укрепен	или	неукрепен	долен	
участък.	Основните	цели	на	разработката	могат	да	бъдат	обобщени	както	
следва:	

i. изясняване	 на	 процеса	 на	 възникване,	 развитие	 и	 затихване	 на	
ерозионнaта	яма	след	съоръжения,	опериращи	в	зоната	на	ниските	
напори,	при	близко	до	потопен	или	потопен	режим	на	изтичане;	

ii. анализ	 и	 оценка	 на	 приложимостта	 на	 значителен	 набор	 от	
емпирични,	 полу‐емпирични	 и	 аналитични	 зависимости	 за	
прогнозиране	 геометричните	 параметри	 на	 ерозионната	 яма,	 въз	
основа	на	данни	от	лабораторни	изследвания	и	натурни	измервания;	

iii. приложение,	 анализ	 и	 допълване	 на	 съвременните	 аналитични	
подходи	за	прогнозиране	на	ерозионните	процеси;	
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iv. оценка	 на	 възможностите	 за	 моделиране	 на	 процесите	 на	 местна	
ерозия	 и	 седиментен	 транспорт	 върху	 дребномащабен	 физически	
модел,	 чрез	 използване	 на	 синтетичен	 материал	 с	 относителна	
плътност	в	диапазона	1.1	–	1.3	и	сравнение	на	резултатите	с	натурно	
измерване	на	конкретен	мострен	участък;	

v. установяване	 на	 нови	 математически	 зависимости	 между	
геометричните	параметри	на	ерозионната	яма,	хидродинамичните	
условия,	геометричните	параметри	на	съоръжението,	в	това	число	
размери,	 конфигурация,	 ъгъл	 на	 атака	 и	 характеристиките	 на	
дънния	материал;		

vi. проверка	 на	 получените	 математически	 зависимости	 и	 общи	
закономерности	въз	основа	на	данни	от	натурен	обект	 ‐	 напречно	
водоподприщително	съоръжение	от	рампов	тип;	

vii. калибриране,	валидиране	и	оценка	на	комплексен	числен	модел	за	
анализ	на	хидродинамични	проблеми	и	седиментен	транспорт,	чрез	
приложение	на	данни	от	моделни	и	натурни	измервания.	

Цялостната	 концепция,	 дефиницията	 на	 проблемите,	
изследователската	методика	и	анализа,	залегнали	в	настоящата	дисертация,	
са	 изградени	 върху	 обстоен	 литературен	 обзор	 в	 областта	 на	 речната	
хидравлика,	 седиментния	 транспорт	 и	 локалните	 ерозионните	 проблеми,	
принципите	и	практиките	за	физическо	и	числено	хидравлично	моделиране,	
измервателната	техника	и	математическата	статистика.	

МЕТОДИКА	

За	 решаване	 на	 така	 дефинираните	 цели	 и	 задачи	 е	 възприето	
комбинирано	приложение	на	три	основни	подхода:	

i. проучване	 и	 анализ	 на	 съвременните	 постижения	 в	 областта	 на	
речната	хидравлика	и	транспорта	седименти;	

ii. моделиране	на	ерозионните	процеси	
‐ физическо	моделиране	върху	дребномащабни	модели	на	

равнинна	и	пространствена	задача;	
‐ числено	 моделиране	 на	 равнинна	 и	 пространствена	

задача;	
iii. натурни	измервания	върху	конкретен	мострен	участък.		
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ГЛАВА	I. ЗАДВИЖВАНЕ	И	ТРАНСПОРТ	НА	СЕДИМЕНТИ	

За	 прогнозиране	 на	 състоянието	 на	 единична	 частица	 или	
съвкупност	 от	 частици	 от	 речното	 дъно,	 подложени	 на	 динамично	
въздействие	 от	 страна	 на	 течението,	 следва	 да	 бъдат	 изяснени	 редица	
въпроси,	 между	 които:	 механизмите	 на	 задвижване	 и	 хидродинамичните	
основи	 на	 процесите,	 формите	 на	 транспорт,	 критериите,	 описващи	
условията	 на	 гранично	 равновесие	 и	 факторите,	 влиящи	 върху	 тези	
критерии.	Първата	обзорна	глава	от	разработката	предлага	необходимата	за	
предвидените	 в	 експерименталната	 част	 изследвания	 теоретична	 и	
емпирична	основа.	

I.1. МЕХАНИЗЪМ	НА	ЗАДВИЖВАНЕ	И	ФОРМИ	НА	ТРАНСПОРТ	

Съгласно	ISO	4363	(van	Rijn	1990,	с.	1.2;	Graf	1998,	с.	355,	Dey	2014,	с.	
261)	 транспортът	 на	 наноси,	 дефиниран	 чрез	 специфичното	 количество	
(обемът	 твърди	 частици),	 преминаващо	 през	 дадено	 сечение	 за	 единица	
време	 [m3/m.s],	 се	 категоризира	 в	 следните	 основни	 групи:	 (1)	 дънни	
наноси	 (qs=qsb+	 qss)	 ‐	 тази	 част	 от	 общия	 транспорт,	 в	 постоянен	 или	
периодичен	 контакт	 с	 дъното	 и	 (2)	 плаващи	 наноси	 qsw	 –	 най‐фините	
частици,	 които	 почти	 никога	 не	 контактуват	 с	 дъното	 и	 се	 придвижват	
изцяло	 от	 течението.	 Влачените	 наноси	 от	 своя	 страна	 включват	
количеството	 влачени	 наноси	 qsb	 –	 придвижващи	 се	 чрез	 плъзгане,	
търкаляне	или	малки	подскоци,	в	контакт	с	или	в	непосредствена	близост	
до	дъното	и	частици	в	суспендирано	състояние	qss	–	придвижващи	се	чрез	
големи	подскоци	и	в	периодичен	контакт	с	дъното.	

Границата	 между	 така	 дефинираните	 три	 основни	 форми	 на	
седиментен	 транспорт	 не	 е	 ясно	 обособена,	 а	 наличието	 на	 наноси	 в	
суспендирано	 състояние	 предполага	 и	 движението	 на	 влачени.	 В	
литературата	 са	 налице	 различни	 показатели	 за	 приблизителното	 им	
определяне,	 като	 предложените	 от	 от	 Graf	 1998,	 Dey	 2014	 безразмерни	
параметри,	 обвързващи	 хидравличната	 едрина	 ω	 и	 скоростта	 на	
тангенциалните	напрежения	u*,	числото	на	Rouse	и	др.	Ориентировъчните	
диапазони	на	проява	на	една	или	друга	форма	са	установени	по	емпиричен	
път.	

I.2. ДЕФИНИЦИЯ	ЗА	НАЧАЛО	НА	ДВИЖЕНИЕТО		

Дефиницията	 за	 начало	 на	 движението	 на	 седименти	 е	 другият	
основен	 фактор,	 който	 не	 е	 еднозначно	 възприет.	 Основните	 подходи	 за	
оценка	 на	 транспорта	 включват	 измерване	 на	 количеството	 седимент,	
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приведен	в	движение,	механизмите	на	движение	(вибрации,	търкаляне	или	
подскоци)	 и	 броя	 на	 движещите	 се	 частици	 в	 даден	 момент.	 Детайлна	
категоризация	на	нивата	на	движения	е	предложена	от	Delft	Hydraulics	1972.	
Съгласно	същата	се	обособяват	седем	нива	–	от	случайно	придвижване	на	
частици	в	някои	области	до	общ	транспорт	и	поява	на	дънни	форми,	като	
дефиницията	на	различните	нива	почива	на	визуална	оценка.	
Ниво	 Описание	
I	 случайно	 придвижване	 на	 частици	 в	 някои	 области	 от	

повърхността	
II	 често	придвижване	на	частици	в	някои	области	от	повърхността	
III	 често	 придвижване	 на	 частици	 в	 повечето	 области	 от	

повърхността	
IV	 често	придвижване	на	частици	в	почти	по	цялата	повърхност	
V	 често	придвижване	на	частици	по	цялата	повърхност	
VI	 постоянно	движение	на	частици	по	цялата	повърхност	
VII	 обща	транспорт	и	генериране	на	дънни	форми	(рифели)	

	

I.3. ХИДРОДИНАМИЧНИ	ОСНОВИ	

Въздействието	 върху	 единична	 частица	 от	 дъното	 може	 да	 се	
определи	посредством	влачещата	сила,	респективно	дънното	тангенциално	
напрежение	 или	 скоростното	 поле	 в	 придънната	 зона.	 Същевременно	
същите	 представляват	 продукт	 на	 грапавината	 на	 повърхността	 и	
хидравличния	 режим	 в	 придънната	 зона.	 В	 този	 смисъл	 информацията	
относно	режима	 в	 пограничната	 зона	има	 водеща	 роля	 при	изчисленията	
относно	 състоянието	 на	 подвижното	 дъно	 и	 коефициентите	 на	
съпротивление.	 Проявата	 на	 дънни	 форми	 допълнително	 затруднява	
анализа,	 а	 тяхното	 предвиждане	 почива	предимно	на	 емпирични	 данни	и	
приблизителни	методи.		

Коефициентите	 на	 съпротивление,	 намиращи	 приложение	 при	
хидравличните	 изчисления	 в	 открити	 течения	 принципно	 следват	
закономерностите,	 установени	 при	 напорни	 течения,	 но	 бележат	
определени	 различия,	 обусловени	 най‐вече	 от	 профила	 на	 леглото.	
Следователно	за	по‐прецизни	изчисления	в	условия	на	открити	легла	следва	
да	се	използват	математически	зависимости	или	графици,	алтернативни	на	
диаграмата	на	Moody‐Stanton.		

I.4. КРИТЕРИИ	ЗА	НАЧАЛО	НА	ДВИЖЕНИЕТО	

За	определяне	началото	на	движение	или	т.нар	гранично	равновесие	
са	предложени	редица	критерии	и	зависимости,	базирани	на	чиста	емпирика	
или	 емпирика	 и	 анализ.	 От	 една	 страна	 стоят	 праговите	 (критични)	
стойности,	основаващи	се	на	средната	или	придънна	скорост	на	течението,	
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която	предизвиква	задвижване	на	частици	с	определена	едрина,	а	от	друга	
тези,	базирани	на	дънните	тангенциални	напрежения	и	влачещи	сили.	От	
практическа	 гледна	 точка	 най‐удобни	 за	 приложение	 са	 критериите	 по	
средна	по	дълбочина	 скорост,	 но	 същевременно	 същите	предоставят	най‐
ниска	точност.		

Графиците	на	Hjulstrøm	и	Hjulstrøm	‐Sundborg,	предлагащи	прагови	
стойности	 за	 състоянието	 на	 подвижното	 дъно	 и	 формата	 на	 транспорт,	
следва	 да	 се	 считат	 за	 приблизителни	 и	 не	 трябва	 да	 се	 използват	 за	
прецизни	изчисления.	

Въпреки	изброените	в	изложението	на	дисертацията	недостатъци	
на	предложения	от	Shields	метод,	построеният	от	автора	 график	и	негови	
модификации	 са	 възприети	 като	 основен	 инструмент	 за	 определяне	
състоянието	 на	 покой	 или	 движение	 и	 съответната	 форма	 на	 транспорт.	
Част	 от	 тях	 могат	 да	 бъдат	 преодолени	 чрез	 замяна	 на	 модифицираното	
число	 на	 Reynolds	 с	 алтернативен	 безразмерен	 параметър,	 като	
предложените	от	Bonneville	и	Grant	&	Madsen.	

Енергийните	методи	и	в	частност	предложеният	от	Annandale	2005	
метод	на	ерозионния	индекс	предлагат	издържана	физическа	обосновка	на	
процесите	на	транспорт	и	задвижване	на	дънния	материал,	като	позволяват	
отчитане	 на	 турбулентния	 характер	 на	 течението	 в	 открити	 легла.	
Съществен	недостатък	се	явява	необходимостта	от	обезпечаване	с	подробни	
данни	 относно	 хидродинамичните	 условия	и	 геотехническите	показатели	
на	леглото.	Директното	приложение	на	метода	е	възпрепятствано	при	липса	
на	достатъчна	информация	и	налага	приложението	на	числени	методи	при	
почти	 всички	 случаи,	 с	 изключение	 на	 някои	 прости	 хидравлични	
постановки.	Наличните	към	момента	натурни	и	лабораторни	наблюдения	не	
предлагат	конкретни	критични	стойности	за	широк	спектър	от	условия.
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ГЛАВА	II. МЕСТНА	ЕРОЗИЯ	

Локалните	деформации	на	дъното	и	бреговете	при	хидротехнически	
съоръжения	представляват	продукт	на	сложния	процес	на	взаимодействие	
съоръжение‐течение‐деформируемo	 легло.	 Изучаването	 на	 явлението	
местна	ерозия	могат	да	бъдат	проследени	до	началото	на	XX	век	(Hager	1998,	
стр.1).	 Изследванията	 обичайно	 са	 обвързани	 с	 определени	 ограничения,	
предвид	 многообразието	 от	 работни	 условия,	 характеристики	 на	
хидротехническите	 съоръженията	 и	 морфоложките	 особености	 на	
прилежащите	естествени	или	изкуствени	легла.		

II.1. РЕЖИМИ	НА	ТВЪРДИЯ	ОТТОК	

Развитието	 на	 общите	 и	 местни	 ерозионни	 процеси	 е	 в	 пряка	
зависимост	 от	 режима	 на	 твърдия	 отток	 в	 разглеждания	 участък.	 В	
зависимост	 от	 степента	 на	 мътност	 на	 водата	 е	 възприета	 следната	
класификация	(Фиг.		II.1):	

 изравяне	при	бистри	води	‐	ниски	нива	на	мътност	и	значителен	
ерозионен	 потенциал.	 Режимът	 е	 характерен	 за	 напречни	
съоръжения	като	преливници	на	язовирни	стени,	язове	на	различни	
водохващания,	 прагове	 и	 други	 елементи	 от	 инженерната	
инфраструктура,	 които	 прекъсват	 или	 редуцират	 твърдия	 отток.	
Възникналата	при	подобни	условия	ерозионна	яма	е	със	значителен	
мащаб	(в	сравнение	с	тази	при	мътни	води).	Именно	по	тази	причина	
по‐голямата	част	от	изследователите	съсредоточават	вниманието	си	
върху	този	тип	ерозия.	
 изравяне	 при	 мътни	 води	 ‐	 наличието	 на	 плаващи	 и	 влачени	
наноси.	 Характерен	 е	 за	 основни	 изпускатели,	 изтичане	 под	 щит,	
както,	преминаване	на	високи	води	с	голяма	мътност	през	прагове,	
преливници	 и	 др.	 Отлагането	 на	 част	 от	 носените	 от	 потока	
седименти	 във	 формиралата	 се	 яма	 е	 причина	 за	 по‐слабо	
изразените	ерозионни	процеси.	
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Фиг.		II.1	Режими	на	изравяне	(източник:	
Hoffmans	&	Verheij	1997)	

Фиг.		II.2.	Фази	на	развитие	на	
ерозионния	процес	при	режим	на	бистри	
води	(източник:	Hoffmans	&	Pilaryzk	
1993)	

II.2. МЕХАНИЗЪМ	НА	ВЪЗНИКВАНЕ	И	РАЗВИТИЕ	НА	ЕРОЗИОННАТА	ЯМА	

Характерно	за	явлението	местна	ерозия	е	динамичното	изменение	
на	 параметрите,	 мащаба	 и	 интензивността	 на	 формиране	 на	 ерозионната	
яма	 (Chane	 1984).	 Лабораторни	 наблюдения	 върху	 дребномащабни	
физически	модели	в	зоната	на	ниските	стойности	на	числото	на	Froude	и	при	
режим	на	бистри	води,	проведени	от	Breusers	1966,	Dietz	1969	и	обобщени	от	
Zanke	 1978,	 дават	 основание	 да	 се	 обособят	 четири	фази	 в	 развитието	 на	
размива	(Фиг.		II.2):	

 начална	 фаза	 ‐	 формира	 се	 първоначалният	 профил	 на	
ерозионната	яма.	Ерозионният	потенциал	на	течението	е	най‐висок	
в	тази	фаза.	
 фаза	 на	 развитие	 ‐	 интензивно	 увеличаване	 размерите	 на	
ерозионната	 яма,	 при	 запазване	 геометричното	 подобие	 на	
контурите	й;		
 фаза	 на	 затихване	 (стабилизиране)	 –	 осезаем	 спад	 в	 темпа	 на	
удълбочаване	на	ерозионната	яма	и	относително	слабо	напредване	
във	вертикално	направление.	Развитие	й	се	изразява	в	удължаване	
на	надветрения	откос	по	посока	на	течението,	основно	в	зоната	след	
критичната	 точка	 на	 контакт	 на	 струята	 с	 дъното	 (Hoffmans	 &	
Pilarzyk	1993).		
 крайна	 (равновесна)	 фаза	 ‐	 ерозионната	 яма	 достига	 квази‐
равновесно	 състояние,	 характеризиращо	 се	 с	 незначителни	
колебания	 на	 частиците	 от	 дъното	 и	 постоянство	 във	 формата	 и	
размерите	ѝ	(Graf	1998).		

II.3. РАЗМИВООПРЕДЕЛЯЩИ	ПАРАМЕТРИ	

Физическите	 величини,	 определящи	 мащаба	 на	 ерозионната	 яма	
могат	най‐общо	да	се	обединят	в	пет	основни	категории:	
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(1) характеристики	 на	 флуида:	 плътност	 ρ	 и	 вискозитет	
(кинематичен	υ	или	динамичен	μ);	
(2) характеристики	на	дънния	материал:	 специфична	плътност	
ρs	и	характеристичен	диаметър	d;	
(3) характеристики	 на	 течението	 при	 отсъствие	 на	
съоръжение:	 дълбочина	 h,	 средна	 скорост	 на	 потока	 v,	 земно	
ускорение	g;	
(4) характеристики	на	съоръжението:	напор	Δh	(H);	
(5) времеви	характеристики:	t	

Дименсионалният	 анализ	 за	 общия	 случай	 на	 равнинна	 задача	 и	
стационарно	течение	в	среда	от	несвързан	дънен	материал	след	рапма	или	
праг	 предлага	 следната	 функционална	 зависимост	 за	 дълбочината	 на	
ерозионната	яма	hs	(Graf	1998):	
	 ∗ , , , ,

Δ
	 (II.1)	

където	според	Kotoulas	1967	(Graf	1998)	u*ds/ν=Re*	(модифицирано	число	на	

Reynolds	 * ),	относителната	плътност	ρs/ρ	и	относителната	грапавина	h/ds	
могат	да	се	пренебрегнат.	След	заместване	на	vh=q,	следва	изразът:	
	

,
Δ

	 (II.2)	

Гореоизложеният	 анализ	 сочи	 като	 основни	 размивоопределящи	
параметри	числото	на	Froude	(Fr)	в	модифицирана	форма		и	относителния	
напор.	В	случай	че	анализът	акцентира	върху	конкретен	проблем,	излизащ	
извън	 възприетата	 рамка,	 като	 например	 влиянието	 на	 дължината	 на	
укрепения	участък	 след	 съоръжението,	 наклона	на	откоса	на	низходящия	
или	 възходящия	 клон	 на	 съоръжението,	 формата	 на	 свързване	 на	 нива,	
времевото	развитие	и	др.,	функцията	може	да	се	разшири	със	съответните	
параметри	и	да	придобие	различен	вид.	

II.4. ТУРБУЛЕНТНИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ		

Турбулентните	пулсации	на	наляганията	и	скоростите	в	придънната	
област	са	сочени	от	редица	автори	като	основен	генератор	на	задвижване	и	
изнасяне	 на	 частици	 от	 обема	 на	 ямата	 и	 респективно	 определящ	
ерозионния	процес	фактор	(Ahmad	1953,	Dietzt	1961,	Breusers	1966,	Watkins	
1969,	 Schoppmann	 1975,	 Jorissen	 and	 Vrijling	 1989,	 Hoffmans	 &	 Booij	 1993,	
Annandale	1995,	2005	и	др.).	За	изразяване	на	степента	на	турбулентност	се	
изхожда	 от	 дънните	 тангенциални	 напрежения	 τ	 или	 скорости	 v,	
посредством	 статистическия	 параметър,	 съответстващ	 на	
средноквадратичното	 отклонение	 σt	 от	 средната	 стойност	 на	 редицата	
моментни	стойности	(Hoffmans	&	Verheij	1997,	с.22).		
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1

̅ 	 (II.3)	

	
̅

1
Т

Т

	
(II.4)	

където	

σv	 ‐	 средноквадратично	 отклонение	 от	 средноаритметичнaта	
дънна	или	средна	по	дълбочина	скорост	

N	 ‐	 брой	на	измерените	проби/моментни	стойности	
vi	 ‐	 i‐та	стойност	от	реда	на	измерените	скорости	
̅	 ‐	 осреднена	по	време	скорост	
Т	 ‐	 времева	продължителност	на	серията	
dt	 ‐	 интервал	между	2	измерени	стойности	

Турбулентната	 интензивност	 ε	 се	 дефинира	 като	 отношение	 на	
средноквадратичното	отклонение	към	осреднената	по	време	скорост:	
	

̅
	 (II.5)	

Измервания	 върху	 турбулентната	 интензивност	 (Breusers	
1966,1967),	 изразена	 чрез	 средните	 по	 сечение	 скоростите	 сочат,	 че	 при	
ненарушено	 течение	 стойностите	 й	 варират	 между	 0.05	 за	 хидравлично	
гладки	и	0.1	за	хидравлично	грапави	повърхности	(Hoffmans	&	Verheij	1997,	
с.23	и	др.).	Зоната	непосредствено	след	хидравличен	скок	се	характеризира	
със	стойности	от	порядъка	0.3	до	0.6,	като	дължината	на	участъка	след	скока	
необходима	за	възстановяване	на	нормалните	условия	е	между	20	и	50	пъти	
дълбочината	на	течението	(20	до	25	пъти	съгласно	Lipay	&	Pustovoit	1967,	
Chane	1984,	с.35).		

Schoppmann	 1975	 регистрира	 трикратно	 увеличение	 на	
относителната	турбулентна	интензивност	вследствие	отделяне	на	струята	
в	сравнение	с	условията	при	ненарушена	геометрия	на	дъното	(Chane	1984,	
с.15).	 Максималните	 й	 стойности	 от	 0.4‐0.55,	 установени	 в	 участъка	 на	
контакта	на	основната	струя	с	дъното,	където	приблизително	се	формира	
най‐голямата	 дълбочина,	 са	 близки	 до	 цитираните	 от	 Hoffmans	 &	 Verheij	
1997	за	зоната	след	хидравличния	скок.		
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Фиг.		II.3	Диаграма	на	разпределението	на	турбулентната	интензивност	по	
дължина	на	ерозионната	яма	(източник:	Chain	1984,	с.	16,	оригинал	Shoppmann	
1975)	

Количествен	показател	за	ерозионния	потенциал	на	течението	след	
едно	 съоръжение	 представлява	 дефинираният	 от	 Delft	 Hydraulics	
коефициент	на	турбулентност	α, предвид	факта,	че	същият	отразява	в	най‐
висока	степен	геометрията	в	подходния	участък	(Hoffmans	&	Pilarcik	1993).	
Огромният	 брой	 изследвания,	 извършени	 върху	 баражи	 за	 борба	 с	
наводненията	 (Hoffmans	 &	 Pilarcik	 1993,	 с.12),	 демонстрира	 зависимост	
между	 α	 и	 височината	 на	 съоръжението	 p.	 При	 язове	 и	 преливници	 на	
язовирни	 стени,	 значителна	 роля	 играят	 наличието	 и	 ефектът	 от	
енергогасителни	съоръжения,	дефиниращи	макротурбулентната	структура	
на	течението.	Коефициентът	α	се	влияе	още	от	дължината	и	грапавината	на	
укрепения	участък	преди	подвижното	дъно.	

II.5. ГЕОМЕТРИЧНИ	ПАРАМЕТРИ	НА	ЕРОЗИОННАТА	ЯМА		

Геометрията	 на	 ерозионната	 яма	 е	 обект	 на	 редица	 изследвания	
(Ahmad	1953,	Watkins	1969	–	след	енергогасисители	и	Laursen	1952,	Altinbilek	
&	 Basmaci	 1973,	 Rajaratnam	 1981,	 Pagliara	 &	 Hager	 2004,	 и	 др.	 –	 след	
изпускатели	 и	 други).	 Определящ	 в	 голямa	 степен	 характеристиките	 на	
ямата	 фактор	 се	 явява	 наносният	 режим	 и	 респективно	 отношението	 на	
скоростта	в	долния	участък	към	критичната	неизравяща.	

Съгласно	 изследвания	 на	 De	 Marchi	 1948	 върху	 двата	 режима	
размерите	на	ямата	в	условия	на	бистри	води	надхвърлят	тези	при	мътни,	
вследствие	по‐високата	транспортираща	способност	на	течението.	

Бистри	води	и	докритична	скорост	

Ако	 скоростите	 в	 долния	 участък	 не	 надвишават	 критичните	 се	
наблюдава	формиране	на	зона	на	отлагане,	имаща	формата	на	дюна.	Така	
образуваната	 дънна	 форма	 оказва	 подприщителен	 ефект	 и	 предизвиква	
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редуциране	на	 скоростите	нагоре	 срещу	течението	и	 увеличаване	на	 тези	
при	билото	(Chane	1984,	с.20).		

Бистри	води	и	надкритична	скорост	

При	 скорости	 в	 долния	 участък,	 надвишаващи	 критичните,	
отложение	на	отнетия	от	ямата	материал	не	е	възможно.	Данни	на	Schopman	
1975	сочат	абсолютно	геометрично	подобие	на	контура	на	ямата	в	различни	
моменти	 от	 процеса.	 При	 надкритични	 скорости	 се	 формират	 рифели	 по	
подветрения	откос	и	надолу	по	течението.		

Мътни	води	и	докритична	скорост	

При	наличие	на	подхранване	със	седимент	от	страна	на	течението	се	
наблюдава	пресичане	на	контурите	на	ямата	в	различни	времеви	моменти,	
което	е	показател	за	циклично	редуване	на	изравяне	и	отлагане	(De	Marchi	
1948).	Установено	е,	че	при	равни	други	условия	мащабът	на	ямата	намалява	
с	увеличаване	на	мътността	на	водата.		

При	докритична	 скорост	поетите	от	течението	частици	 се	отлагат	
непосредствено	 след	 ямата,	 формирайки	 прогресивно	 нарастваща	 във	
височина	зона	на	отлагане	(Chane	1984,	с.24.	).		

Мътни	води	и	надкритична	скорост	

При	мътни	води	и	надкритични	скорости	формирането	на	ямата	се	
развива	 значително	 по‐бързо,	 като	 достигането	 на	 квазиравновесно	
състояние	 отнема	 осезаемо	 по‐кратък	 период.	 При	 подхранване	 със	
седимент,	 дънните	 форми	 (рифели)	 в	 участъка	 след	 ямата	 имат	 размери	
надвишаващи	 наблюдаваните	 в	 условия	 на	 „бистри	 води“	 за	 равни	 други	
условия.		

II.5.1 Влияние	на	хидравличните	и	морфоложки	параметри	

Множество	 изследвания	 са	 проведени	 с	 цел	 установяване	 на	
зависимости	между	формата	на	ямата	и	хидравличните	параметри,	изразени	
чрез	 специфичното	 водно	 количество,	 числото	 на	 Froude,	 напора	 или	
дълбочината	 в	 долния	 участък	 и	 морфоложки	 ‐	 посредством	
характеристичен	диаметър	ds	и/или	коефициента	на	разнородност	σ.	За	да	
се	 търси	 аналогия	 в	 профилите	 при	 различни	 условия	 (изследвания)	 е	
целесъобразно	 трансформиране	 на	 координатите	 в	 безразмерна	 форма	
(нормализиране).	 Това	 се	 постига	 чрез	 използване	 на	 отношения	 между	
линейните	размери	при	приет	базов	такъв.	Най‐често	за	нормализираща	се	
приема	 максималната	 дълбочина	 на	 ямата,	 измерена	 от	 повърхността	 на	
недеформираното	дъно.	(Chane	1984).		

Наличието	 на	 сходство	 при	 различни	 постановки	 се	 потвърждава	
независимо	 от	 Laursen	 1952,	 Ahmad	 1953,	 Altinbilek	 &	 Basmaci	 1973,	
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Rajaratnam	1981,	Tregnaghi	2008,	Oliveto	&	Comuniello	2009,	Zahed	2010	и	др.).	
Други	изследователи	като	Dargahi	2003	отхвърлят	подобно	твърдение.	

Tregnaghi	 2008	 докладва	 наличие	 на	 геометрично	 сходство	 в	
профилите	 единствено	 при	 подходяща	 комбинация	 на	 нормализиращите	
параметри.	Установенено	е	още,	че	при	съоръжения,	опериращи	под	нисък	
напор,	 геометричното	 подобие	 на	 ямата	 представлява	 функция	 на	
относителния	напор	–	p/H>0.7.	

Обзорът	на	изследванията	позволява	да	се	заключи,	че	влиянието	на	
дънния	 материал	 върху	 геометрията	 на	 ямата,	 поне	 в	 диапазона	 на	
разглежданите	 в	 лабораторна	 среда	 условия	 и	 над	 определени	 гранични	
фракции,	не	е	съществено.	Основната	роля,	съгласно	преобладаващата	част	
от	източниците,	 се	приписва	на	 относителния	напор,	 а	 съгласно	Oliveto	&	
Comuniello	2009,	на	модифицираното	число	на	Froude.	

II.5.2 Влияние	на	други	фактори	

Извън	 горепосочените	 фактори	 върху	 формата	 на	 ямата	 оказват	
допълнителни	елементи	на	съоръженията,	като:	дължината	на	рисбермата,	
наличието	на	разсейвателни	тела	водобойни	прагове,	стени	и	др.		

II.6. МАКСИМАЛНА	ДЪЛБОЧИНА	НА	ЕРОЗИОННАТА	ЯМА	

Дълбочината	на	 ерозионната	яма	се	дефинира	като	максималното	
разстояние	между	недеформираното	дъно	и	най‐ниската	точка	от	профила	
ѝ	в	даден	времеви	момент	(Graf	1998,	Hoffmans	&	Verheij	1997	и	др.).	Краят	на	
процеса	 е	 белязан	 с	 достигането	на	 едно	квазиравновесно	 състояние,	 при	
което	се	формира	устойчивият	профил	на	ямата.	Вертикалното	разстояние	
между	 най‐ниската	 му	 точка	 и	 първоначалното	 ниво	 на	 дъното,	
съответстващо	 на	 това	 състояние,	 се	 нарича	 крайна,	 максимална	 или	
равновесна	 дълбочина	 на	 ямата	 и	 както	 бе	 описано	 по‐горе,	 нейното	
прогнозиране	попада	в	центъра	на	множество	изследвания.		

Най‐общо	могат	да	бъдат	разграничени	два	подхода	за	определяне	
параметрите	на	ерозионната	яма:	

A. Приложение	на	директни	математически	зависимости	с	емпиричен	
или	 полуемпиричен	 характер	 –	 описани	 подробно	 в	 настоящата	
точка	от	дисертационния	труд;		

B. Числено	моделиране	–	обект	на	Глава	VI.	

За	целите	на	дисертационния	труд	са	анализирани	и	обобщени	над	
100	 зависимости	 за	 количествено	 прогнозиране	 на	 максималната	
дълбочина	 на	 ерозионната	 яма,	 като	 същите	 се	 характеризират	 с	широко	
многообразие	 на	 изходната	 схема,	 диапазон	 на	 приложимост,	
експериментален	 и	 аналитичен	 подход.	 Общото	между	 всички	 (с	 отделни	
изключения	 като	 зависимостта	 на	 Dietz	 1969	 например)	 е	 свеждането	 на	
задачата	 до	 получаване	 на	 неизвестната	 дълбочина	 hs	 във	 функция	 на	
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известните	 или	 относително	 лесно	 предвидими	 размивоопределящи	
параметри	или	безразмерни	комплекси	на	същите.		

Анализът	на	едно	такова	множество	от	математически	зависимости	
налага	 да	 бъде	 възприета	 определена	 класификация	 и	 групиране	 на	
наличните	 изрази	 и	 информацията	 за	 техния	 произход	 по	 определени	
признаци.	Подобен	подход	е	възприет	и	от	др.	автори	(Whittaker	&	Schleiss	
1984,	 Mason	 &	 Arumugam	 1985	 Hoffmans	 &	 Verheij	 1998	 и	 др.),	 като	 в	
настоящия	труд	множеството	от	изрази	е	разширено	със	значителен	брой	
нови	актуални	изследвания.		

Основните	критерии,	според	които	се	групират	зависимостите	тук	са	
обобщени	в	следната	схема:	

	
Като	отделна	група	следва	да	се	посочат	енергийните	и	др.	методи,	

обвързващи	ерозионния	процес	с	турбулентния	характер	на	течението	и	при	
отчитане	стохастиката	в	динамичното	натоварване,	морфоложкия	строеж	и	
физикомеханичните	показатели	на	деформируемото	легло	(Annandale	2005	
и	др.).	

Подробно	 са	 разгледани	 полуаналитичните	 методите	 за	
изчисляване	 максималната	 дълбочина	 на	 ямата	 след	 прагове	 и	 рампи,	
предложени	от	Borman	&	Julien	1991	и	Hoffmans	&	Verheij	2008.	

Borman	&	Julien	1991	

Изследването	разглежда	нисконапорни	съоръжения	с	вертикален	и	
откосиран	долен	клон	без	последващо	укрепване	като	типична	конструкция	
за	борба	с	общата	ерозия	Фиг.		II.4.		
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Фиг.		II.4	Теоретична	схема	на	ерозия	след	нисконапорно	съоръжение,	основни	
променливи	и	структура	на	течението	(източник:	Borman	&	Julien	1991)		

Въз	 основа	 на	 теоретичен	 анализ	 върху	 дифузията	 на	 струята,	
постъпваща	в	долния	участък	и	устойчивостта	на	частиците	от	подвижното	
дъно,	 подложени	 на	 динамично	 въздействие	 в	 равнинни	 условия	 е	
предложена	следната	математическа	зависимост:	
	 ∙

∙

.

∙
∙ . ∙ .

. sin ′ 	 (II.6)	

където	γs	и	γ	са	обемното	тегло	съответно	на	седимента	и	водата,	φ	–	ъгълът	
на	 вътрешно	 триене	 на	 седимета,	 B	 –	 емпиричен	 коефициент,	 Cd	 –	
коефициент	на	дифузия	на	струята,	а	останалите	параметри	са	представени	
на	Фиг.		II.4.	

След	преобразувания	израз	(II.6)	може	да	се	приведе	към	формата,	
предложена	от	Mason	&	Arumugam	1985:	
	
	

∙ .
. ∙ . ∙ sin ′	 (II.7)	

Коефициентите	в	израза	са	получени	чрез	регресионен	анализ	на	данни	от	
едромащабен	физически	модел.	

Hoffmans	&	Verheij	2008	

Hoffmans	&	Verheij	2008	предлагат	теоретичен	подход	за	анализ	на	
локалните	 ерозионни	 процеси	 в	 зоната	 на	 широк	 кръг	 съоръжения,	 от	
прагове	 и	 баражи	 до	 стълбове	 и	 устои	 на	 мостове,	 който	 се	 базира	 на	
основните	 закони	 на	 хидромеханиката	 ‐	 принципа	 за	 непрекъснатост	 и	
закона	 за	 запазване	 количеството	 на	 движение.	 Приложени	 са	 някои	
емпирично	 установени	 закономерности	 обвързващи	 процеса	 с	
турбулентните	показатели	на	течението.		

Разсъжденията	 позволяват	 да	 се	 търси	 пряка	 зависимост	 между	
максималната	 дълбочина	 на	 ерозионната	 яма	 в	 условия	 на	 бистри	 води,	
средната	по	сечение	турбулентна	интензивност	в	подходното	и	изходното	
сечение.	Схемата	върху	която	се	развива	анализа	е	представена	на	Фиг.		II.5.		
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Фиг.		II.5.	Структура	на	течението	след	праг	в	ерозионната	яма	(източник:	
Hoffmans	&	Verheij	2008,	с.118)	

Полученият	израз	за	условия	на	бистри	води	има	вида:	
	

, при	
1 6.3
1 6.3 ,

	 (II.8)	

където	 vo,	 vc,	 ho,	 hc	 са	 средните	 по	 дълбочина	 скорости	 и	 съответно	
дълбочини	в	сечения	0	и	C,	χ	представлява	коефициент	на	турбулентност,	
вариращ	според	експериментални	данни	между	1.7	и	2.5,	а	ε	‐	турбулентна	
интензивност,	изразена	чрез	турбулентната	кинетична	енергия	ko.		

Извършеният	 от	 Hoffmans	 &	 Verheij	 2008	 теоретичен	 анализ	
потвърждава	и	в	известна	степен	обосновава	някои	предходни	емпирично	
получени	изводи.	Предложената	зависимост	има	в	голяма	степен	сходство	с	
изведената	 по	 аналогичен	 път	 формула	 на	 Dietz	 1969.	 Характерни	 за	
изследванията	обаче	са	ниските	числа	на	Froude	и	финия	седимент,	условия	
типични	 за	 естуарни	 зони,	 поради	 което	 е	 налице	 необходимост	 от	
валидирането	ѝ	за	различни	условия.		
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ГЛАВА	III. 	ФИЗИЧЕСКО	 МОДЕЛИРАНЕ	 НА	 ЕРОЗИОННИ	
ПРОЦЕСИ	

Изследването	 на	 хидравлични	 процеси	 и	 явления	 върху	 физични	
модели	 се	 основава	 на	 стройна	 „теория	 на	 подобието“,	 осигуряваща	
правилата	 за	 подготовка	 и	 провеждане	 на	 експериментите,	 обработка	 и	
анализ	на	резултатите,	оценка	валидността	им	в	даден	диапазон	от	условия	
и	 потенциалните	 мащабни	 ефекти	 при	 преминаване	 от	 моделни	 към	
натурни	данни	(Novak	2011).		

Постигането	 на	 пълно	 механично	 подобие	 –	 едновременно	
геометрично,	 кинематично	 и	 динамично	 е	 невъзможно	 при	 геометрично	
мащабно	число	различно	от	1	(освен	в	случаите,	когато	има	възможност	за	
модификация	 на	 земното	 ускорение	 и	 плътностите	 на	 материалите	 в	
моделни	условия).		

В	зависимост	от	това	дали	задачата	разглежда	недеформируемо	или	
деформируемо	 леглото	 се	 обособяват	 две	 групи	 изследвания,	 при	
неподвижно	и	съответно	подвижно	дъно.		

III.1. МОДЕЛИ	С	НЕПОДВИЖНО	ДЪНО	

Моделирането	 на	 хидравлични	 процеси	 в	 условия	 на	 неподвижно	
дъно	се	основава	на	добре	формулирани	зависимости	и	в	обичайните	случаи	
предоставя	достоверна	информация	за	явления	в	натура.	Водещата	роля	при	
тези	 изследвания	 се	 пада	 на	 гравитационните	 и	 съпротивителните	 сили.	
Основният	критерий	за	подобие	при	тази	група	задачи	е	законът	на	Froude.	
За	 зоната	на	 автомоделност	 вискозните	 ефекти	 се	 отразяват	посредством	
осигуряване	 на	 геометрично	 подобие	 на	 грапавините	 и	 съответствие	 в	
надлъжния	наклон	 за	модел	и	прототип.	При	 хидравлични	режими	извън	
квадратичната	област,	горепосоченото	условие	не	е	достатъчно.	В	подобни	
случаи	се	налага	геометрична	деформация	на	грапавините	за	модел,	така	че	
да	бъде	осигурено	подобието	на	съпротивителните	сили.	

III.2. МОДЕЛИ	С	ПОДВИЖНО	ДЪНО	

Наличието	на	подвижно	дъно	налага	въвеждането	на	допълнителни	
условия	за	подобие,	отразяващи	началото	на	задвижване,	седиментацията,	
формите	 на	 транспорт	 и	 др.	 Анализите	 демонстрират	 невъзможността	 за	
осигуряване	на	 пълно	динамично	подобие	при	използване	на	 един	и	 същ	
флуид	 за	 модел	 и	 натура.	 Това	 налага	 приложението	 на	 модели	 с	
деформиран	геометричен	мащаб	и	подходящ	подбор	на	моделен	материал	с	
по‐ниска	 относителна	 плътност.	 Характеристиките	 на	 някои	 моделни	



ГЛАВА	III.	ФИЗИЧЕСКО	МОДЕЛИРАНЕ	НА	ЕРОЗИОННИ	ПРОЦЕСИ	
	

18	 Деформации	на	речното	дъно	в	зоната	на	нисконапорни	ХТС	
	

материали,	намиращи	приложение	при	изследване	на	ерозионни	процеси,	са	
обобщени	в	следната	таблица:	

Таблица	III.1	Материали	за	моделиране	на	подвижно	дъно	

МАТЕРИАЛ	
ОТНОСИТЕЛНА	
ПЛЪТНОСТ	

ПРЕДИМСТВА		 НЕДОСТАТЪЦИ‐	

ПЯСЪК	 ≈2.65	

достъпен,	евтин,	химически	
пасивен,	недеформируем,	

приложимост	под	атмосферни	
влияния	

необходимост	от	деформиране	
на	модела,	формиране	на	

рифели	

ВЪГЛИЩА	 ≈1.3	
ниска	относителна	плътност,		

малка	вероятност	за	
формиране	на	рифели	

неприложим	за	модели	под	
атмосферно	влияние	(на	

открито)	

ПОЛИМЕРИ	 1‐1.6	
моделируема	относителна	

плътност,	форма	и	размери	на	
зърната	

хидрофобни	свойства,	
задържане	на	газови	мехурчета	
и	увеличена	плаваемост,	висока	

цена	

КЕРАМЗИТ	 1‐1.3	
ниска	относителна	плътност	

и	цена	

неравномерна	плътност	и	
плаваемост	на	част	от	

материала	

ОРЕХОВИ	
ЧЕРУПКИ	

≈1.3	
ниска	относителна	плътност	

и	цена	

промяна	на	механичните	
показатели	с	течение	на	

експеримента,	оцветяване	на	
флуида,	отделяне	на	газова	

фаза	и	миризма,	формиране	на	
рифели	

БАКЕЛИТ	 1.3‐2.5	
приемлива	относителна	

плътност	
необходимост	от	значителна	

деформация	на	модела	

	
В	зависимост	от	акцента	в	изследването	следва	да	бъдат	възприети	

различни	 критерии,	 предвид	 невъзможността	 за	 осигуряване	 на	 пълно	
подобие.	За	преобладаващ	транспорт	на	влачени	наноси	това	е	еднаквост	на	
параметъра	 на	 Shields	 за	 модел	 и	 натура.	 При	 основно	 движение	 в	
суспендирано	 състояние	 водеща	 роля	 има	 хидравличната	 едрина	 и	
респективно	формата	и	коефициентът	на	съпротивление	на	частиците.		

Обзорът	на	литературни	източници	води	до	заключението,	че	всяка	
изследователска	 лаборатория	 изгражда	 свой	 индивидуален	 подход.	 Това	
важи	 както	 за	 мащабирането	 на	 физическия	 модел,	 така	 и	 за	 избора	 на	
подходящ	 моделен	 седиментен	 материал.	 За	 експерименталната	 част	 от	
разработката	 е	 възприета	 методиката,	 утвърдена	 в	 Laboratoire	 national	
d'hydraulique	 Chatou	 предлагаща	 добра	 основа	 при	 известни	 удобства	 от	
практическо	естество.		
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ГЛАВА	IV. ИЗСЛЕДВАНЕ	 НА	 МЕСТНАТА	 ЕРОЗИЯ	 В	
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН	КАНАЛ	

Проведеният	обстоен	литературен	обзор	позволява	извършване	на	
анализ	 и	 оценка	 на	 наличната	 към	 момента	 информация	 относно	
механизмите	 на	 развитие	 на	 местната	 ерозия	 след	 хидротехнически	
съоръжения	 и	 основните	 геометрични	 размери,	 в	 това	 число	 форма,	
дължина	 и	 най‐вече	 дълбочина	 на	 ямата.	 Наличните	 противоречия	 и	
пролуки	 в	 чисто	 теоретичен	 и	 практически	 план	 са	 използвани	 при	
съставянето	на	експерименталната	програма,	която	обхваща:	

A. систематично	 изследване	 на	 ерозионните	 процеси	 след	
нисконапорни	 съоръжения	 с	 откосиран	 низходящ	 клон	 върху	
принципна	постановка	в	условия	на	вертикалноравнинна	задача;		
B. изследване	 на	 ерозионните	 процеси	 след	 противоерозионно	
съоръжение	 от	 насипен	 тип,	 съответстващо	 на	 натурен	 обект	
(прототип)	при	пространствена	задача;	
C. натурно	 измерване	 на	 батиметрията	 след	 съоръжението‐
прототип.	

IV.1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА	ПРОГРАМА	

За	целите	на	изследването	е	използван	опитен	канал	с	правоъгълно	
напречно	сечение	–	ширина	0.39	m,	дълбочина	0.73	m,	обща	дължина	22	m	и	
работент	участък	‐	5	m.		

Геометрия	

Възприети	са	три	варианта	на	моделни	съоръжения	 (тип	рампа)	с	
наклон	 на	 откосирания	 отводящ	 участък	 1:1,	 1:2.5	 и	 1:5	 (Фиг.	 	 IV.1).	 От	
хидравлична	 гледна	 точка	 работата	 на	 съоръжението	 съответства	 на	
преливник	 практически	 профил	 с	 полигонално	 очертание.	 Височината	 на	
рампата	над	дъното	в	долния	участък	е	0.2	m.	Челната	част	на	съоръжението,	
разположена	 от	 горната	 страна,	 е	 оформена	 като	 вертикална	 стена	 с	
височина	над	дъното	0.4	m.	
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Фиг.		IV.1	Моделни	тела	

Материали	за	подвижно	дъно	

Избрани	 са	 три	 породи	 несвързан	 дънен	 материал	 с	 различна	
едрина,	форма	и	зърнометрични	показатели.	При	селекцията	на	фракциите	
се	изхожда	от	условието	да	бъдат	избегнати	потенциални	деформации	на	
резултатите	 вследствие	 проявлението	 на	 кохезионни	 сили,	 което	 според	
редица	автори	може	да	се	осигури	чрез	прилагане	на	материал	със	среден	
диаметър	 не	 по‐малък	 от	 0.5‐1.0	 mm	 (Ettema	 2002	 и	 др.).	 Поради	 тази	
причина	 като	 най‐фин	 материал	 (S1)	 е	 приет	 пясък	 (кварцов)	 със	 среден	
диаметър	d50=0.68	mm	и	dm=0.948,	попадащ	в	категорията	на	едрозърнестите	
пясъци.	 Коефициентът	 на	 разнородност	 σg=(d85/d16)0.5  е	 по‐голям	 от	 1.35,	
следователно	материалът	може	да	се	приеме	за	нееднороден	(Raudkivi	1988	
и	др.).	

Другите	 две	 породи	 (G1	 и	 G2)	 спадат	 към	 категорията	 на	
едрозърнестите	 пясъци	 със	 съдържание	 на	 чакълени	 фракции.	 Двата	
материала	се	характеризират	със	 сходна	зърнометрия,	но	се	отличават	по	
формата	на	зърната.	Порода	G1	представлява	естествен	материал,	съставен	
от	 заоблени	 зърна	 с	 коефициент	 на	 формата	 по	 Corey	 между	 0.25	 и	 0.8	
(SFCorey=c/(a.b)0.5	 –	 van	 Rijn	 1991,	 Raudkivi	 1991,	 с.11,).	 d50,	 отчетен	 от	
зърнометричната	крива,	възлиза	на	1,586	mm,	а	средния	диаметър	dm=2.208	
mm.	G3	се	състои	от	зърна	с	остри	ръбове	и	коефициент	на	формата	по	Corey	
между	 0.7	 и	 1.	 Показателят	 за	 разнорородност	 σg  на	 G1	 и	 G2	 клони	 към	
граничната	 стойност	 от	 1.35	 (Raudkivi	 1988)	 и	 следователно	 същите	 са	
относително	еднородни.		

Като	 четвърти	 материал	 М1	 е	 разгледана	 смес	 от	 фракции	 с	
коефициент	на	разнородност	σg=1.87,	при	d50=1.37	mm	и	dm=1.94	mm.	Същият	
е	 проектиран	 като	 смес	 от	 останалите	 3	 фракции	 с	 цел	 оценка	 на	
потенциалното	 самоукрепване	 във	 връзка	 с	 по‐високия	 коефициент	 на	
разнородност.	
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Специфичната	плътност	на	всички	четири	изследвани	породи	е	2650	
kg/m3.	При	полагането	на	подвижното	дъно	не	е	предприето	уплътняване	на	
пластове	 до	 постигане	 на	 определена	 плътност	 и	 следователно	 са	
разглеждани	случаи	на	слабо	уплътнен	седимент.	

	
Фиг.		IV.2	Зърнометрични	криви	на	моделните	материали	

Основните	 физико‐механични	 показатели	 на	 материала,	 имащи	
отношение	към	измерванията	и	анализа	на	резултатите	са:		

Таблица	IV.1	Физико‐механични	показатели	на	седимента	

Матеиал	 d90	 d50	 ρs	 φ	 φ	
[‐]	 [mm]	 [mm]	 [kg/m3]	 [˚]	 [rad]	
S1	 1.059	 0.68	 2650	 31	 0.54	
G1	 2.187	 1.586	 2650	 27	 0.47	
G2	 2.678	 1.762	 2650	 37	 0.65	
M1	 2.201	 1.371	 2650	 32	 0.56	

φ	‐	ъгъл	на	вътрешно	триене.	

Хидравлични	характеристики	

Изборът	на	 хидравличните	 характеристики	–	дълбочина	в	долния	
участък	ht,	специфично	водно	количество	q	и	напорът	H	(разликата	между	
ГВН	 и	 ДВН),	 e	 извършен	 с	 оглед	 осигуряване	 на	 гладко	 дъно	 в	 долния	
участък	 след	 ерозионната	 яма.	 За	 да	 бъдат	 получени	 надеждни	 данни	 за	
профила,	 е	 необходимо	 още	 да	 бъде	 избегнато	 глобалното	 понижение	 на	
дъното	 вследствие	 обща	 ерозия.	 В	 този	 смисъл	 изследването	 предвижда	
извършване	на	тестове	изцяло	в	условия	на	бистри	води,	при	докритични	
скорости	на	течението	в	долния	участък	за	най‐финия	материал	S1.		

За	 целта,	 като	 първо	 приближение,	 е	 определена	 критичната	
неизравяща	скорост	при	най‐финия	дънен	материал	чрез	директен	отчет	от	
диаграмата	 на	 Hjulström.	 Върху	 тази	 основа	 са	 подбрани	 граничните	
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стойности	 на	 останалите	 хидравлични	 параметри.	 Напорът	 H	 е	 получен	
приблизително	 по	 изчислителен	 път,	 предвид	 хидравличната	 схема	 на	
моделните	 тела,	 съответстваща	 на	 потопен	 и	 непотопен	 преливник	
практически	профил	с	полигонално	очертание.	В	хода	на	експерименталната	
част	са	установени	действителните	стойности.		

След	груб	подбор	на	основните	параметри	са	извършени	подробни	
хидравлични	 изчисления	 в	 условия	 на	 неравномерно	 движение	 в	 долния	
участък.	Предвид	незначителния	хидравличен	наклон,	ненадхвърлящ	0.001	
за	максималните	водни	количества,	може	да	 се	приеме	почти	равномерно	
движение,	 което	 позволява	 директно	 изчисляване	 на	 средните	 дънни	
тангенциални	 напрежения	 τо	 и	 съответните	 скорости	 на	 тангенциалните	
напрежения	 u*.	 Получените	 стойности	 са	 използвани	 за	 изчисляване	
параметъра	на	Shields,	модифицираното	число	на	Reynolds	и	параметъра	на	
Bonneville,	 които	 са	 сравнени	 със	 съответните	 критични	 стойности	 по	
литературни	 данни	 и	 графични	 отчети	 (диаграма	 на	 Shields	 и	
модификации).		

Посредством	няколко	приближения	са	оптимизирани	окончателно	
всички	хидравлични	параметри.		

Матрица	на	експериментите	

Избраните	специфични	водни	количества	и	напори	(дълбочини)	са	
поддържани	 идентични	 за	 всяка	 от	 четирите	 породи	 несвързан	 дънен	
материал.	 Възприетите	 първоначално	 комбинации	 от	 параметри	 са	
представени	в	следната	таблица:	

Таблица	IV.2	Mатрица	на	лабораторните	тестове	с	подвижно	дънo	

РАМПА	I	(I	1:1)	
тест	 q	 ht	 материал	 тест	 материал	 тест	 материал	 тест	 материал	
[№]	 [m2/s]	 [m]	 [‐]	 №	 [‐]	 №	 [‐]	 №	 [‐]	
1	 0.026	 0.10	
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2	 0.026	 0.16	 14	 26	 38	
3	 0.026	 0.2	 15	 27	 39	
4	 0.031	 0.16	 16	 28	 40	
5	 0.031	 0.2	 17	 29	 41	
6	 0.031	 0.25	 18	 30	 42	
7	 0.012	 0.1	 19	 31	 43	
8	 0.012	 0.15	 20	 32	 44	
9	 0.012	 0.205	 21	 33	 45	
10	 0.010	 0.207	 22	 34	 46	
11	 0.041	 0.15	 23	 35	 47	
12	 0.041	 0.2	 24	 36	 48	

РАМПА	II	(I	1:2.5)	
тест	 q	 ht	 материал	 тест	 материал	 тест	 материал	 тест	 материал	
[№]	 [m2/s]	 [m]	 [‐]	 №	 [‐]	 №	 [‐]	 №	 [‐]	
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50	 0.015	 0.152	 62	 74	 86	
51	 0.015	 0.198	 63	 75	 87	
52	 0.031	 0.098	 64	 76	 88	
53	 0.031	 0.148	 65	 77	 89	
54	 0.031	 0.2	 66	 78	 90	
55	 0.039	 0.101	 67	 79	 91	
56	 0.039	 0.155	 68	 80	 92	
57	 0.039	 0.205	 69	 81	 93	
58	 0.051	 0.165	 70	 82	 94	
59	 0.051	 0.21	 71	 83	 95	
60	 0.051	 0.26	 72	 84	 96	

РАМПА	III	(I	1:5)	
тест	 q	 ht	 материал	 тест	 материал	 тест	 материал	 тест	 материал	
[№]	 [m2/s]	 [m]	 [‐]	 №	 [‐]	 №	 [‐]	 №	 [‐]	
97	 0.015	 0.102	
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98	 0.015	 0.151	 110	 122	 134	
99	 0.015	 0.198	 111	 123	 135	
100	 0.021	 0.055	 112	 124	 136	
101	 0.021	 0.098	 113	 125	 137	
102	 0.021	 0.14	 114	 126	 138	
103	 0.038	 0.105	 115	 127	 139	
104	 0.038	 0.152	 116	 128	 140	
105	 0.038	 0.2	 117	 129	 141	
106	 0.051	 0.16	 118	 130	 142	
107	 0.051	 0.2	 119	 131	 143	
108	 0.051	 0.25	 120	 132	 144	

В	хода	на	работата	някои	параметри	са	заменени	с	по‐подходящи,	с	
оглед	установените	тенденции	в	поведението	на	модела	и	обработката	на	
резултатите	в	реално	време.	

IV.2. РЕЗУЛТАТИ	

Наблюдаваните	 в	 лабораторни	 условия	 процеси,	 получените	
количествени	 показатели	 на	 изследваните	 параметри,	 заедно	 със	
съпътстващите	ги	обработка	и	анализи	се	основават	на	принципната	схема,	
представена	на	Фиг.		IV.3.		



ГЛАВА	IV.	ИЗСЛЕДВАНЕ	НА	МЕСТНАТА	ЕРОЗИЯ	В	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН	
	

24	 Деформации	на	речното	дъно	в	зоната	на	нисконапорни	ХТС	
	

	
Фиг.		IV.3.	Схема	опитната	постановка	и	означения	

IV.2.1 Времево	развитие	

Характерно	 за	 всички	 разгледани	 сценарии	 е	 интензивното	
развитие	на	ямата	през	първите	секунди	от	теста,	независимо	от	водното	
количество,	долното	водно	ниво,	наклона	на	моделното	тяло	и	материала.	
Процесът	постепенно	се	забавя	и	достига	относително	константни	темпове,	
в	съответствие	с	наблюденията	на	други	автори.		

Във	 фазата	 на	 развитие	 профилът	 на	 ямата	 претърпява	 по	
значителни	изменения	 в	 областта	 на	 долния	 откос	 и	 дюната	 след	 него,	 а	
максималната	дълбочина	не	нараства	драстично.	

Фазата	 на	 затихване	 се	 характеризира	 с	 минимален,	 но	 обозрим	
транспорт	на	седимент	извън	ямата.		

Като	крайна	точка	е	възприет	моментът,	в	който	минимален	брой	
обозрими	 частици	 достигат	 до	 долния	 край	 на	 платото.	 Една	 част	 от	 тях	
произхождат	 от	 ямата,	 а	 друга	 са	 приведени	 в	 движение	 от	 пулсации	 в	
областта	на	дюната.		

Така	описаната	последователност	е	наблюдавана	във	всички	опитни	
серии.	Изключение	представлява	фазата	на	затихване	и	равновесната	фаза	
при	тестовете	с	най‐финия	материал	S1	и	най‐полегат	наклон	на	моделното	
съоръжение	 I=1:5	 (Тест	 №115,	 117,	 120,	 121),	 където	 поради	 малките	
дълбочини	в	долния	участък	формата	на	свързване	на	нивата	е	нестабилна.	
Това	 може	 да	 се	 очаква	 и	 при	 другите	 материали,	 при	 достатъчно	 ниски	
долни	водни	нива,	създаващи	условия	за	формиране	на	неустойчив	скок	и	
движение	на	валяка	вследствие	разпространението	на	повърхностни	вълни.	

Следната	 серия	 от	 фотографии	 илюстрира	 характерни	 фази	 от	
развитието	на	ерозионната	яма	при	един	от	тестовете.	
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(t=0	s)	

	
(t=10	s)	

	
(t=30	s)	

	
(t=1	min)	

	
(t=2min)	

	
(t=10min)	

	
(t=30	min)	

	
(t=80	min)	

Фиг.		IV.4	Времево	развитие	на	ерозионната	яма	при	серия	Т2‐I	1:1	S1,	q=0.024	
m2/s,	ht=20	cm	

IV.2.2 Геометрия	

Проведените	 изследвания	 демонстрират	 явна	 зависимост	 между	
формата	 на	 ямата	 и	 наклона	 на	 моделното	 съоръжение,	 който	 определя	
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траекторията	на	постъпващата	в	долния	участък	струя.	Мащабите	на	ямата,	
от	 друга	 страна,	 се	 явяват	 функция	 както	 на	 наклона,	 така	 и	 на	
специфичното	 водно	 количество,	 дълбочината	 в	 долния	 участък	 и	 типа	
седимент.	На	Фиг.		IV.5	до	Фиг.		IV.7са	илюстрирани	измерените	характерни	
динамични	 профили	 след	 достигане	 на	 възприетото	 квази‐равновесно	
състояние,	съответно	за	наклон	на	съоръжението	1:1,	1:2.5	и	1:5.	

	
Фиг.		IV.5	Профили	на	ерозионната	яма	за	четирите	породи	при	наклон	на	
съоръжението	1:1	

	
Фиг.		IV.6	Профили	на	ерозионната	яма	за	четирите	породи	при	наклон	на	
съоръжението	1:2.5	
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Фиг.		IV.7	Профили	на	ерозионната	яма	за	четирите	породи	при	наклон	на	
съоръжението	1:5	

Сравнението	на	получените	профили	сочи	наличието	на	подобие	в	
геометрията	 им	 при	 четирите	 разглеждани	 материала.	 Като	 изключение	
може	 да	 се	 посочи	 поведението	 на	 най‐фината	 порода	 S1	 при	
гореспоменатите	сценарии	(Тест	№115,	117,	120,	121).		

Динамичният	 и	 статичният	 профил	 на	 ямата	 се	 характеризират	 с	
минимални	 разлики,	 състоящи	 се	 основно	 в	 долния	 (надветрен)	 откос	 на	
ямата.	Хидродинамичното	налягане	и	наличието	на	възходящи	скорости	в	
тази	област	определят	стръмнината	на	динамичния	откос,	чието	равновесие	
се	 поддържа	 от	 гореописаните	 параметри	 на	 течението.	 След	
преустановяване	 на	 това	 динамично	 въздействие,	 т.е.	 спиране	 на	
експеримента,	този	профил	престава	да	бъде	устойчив	и	част	от	материала	
от	най‐стръмната	част	на	цилиндричния	откос	се	свлича,	формирайки	един	
по‐полегат	 склон.	 На	 следващите	 фигури	 са	 представени	 профилите,	
формирани	след	всяко	от	трите	тела,	при	различни	други	условия:	
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Координатите	на	най‐ниската	точка	от	профила	на	ямата	могат	да	
бъдат	изразени	във	функция	на	наклона	на	откоса	на	съоръжението.	Така	
при	 най‐стръмния	 наклон	 I	 1:1	 e	 установена	 средна	 стойност	 на	
отношението	X/Z	(xs,m/hs)	от	0.95,	близо	1,	при	средния	I	1:2.5	(0.4)	–	1.5	и	при	
най‐полегатия	I	1:5	–	2.3	(Error!	Reference	source	not	found.).	На	графиката	
са	представени	средната	линия,	описваща	общата	тенденция,	двете	обвивни	
линии.	
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Фиг.		IV.8	Безразмерни	координати	на	най‐ниската	точка	от	ямата	във	функция	
на	наклона	на	откос	на	моделното	съоръжение	xs/hs=f(I)	

Горният	откос	на	ямата	се	колебае	в	относително	тесни	граници	при	
сценариите	с	наклон	на	съоръжението	1:1	(от	1:1.2	до	1:2.4,	което	дава	ъгъл	
с	хоризонта	от	40°	до	23°).	Основен	принос	за	формирането	му	имат	именно	
наклонът	на	съоръжението	и	типа	дънен	материал.	След	моделната	рампа	с	
наклон	 1:2.5	 са	 измерени	 откоси	 между	 1:1.5	 и	 1:3.2	 (ъгли	 34°	 и	 17°	
съответно),	 като	 същите	 са	 по‐полегати	 от	 предходния	 вариант.	 Най‐
полегати	наклони	на	горния	откос	на	ямата	са	регистрирани	при	моделното	
съоръжение	с	наклон	1:5	(1:1.9‐1:6.3,	при	ъгъл	28°	до	9°).	Средните	стойности	
при	трите	наклона	в	гореописания	ред	съответстват	на	1:1.6	(31°),	1:1.8	(29°)	
и	1:3.1	(18°).		

Статистическите	 параметри,	 в	 това	 число	 средни,	 максимални	 и	
минимални	стойности	на	реципрочната	стойност	на	откоса	Iu	(cotg	α1=1/Iu)	
са	 представени	 в	Таблица	 IV.3Error!	Reference	 source	not	 found..	 На	Фиг.		
IV.9	 е	 илюстриран	 съответният	 график	 във	 функция	 на	 наклона	 на	
съоръжението	 I	 (в	 абсолютни	 стойности)	 за	 различните	 породи	 дънен	
материал.	Представени	са	още	функцията	на	средната	и	обвивните	линии	на	
максималните	и	минимални	стойности.	

Таблица	IV.3.	Минимални,	средни	и	максимални	стойности	на	горния	откос	на	
ямата	Iu	(1/Iu=f(I)	

	 S1	 G1	 G2	 M1	
I	 1/Iu,max	 1/Iu,m	 1/Iu,min	 1/Iu,max	 1/Iu,m	 1/Iu,min	 1/Iu,max	 1/Iu,m	 1/Iu,min	 1/Iu,max	 1/Iu,m	 1/Iu,min	

1:1	 1.3	 1.6	 1.9	 1.3	 1.8	 2.4	 1.2	 1.5	 1.9	 1.3	 1.6	 2.0	
1:2.5	 1.5	 1.8	 2.1	 1.5	 1.9	 3.2	 1.5	 1.7	 2	 1.5	 1.8	 2.4	
1:5	 2.1	 3.5	 6.3	 2.7	 3.1	 4.0	 1.9	 2.8	 4.4	 2.2	 3.2	 5.1	

xs,m/hs = 0.9363.I
‐0.549

R² = 0.9965
xs,max/hs = 1.1069.I

‐0.763

R² = 0.9703
xs,min/hs= ‐0.8729.I + 1.6072

R² = 0.9996
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Фиг.		IV.9	Минимални,	средни	и	максимални	стойности	на	горния	откос	на	
ямата	Iu=f(I)	за	четирите	седиментни	породи	

Аналогичнен	 анализ	 е	 извършен	 и	 за	 средния	 наклон	 на	 долния	
(подветрен)	откос	на	ямата	Id	(cotg	α2=1/Id).	Същият	е	измерен	между	начало	
било	 дюна	 и	 тангентата	 към	 кръговоцилиндричната	 част	 от	 профила	 в	
дъното	на	ямата.		

Таблица	IV.4	Минимални,	средни	и	максимални	стойности	на	долния	откос	на	
ямата	Id	(1/Id=f(I)	

	 S1	 G1	 G2	 M1	
I	 1/Id,max	 1/Id,m	 1/Id,min	 1/Id,max	 1/Id,m	 1/Id,min	 1/Id,max	 1/Id,m	 1/Id,min	 1/Id,max	 1/Id,m	 1/Id,min	

1:1	 1.7	 1.8	 1.9	 1.6	 1.8	 2.0	 1.2	 1.4	 1.6	 1.5	 1.7	 1.8	
1:2.5	 1.5	 1.7	 1.9	 1.6	 1.9	 2.2	 1.5	 1.6	 1.9	 1.7	 1.9	 2	
1:5	 2.3	 2.5	 2.8	 2.4	 2.8	 3.6	 1.8	 2.4	 3.4	 2.2	 2.6	 3.2	
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Фиг.		IV.10	Минимални,	средни	и	максимални	стойности	на	долния	откос	на	
ямата	Iд=f(I)	за	четирите	седиментни	породи	

Изразени	 чрез	 ъглите	 α1	 и	 α2,	 получените	 средни	 и	 екстремни	
стойности	на	наклоните	са	представени	в	Таблица	IV.5.	

Таблица	IV.5	Минимални,	средни	и	максимални	стойности	на	ъглите	α1	и	α2	във	
функция	на	наклона	на	съоръжението	I	

I	 α1,min	 α1,m	 α1,max	 α2,min	 α2,m	 α2,max	
1:1	 39.2	 31.5	 22.8	 40.9	 30.8	 26.9	
1:2.5	 34.0	 29.0	 17.4	 33.7	 29.4	 24.4	
1:5	 27.8	 17.7	 9.0	 29.3	 21.1	 15.7	

В	обобщение	могат	да	се	направят	следните	изводи:	

 колебанията	 на	 ъгъла	 на	 долния	 откос	 α2	 имат	 стойности	
близки	до	наблюдаваните	върху	горния	откос	α1;	
 материал	G1	поддържа	най‐полегати	откоси,	което	може	да	
се	 обясни	 с	 естествения	 му	 произход	 и	 облия	 характер	 на	
зърната,	обуславящи	по‐нисък	ъгъл	на	вътрешно	триене;	
 най‐стръмни	 наклони	 са	 наблюдавани	 при	 материал	 G2,	
който	 се	 състои	 от	 ръбести	 зърна	 и	 висока	 еднородност	 на	
сместа;	
 с	 намаляване	 наклона	 на	 постъпващата	 в	 долния	 участък	
струя	 (λ)	 намаляват	 и	 наклоните	 на	 двата	 откоса	 на	 ямата.	
Връзката	между	α1,	α2	
и	I,	респективно	λ,	следва	приблизително	степенна	функция.	

Височината	 над	 нивото	 на	 естественото	 дъно	 при	 билото	 на	
формираната	след	ямата	насипна	дюна	hd	може	да	се	търси	във	функция	от	

1/Id,min = 1.8494.I
‐0.355

R² = 0.8257
1/Id,max = 1.161.I

‐0.269

R² = 0.9985

1/Id,m = 1.59.I‐0.258

R² = 0.7786
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водното	количество,	поддържаното	долно	водно	ниво,	характеристиките	на	
материала	 и	 евентуално	 наклона	 на	 съоръжението.	 Дименсионалният	
анализ	позволява	обединяването	на	променливите	q,	ht,	d90,	g,	ρ	и	ρs	в	един	
параметър	Φ	 –	Φ=q/[ht(g’.d90)0.5],	 като	g’	 е	 дефинираното	 от	 редица	 автори	
безразмерно	земно	ускорение	g’=g(ρs‐ρ)/ρ.	При	възприемане	на	дълбочината	
ht	 за	 нормализиращ	 параметър	 може	 да	 се	 представи	 функционална	
зависимост	от	вида:	X=hd/ht=f(Φ,d90/ho,I).	

За	определяне	на	вида	на	функцията	е	построен	графикът	hd/ht=f(Φ)	
за	 трите	 наклона,	 при	 което	 най‐добро	 приближение	 дава	 линейната	
зависимост.	

	
Фиг.		IV.11	График	на	функцията	hd/ht=f(Φ)	и	функционални	зависимости	за	
различните	наклони	

Регресионният	 анализ	 е	 извършен	 посредством	 статистическите	
модули	 на	 Microsoft	 Excel,	 при	 предпоставката	 за	 многопараметрична	
линейна	 регресия,	 и	 критерий	 ‐	 най‐малка	 сума	 на	 квадратите	 за	
доверителнен	 интервал	 ±95%.	 Получената	 функционална	 зависимост	 има	
вида:	
	

0.0377 0.162Ф 2.525 0.3357. 	 (IV.1)	

Коефициентът	на	детерминация	на	множествената	регресия	е	R2=0.455.	
Долният	 подветрен	 откос	 на	 дюната,	 за	 разлика	 от	 другите	 два	

откоса,	има	ясно	изразен	праволинеен	характер.	Ъгълът	α3	 е	по‐голям,	но	
близък	до	ъгъла	на	вътрешно	триене	φ	на	изследвания	материал	под	вода,	
като	 в	 хода	 на	 изследването	 се	 колебае	 в	 тесни	 граници	 в	 зависимост	 от	
динамичните	условия	и	структурата	на	течението..	Логично	е	да	се	приеме	
α3=φ,	за	статичния	профил	на	ямата	и	α3=φ+(3‐5°).	

Х(I 1:2.5) = 0.2231.Ф + 0.3503
R² = 0.1847

Х(I 1:1) = 0.2483.Ф + 0.2193
R² = 0.2838

X(I 1:5) = 2.3538.Ф + 0.5443
R² = 0.4836
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IV.2.3 Максимална	равновесна	дълбочина		

Водещият	параметър	на	изследването	 –	максималната	 равновесна	
дълбочина	 на	 ямата	 hs,	 се	 колебае	 в	 относително	 широки	 граници	 с	
изменение	 на	 основните	 независими	 променливи	 величини,	 подбрани	 в	
експерименталната	програма.	В	изложението	на	последната	са	представени	
диапазоните	на	изменение	на	физическите	величини	без	групирането	им	в	
безразмерни	комплекси,	какъвто	подход	следват	редица	автори.		

Наблюденията	 не	 демонстрират	 противоречие	 с	 възприетите	 към	
момента	тенденции.	При	равни	други	условия	дълбочината	на	ерозионната	
яма	 се	 увеличава	 пропорционално	 на	 специфичното	 водно	 количество	 и	
геодезичния	пад	и	намалява	с	увеличаване	на	дълбочината	в	долния	участък	
и	 характеристичния	 размер	 на	 материала.	 Връзка	 между	 височината	 на	
съоръжението	и	дълбочината	на	ямата	не	може	да	бъде	получена	предвид	
факта,	че	в	изследванията	е	приета	константна	стойност	на	първото.	Така	
като	 параметър	 отчитащ	 енергийните	 показатели	 служи	 именно	
хидравличният	пад	ΔH.	Поради	незначителните	подходни	скорости	(vo<0.12	
m/s),	скоростната	височина	в	горния	участък	може	да	се	пренебрегне	(hv<0.7	
mm).	

Непренебрежими	са	характеристиките	на	дънния	материал,	които	в	
настоящото	 изследване	 биват	 представени	 чрез	 двата	 характеристични	
диаметъра	и	средноквадратичното	отклонение	на	зърнометричната	крива	
(коефициент	на	нееднородност),	изразено	като	σ=(d84/d16)0.5.	Увеличаването	
на	размерите	и	показателя	на	нееднородност	на	материала	са	съпътствани	с	
редуциране	на	максималната	дълбочина.	

IV.2.4 Анализи	

Тъй	 като	 прогнозата	 за	 очакваната	 максимална	 дълбочина	 на	
ерозионната	яма	представлява	основен	проблем	в	практически	план,	тук	са	
подбрани	 няколко	 подхода	 за	 анализ	 и	 извеждане	 на	 математическа	
зависимост	 за	 нейното	 изчисляване.	 Сравнени	 са	 резултатите	 от	
изследването	 с	 изчислените	 по	 няколко	 полуемпирични	 зависимости,	
характеризиращи	се	с	различна	форма	на	математическия	израз.	

Подход	на	Mason	&	Arumugam	1985	
На	първо	място	е	възприета	най‐широко	разпространената	форма	на	

функционална	зависимост,	представена	в	Mason	&	Arumugam	1985,	валидна	
за	 широк	 кръг	 хидравлични	 схеми	 и	 респективно	 конфигурация	 на	
съоръженията:	
	

∙
	

∙
	 (IV.2)	

където	K,	a,	b,	c,	d,	e,	f	и	i	представляват	коефициенти	q	–	специфично	водно	
количество	 [m2/s],	 vo	 –	 скорост	 на	 течението	 в	 сечението,	 непосредствено	
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преди	постъпването	на	струята	в	долния	участък	[m/s],	H	–	хидравличен	пад	
[m],	ht	–	дълбочина	в	долния	участък,	β	–	ъгъл	на	струята,	който	може	да	се	
апроксимира	с	наклона	на	съоръжението	λ	[°],	g	–	земно	ускорение	[m/s2]	и	
ds	–	характеристичен	диаметър	на	несвързания	материал	[mm].	

Степенните	показатели	на	отделните	членове	и	коефициентът	K	в	
израза	са	установени	посредством	прилагане	на	многопараметричен	линеен	
регресионен	 анализ	 върху	 редиците	 от	 експериментални	 точки	 (hs+ht)	 от	
настоящото	 изследване,	 а	 за	 допълване	 на	 матрицата	 са	 включени	 и	
публикувани	подробни	данни	от	сходно	изследване,	извършено	от	Borman	&	
Julien	 1991.	 За	 линеаризиране	 на	 зависимостта,	 членовете	 са	
трансформирани	 в	 десетичен	 логаритъм.	 Анализът	 е	 допълнително	
облекчен	 посредством	 интегриране	 на	 параметъра	 g	 в	 рамките	 на	
коефициента	K	и	отстраняването	му	от	независимите	променливи,	предвид	
константния	 му	 характер	 (участието	 му	 в	 израза	 цели	 единствено	
дименсионално	изравняване	на	двете	страни).	Sin	β’	e	заменен	със	sin	λ,	което	
съгласно	Borman	&	Julien	1991	и	др.	е	едно	разумно	приближение.	

Регресионният	 анализ	 е	 извършен	 чрез	 използване	 на	
статистически	 софтуерен	 пакет	 Origin	 v6.1	 на	 OriginLab	 Corporation	 и	 с	
наличните	в	Microsoft	Excel	статистически	модули,	при	критерий	най‐малка	
сума	 на	 квадратите	 в	 доверителния	 интервал	 ±95%.	 Генерираните	
коефициенти	са	представени	в	следната	таблица,	заедно	с	тези,	предложени	
от	други	автори:	

Таблица	IV.6	Емпирични	коефициенти	в	зависимостта	за	определяне	
максималната	дълбочина	на	ямата	от	общия	вид	представен	в	Mason	&	
Arumugam	1985	и	др	израз	Error!	Reference	source	not	found.)	

№	 Aвтор	 Год.	 K	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 i	 ds	

1	 Schoklitsch	C	 1932	 4.75	 0.57	 ‐	 0.2	 ‐	 ‐	 ‐	 0.32	 d90	

2	 Veronese	 1937	 3.68	 0.54	 ‐	 0.225	 ‐	 ‐	 ‐	 0.42	 d90	

3	 Jaeger	 1939	 6	 0.5	 ‐	 0.25	 0.333	 ‐	 ‐	 0.333	 	

4	 Eggenberger	А	 1943	 22.88	 0.6	 ‐	 0.5	 ‐	 ‐	 ‐	 0.4	 d90	

5	 Eggenberger	B	 1943	 7.255	 0.6	 ‐	 0.5	 ‐	 ‐	 ‐	 0.4	 d90	

6	 Müller	 1944	 10.5‐
15.4	

0.6	 ‐	 0.5	 ‐	 ‐	 ‐	 0.4	 d50	

7	 Novak	 1955	 2.7‐
3.9	 0.5	 ‐	 0.25	 0.333	 ‐	 ‐	 0.333	 	

8	 Hartung	 1959	 1.4	 0.54	 ‐	 0.36	 ‐	 ‐	 ‐	 0.32	 d85	

9	 Shalash	 1959	 0.61	 0.4	 ‐	 0.5	 ‐	 ‐	 ‐	 0.4	 d50	

10	 Franke	 1960	 1.13	 0.67	 ‐	 0.5	 ‐	 ‐	 ‐	 0.5	 d90	

11	 Qayoum	 1960	 2.78	 0.4	 ‐	 0.22	 0.4	 ‐	 0.2	 0.22	 d90	

12	 Chen	 1963	 k1	 0.5	 ‐	 0.25	 ‐	 ‐	 	 	 	

13	 Damle	 1966	 0.362‐
0.652	

0.5	 ‐	 0.5	 ‐	 ‐	 ‐	 	 	

14	 Kotoulas	A	 1967	 0.78	 0.7	 ‐	 0.35	 ‐	 ‐	 ‐	 0.4	 d90	

15	 Kotoulas	B	 1967	 1.9	 0.7	 ‐	 0.35	 ‐	 ‐	 0.35	 0.4	 d95	
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№	 Aвтор	 Год.	 K	 a	 b	 c	 d	 e	 f	 i	 ds	

16	 Kotoulas	C	 1967	 1.22	 0.7	 ‐	 0.35	 ‐	 ‐	 ‐	 0.4	 d90	

17	 Chee	&	Padiyar	 1969	 2.216	 0.67	 ‐	 0.18	 ‐	 ‐	 ‐	 0.063	 d50	

18	 Chee	&	Kung	 1971	 1.663	 0.6	 ‐	 0.2	 ‐	 ‐	 ‐	 0.1	 d50	

20	 Martins	B	 1975	 1.5	 0.6	 ‐	 0.1*	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 	

21	 SOFRELEC	 1980	 2.3	 0.6	 ‐	 0.1	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 	

22	 INCYTH	 1981	 1.413	 0.5	 ‐	 0.25	 ‐	 ‐	 ‐	 ‐	 	

23	 Mason	A	 1985	 3.27	 0.6	 ‐	 0.05	 ‐	 ‐	 0.3	 0.1	 	

24	 Borman		 1988	 0,7	 0.45	 1	 	 0.12	 0.66	 0.73	 0.3	 	

25	 Borman	&	Julien	 1991	 К2	 0.6	 1	 ‐	 ‐	 1	 0.8	 0.4	 	

26	 Vischer	&Huber	 2002	 0.88	 0.686	 ‐	 0.343	 ‐	 	 ‐	 0.472	 	

27	 Supprasri	 2007	 0.15	 0.54	 ‐	 0.75	 ‐	 1	 ‐	 ‐	 	

28	 Тодоров	 2017	 2.13	 0.26	 	 0.10	 0.35	 0.14	 	 0.18	 d90	

Забележка:	
1.	Не	са	намерени	данни,	посочващи	стойностите	на	коефициента	
2.	Коефициентът	е	представен	като	функция	на	параметри,	някои	от	които	са	оценени	в	настоящата	
разработка	

Следователно	 формулата,	 получена	 в	 настоящата	 разработка	 има	
вида:	
	

2.13 ∙
. . .

. ∙ sin . 	 (IV.3)	

Същата	 се	 характеризира	 с	 висок	 коефициент	 на	 корелация	 R=0.982	 и	
коефициент	 на	 детерминация	 R2=0.965	 по	 отношение	 на	 редиците	 от	
експериментални	точки	и	стандартна	грешка	σ=0.079.	График,	на	който	са	
плотирани	 измерените	 и	 изчислените	 стойности,	 илюстриращ	
отклонението	от	зависимостта	е	представен	на	Фиг.		IV.12.	
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Фиг.		IV.12	Измерени	срещу	изчислени	стойности	за	hs+ht	по	зависимост	28	
(Тодоров	2017)	–	данни	от	настоящото	изследване	+	данни	от	Borman	&	Julien	
1991	

Следва	да	се	отбележи,	че	представената	зависимост,	имайки	чисто	
емпиричен	 характер,	 представя	 логично	 тенденциите,	 установени	 от	
предходни	 изследователи.	 Последните	 могат	 да	 бъдат	 обобщени	 както	
следва:	

 изведената	 зависимост	 потвърждава	 водещата	 роля	 на	
специфичното	водно	количество	q	и	дълбочината	в	долния	участък	
ht;	
 следващ	по	значимост	фактор	се	явяват	едрината	на	материала,	
представена	 чрез	 характеристичния	 диаметър	 d90.	 При	 това	
зависимостта	 ясно	 сочи	 обратна	 пропорционалност	 между	
дълбочината	на	ямата	и	този	показател.		
 откосът	 на	 съоръжението,	 както	 бе	 уточнено	 по‐горе	 в	 текста,	
оказва	 влияние	 по‐скоро	 на	 общата	 геометрия	и	 координатите	 на	
най‐голямо	понижение.	Същият	обаче	има	преобладаващ	принос	в	
сравнение	с	този	на	хидравличния	пад	H,	който	се	явява	най‐нисък.	

Въпреки	включването	на	експериментални	точки	от	едромащабен	
физически	модел	 при	 получаване	 на	 зависимостта,	 нейното	 валидиране	 с	
натурни	наблюдения	е	абсолютна	необходимо.	
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Подход	на	Borman	&	Julien	1991	
Аналитичният	 израз	 за	 изчисляване	 дълбочината	 на	 ямата,	

предложен	от	Borman	&	Julien	1991,	има	вида:	
	 ∙

∙

.

∙
∙ . ∙ .

. ′ 	 (IV.4)	

където	γ	и	γs	са	обемните	тегла	на	водата	и	респективно	седимента	[kN/m3],	
B	е	коефициент,	φ	и	α	–	ъгълът	на	вътрешно	триене	на	материала	и	ъгъла	на	
долния	 откос	 на	 ямата,	 Cd	 –	 коефициент	 на	 дифузия	 на	 струята	 [‐]	 и	 p	 –	
височина	на	съоръжението.	Степенните	показатели	в	израза	са	установени	
по	емпиричен	път,	като	същите	са	функция	на	параметъра	x=0.5	в	израз.	

Аналогията	със	зависимостта	на	Mason	&	Arumugam	1985	се	постига	
чрез	трансформиране	и	въвеждане	на	параметъра	K:	

∙
∙

.

	

което	 предлага	 една	 добра	 теоретична	 обосновка	 на	 емпиричната	
зависимост	(IV.4)Error!	Reference	source	not	found..		

Трнасформираният	израз	Error!	Reference	 source	not	 found.)	 има	
вида.	
	

∙ .
. ∙ . ∙ ′	 (IV.5)	

Характерно	в	 случая	е,	 че	K	 представлява	параметър,	 комбиниращ	
геотехническите	 показатели	 на	 материала,	 кинематиката	 на	 струята,	
посредством	Cd	и	геометрията	на	изходящия	клон,	т.е.	ъгъла	на	долния	откос	
на	ямата,	който	се	явява	функция	на	двете	предходни	групи	параметри.	Това	
контрастира	с	масовата	практика,	при	която	К	получава	конкретна	стойност	
или	граничен	интервал.	

Практическо	 приложение	 на	 така	 представената	 зависимост	 е	
възпрепятствано	 от	 няколко	 фактора,	 които	 се	 явяват	 предварително	
неизвестни	–	(1)	коефициентът	на	дифузия	Cd,	(2)	параметърът	B	и	(3)	ъгъл	
α,	който	съответства	на	дефинирания	в	настоящото	изследване	ъгъл	α2,	(4)	
ъгъл	β‘,	съответстващ	на	оста	нa	размесващата	се	струя	във	водната	фаза	и	в	
действителност	се	отличава	от	ъгъла	на	съоръжението	λ,	поради	наличието	
на	 подемни	 сили.	 Относно	 (4)	 в	 настоящата	 разработка	 са	 представени	
зависимости	за	определянето	му	във	функция	на	наклона	на	оста	на	струята	
при	постъпването	й	в	долния	участък	I	(наклона	на	съоръжението	с	ъгъл	λ)		

За	да	се	изяснят	останалите	Cd	(1)	и	B	(2),	в	настоящото	изследване	е	
извършен	анализ	на	експериментално	получените	стойности	за	параметъра	
K,	изразен	чрез:	
	

.
. ∙ . ∙ ′

	 (IV.6)	

и	аналитичния	израз	(IV.5).	
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Тъй	като	в	изследването	не	са	предвидени	директни	измервания	за	
установяване	на	Cd,	то	определянето	му	е	в	пряка	зависимост	от	емпиричния	
коефициент	B.	Съгласно	литературни	данни	последният	попада	в	границите	
2	 –	 2.9	 (Borman	&	 Julien	 1991),	 което	 е	 възприето	 като	 отправна	 точка	 за	
настоящия	анализ.		

При	 целеви	 критерий	 ‐	 най‐малка	 сума	 от	 средноквадратичните	
отклонения	(стандартна	грешка)	между	измерените	и	изчислени	стойности	
на	 K,	 са	 установени	 параметрите	 B	 и	 Cd.	 Анализът	 е	 извършен	 само	 за	
редиците	 от	 настоящото	 изследване.	 Най‐добри	 резултати	 са	 получени	 с	
коефициент	B=2	за	всички	серии.		

От	друга	страна	коефициентът	на	дифузия	се	колебае	между	2.6	при	
най‐полегатия	 наклон	 (I	 1:5)	 и	 2.8	 при	 при	 най‐стръмния	 (I	 1:1).	 Тези	
резултати	са	близки,	но	извън	посочените	в	литературата	данни	–	2	до	2.4	
(Albertson	et	al.	(1950),	Beltaos	and	Rajaratnam	(1973)	и	Yuen	(1984)).	Съгласно	
Borman	&	 Julien	 1991,	 с.4	 същите	 са	 в	 сила	 за	 развити	 струи	 и	 зависят	 от	
подходните	 условия.	 Предвид	 факта,	 че	 в	 настоящата	 разработка	 се	
разглежда	постъпваща	в	долния	участък	струя	с	относително	ниска	скорост	
при	 близко	 до	 и	 напълно	 потопени	 режими,	 е	 налице	 по‐добра	 дифузия	
(размесване)	и	следователно	получените	по‐високи	стойности	на	Cd	може	да	
се	считат	за	логични.	

Подход	на	Hoffmans	&	Verheij	2008	
За	разлика	от	Borman	&	Julien	1991,	Hoffmans	&	Verheij	2008	залагат	

на	интегралните	характеристики	на	течението	в	зоната	на	ямата,	отразени	
чрез	количеството	движение	и	разликата	 в	 хидродинамичните	налягания	
между	входното	сечение	и	в	зоната	на	максимално	понижение.	Особеност	на	
предложения	анализ	е	въвеждането	на	средната	по	дълбочина	турбулентна	
интензивност,	 която	 съгласно	 най‐актуалните	 хипотези	 (Annandale	 2005,	
Dey	2016	и	др.)	се	счита	за	параметър,	определящ	в	голяма	степен	мащаба	на	
ерозионната	яма.	

Въпреки	 някои	 генерални	 различия	 в	 изследваната	 тук	 и	
разгледаната	от	Hoffmans	&	Verheij	2008	постановка,	е	извършен	анализ	на	
коефициента	χ,	получен	по	обратен	път	от	експеримента.	За	целта	задачата	
е	решена	спрямо	χ:	

1 	

Съгласно	експерименталните	данни,	цитирани	в	Hoffmans	&	Verheij	
2008,	χ	(израз	(II.8)	варира	в	рамките	на	1.7	–	2.5.		

Критичната	неизравяща	скорост	е	изчислена	чрез	предложената	от	
Hoffmans	&	Verheij	1997	формула	при	предпоставката	за	преходен	режим	в	
изкачващия	се	клон	на	диаграмата	на	Shields	или	модификациите	ѝ,	какъвто	
е	 на	 лице	 при	 разглежданите	 сценарии	 от	 изследванието	 (45,3>Re*>1.6	 и	
40.5>D*>15.6).	 Критичният	 параметър	 на	 Shields	 в	 тази	 област	 се	 колебае	
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между	0.027	и	0.04,	като	за	изчисленията	е	приета	константна	стойност	от	
0.35.	

2.5 0.35. Δ. . . 12 	

Остава	отворен	въпросът	с	коя	стойност	за	vo	следва	да	се	работи.	Ако	
се	използва	скоростта	на	постъпващата	в	долното	водно	ниво	струя	v=q/hc	
(hc	–	стеснена	дълбочина),	която	се	разполага	в	сечение	преди	подвижното	
дъно	 за	 χ	 се	 получават	 стойности	 значително	 по‐ниски	 от	 посочения	
интервал	(1.7	‐2.5),	като	средната	е	под	единица.	Ако	вместо	това	се	използва	
средната	скорост	за	сечението	в	самото	начало	на	подвижното	дъно,	където	
дълбочината	 е	 ht	 и	 следователно	 v=q/ht	 стойностите	 на	 χ	 се	 надхвърлят	
осезаемо	 диапазона	 (χm=22.5).	 Така	 получените	 стойности	 на	 χ	 означават	
прекалено	 ниски	 нива	 на	 турбулентност	 и	 значително	 надвишение	 на	
скоростта	 на	 течението	 над	 критичната	 за	 първия	 случай	 и	 обратно	 ‐	
скорости	непревишаващи	критичната	неизравяща	(какъвто	е	замисъла	при	
построяване	 на	 експерименталната	 програма)	 и	 ерозия	 вследствие	
изключително	на	турбулентните	пулсации.	

И	двата	предложени	варианта	не	са	удачни,	предвид	дифузията	на	
струята	в	долния	участък	и	сложния	характер	на	скоростното	поле.	При	това	
изменението	на	налягането	не	следва	хидростатичния	закон.	Разгледаните	
опции	 съответстват	 на	 две	 гранични	 състояния,	 между	 които	 се	 намира	
реалното	решение.	

Подход	на	Annandale	2005	
Приложението	 на	 метода	 на	 ерозионния	 индекс	 към	 настоящото	

изследване	позволява	формулировката	на	следните	изводи:	

 теоретичните	 постановки	 на	 метода	 са	 основани	 на	
съвременните	 разбирания	 за	 процеса,	 при	 отчитане	 на	 ефектите,	
следствие	на	турбуленцията;	
 за	прилагането	му	е	необходимо	голямо	количество	информация	
относно	 турбулентните	 характеристики	 на	 течението,	 каквато	 не	
винаги	е	налична	или	достъпна;	
 оценката	 на	 приложената	 за	 осъществяване	 на	 ерозионния	
процес	 работа,	 респективно	 мощност	 на	 течението,	 се	 определя	
относително	 трудно,	 като	 в	 литературата	 са	 налични	 изводи	 за	
някои	характерни	случаи.	Това	налага	приложението	на	метода	да	се	
осъществява	в	комбинация	с	числени	модели.	
 установените	 в	 глобален	 план	 критични	 стойности	 за	
специфичната	мощност	на	течението	не	предоставят	необходимата	
точност	 при	 прилагането	 им	 за	 конкретни	 задачи	 без	 сложни	
манипулации	и	анализи.	Неприемливи	резултати	са	докладвани	и	от	
други	автори	(Cheng	et	al.	2006	и	др.)	
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Анализ	на	емпирични	зависимости	
От	 представената	 в	 Приложение	 C	 към	 дисертационния	 труд	

таблица	е	селектирана	част	от	зависимостите,	които	съгласно	извършените	
изчисления	 предоставят	 относително	 надеждни	 или	 поне	 близки	 до	
получените	 в	 настоящото	 изследване	 резултати	 и	 такива,	 публикувани	 в	
други	 трудове.	Проведен	 е	 статистически	 анализ,	 при	 който	 като	 основен	
критерий	за	групиране	е	избран	видът	на	математическата	функция.	Друг	
водещ	 показател	 при	 групирането	 и	 оценката	 на	 приложимостта	 на	
представените	 зависимости	 е	 характерът	 на	 съоръжението,	 като	 тук	 са	
включени	единствено	зависимости	с	обща	приложимост.	

Група	А	
Това	са	зависимостите	от	Таблица	IV.6,	част	от	които	са	остранени	

поради	факта,	че	са	валидни	за	изхвъргачи	и	преливници,	опериращи	при	
относително	високи	напори	и	емпирични	зависимости	и	такива	получени	в	
различна	 от	 SI	 измервателна	 система	 (пример	 Laursen	&	 Flick	 1983).	 Чрез	
прилагане	 на	 11	 броя	 зависимости	 е	 получена	 относителната	 грешка	 по	
отношение	 на	 измерените	 на	 модела	 стойности,	 като	 е	 направен	
статистически	анализ	на	тези	грешки.	Изведените	статистически	параметри	
са	представени	в	долната	таблица,	a	на	Error!	Reference	source	not	found.	са	
изобразени	нормализираните	посредством	p	(височината	на	съоръжението)	
точки	:	

Таблица	IV.7	Статистически	анализ	на	относителната	грешка	между	
изчислените	по	различни	зависимости	от	Група	А	и	измерените	в	настоящото	
изследване	стойности	на	hs	
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	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Средна	
стойност	

‐0.088	 5.517	 ‐0.483	 2.454	 ‐0.136	 ‐0.729	 ‐0.136	 ‐0.604	 ‐0.897	 1.230	

Стандартна	
грешка	

0.203	 0.733	 0.104	 0.407	 0.238	 0.136	 0.143	 0.180	 0.132	 0.324	

Медиана	 ‐0.222	 3.272	 ‐0.509	 1.324	 ‐0.331	 ‐0.787	 ‐0.372	 ‐0.654	 ‐0.662	 0.627	
Стандартно	
отклонение	

1.437	 5.181	 0.738	 2.880	 1.683	 0.960	 1.010	 1.271	 0.933	 2.290	

Коефициент	
на	вариация	 2.065	 26.848	 0.545	 8.295	 2.834	 0.921	 1.019	 1.616	 0.870	 5.246	

Куртозис	 0.825	 0.797	 1.348	 ‐0.289	 1.654	 1.498	 0.330	 2.295	 6.274	 ‐0.010	

Коефициент	
на	
асиметрия	

‐0.570	 1.026	 ‐0.590	 0.510	 ‐0.491	 ‐0.679	 ‐0.202	 ‐0.847	 ‐2.198	 0.196	

Амплитуда	 7.111	 23.562	 3.864	 12.668	 9.519	 5.098	 4.715	 7.187	 5.129	 10.993	
Минимум	 ‐4.414	 ‐2.542	 ‐2.813	 ‐3.327	 ‐5.638	 ‐3.762	 ‐2.633	 ‐5.029	 ‐4.883	 ‐4.338	
Максимум	 2.697	 21.020	 1.052	 9.341	 3.881	 1.336	 2.083	 2.158	 0.246	 6.655	
Сума	 ‐4.424	 275.860	 ‐24.149	 122.724	 ‐6.798	 ‐36.469	 ‐6.799	 ‐30.178	 ‐44.847	 61.511	
Брой	проби	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50	
R	 0.346	 0.348	 0.402	 0.370	 0.295	 0.250	 0.366	 0.255	 0.762	 0.370	

От	приложенaта	таблица	може	да	се	заключи	следното:	
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 зависимостите	3,	6,	8	и	9	предлагат	занижени	стойности	
 изрази	 2,	 4	 и	 10	 предлагат	 завишени	 стойности	 и	 висок	
коефициент	на	вариация	
 най‐ниска	средна	стойност	на	грешката	е	получена	по	зависимост	
1	(8.8%),	а	близки	стойности	предлага	и	зависимост	7	(13.6%),	като	
при	нея	е	установен	и	минималния	коефициент	на	вариация.	

Група	B	
Тази	група	обхваща	емпирични	зависимости	получени	въз	основа	на	

дименсионален	 анализ,	 изразени	 чрез	 подбрани	 безразмерни	 комплекси.	
Аналогично	на	гореописания	подход	и	тук	са	подбрани	зависимости	от	общ	
характер	 и	 такива,	 отнасящи	 се	 до	 нисконапорни	 съоръжения.	 В	 долната	
таблица	 са	 обобщени	 резултатите	 от	 статистическия	 анализ	 от	 редиците	
относителни	 грешки	 спрямо	 данните	 от	 настоящото	 изследване,	 а	 в	
следващата	спрямо	данни	от	Borman	&	Julien	1991.	

Таблица	IV.8	Статистически	анализ	на	относителната	грешка	между	
изчислените	по	различни	зависимости	от	Група	B	и	измерените	в	настоящото	
изследване	стойности	на	hs	

Статистически	
параметър	

Altinbilek	&	
Basmaci	
1973	

Hoffmans	
1997	

Pagliara	
&	Hager	
2004	

Adduce	&	La	
Rocca	2004	

D'Agostino	
&	Ferro	
2004	

D'Agostino	
&	Ferro	

simpl	2004	

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	
Средна	стойност	 0.061	 2.602	 ‐0.033	 ‐0.725	 0.546	 0.205	
Стандартна	грешка	 0.235	 0.438	 0.099	 0.044	 0.116	 0.156	
Медиана	 ‐0.537	 1.736	 ‐0.255	 ‐0.800	 0.364	 ‐0.111	
Стандартно	отклонение	 1.659	 3.100	 0.698	 0.311	 0.822	 1.104	
Коефициент	на	вариация	 2.753	 9.611	 0.488	 0.097	 0.676	 1.220	
Куртозис	 7.537	 4.971	 9.544	 15.720	 ‐0.469	 14.262	
Коефициент	на	асиметрия	 2.880	 2.203	 3.017	 3.473	 0.776	 3.370	
Амплитуда	 7.060	 14.591	 3.438	 1.869	 2.923	 6.451	
Минимум	 ‐0.880	 ‐0.129	 ‐0.635	 ‐0.960	 ‐0.388	 ‐0.658	
Максимум	 6.180	 14.462	 2.803	 0.909	 2.535	 5.793	
Сума	 3.046	 130.079	 ‐1.659	 ‐35.548	 27.299	 10.233	
Брой	проби	 50	 50	 50	 49	 50	 50	

Таблица	IV.9	Статистически	анализ	на	относителната	грешка	между	
изчислените	по	различни	зависимости	от	Група	B	и	публикуваните	от	Borman	&	
Julien	1991	данни	за	hs	

Статистически	
параметър	

Altinbilek	&	
Basmaci	
1973	

Hoffmans	
1997	

Pagliara	&	
Hager	
2004	

Adduce	&	La	
Rocca	2004	

D'Agostino	
&	Ferro	
2004	

D'Agostino	
&	Ferro	

simpl	2004	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	
Средна	стойност	 56.537	 3.286	 4546.337	 6.054	 0.487	 0.153	
Стандартна	грешка	 8.855	 0.682	 764.491	 0.512	 0.108	 0.101	
Медиана	 12.259	 2.141	 326.701	 6.191	 0.168	 ‐0.188	
Мода	 51.021	 1.231	 7.528	 1.568	 ‐0.068	 ‐1.000	
Стандартно	отклонение	 82.119	 6.329	 7089.600	 4.745	 0.961	 0.936	
Коефициент	на	вариация	 6743.500	 40.054	 50262434.3	 22.519	 0.923	 0.876	
Куртозис	 1.964	 22.995	 2.634	 ‐0.604	 5.913	 3.588	
Коефициент	на	асиметрия	 1.737	 ‐2.475	 1.874	 0.466	 2.157	 1.750	
Амплитуда	 312.373	 61.425	 27746.583	 19.075	 5.649	 4.862	
Минимум	 ‐0.473	 ‐38.308	 ‐0.403	 ‐0.765	 ‐0.640	 ‐1.000	
Максимум	 311.900	 23.117	 27746.179	 18.310	 5.009	 3.862	
Сума	 4862.200	 282.585	 390984.957	 520.618	 38.442	 13.200	
Брой	проби	 86	 86	 86	 86	 79	 86	
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Установени	са	следните	закономерности:	

 най‐близки	 до	 получените	 върху	 дребно	 и	 едромащабен	модел	
данни	 представят	 зависимост	 5	 (средна	 относителна	 грешка	 от	
порядъка	на	50%),	 като	разсейването	нараства	при	едромащабния	
модел	(Borman	&	Julien	1991).		
 зависимости	1	и	3	предлагат	добри	резултати	относно	данните	от	
настоящото	изследване	(средна	относителна	грешка	6%	и	3%,	при	
коеф.	на	вариация	съответно	2.75	и	0.49),	но	предлагат	значително	
завишени	стойности	на	hs	за	по‐едри	мащаби.	
 израз	2	дава	високи	стойности	по	отношение	както	на	данните	от	
настоящата	 работа,	 така	 и	 на	 тези	 от	 Borman	 &	 Julien	 1991.	
Коефициентът	на	вариация	е	значителен	за	дребномащабния	модел	
9.611	и	още	по‐висок	за	едромащабния	‐	40.	
 израз	 4	 предлага	 относителна	 грешка	 в	 рамките	 на	 ±90‐96%	 и	
средна	стойност	и	средна	стойност	70%,	като	получените	стойности	
на	 hs	 върху	 изследвания	 тук	 модел	 са	 по‐високи	 от	 изчислените.	
Приложението	 ѝ	 върху	 едромащабния	 модел	 сочи	 значително	
надценяване	на	hs	(до	18	пъти)	при	коефициент	на	вариация	22.5.	
 израз	 6	 е	 опростен	 вариант	 на	 израз	 5	 и	 предлага	 средна	
относителна	 грешка	 по	 отношение	 на	 данните	 от	 настоящото	
изследване	 от	 20%	 и	 15%	 по	 отношение	 на	 Borman	 &	 Julien	 1991.	
Общата	вариация	обаче	е	значителна.	
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ГЛАВА	V. ИЗСЛЕДВАНИЯ	 НА	 НАТУРЕН	 ОБЕКТ	 ВЪРХУ	
ПРОСТРАНСТВЕН	ФИЗИЧЕСКИ	МОДЕЛ		

В	рамките	на	изследването	са	извършени	натурни	измервания	върху	
противоерозионно	 съоръжение	 от	 насипен	 тип.	 Въз	 основа	 на	 подробно	
геодезическо	измерване	на	батиметрията	и	геометрията	на	съоръжението	и	
данни	от	извършени	сондажни	работи	в	коритото	и	бреговете	е	построен	
физически	 модел	 с	 цел	 изследване	 на	 ерозионните	 процеси	 и	 оценка	
приложимостта	 на	 получените	 от	 равнинния	 лабораторен	 модел	
закономерности.		

V.1. ПРОТОТИП	

Съоръжението,	 възприето	 като	 прототип	 за	 настоящото	
хидравлично	 изследване,	 представлява	 каменнонасипна	 дънна	 рампа,	
изградена	при	прехода	на	Транзитния	газопровод	за	Гърция	през	р.Струма	
на	ПК	990+00	(с.Вълково).		

	
Фиг.		V.1	План	на	съоръжението	и	обхвата	на	геодезическата	снимка	

В	конструктивно	отношение	рампата	се	състои	от	3	бетонови	прага	
и	заскалявка	между	тях,	при	което	ясно	се	обособяват	откосиран	участък	с	
наклон	1:10,	гасителен	басейн	и	рисберма.		
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Фиг.		V.2	Типови	напречни	профили	

Билото	 на	 рампата	 е	 изпълнено	 на	 две	 нива	 с	 цел	 насочване	 на	
водния	поток	към	централната	част	на	речното	корито	и	предотвратяване	
на	евентуално	изменение	на	руслото	в	план.	

	

Фиг.		V.3	Прототип	

V.2. МАЩАБИРАНЕ	НА	ФИЗИЧЕСКИЯ	МОДЕЛ	

За	първоначален	подбор	на	мащабните	числа	се	изхожда	от	закона	
на	Reech	–	Froude	при	предпоставката	за	недеформиран	модел.	За	да	бъде	
осигурена	 автомоделност	 е	 необходимо	 числото	 на	 Reynolds	 за	 модел	 да	
надвишава	 определена	 критична	 стойност,	 в	 случая	 2.5‐3.104	 (Киселев,	
1972).	
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Съгласно	 теорията	 на	 подобието	 е	 в	 сила	 следната	 зависимост	 за	
определяне	на	минимален	допустим	геометричен	мащаб	за	изпълнение	на	
модела:	
	 2/3
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където:	

Mlmin	 –	 минимално/гранично	геометрично	мащабно	число	

Repr	 –	 характерно	число	на	Рейнолдс	за	натура	
Remlim		 –	 гранично	число	на	Reynolds	за	модел	

Определящите	 параметри	 за	 изчисляване	 на	 Repr	 са	 средната	 по	
сечение	 скорост	 (V)	 и	 хидравличният	 радиус	 (R)	 в	 напречно	 сечение	 по	
билото	на	рампата.	Изчисленията	са	проведени	за	20‐годишна	висока	вълна	
–	Q5%=	673	m3/s,	при	което	се	получава	МLmin≈63.		

Отчитайки	наличното	пространство	в	хидравличната	лаборатория,	
изпълнението	на	модел	в	мащаб	по‐едър	от	1:100	е	непостижимо.	Тъй	като	
изчисленият	 минимален	 геометричен	 мащаб	 възлиза	 на	 1:63,	 то	 е	
необходимо	да	се	прибегне	към	деформация	на	модела	и	подбор	на	различни	
мащабни	числа	за	вертикалните	и	хоризонталните	линейни	размери.		

Основните	 критерии	 на	 подобие	 при	 подвижно	 дъно	 са	
модифицираното	число	на	Froude	(параметър	на	Shields),	модифицираното	
число	 на	 Reynolds,	 отношението	 на	 специфичната	 плътност	 и	
зърнометрията	на	материала	от	подвижното	дъно.	При	предпоставката	за	
моделен	 материал	 с	 относителна	 плътност	 1.3	 и	 налична	 зърнометрия	 в	
диапазона	1	до	5	mm,	се	получават	следните	мащабни	числа:	
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Т.е.	 едно	от	мащабните	числа	е	дефинирано,	 а	друго	попада	в	определени	
крайни	 граници.	 Мащабът	 на	 хоризонталните	 линейни	 размери	 също	 е	
предварително	приет	с	оглед	ограниченията	на	хидравличната	лаборатория	
–	МL=100.	

За	модифицираното	число	на	Reynolds	се	получава:	

 

 
  


90 *

* 6

0.003 0.14
Re 400.2

1.05 10

d u
	
‐	 Модифицирано	 число	 на	

Reynolds	



ГЛАВА	V.	ИЗСЛЕДВАНИЯ	НА	НАТУРЕН	ОБЕКТ	ВЪРХУ	ПРОСТРАНСТВЕН	
	

Деформации	на	речното	дъно	в	зоната	на	нисконапорни	ХТС	 47	
	

Тъй	като	Re*	>60	,	то	може	да	се	счита,	че	влиянието	на	вискозните	
сили	може	да	бъде	пренебрегнато.	От	тук	следва,	че	са	налице	2	критериални	
условия,	 от	 които	 да	 бъдат	 прецизирани	 останалите	 2	 мащабни	 числа	 –	
мащабът	на	вертикалните	размери	Mh	и	на	зърнометрията	на	материала	Md.	
И	 тъй	 като	 са	 налице	 определени	 ограничения	 и	 в	 подбора	 на	 Md,	 то	
вертикалният	 мащаб	 следва	 да	 бъде	 получен	 от	 критерия	 на	 Shields,	 при	
възприемане	на	минимален	постижим	размер	на	моделния	материал	–	1	mm,	
или	Мd=3.		

Oттук	следва:	
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‐	 Модифицирано	 число	 на	 Froude	
(критерий	на	Shields)	

За	Мh	се	получава	стойност	от	приблизително	25,	което	предполага	
коефициент	на	вертикална	деформация	kd=4.	

V.3. ОПИТНА	ПОСТАНОВКА	

Хидравличният	 модел	 е	 построен	 в	 ЦНИЛХИ	 към	 УАСГ	 при	
възприемане	на	горепосочените	геометрични	мащабни	числа.		

Изследванията	 са	 извършени	 при	 фиксирано	 водно	 количество,	
съответстващо	 на	 определената	 вследствие	 хидроложки	 анализ	 висока	
вълна	с	обезпеченост	5%.	

V.4. ИЗМЕРВАНЕ	НА	ХИДРАВЛИЧНИ	ВЕЛИЧИНИ	

Параметрите,	които	представляват	обект	на	измерване	и	контрол	са	
водното	 количество,	 водните	 нива	 в	 долния	 участък	 и	 формираната	
батиметрия.	 Водното	 количество,	 протичащо	 през	 модела,	 се	 установява	
чрез	 тънкостенен	 правоъгълен	 преливник	 (преливник	 с	 остър	 ръб)	 без	
странична	контракция	и	потопяване	от	долно	водно	ниво	Методът	предлага	
точност	на	измерването	от	±	1,2		1,5%.	

Водните	нива	в	долния	участък	се	регулират	посредством	вариация	
в	нивото	на	преливаема	клапа,	разположена	в	края	на	модела,	а	измерването	
се	извършва	чрез	нивомерна	игла,	при	точност	до	±1	mm.	

Батиметрията	 е	 установена	 чрез	 директно	 измерване	 и	 чрез	
приложение	 на	 фотограметрични	 методи.	 Точността,	 която	
фотограметричният	метод	осигурява	при	подобни	условия,	е	в	рамките	на	
0.5	 mm.	 При	 изследването,	 предвид	 едрината	 на	 дънния	 материал,	 от	
порядъка	на	3	до	5	mm,	не	може	да	се	твърди	постигане	на	тази	точност.	Въз	
основа	 на	 контролни	 замервания	 и	 сравнение	 на	 резултата	 с	
форограметричната	снимка	е	установена	грешка	от	порядъка	на	1‐2	mm.	
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V.5. РЕЗУЛТАТИ	

В	 резултат	 на	 проведените	 физически	 моделни	 изследвания	 е	
изготвена	 топографията	 в	 зоната	 на	 съоръжението	 след	 достигане	 на	
квазиравновесно	 състояние.	 Като	 критерий	 за	 определяне	 на	 момента	 на	
достигане	 на	 равновесие	 е	 възприет	 подхода	 на	 Delft	 Hydraulics	 1972.	 В	
настоящия	случай	такова	е	постигнато	след	4	часа	за	модел.	Изследването	е	
извършено	в	условия	на	стационарен	режим.		

На	 следващата	 фигура	 е	 представена	 формираната	 след	
приключване	на	изследването	топография	в	зоната	след	рампата.		

	
Фиг.		V.4	Топография	на	физическия	модел,	пренесена	към	към	натурни	
размери	

След	установяване	на	моделната	топография	е	извършена	обработка	
на	 данните,	 мащабиране	 към	 натура	 и	 построяване	 на	 съответната	
повърхнина.	 Резултатите	 от	 моделното	 изследване	 могат	 да	 се	 обобщят	
както	следва:	

 Максималната	 дълбочина	 на	 ерозионната	 яма	 е	 получена	 в	
зоната	непосредствено	след	рисбермата	в	централната	част,	срещу	
основната	преливаема	част	на	съоръжението.		
 Изравяне	 с	 по‐малки	 размери,	 както	 и	 обрушване	 в	 бреговите	
зони,	 породено	 от	 пространствения	 характер	 на	 течението,	 е	
установено	в	още	два	участъка	надолу	по	течението.		
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 Максималната	 стойност	 понижение	 на	 дъното	 достига	 1.8	 m	 в	
натура.	

Така	 получената	 картина	 по	 отношение	 топографията	 на	 речното	
дъно	 е	 сравнена	 с	 измерената	 върху	 прототипа.	 Съпоставката	 на	 двете	
повърхнини	 е	 извършено	 чрез	 софтуер,	 предлагащ	 съответния	 анализи.	
Наблюденията	сочат:	

 наличие	на	значителни	разминавания	както	в	количествен,	така	
и	 в	 качествен	 план.	 Положението,	 мащабите	 и	 формата	 на	
изровените	 зони	 върху	 модела	 са	 значително	 по‐големи	 от	
измерените	в	натура.		
 зоните	на	отлагане	също	не	се	припокриват;		
 ерозията	в	областта	на	десния	бряг	за	модел	достига	границата	
на	заложеното	дефирмируемо	дъно;	
 получените	откоси	на	ямата	след	привеждането	им	към	натурни	
условия	са	по‐стръмни	от	измерените.	

Горепосочените	констатации	следва	да	намерят	своето	обяснение	в	
няколко	основни	преоблема:	(1)	възприетият	модел	на	стационарно	течение	
не	съответства	на	натурните	процеси;	(2)	ходографът	на	високата	вълна	не	
е	 известен,	 а	 отчетените	 водни	 количества	 са	 продукт	 на	 моментно	
измерване	 на	 водните	 нива	 в	 хидрометричния	 створ;	 (3)	 приложеният	
неконвенционален	материал	предполага	ъгъл	на	вътрешно	триене	не	много	
отклоняващ	 се	 от	 този	 на	 естествените	 натурни	 материали,	 което	 в	
комбинация	 с	невъзможността	 за	отчитане	на	разнородната	 структура	на	
естественото	 легло,	 обясняват	 в	 голяма	 степен	 разсейването	 между	
установените	за	модел	и	натура	зони	на	ерозия	и	отлагане.
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ГЛАВА	VI. ЧИСЛЕНИ	ИЗСЛЕДВАНИЯ	

За	целите	на	настоящия	дисертационен	труд	са	проведени	две	групи	
изследвания.	 Първата	 е	 обвързана	 с	 лабораторния	 модел	 на	 обща	
хидравлична	 постановка	 при	 равнинни	 условия,	 въз	 основа	 на	 който	 е	
калибриран	тридименсионален	числен	модел.	Към	втората	група	се	отнася	
едно‐	 и	 двудименсионално	 изследване	 на	 описания	 в	 предходната	 глава	
натурен	обект.		

VI.1. ЧИСЛЕН	МОДЕЛ	НА	РАВНИННА	ЗАДАЧА	

Като	 продукт	 на	 пространствените	 характеристики	 на	 течението,	
местната	 ерозия	 следва	 да	 се	 анализира	 чрез	 пространствени	 числени	
модели	–	2D	и	3D.	За	схемата	на	опитния	канал	и	съгласно	наблюдаваните	
явления,	 ефектът	 от	 двете	 оградни	 стени	 се	 явява	 пренебрежим,	 което	
предлопага,	че	2D	модел	във	вертикалната	равнина	X‐Z	е	възможен	вариант	
(конвенционалните	2D	модели,	работещи	при	използване	на	осреднените	по	
дълбочина	параметри	в	хоризонтална	равнина	не	са	удачен	вариант).	Такива	
модели	 обаче	 са	 рядкост	и	 обичайно	 са	 продукт	на	 собствена	 разработка.	
Това	 е	 причината	 за	 целите	 на	 изследването	 да	 бъде	 избран	 3‐
дименсионален	 модел.	 Кръгът	 от	 съвременни	 числени	 модели	 в	 тази	
категория	е	стеснен	до	FLUENT,	SSIIM	и	FLOW	3D,	базирайки	се	на	следните	
критерии:	(1)	данни	за	поведението	на	модела	при	решаване	на	задачи	от	
областта	 на	 местната	 ерозия,	 (2)	 достъпност,	 (3)	 необходим	 ресурс	 за	
построяване	на	моделите	и	обработка	на	резултатите.	Последният	е	избран	
предвид	факта,	че	в	известна	степен	обединява	особеностите	на	другите	два	
‐	най‐вече	като	изчислителен	ресурс	и	условия	на	работа.	

За	 калибрирането	 на	 числения	 модел	 са	 използвани	 данни	 от	
извършените	лабораторни	изследвания.		

На	 следващите	 фигури	 са	 илюстрирани	 графично	 част	 от	
получените	 резултати	 относно	 дълбочината	 на	 ерозионната	 яма	 и	
разпределението	 на	 наляганията	 и	 турбулентната	 интензивност	 при	
идентични	условия	за	трите	изследвани	съоръжения.	 	
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Фиг.		VI.1	T20‐I	1:1	S1,	Q=10	l/s,	htw=20	cm	–	налягане	и	скоростни	вектори	t=3600	
s	

	
Фиг.		VI.2	T89‐I	1:2.5	S1,	Q=10	l/s,	htw=20	cm	–	налягане	и	скоростни	вектори	
t=1800	s	

	
Фиг.		VI.3	T96‐I	1:5	S1,	Q=10	l/s,	htw=20	cm	–	налягане	и	скоростни	вектори	t=1800	
s	

Сравнението	на	профилите,	наблюдавани	върху	физическия	модел	и	
получените	от	числените	симулации,	 сочи	добро	съвпадение	в	контура	на	
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ямата	 и	 не	 дотам	 правдоподобни	 параметри	 на	 зоната	 на	 отлагане.	
Калибрирането	на	модела	е	постигнато	при	използване	на	RNG‐модела	на	
турбулентност,	при	пренебрегване	на	турбулентната	дифузия	в	граничната	
област,	с	размер	на	изчислителната	клетка	2	cm.	

VI.2. ЧИСЛЕН	МОДЕЛ	НА	НАТУРЕН	ОБЕКТ	

Численото	 моделно	 изследване	 е	 проведено	 в	 два	 етапа.	
Първоначално	е	разгледан	еднодименсионален	модел,	с	помощта	на	който	
са	 установени	 котите	 на	 свободната	 водна	 повърхност	 по	 дължина	 на	
речния	участък	за	характерни	водни	количества.	Същите	са	използвани	като	
гранични	 условия	 за	 втория	 етап,	 предвид	 липсата	 на	 данни	 от	 натурни	
наблюдения.	

VI.2.1 Хидравлични	изчисления	с	1‐D	модел	

Геометричните	 граници	 на	 модела	 обхващат	 участък	 oт	 реката	 с	
дължина	 970	 m.	 Изчислителните	 профили	 са	 илюстрирани	 на	 следната	
фигура:	

	
Фиг.		VI.4	Разположение	на	изчислителните	профили	в	план	(сателитно	
изображение	от	Google	Earth)	

Като	 окончателен	 резултат	 са	 получени	 кривите	 на	 свободната	
водна	 повърхност	 по	 дължина	 на	 реката	 за	 Q5%	 и	 за	 Q=100	 m3/s,	
съответстващо	 на	 средно	 високи	 води.	 Получените	 криви	 на	 свободната	
водна	повърхност	са	представени	на	Фиг.		VI.5.	
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a)	

	
b)	

Фиг.		VI.5	а)	Надлъжен	профил	с	изчислени	линии	на	свободната	водна	
повърхност		и	b)	напречен	профил	ос	било	съоръжение	

VI.2.2 Хидравлични	изчисления	с	2‐D	модел	

За	целите	на	изследването	е	използван	двудименсионалният	модел	
SRH‐2D	 позволяващ	 зонирано	 моделиране,	 т.е.	 моделиране	 на	 основен	 и	
странични	канали	и	заливни	тераси,	като	всяка	зона	се	задава	със	собствени	
параметри	–	коефициент	на	грапавина,	максимален	размер	на	клетката,	вид	
клетка	и	др.	Обикновено	тези	зони	се	определят	въз	основа	на	естествените	
параметри	на	речната	система	като	топография,	растителност	и	др.		

Разглежданият	 модел	 обхваща	 участък	 от	 реката	 с	 дължина	
приблизително	 275	 m.	 За	 дефиниране	 на	 граничните	 повърхности	 е	
използван	 численият	 модел	 на	 терена.	 Възприета	 е	 конвенционална	
неортогонална	изчислителна	мрежа	от	 триъгълни	елементи	 с	минимален	
размер	на	клетката	2	m	и	максимален	–	10	m	(Фиг.		VI.6).	
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Фиг.		VI.6	Изчислителна	мрежа	

Граничните	 условия	 са	 зададени	 в	 съответствие	 с	 резултатите	 от	
еднодименсионалния	модел,	а	условията	в	горния	участък	са	дефинирани	
посредством	 водното	 количество	 и	 съответното	 водно	 ниво,	 получени	 от	
модела	HEC‐RAS.	По	същия	начин	е	зададено	и	долното	гранично	условие.	
Възприети	са	същото	разпределение	на	коефициентите	на	грапавина,	както	
при	еднодименсионалния	модел.		

Изчисленото	скоростно	поле	при	пропускане	на	водно	количество	с	
обезпеченост	 5%	 (673	 m3/s)	 и	 съответните	 тангенциални	 напрежения	 са	
представени	на	Фиг.		VI.7.	

	
а)	

	
b)	

Фиг.		VI.7	а)	Скоростно	поле	и	вектори	на	скоростта	при	преминаване	на	високи	
води	‐	673	m3/s,	b)	разпределение	на	тангенциалните	напрежения	при	
преминаване	на	високи	води	‐	673	m3/s	

Сравнението	 на	 експерименталните	 резултати	 и	 получените	 по	
числен	 път	 зони	 на	 екстремни	 тангенциални	 напрежения	 сочат	 известни	
разлики	в	качествен	план.	Затова	допринася	двудименсионалния	характер	
на	числения	модел	и	прилагането	на	деформация	на	физическия.	Очевидна	
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е	разликата	в	токовите	линии	и	разпределението	на	скоростните	вектори	в	
зоната	след	съоръжението.		

Въпреки	 подържането	 на	 еднакви	 гранични	 условия	 при	 двата	
модела,	 не	 бе	 възможно	 постигане	 на	 сходство	 в	 скоростните	 полета	 и	
дънната	 топография.	 Това	 сочи,	 че	 в	 хода	 на	 развитие	 на	 ерозионните	
процеси	се	получават	изменения	в	скоростното	поле	и	в	разпределението	на	
тангенциалните	 напрежения,	 които	 не	 могат	 да	 бъдат	 отчетени	 от	
използвания	числен	модел.	От	тук	може	да	се	заключи,	че	приложението	на	
2‐D	 числен	 хидравличен	 модел	 от	 възприетия	 тип	 за	 решаване	 на	
морфоложки	проблеми	трябва	да	се	извършва	с	внимание,	а	резултатите	да	
бъдат	критично	анализирани.		

VI.3. ИЗВОДИ	

В	обобщение	на	резултатите	и	анализите	от	проведените	числени	
моделни	 изследвания	 могат	 да	 бъдат	 изложени	 следните	 общи	 изводи	 и	
заключения:	

Пространствен	 модел	 върху	 принципна	 постановка	 при	
равнинна	задача	

 Симулираните	 чрез	 пространствения	 числен	 модел	 FLOW3D	
ерозионни	процеси	в	голяма	степен	припокриват	наблюдаваните	в	
лабораторни	условия	такива.	
 Численят	 модел	 е	 калибриран	 за	 един	 от	 разгледаните	 случаи,	
след	което	е	валидиран	чрез	останалите.	Получените	в	резултат	на	
симулациите	 профили	 на	 ямата	 предлагат	 незначителни	
отклонения	от	измерените	върху	физическия	модел.	
 Калибриране	 на	 модела	 е	 постигнато	 чрез	 прилагане	 на	 RNG‐
модел	 на	 турбулентност,	 при	 пренебрегване	 на	 турбулентната	
дифузия	в	граничната	област.	
 Използваният	модел	предлага	голяма	гъвкавост	и	възможност	за	
отразяване	 на	 разнородни	 ефекти	 –	 от	 изследване	 на	 различни	
породи	 несвързан	 материал	 със	 съответните	 им	 характеристики,	
през	 редуциране	 на	 критичните	 тангенциални	 напрежения	 за	
наклонени	 повърхности	 до	 избора	 на	 голям	 брой	 изчислителни	
модели	 на	 турбулентността.	 Всичко	 това	 е	 предпоставка	 за	
прецизиране	 на	 крайния	 резултат,	 но	 същевременно	 изисква	
значителна	 обезпеченост	 с	 изходни	 данни	 и	 информация	 за	
калибриране	и	валидиране	на	модела.	

Модел	на	натурен	обект	

 Изчисляването	 на	 хидродинамичните	 условия	 за	
пространствения	модел,	в	отсъствие	на	данни	за	съответните	високи	
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води	 е	 възможно	 чрез	 прилагане	 на	 предварително	
еднодименсионално	моделиране.	
 Получените	от	пространствения	модел	зони	на	повишени	дънни	
тангенциални	 напрежения	 се	 отклоняват	 от	 измерените	 зони	 на	
ерозия.	Това	говори,	че	оценката	на	потенциално	застрашените	от	
ерозия	 зони	 не	 може	 да	 се	 извърши	 дори	 качествено	 чрез	
предложената	 концепция,	 без	 отчитане	 на	 реалните	 изменения	 в	
топографията	на	дъното.	

Разсейването	 на	 резултатите	 в	 голяма	 степен	 произхожда	 от	
ниското	 качесто	 на	 хидроложката	 информация,	 което	 предвид	
нестандартната	конфигурация	на	съоръжението	не	би	могло	да	се	оцени.	
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

Въз	основа	на	данни	от	изследването	и	такива	от	чужди	разработки	
са	 изведени	 емпирични	 зависимост	 за	 прогнозиране	 геометричните	
параметри	 на	 ерозионната	 яма.	 Предложената	 формула	 за	 определяне	
максималната	дълбочина	е	базирана	на	преобразуван	аналитичен	израз,	във	
функция	 на	 специфичното	 водно	 количество	 q,	 хидравличният	 пад	 H,	
дълбочината	 на	 течението	 в	 долния	 участък	 ht,	 характеристичният	
диаметър	d90	и	наклона	на	съоръжението,	представен	чрез	синус	от	ъгъла	
спрямо	хоризнта	λ.	В	допълнение	са	установени	експериментално	стойности	
на	коефициента	на	дифузия	на	струята	Cd	в	долния	участък	при	близко	до	
потопено	и	потопено	изтичане	след	съоръжения	от	рампов	тип.	

В	 разработката	 е	 предложена	 оценка	 на	 подбрани	 емпирични	 и	
полуемпирични	зависимости	за	изчисляване	на	малксималната	дълбочина	
на	 ямата,	 въз	 основа	 на	 статистическа	 обработка	 на	 редицата	 от	
относителни	 грешки	 между	 прогнозираните	 и	 получените	 в	 настоящото	
изследване	 данни	 и	 такива	 от	 едромащабен	 физически	 модел	 на	 на	 др.	
автори.	

Изпълненият	 пространствен	 физически	 модел	 на	 защитно	
съоръжение	от	рампов	тип,	с	приложение	на	материал	с	ниска	относителна	
плътност	не	предоставя	надеждни	резултати	 относно	 ерозионния	процес.	
Получените	 резултати	 сочат	 качествени	 различия	 между	 измерените	 в	
натура	и	установените	върху	прототипа	зони	на	изравяне	и	отлагане.	Това	
от	 една	 страна	 е	 следствие	 от	 геометричната	 деформация	 на	физическия	
модел	и	характеристиките	на	моделния	материал,	а	от	друга	на	възприетия	
стационарнен	 режим	 на	 течението	 и	 качеството	 на	 хидроложката	
информация.		

Числените	 изследвания	 на	 равнинната	 задача	 посредством	
приложение	 на	 пространствен	 числен	 модел	 FLOW3D	 предлагат	 много	
добри	резултати.	Моделът	е	успешно	калибриран	и	валидиран	с	приложение	
на	 лабораторните	 данни,	 при	 приет	 RNG‐модел	 на	 турбулентност.	
Необходимият	 изчислителен	 ресурс	 и	 значително	 количество	 входна	
информация,	каквато	в	реални	условия	обичайно	не	е	на	лице,	затрудняват	
практическото	приложение	на	модела.	Интерпретацията	на	резултатите	в	
отсъствие	на	данни	за	калибриране	във	всеки	случай	следва	да	се	извършва	
с	особено	внимание.		

Възприетата	 относително	 проста	 техника	 за	 прогнозиране	 на	
ерозионните	 процеси	 чрез	 комбинирано	 едно‐	 и	 двудименсионално	
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хидродинамично	 моделиране	 не	 предлага	 задоволителни	 резултати	 за	
разгледаната	схема	на	защитно	съоръжение.	Въпреки	непретенциозността	
на	 метода,	 същият	 изисква	 захранване	 с	 адекватни	 като	 количество	 и	
качество	 хидроложки	 и	 геометрични	 данни.	 Динамичният	 характер	 на	
ерозионните	 процеси	 в	 натура	 обуславя	 изменението	 в	 хидравличните	
условия	като	следствие	от	модифицираната	батиметрия,	т.е.	изследването	
следва	 да	 се	 извършва	 чрез	 модели,	 отчитащи	 тази	 вариация	 във	 всяка	
стъпка	от	изчисленията.	
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ПРИНОСИ	

i. Представен	 е	 обстоен	 систематичен	 анализ	 на	 теоретичните	 и	
експериментални	 разработки	 в	 областта	 на	 общия	 седиментен	
траснпорт	 и	 локалната	 ерозия,	 въз	 основа	 на	 който	 са	 изведени	 и	
обобщени	 съвременните	 разбирания	 за	 процесите	 и	 методите	 за	
техното	прогнозиране.	

ii. Представена	 е	 класификация	 на	 емпирични	 и	 полуемпирични	
зависимости	 за	 определяне	максималната	 дълбочина	на	 ерозионната	
яма	след	хидротехнически	съоръжения,	въз	основа	на	което	е	извършен	
анализ	 на	 резултатите	 при	 приложение	 на	 данни	 от	 лабораторни	
изследвания	и	натурни	измервания.	

iii. Направена	 е	 оценка	 на	 приложимостта	 на	 някои	 теоретично	
обосновани	 методи	 за	 анализ	 на	 ерозионните	 процеси	 след	
нисконапорни	 съоръжения	 и	 в	 частност	 на	 максималната	 очаквана	
дълбочина	на	ямата,	базирани	на	получените	по	експериментален	път	
данни.	

iv. Изведена	 е	 емпирична	 зависимост	 за	 прогнозиране	 максималната	
дълбочина	на	ерозионната	яма,	основана	на	предложен	от	други	автори	
анализ	и	данни	от	настоящата	и	други	идентични	разработки.		

v. Предложени	 са	 емпирично	 получени	 зависимости	 за	 прогнозиране	
геометричните	 параметри	 на	 ерозионната	 яма,	 базирани	 на	
дименсионален	 анализ,	 оценка	 и	 анализ	 на	 наблюдаваните	 в	
лабораторна	среда	процеси.	

vi. За	 изследване	 на	 ерозионните	 процеси	 в	 лабораторни	 условия	 е	
приложен	неконвенционален	несвързан	материал	с	ниска	относителна	
плътност.	Въз	основа	на	данни	от	извършено	натурно	измерване	върху	
мострен	 участък	 са	 представени	 анализ	 и	 критика	 относно	
адекватността	от	използването	му	при	изследване	на	местната	ерозия.		

vii. Успешно	 калибриран	 и	 валидиран	 е	 пространствен	 числен	 модел,	
разглеждащ	 процесите	 на	 местна	 ерозия	 след	 нисконапорно	
съоръжение	при	използване	на	данни	от	лабораторни	измервания.
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