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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Въведение
Европейската транспортна политика обръща особено внимание
на развитието на морския транспорт и на транспорта по вътрешните
водни пътища. Те са ключови компоненти, които трябва да решат
проблемите с нарастващата претовареност на пътната и железопътната
инфраструктура и замърсяването на въздуха. Успех в това направление
може да се постигне чрез развитието на вътрешните водни услуги,
морските превози на къси разстояния (развитие на европейската
концепция за морски магистрали) и предоставяне на подобрени
пристанищни услуги.
Водният транспорт е икономичен и енергийно ефективен вид
транспорт, поради което на него се пада най-голям дял транспортирани
товари както в световен, така и в европейски и национален план.
Европейският съюз потвърждава приоритетното му развитие чрез
провеждане на специални политики за стимулирането му. За България
над 2/3 от международната търговия се обслужва от водния транспорт.
Река Дунав е единственият вътрешен воден път в Република
България. Българският участък на реката е разположен в долното й
течение. Транспортните функции на река Дунав са от изключително
значение за развитието на икономиката на страната ни. Реката беше
включена в общата схема на Европейските вътрешни водни пътища
(Транс-европейски транспортен коридор VII) на срещите на
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европейските транспортни министри, състояли се на остров Крит през
1994 г. и в Хелзинки през 1997 г. Реките Рейн, Майн и Дунав свързват
Западна и Източна Европа по канала Рейн-Майн-Дунав, като по този
начин дават отлични практически възможности за директни
навигационни връзки между Черно и Северно море. Каналът се
утвърждава като удобен воден път до много европейски държави и
техните индустриални центрове.
Актуалността на изследването се определя от значимостта на
речния транспорт като един от важните фактори за развитието на
икономиките на Европейските страни и респективно от безопасността
на

корабоплаването.

Поради

естеството

на

речното

корито

съществуват много опасности за корабите плаващи по вътрешните
водни пътища, като: ледоход, наноси, прагови участъци и други.
Прогнозирането на движението и отлагането на наносите е трудно
предсказуемо, тъй като зависят от много фактори. Районите и
разположението на праговите участъци са известни, а където е
възможно са взети мерки за тяхното обезопасяване. Друга основна
опасност за корабоплаването е образуването на лед и последващият го
ледоход.
Обект изследване
Обект на дисертационния труд е изследване на хидрологичното
състояние на българския участък на река Дунав.
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Предмет на изследване:
Повишаване на безопасността на корабоплаването чрез
прогнозиране на появата на лед.
Целта

на

дисертационният

труд

е:

повишаване

на

безопасността на корабоплаването, чрез създаване на модел на система
за ранно предупреждение за образуване на ледоход по речния път.
Структура и съдържание на дисертационния труд
Дисертационния труд се състои от въведение, три глави, изводи,
заключение, приноси научни публикации, свързани с проблемите на
дисертационната работа и цитирана литература.

Използваната

номерация

на

фигурите,

формулите

и

литературата съответства на тази в дисертационния труд.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Глава 1 „Актуално състояние на река Дунав като
основен транспортен коридор на ЕС“
Представени са общи сведения свързани с река Дунав.
Представени са организациите отговарящи за безопасността на
корабоплаването. Направен е обзор на системите за ограждане на
корабоплавателния път.
Разгледани са изискванията за изработването на електронните
навигационни карти, режимите на работа, изискванията към радарното
оборудване на борда на кораба. Разгледани са най-често използваните
радиолокационни станции.
Представена е системата за дистанционен мониторинг на Земята
„Коперник“ и нейните мисии „Сентинел“.
Разгледани са габаритите на корабоплавателния път и
условията за образуване на лед в езерата и реките.

1.1. Общи сведения за река Дунав.
Река Дунав е разположена на запад от Черно море в Централна
и Югоизточна Европа. Тя е втората по големина река в Европа след
Волга. Река Дунав води началото си от сливането на две планински
реки Бреге и Бригах, които извират от източните склонове на
планината Шварцвалд. Бреге и Бригах се стичат в една долина, като се
сливат в района на гр. Донауешинген. Този град е приет за начална
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точка на р. Дунав. Вливането на реката в Черно море става при гр.
Сулина посредством делта. Общата дължина на р. Дунав от Сулина до
Донауешинген е 2783 km, от които 2414 km са корабоплавателни.
В зависимост от физикогеографските особености на различните
области река Дунав се разделя на три части - Горен, Среден и Долен
Дунав.
1.1.1. Горен Дунав.
Той започва от кm 2859-Донауешинген, и завършва до устието
на река Морава - кm 1880 (на границата между Австрия и Словакия
пред Братислава). Реката тече през високи планински области Швабска и Франконска Юра, Швабско-Баварските плата, баварските и
чешките гори и предпланините на Източните Алпи.
1.1.2. Среден Дунав.
Среден Дунав започва от устието на река Морава (кm 1880) до
пристанище Турну Северин (кm 931). В този район реката тече през
Малката и Голямата Среднодунавска равнина, пресича планинските
вериги Малки Карпати, Бержен, Пилиш, Южни Карпати и Стара
Планина.
1.1.3. Долен Дунав.
Долен Дунав започва от Турну Северин (кm 931) и завършва до
устието на реката - Сулина (кm 0). Почти по цялото си протежение
Долен Дунав тече по южната част на Долнодунавската равнина,
заключена между южните склонове на Карпатите и северните склонове
на Стара планина.
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1.2.Дунавска комисия.
Поради увеличаващият се поток от кораби плаващи по река
Дунав и необходимостта от безопасно корабоплаване, през 1948 г. в
Белград се провежда междуправителствена среща на която се изготвя
и подписва Конвенция за режима на корабоплаване по река Дунав, на
основание на която се учредява Дунавската комисия. Предмет на
дейността на тази комисия е да се осигури режима на свободно
корабоплаване по река Дунав, да извършва дейности по подобряване
на безопасното корабоплаване.
1.3.Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на
река Дунав".
През 1935 г. в системата на Министерство на железниците е
създадена "Дунавска хидрографна служба" със седалище - град Лом
със задачи: поддържане на корабоплавателния път‚ съставяне на карти
на река Дунав и организиране на хидрометеорологични наблюдения в
българския участък на реката. След сключването на "Конвенция за
режима на корабоплаване по река Дунав" - 1948 година в Белград‚ през
1949 година "Дунавската хидрографна служба" преминава към
Министерство на народната отбрана - Дунавски флот - Русе.[76]
След създаването си ИА “Проучване и поддържане на река
Дунав” – гр. Русе осъществява дейностите:
- осигурява

навигационно-пътната

обстановка

чрез

дънноудълбочителни, водолазни, трални и съдоподемни дейности за
поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав и в акваториите на
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пристанищата и зимовниците, за безопасността на корабоплаването в
общия българо-румънски участък от реката;
- изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на р.
Дунав в българския участък, както следва: колебания на водното ниво;
скорост и направление на течението; дебит на реката; рушене на
бреговете и островите; образуване на пясъчни наноси и ледови
явления;
- събира и разпространява информация за състоянието на
корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката;
- изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на реката
в зоната на моста Русе - Гюргево и организира безпрепятствено
корабоплаване;
- отстранява замърсяванията, причинени от кораби (нефт,
нефтопродукти и др.);
- обработва материалите и данните от хидроморфоложките
проучвания и издава лоции, навигационни карти, планове, годишници,
справочници и други пособия за нуждите на корабоплаването, на
Дунавската комисия и на смесените българо-румънски комисии;
- осигурява информация в областта на проучванията на реката;
- уведомява съответните органи, министерства и ведомства за
вземането на предохранителни мерки при евентуална опасност от
наводнения, рушене на брега и други;
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- проучва и дава съгласие по проектите за изграждане на
хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по
реката;
- дава съгласие за разполагането на технически съоръжения за
добив на инертни материали от гледна точка на корабоплаването,
рушенето на брега, островите;
- извършва хидрометеорологичните наблюдения в българския
участък посредством станциите Ново село, Лом, Оряхово, Свищов,
Русе и Силистра за осигуряване на безопасността на корабоплаването.
- изпълнява проекти по поддържане и подобряване на
условията за корабоплаване по р. Дунав. [26]
1.4.Навигационно оборудване на вътрешните водни
пътища.
Вътрешни водни пътища са всички реки, езера, водохранилища
и канали, по които може да плават кораби. По тях корабоплаване се
допуска не по цялата ширина, а само по най-голямата дълбочина на
водното пространство, което е подготвено за корабоплаване и е
обозначено с навигационни знаци.
Навигационното оборудване по вътрешните водни пътища
служи за създаване на безопасни условия за плаване на корабите по
тях. То представлява система от брегови и плаващи навигационни
знаци. Те служат за обозначаване на страните на водния път
(фарватера) и неговата ос, местата за поворот, котвените стоянки.
1.5.Брегово створно оборудване.
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Когато е необходимо да се укаже оста на дълъг прав участък от
водния път (фарватера) или да се насочи кораба (състава) по точно
определен път, се използват створни знаци. Те са линейни (осеви) и
ограждащи.
Линейните навигационни створове се състоят от два знака
преден и заден с еднаква форма (фиг. 1.12), разположени един зад друг
като предния знак има по – малка височина от задния, и се явяват
продължение на оста на корабоплавателния път.
1.6.Габарити на корабоплавателния път.
По вътрешните водни пътища движение на кораби и състави се
допуска не по цялата ширина на водното пространство, а само по тази
част, която е подготвена за корабоплаване и е обозначена със
специални знаци за навигационно ограждане. Тази част от реката се
нарича корабоплавателен път. Той се характеризира с дълбочина – hкп,
ширина – Bкп, радиус на кривата – Rmin, височина на корабоплавателния
свободен проход и въздушните линии. Те се явяват габарити на водния
път.
За гарантиране на безопасното плаване, габаритите на
корабоплавателния път трябва да имат такива стойности, че при
преминаването на най-големите кораби, допуснати до плаване по
дадения воден път, да се обезпечава минималния запас от бода под тях,
достатъчна ширина при разминаване и изпреварване на корабите и
необходимия радиус на кривина.
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Дълбочината на корабоплавателния път (hкп) се изчислява
като сбор от газенето на кораба hг и запаса под дъното на кораба Δh,
определен съгласно Правилника за плаване в зависимост от
дълбочината на корабоплавателния път:
hкп= hг + Δh

(1)

Приети са следните дефиниции и диапазони на водни нива
за река Дунав в Българския участък:
- ниско ниво: под 200 cm;
- средно ниво: от 200 до 500 cm;
- високо ниво: над 500 cm.
Ширината на корабоплавателния път (Bкп) при едностранно
движение се определя като сума от ширината на разчетния кораб или
състав (Bс) и запаса от ширина до края на корабоплавателния път (ΔB1):
Bкп= Bс + 2ΔB1 ≈2Bс

(2)

Минималния радиус на кривина на корабоплавателния път се
определя в съответствие с дължината на разчетния състав Lс:
Rmin≥3Lс

(4)

Полезна височина на корабоплавателните проходи под
мостовете и въздушните линии се нарича разстоянието от водната
повърхност до най-ниската точка от конструкцията на дадения мост
или на съответната въздушна линия.[28,34]
1.7.Зимен режим
Един от основните фактори, влияещи на безопасността на
корабоплаването е зимния режим на корабоплаване по реката. Под
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зимен режим се разбира характерът на измененията на температурата
на водата през зимния период на годината и появата на ледови явления.
Основният фактор влияещ на образуването на ледови явления е
температурата на въздуха. Водната маса взаимодейства с атмосферата
и речното корито, като по този начин не осъществява взаимен
топлообмен.
В интерес на целогодишният превоз на стоки и товари чрез
използване на речния транспорт и с цел повишаване на безопасността
на корабоплаването се налага изучаването и превенцията на
образуването на ледоход по водния път.
1.8.Изисквания на компетентните органи към радарното
оборудване на корабите плаващи по вътрешните водни
пътища.
В Наредба № 22 се определят техническите изисквания към
устройството и оборудването на плавателните средства, плаващи по
вътрешните водни пътища, с цел подобряване условията за
безопасност на корабоплаването. В нея типът на радиолокационната
станция и уредът за указване на скоростта на завиване трябва да бъдат
одобрени от ИА „Морска администрация”.
Най-често

използвани

радиолокационни

системи

за

осигуряване на безопасно корабоплаване по вътрешните водни
пътища са:
Речен радар Sperry Marine MK
Речният радар МК 6217 има типово одобрение от Дунавската
речна администрация (МА) – Русе и Дунавската постоянна комисия –
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Будапеща. [82]

Фиг. 1.19. Речен радар Sperry Marine MK
6217. RIVER RADAR LD - 1800 R
Речен радар
Това е речен радар от ново поколение на GEM Electronics,
използващ 19"TFT LCD технология и използващ най-новата графична
и цифрова обработка на информацията. [84,86]

Фиг. 1.20. Речен радар LD – 1800 R.
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Речен радар – ELNA RiverRadar 4007/9.
Този радар използва цветен дисплей с висока резолюция.
Сигналът, който се излъчва от антената и после се изобразява, е с много
висока точност и спомага за голямата безопасност на корабоплаването
по вътрешните водни пътища, освен това може да се използва при
плаване в стеснени в навигационно отношение райони, канали, при
подхождане към пристанища и др. [83,86]

Фиг. 1.21. ELNA River Radar 4007/9.
1.9.Разработване на електронна картна и информационна
система за плаване по вътрешните водни пътища.
В много страни на Европейския съюз в края на 90-те години на
миналия век се проведоха редица изследвания и експерименти по
15

използването

на

електронни

системи

с

цел

повишаване

на

безопасността на корабоплаването по вътрешните водни пътища. В
процеса на обсъждането се изяснява, че реална полза може да се
постигне само чрез международно споразумение за еднакви
изисквания към електронните системи, а не чрез използването на
различно оборудване от корабоводителите в различните страни.
Именно затова е взето решение да се използва приетата на
международно ниво и използвана до момента електронната картна и
информационна система (ECDIS), първоначално разработена за море.
Първоначалната идея е била да се приспособи ECDIS за целите на
корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа, като се
допълнят само характерните за корабоплаването по реките параметри,
без да се изменя самия стандарт за разработване на ECDIS. Така
временно е била използвана системата ECDIS за море, като електронни
карти за плаване по вътрешните водни пътища (Inland ECDIS). Това е
от голямо значение при плаване в участъци от устията на реките,
където плават и морски кораби. [38]
През 1998 г. Европейския съюз сформира група експерти по
Inland ECDIS, която е имала за задача да разработи единен стандарт за
създаваните впоследствие електронни навигационни карти за плаване
по вътрешните водни пътища. Електронната навигационна карта,
предназначена за плаване по вътрешните водни пътища, трябва да
отговаря на следните изисквания:
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- да подпомага корабоводителя при плаване по вътрешните
водни пътища, като облекчава работата му;
- да притежава висока надеждност и достъпност;
- да бъде предназначена за използване както в информационен
режим, така и за плаване в режим навигация;
- да може да използва всякаква картографска информация;
- да може просто и лесно да се обновява информацията по нея.
Системата Inland ECDIS има следните режими на работа:
информационен и навигационен.
Системата Inland ECDIS в информационен режим се използва
само за получаване на информация, без да може да се използва за
корабоплаване. В този режим на работа се позволява картата да се
ориентира както е удобно за работа, да се използва мащабиране, а също
така и разделянето й на отделни части. Освен това в този режим се
позволява получаването на данни от системата за позициониране на
кораба за автоматично преместване на картното изображение и на
показването на тази част от картата , която съответства на
действителната обкръжаваща среда.
При работа на системата в навигационен режим към
изображението на Inland ECDIS се наслагва и информацията получена
от радиолокационната станция на кораба, като двете изображения
трябва да съответстват едно с друго както по размери, така и по
местоположение

и

ориентация.

Ориентирането

на

общото

изображение задължително трябва да е по курса на кораба. Друго
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ориентиране се разрешава само в системите, които се използват за
плаване и по море.
1.10. Програмата „Коперник“ и нейните компоненти.
Коперник е най-голямата в света програма за единно
наблюдение на Земята и се ръководи от Европейската комисия в
партньорство с Европейската космическа агенция (ESA). Тя има за цел
да постигне глобален, непрекъснат, автономен, висококачествен,
широко обхватен капацитет за наблюдение на Земята. Предоставяне на
точна, навременна и лесно достъпна информация за подобряване на
безопасността на корабоплаването, опазването на околната среда,
разбиран и смекчаване на последиците от изменението на климата и
осигуряване на сигурността на гражданите. Тя е последовател и
значително разширява работата на предишната европейска програма
Envisat, която функционира от 2002 г. до 2012 г. [81,99]
ESA като основен партньор е извършил голяма част от проекта.
Наблюдава и съфинансира разработването на мисии 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на
Sentinel, като всяка експедиционна мисия се състои от най-малко 2
сателита, а някои, като Sentinel-1 от 4 сателита.

1.10.1.Сентинел -1.
Мисията Сентинел-1 е Европейска радарна обсерватория за
съвместната инициатива Коперник на Европейската комисия (EC) и
Европейската Космическа Агенция (ESA). Базира се на данните от
наблюденията, получени от сателитите наблюдаващи Земята и
наземно базирана информация. [100]
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Тя е първата от шестте системи в рамките на инициативата
"Коперник". Системата Sentinel-1 се състои от два полярни спътника,
Sentinel-1A и Sentinel-1B, споделящи една и съща орбитална равнина,
работещи ден и нощ, изпълняващи изображения със синтетичен
апаратура (SAR). SAR често се използва в приложения за
дистанционно наблюдение, например и от италианската мисия CosmoSkyMed. Предимството на радарното изобразяване в сравнение с
изображенията в обхвата на видимата светлина като филм или
телевизионна камера (наречено оптично изображение) са следните:
• Използват различни честоти или дължини на вълните. Тази
разлика в дължината на вълната означава, че SAR може да се използва
за наблюдение през облаци и бури, придобивайки изображения
независимо от времето, докато оптичните сензори не могат. Обектите
на повърхността на Земята също ще изглеждат съвсем различни от
радарните и оптичните сензори, което означава, че те ще създадат
допълнителна информация помежду си.
• Оптичните сензори разчитат на слънчевото осветление. За
разлика от тях, сензорът SAR носи свой собствен източник на
осветление под формата на радиовълни, предадени от антена. Това
означава, че изображението на оптичния сензор зависи от времето на
денонощието, докато SAR може да се използва с еднаква ефективност
по всяко време на денонощието.

1.10.2.Сентинел - 2
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Сентинел-2 е мисия за наблюдение на Земята, разработена от
ESA като част от програмата Коперник, за да изпълнява наблюдения
над Земята, като подпомагане на услугите като например – наблюдение
на крайбрежните райони, вътрешните водни пътища и земната
повърхност, наблюдение на горите, откриване на промени в
повърхностите на Земята и управление на природни бедствия. Състои
се от два идентични сателита, Сентинел-2А и Сентинел-2B. [104]
Мисията Сентинел-2 има следните способности:


видимата,

Многоспектрални данни с 13 честоти във
почти

инфрачервената

и

късовълновата

инфрачервена част на спектъра;


Методично покритие в световен мащаб на наземна

повърхност от 56 юг до 84 север, крайбрежни води, и цялото
Средиземно море;


ъгли

на

Повторно наблюдение всеки 5 дни под същите
наблюдение.

На

висока

надморска

височина,

изображенията на Сентинел-2 се застъпват и някой региони ще
се наблюдават два или повече пъти в рамките на 5 дни, но под
различен ъгъл на наблюдение;


Пространствена резолюция от 10 m, 20 m и 60 m;



Поле на изглед от 290 km;

Политика на безплатни и свободнодостъпни данни.
Изводи:
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1. Безопасността на корабоплаването в българския участък на
река Дунав през зимните месеци основно зависи от степента на
ледообразуване и появата на ледоход.
2. В българският участък на р. Дунав информация за
състоянието на водния път, за навигационни опасности вкл. ледоход и
хидрометеорологична информация, се събира от шест метеорологични
станции, разположени равномерно по реката. След изграждането и
пускането в действие на системата за единна речна информационна
система (РИС), в частност българската такава (БУЛРИС), ще се
постигне своевременно получаване на важна за корабоводителите
информация за състоянието на района, в който плава кораба.
3. Системите

за

дистанционно

наблюдение

на

Земята

предоставят високоточна и своевременна информация за състоянието
на повърхностния слой на водата, като техните данни могат да бъдат
интегрирани в различни по сложност системи за мониторинг.
На базата на извършения литературен обзор и направените
изводи се достигна да заключението, че формулираната пред
дисертационната работа цел ще се постигне с решаването на следните
задачи:

1.

Да се анализира хидрометеорологичната информация

от метеорологичните станции, разположени в българския участък
на река Дунав, за представителен период от 20 години.
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2. Да

се

изследват

взаимните

зависимости

на

хидрометеорологичните данни по отношение създаване на
предпоставки за образуване на ледоход.
3. Да

се

синтезира

модел

на

система

за

ранно

предупреждение за образуване на ледоход (в българския участък
на река Дунав), чрез използване на хидрометеорологични данни
и системи за дистанционен мониторинг на Земята с космическо
базиране.
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Глава II. Модели на разпределението на хидрометеорологичните
елементи в българския участък на река Дунав
Във втората глава на дисертационния труд е представен анализ
хидрометеорологичната информация събирана от метеорологичните
станции разположени в българския участък на река Дунав.
2.1.

Разпределение на температурата (t).

Данните

за

средномесечното

дневно

разпределение

на

температурите (в светлия период от денонощието) по българския
участък на река Дунав са получени на базата на обработката на
статистическа метеорологична информация за представителен период
от 20 години (01.01.1994 г. - 30.12.2013 г.) от 6 метеорологични
станции, разположени по реката - „Ново село”, „Лом”, „Оряхово”,
„Свищов”, „Русе” и „Силистра”.
След направените анализи на температурата за отделните
метеостанции се стигна до следния резултат, който е са обобщен в
таблица 2.7.
Средномесечна дневна температура (t) за периода 1994 г. - 2013 г.,
измерени в българския участък на река Дунав, в (оС)

Таблица 2.7.
Метео
станция

I
Ново
0.1
село
Лом
0.2
Оряхово 0.1
Свищов -0.2
Русе
-0.3
Силистра 0.3

Месец
VI
VII

II

III

IV

V

1.9

7.2

12.7

18.4

22.0

2.3
2.0
2.2
2.2
2.4

7.2
6.9
7.4
7.4
7.0

12.8
12.9
13.2
13.3
12.6

18.5
18.7
18.9
19.0
18.4

22.2
22.3
22.8
22.8
22.3

VIII

IX

X

XI

XII

24.3

23.6

17.9

11.9

5.8

0.6

24.2
24.5
24.9
24.9
24.2

23.7
24.0
24.5
24.6
23.8

18.4
18.8
19.0
19.1
18.7

12.4
13.0
12.7
12.9
12.9

6.2
6.1
6.3
6.6
7.1

1.0
0.9
0.9
1.0
1.5
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На базата на данните, представени в таблица 2.7., на фиг. 2.7. е
представена графиката на разпределението на средномесечните дневни
температури за периода 1994 г. - 2013 г., измерени в българския
участък на река Дунав.
̊С
30

Средномесечни температури

25
20
15
10
5
0
-5
Ново село

Лом

Оряхово

Свищов

Русе

Силистра

Фиг. 2.7. Средномесечни температури за периода от 1994 г. до 2013 г. в
българския участък на река Дунав, в (оС).

На базата на обобщените резултати в таблица 2.7. и графиката
на фиг. 2.7. месеците от годината се диференцират в следните
температурни групи:
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Таблица 2.8.
Група

Месеци

Температурни граници

1

декември, януари, февруари

-0,3 оС / 2,0 оС

2

март, ноември

2,8 оС / 7,4 оС

3

април, октомври

11,9 оС / 13,3 оС

4

май, септември

17,9 оС / 19,1 оС

5

юни, юли, август

22,0 оС / 24,9 оС

2.2. Разпределение на атмосферното налягане (Р)
Данните за атмосферното налягане по българския участък на
река Дунав са получени на базата на обработката на статистическа
метеорологична информация за представителен период от 20 години
(01.01.1994 г. - 30.12.2013 г.) от 6 метеорологични станции,
разположени по реката - „Ново село”, „Лом”, „Оряхово”, „Свищов”,
„Русе” и „Силистра”.
След направените анализи на температурата за отделните
метеостанции се стигна до следния резултат, който е са обобщен в
таблица 2.15.
Средномесечно атмосферно налягане (Р) за периода 1994 г. - 2013 г.,
измерено в Българския участък на река Дунав, в (hPa)

Таблица 2.15.
Метео
станция
Ново
село
Лом
Оряхово
Свищов
Русе
Силистра

I

II

III

IV

V

Месец
VI
VII

VIII

IX

X

XI

XII

1020,9 1016,0 1016,9 1013,8 1014,1 1013,9 1013,2 1013,6 1016,3 1020,1 1019,5 1020,7
1021,3
1020,5
1020,8
1020,3
1020,4

1019,3
1018,7
1018,7
1018,3
1018,2

1017,1
1016,3
1016,3
1016,3
1016,4

1014,2
1013,2
1013,2
1013,4
1013,6

1014,6
1013,4
1013,4
1013,6
1013,8

1014,2
1013,0
1013,0
1013,2
1013,2

1013,5
1011,7
1011,7
1012,3
1011,9

1014,2
1012,8
1012,8
1013,1
1013,3

1016,2
1015,2
1015,2
1015,5
1015,5

1020,2
1019,0
1019,0
1019,2
1019,3

1020,0
1019,2
1019,2
1019,0
1018,9

1021,0
1019,5
1019,5
1020,1
1019,9
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На базата на данните, представени в таблица 2.15., на фиг. 2.14.
е представена графиката на разпределението на атмосферното налягане
за периода 1994 г. - 2013 г., измерено в метеорологичните станции
разположени по българския участък на река Дунав.

Средномесечно налягане

hPa
1025
1020
1015
1010
1005

Ново село

Лом

Оряхово

Свищов

Русе

Силистра

Фиг. 2.14. Средномесечно атмосферно налягане за периода от 1994 г. до
2013 г. в българския участък на река Дунав, в (hPa).

От графиката за средномесечното атмосферно налягане,
измерено в българския участък на р. Дунав за 20 години, се
диференцират три групи месеци с близки стойности:
Таблица 2.16.
Граници на (Р)

Група

Месеци

I

Октомври, Ноември, Декември, Януари

1019 hPa - 1021 hPa

II

Февруари, Март, Септември

1015 hPa - 1019 hPa

III

Април, Май, Юни, Юли, Август

1012 hPa - 1015 hPa
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2.3. Анализ на относителната влажност (%)
Данните за относителната влажност на въздуха в българския
участък на река Дунав са получени на базата на обработката на
статистическа метеорологична информация за представителен период
от 20 години (01.01.1994 г. - 30.12.2013 г.) от 6 метеорологични
станции, разположени по реката - „Ново село”, „Лом”, „Оряхово”,
„Свищов”, „Русе” и „Силистра”.
След направените анализи на температурата за отделните
метеостанции се стигна до следния резултат, който е са обобщен в
таблица 2.23.
Средномесечна относителна влажност на въздуха за периода 1994 г. –
2013 г., измерено в българския участък на река Дунав, в (hPa)

Таблица 2.23.
Метео
станция
Ново село
Лом
Оряхово
Свищов
Русе
Силистра

I
81
82
72
82
82
81

II
76
77
71
76
75
74

III
67
68
65
66
65
67

IV
68
68
64
64
62
66

V
68
70
64
64
62
65

Месец
VI VII VIII
67 64
64
69 67
69
64 58
54
63 61
61
62 59
58
66 64
64

IX
69
72
62
67
64
69

X
73
78
70
75
72
76

XI
81
81
78
79
78
79

XII
79
79
73
78
78
77

На базата на данните, представени в таблица 2.23., на фиг. 2.21.
е представена графика, показваща нагледно разпределението на
относителната влажност на въздуха за периода 1994 г. - 2013 г.,
измеренo в метеорологичните станции разположени по българския
участък на река Дунав.
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Средномесечна относителна влажност
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Фиг. 2.21. Средномесечна относителна влажност на въздуха за периода от
1994 г. до 2013 г.в българския участък на река Дунав, в (%).

От графиката за средномесечнaтa относителна влажност на
въздуха, измерена в българския участък на р. Дунав за 20 години, се
диференцират три групи месеци с близки стойности и четири периода:

Таблица 2.24.
Граници на
Група

Месеци

относителната
влажност

I

ноември, декември, януари, февруари

77 % - 82%

II

март, септември, октомври

65% - 76%

III

април, май, юни, юли, август

54 % - 64 %
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Период
I

Таблица 2.25.
Граници на

Месеци
ноември,

декември,

относителната влажност
януари,

77 % - 82%

февруари
II

март, април

65% - 76%

III

май, юни, юли, август

54 % - 64 %

IV

септември, октомври

65% - 76%

2.4. Разпределение на вятъра
2.4.1. Роза на вятъра (%).
Данните за вятъра в българския участък на река Дунав са
получени на базата на обработката на статистическа метеорологична
информация за представителен период от 20 години (01.01.1994 г. 30.12.2013 г.) от 6 метеорологични станции, разположени по реката „Ново село”, „Лом”, „Оряхово”, „Свищов”, „Русе” и „Силистра”.
След направените анализи на температурата за отделните
метеостанции се стигна до следния резултат, който е са обобщен в
таблица 2.32.
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Обобщени данни за посоката на преобладаващите ветрове
в българския участък на река Дунав за периода 1994 – 2013 г.

Таблица 2.32.
Месец

Посока

Скорост
(m/s)

I

NE

W

SW

2,9

II

NE

W

SW

3,4

III

NE

W

-

3,5

IV

NE

W

-

3,1

V

NE

W

-

2,9

VI

NE

W

SW

2,6

VII

NE

W

SW

2,7

VIII

NE

W

NW

2,5

IX

NE

W

NW

2,6

X

NE

W

-

2,5

XI

NE

W

SW

2,5

XII

NE

W

SW

2,5

От таблицата за преобладаващите ветрове, измерени в
българския участък на р. Дунав за 20 години, се диференцират три
групи месеци с еднаква посока на ветровете и шест периода.
Група

Месеци

I

март, април, май, октомври

II

януари, февруари, юни, юли,

Таблица 2.33.
Посока
NE, W
NE, W, SW

ноември, декември
III

август, септември

NE, W, NW
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Период

Месеци

Таблица 2.34.
Посока

I

януари, февруари

NE, W, SW

II

Март, Април, Май

NE, W

III

Юни, Юли

NE, W, SW

IV

Август Септември

NE, W, NW

V

Октомври

VI

Ноември, Декември

NE, W
NE, W, SW

2.4.2. Безветрие.
Безветрието в българския участък на река Дунав е рядко
явление, което се наблюдава 25 дни от годината и няма ясно изразен
характер. Поради това може да се каже, че почти през цялата година в
района няма период на безветрие.

2.5. Валежи
По отношение на валежите се наблюдават два максимума и три
минимума, като първият максимум е през октомври, а вторият е през
юли. Минимумите са съответно през март, август и ноември. Средно
годишно, броят на дните с валеж се колебае между 70 и 110, като
валежите от сняг са между 34 и 46 дни.
В западната част на българския участък от реката сумата на
валежите е по малко отколкото в източната. В зависимост от
термичните условия, снежната покривка в участъка се задържа от 5 до
7 седмици, което е предпоставка за образуване на ледени късове, които
затрудняват корабоплаването.
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2.6. Ниво на река Дунав в българския участък
Данните за нивото на река Дунав в българския участък са
получени на базата на обработката на статистическа информация от
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за
представителен период от 21 години (01.01.1994 г. - 30.12.2014 г.) от 6
метеорологични станции, разположени по реката - „Ново село”, „Лом”,
„Оряхово”, „Свищов”, „Русе” и „Силистра”.
След направените анализи на температурата за отделните
метеостанции се стигна до следния резултат, който е са обобщен в
таблица 2.41.
Средномесечно ниво на река Дунав за периода 1994 г. – 2014 г.,
измерено в българския участък, в (cm)
Таблица 2.41.
Метео
станция
Ново село
Лом
Оряхово
Свищов
Русе
Силистра

I
349
407
289
301
313
336

II
340
397
281
296
314
343

III
439
496
375
389
407
420

IV
517
573
451
470
512
499

V
452
515
399
422
444
458

Месец
VI VII VIII IX
X
XI XII
376 286 219 220 223 267 325
436 346 274 271 280 321 372
322 237 169 163 172 208 257
343 258 192 180 190 221 270
358 265 192 176 190 222 278
376 288 217 194 214 222 299

На базата на данните, представени в таблица 2.41., на фиг. 2.101.
е представена графика, показваща нагледно разпределението на
средномесечното ниво на реката за периода 1994 г. - 2014 г., измерено
в метеорологичните станции разположени по българския участък на
река Дунав.
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Средномесечно ниво на реката
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Фиг. 2.101. Средномесечно ниво на река Дунав за периода от 1994 г.
до 2014 г.в Българския участък, в (cm).
От графиката за средномесечното ниво на река Дунав, измерено
в Българския участък за 21 години, се наблюдават един максимум и
един минимум при нивото. Максималната стойност е през месец април,
след топеното на снеговете, а минималната стойност е през месеците
август и септември.
2.7. Температура на водата в българския участък на река
Дунав.
Данните за температурата на водата в българския участък на
река Дунав са получени на базата на обработката на статистическа
информация от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на
река Дунав“ за представителен период от 21 години (01.01.1994 г. 30.12.2014 г.) от 6 метеорологични станции, разположени по реката „Ново село”, „Лом”, „Оряхово”, „Свищов”, „Русе” и „Силистра.
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След направените анализи на температурата за отделните
метеостанции се стигна до следния резултат, който е са обобщен в
таблица 2.48.
Средномесечна температура на водата за периода 1994 г. – 2014 г.,
измерена в българския участък на река Дунав, в ( ̊ С)
Таблица 2.48.
Метео
станция
Ново село
Лом
Оряхово
Свищов
Русе
Силистра

I
2.5
2.6
4.4
3.1
2.9
2.7

II
3.1
2.9
4.7
3.5
3.3
3.1

III
6.4
6.5
7.8
7.0
6.9
6.7

IV
11.2
11.5
12.7
12.5
12.1
12.0

V
17.1
17.4
18.5
18.2
18.1
18.1

Месец
VI
VII
21.0 23.4
21.5 24.0
22.5 25.3
22.3 25.0
22.3 24.9
22.4 25.0

VIII
23.7
24.3
25.6
25.3
25.2
25.3

IX
20.0
20.3
21.6
21.0
20.9
20.9

X
15.0
15.3
16.6
25.8
15.7
15.7

XI
9.5
9.7
11.2
10.2
10.1
10.1

XII
4.8
4.8
6.4
5.2
5.1
5.0

На базата на данните, представени в таблица 2.48., на фиг. 2.108.
е представена графика, показваща нагледно разпределението на
средномесечната температура на водата за периода 1994 г. - 2014 г.,
измерена в метеорологичните станции разположени по българския
участък на река Дунав.
̊C

Средномесечна температура на водата

30
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Ново село
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Фиг. 2.108. Средномесечна температура на водата за периода от 1994
г. до 2014 г.в Българския участък на рака Дунав, в ( ̊ C).
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От графиката за средномесечната температура на водата,
измерена в Българския участък на река Дунав за 21 години, се
наблюдават един максимум и един минимум. Максималната стойност
е през месец август, последния месец от лятото , а минималната
стойност е през месеците януари и февруари.

Изводи от 2 глава:
1. На

базата

на

обобщените

резултати

за

годишното

разпределение на температурата на въздуха в българския участък на р.
Дунав (таблица 2.7) и направената диференциация в температурни
групи се вижда, че по отношение на вероятността за образуване на лед
и поява на ледоход в Българския участък на река Дунав, най-критична
е първа група, а именно месеците декември, януари и февруари, където
за отчетният период на средномесечна база се наблюдава спадане на
температурата на въздуха до нива под 0°C. Въпреки че в месец
декември температурата на въздуха е все още положителна, (но е под
4°С) то тя е в граници от 0,9 до 1,5°C, като през този месец се отчита
рязък спад по отношение на месец ноември (с разлика от около
5,1÷5,5°C) и устойчива тенденция на спад на температурата до
достигане на стойности близки до 0°C през месец януари, а на отделни
места и до отрицателни стойности (Русе и Свищов).
2. От обобщените резултати за разпределението на валежите
(фиг. 2.94.) и направения анализ за минималното и максимално
количество валежи се вижда, че по отношение на вероятността за
образуване на лед и поява на ледоход в българския участък на река
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Дунав, най-критични са именно месеците декември, януари и
февруари, където за отчетният период на средномесечна база се
наблюдава количество валежи около и малко над средното за зоната,
но поради ниските температури тези валежи са от сняг, което спомага
образуването на шуга и лед.
3. От обобщените резултати за разпределението на посоката и
скоростта на вятъра (таблица 2.32.) и направената диференциация на
групи месеци с еднаква посока на вятъра се вижда, че по отношение на
вероятността за образуване на лед и поява на ледоход в българския
участък на река Дунав, най-критична е втора група, а именно месеците
декември и януари, където за отчетният период на средномесечна база
се наблюдават североизточни и западни ветрове със средна скорост от
2,5 до 2,9 m/s, Ветровете носят студени въздушни маси и тяхната
висока скорост спомага и увеличава скоростта на топлообмен
(охлаждане) на повърхностния слой на водните маси, респективно
скоростта на ледообразуване.
4. От обобщените резултати за разпределението на нивото на
реката в българския участък (таблица 2.41) и направения анализ за
нивото на реката се вижда, че по отношение на вероятността за
образуване на лед и поява на ледоход в българския участък на река
Дунав, най-критични са месеците декември и януари, тъй като за
отчетният период на средномесечна база се наблюдява спадане на
нивото под „ниско“ (параграф 1.7), което в комбинация с ниските
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температури, преобладаващите североизточни и западни ветрове и
валежите от сняг, способстват за появата на ледоход по реката.
5. От

обобщените

резултати

за

разпределението

на

температурата на водата в българския участък от река Дунав (таблица
2.48) и направения анализ се вижда, че температурата на водата е почти
еднаква за целия участък и се изменя под влияние на температурата на
въздуха.
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Глава III. Модел на система за прогнозиране и ранно
предупреждение за появата на ледоход в Българския участък на
река Дунав
3.1.

Основни закономерности и алгоритъм.

3.1.1. Анализ на образувалият се ледоход в българският
участък на река Дунав през 2008 година.
В графики от 3.1 до 3,6 са показани в детайли данните за
акваториите на пристанища Свищов, Русе и Силистра за критичните
месеци съгласно изведената диференциация в глава 2. Анализът на
представените данни показва, че причините довели до образуването на
ледоход в района на град Русе на 04.01.2008 г. са комбинация от:


Продължително

въздействие

на

отрицателна

средноденонощна температура на въздуха, което води до рязко
охлаждане на водната от повърхностния слой. На фигури 3.1, 3.2, 3.3
са показани графиките на изменението на температурата на въздуха и
водата при Свищов, Русе и Силистра. От трите графики се вижда
тенденция за рязко спадане на температурата на водата в първите дни
на месец януари, като по данни от средствата за масова информация
край Русе ледоходът е 30%, а при Силистра 60% [92,93].
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Фиг. 3.1. Температура на вода и въздух при Свищов
(декември 2007 г. и януари 2008 г.)
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Фиг. 3.2. Температура на вода и въздух при Русе

(декември 2007 г. и януари 2008 г.)

39

500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0

30.01.200…

27.01.200…

24.01.200…

21.01.200…

Вода

18.01.200…

15.01.200…

12.01.200…

09.01.200…

Мин.въздух

06.01.200…

03.01.200…

31.12.200…

28.12.200…

Средна въздух

25.12.200…

30.01.2008г.

27.01.2008г.

24.01.2008г.

21.01.2008г.

18.01.2008г.

15.01.2008г.

12.01.2008г.

09.01.2008г.

06.01.2008г.

03.01.2008г.

31.12.2007г.

28.12.2007г.

25.12.2007г.

22.12.2007г.

19.12.2007г.

16.12.2007г.

13.12.2007г.

10.12.2007г.

07.12.2007г.

04.12.2007г.

10.0

22.12.200…

19.12.200…

16.12.200…

13.12.200…

10.12.200…



…

-15.0

04.12.200…

-10.0

01.12.2007г.

-5.0

01.12.200…

15.0

Силистра

5.0

0.0

-20.0
Linear (Вода)

Фиг. 3.3 Температура на вода и въздух при Силистра
(декември 2007 г. и януари 2008 г.)

Относително ниско ниво на воден стоеж в районите на

акваторията на пристанищата Свищов, Русе и Силистра.

Воден стоеж при Свищов

Фиг. 3.4 Ниво на воден стоеж в района на град Свищов

(декември 2007 г. и януари 2008 г.)
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Фиг. 3.6 Ниво на воден стоеж в района на град Силистра

(декември 2007 г. и януари 2008 г.)

Устойчивата тенденция за спад на водния стоеж в районите на
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Свищов, Русе и Силистра води до намаляване на водният обем, като по
този начин се ускорява процеса на охлаждането му, което
допълнително спомага за образуване на лед.
3.1.2. Анализ на образувалият се ледоход в българският
участък на река Дунав през 2012 година.
В графики от 3.7 до 3.12 са показани в детайли данните за
акваториите на пристанища Свищов, Русе и Силистра за критичните
месеци съгласно изведената диференциация в глава 2. Анализът на
предствените данни показва, че причините довели до образуването на
ледоход в района на град Русе на 15.02.2012 г. са комбинация от:


Продължително

въздействие

на

отрицателна

средноденонощна температура на въздуха. Което води до рязко
охлаждане на водната от повърхностния слой. На фигури 3.7, 3.8, 3.9
са показани графиките на изменението на температурата на въздуха и
водата при Свищов, Русе и Силистра. От трите графики се вижда
тенденция за рязко спадане на температурата на водата в първите дни
на месец февруари, като по данни от средствата за масова информация
край в средата на месеца тя напълно замръзва при Силистра [88,90,94].
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(януари и февруари 2012 г.)

Русе

0

-20

-25

Linear (Вода)
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Фиг. 3.9. Температура на вода и въздух при Силистра
(януари и февруари 2012 г.)

Относително ниско ниво на воден стоеж в районите на

акваториите на пристанища Свищов, Русе и Силистра.

Воден стоеж при Свищов

Фиг. 3.10. Ниво на воден стоеж в района на град Свищов

(януари и февруари 2012 г.)
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Устойчивата тенденция за спад на водния стоеж в районите на
Свищов, Русе и Силистра води до намаляване на водният обем, като по
този начин се ускорява процеса на охлаждането му, което
допълнително спомага за образуване на лед.
В заключение може да се каже, че условия за образуване на
ледоход по река Дунав се създават, когато са налице следните основни
фактори - продължителен период от най-малко 5 дни, в които
температурата на въздуха е под минус 5 градуса и ниско ниво на реката.
Тогава започва да се образува лед. Първо, крайбрежен, който идва от
замръзналите притоци. Ледените късове се разрушават, вливат се в
Дунав и така увеличават площта си. Ако тези фактори продължат да
съществуват 5 и повече дни, постепенно процентът на ледоход по
реката се увеличава и се превръща в същински.
Първоначално се образува крайбрежен лед, който не е опасен за
корабоплаването. Ако обаче тези фактори продължат повече от
седмица, ледохода се засилва и може да достигне от 50 до 70%.
Първоначално се покрива повърхността с ледени късове, после започва
и тяхното удебеляване - от 1-2 сантиметра, докато се получат огромни
плаващи ледени блокове от над 100 m2 с дебелина от 10 см и повече.
Така постепенно реката се изпълва с лед.
До 50% ледоходът не е опасен за корабоплаването, но над този
процент започва да застрашава плавателните съдове. Замръзване на
реката се получава, когато ледоходът спре да се движи и стои на едно
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място. Процесът се предшества от ледовите запори - там, където има
голяма група острови и участъкът е тесен.
На базата на направените анализи на реалните данни от 6-те
метеорологични станции в българския участък на река Дунав, e
изведена

следната

емпирична

зависимост

за

изчисляване

на

вероятността (Р) за поява на ледоход.
𝑃=

𝑘∗𝑛∗|𝑡𝑝 |
ℎ𝑝

,

(6)

където:
k – коефициент, определен емпирично;
n – брой дни (период);
tp – средната температура на въздуха за избрания период;
hp – средното водно ниво за избрания период.
Определяне на коефициента k:
Определянето на коефициента k е извършено за брой дни (равен
на 5 ) при средна температура на въздуха от 3 оС до -20 оС и средно ниво
на река Дунав от 200 cm до 11 cm. Температурите са избрани така,
защото се определя вероятността за поява на ледоход.
Стойности на коефициента k за 5 последователни дни.
Таблица 3.1.
k

tp [оС]

hp[cm]

3

от 3 до - 4

от 200.0 до 61.0

2

от -4 до -5

от 60.9 до 51.0

1

от -5 до -8

от 50.9 до 41.0

0.1

от -8 до -20

от 39.9 до 11
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3.2.

Апробация на модела, чрез използване на данни от

БУЛРИС (снимков материал) и системи за дистанционно
наблюдение на Земята с космическо базиране.
За доказване на адекватността на модела са използвани данни от
системи за дистанционно наблюдение на Замята с космическо
базиране, които са обработени и комбинирани с данни от електронни
навигационни карти за българския участък на р. Дунав.
В синтезирания модел са заложени данни за температурата на въздуха
и нивото на реката за изчисляване на вероятността за образуването на
ледоход. След направените изчисления на вероятността за появяване
на лед в българския участък се установи, че ледоход може да има след
дните от 09.01.2017 г.
Таблица за изчисляване на вероятността (P) за поява на ледоход
при Свищов за 09.01.2017 г.

Дата

Таблица 3.26.
Температура на
Ниво на реката
въздуха [оС]

[cm]

04.01.2017 г.

0.6

69.0

05.01.2017 г.

2.1

64.0

06.01.2017 г.

-4.6

67.0

07.01.2017 г.

-9.8

66.0

08.01.2017 г.

-10.2

64.0

Средна стойност

-4.38

66.0
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𝑃=

𝑘 ∗ 𝑛 ∗ |𝑡𝑝 | 2 ∗ 5 ∗ |−4.38|
=
= 0.66
ℎ𝑝
66.0

Следователно вероятността за образуването на ледоход в
района на пристанище Свищов за 09.01.2017 г. е 66%.
Таблица за изчисляване на вероятността (P) за поява на ледоход
при Русе за 09.01.2017 г.
Таблица 3.27.
Температура на
Ниво на реката

Дата

въздуха [оС]

[cm]

04.01.2017 г.

-0.4

53.0

05.01.2017 г.

1.4

50.0

06.01.2017 г.

-5.6

55.0

07.01.2017 г.

-10.3

54.0

08.01.2017 г.

-10.0

47.0

Средна стойност

-4.98

51.8

𝑃=

𝑘 ∗ 𝑛 ∗ |𝑡𝑝 | 2 ∗ 5 ∗ |−4.98|
=
= 0.96
ℎ𝑝
51.8

Следователно вероятността за образуването на ледоход в
района на пристанище Русе за 09.01.2017 г. е 96%. Тази вероятност се
потвърждава от направената снимка в акваторията на пристанище Русе
на 09.01.2017 г.
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Фиг. 3.13. Образуващия се ледоход по река Дунав в акваторията на
пристанище Русе – запад. [108]
Таблица за изчисляване на вероятността ( P ) за поява на ледоход
при Силистра за 09.01.2017 г.
Таблица 3.28.
Дата

Температура на въздуха

Ниво на реката [cm]

о

[ С]

04.01.2017 г.

0.0

96.0

05.01.2017 г.

1.3

93.0

06.01.2017 г.

-7.3

84.0

07.01.2017 г.

-9.5

80.0

08.01.2017 г.

-9.3

74.0

Средна стойност

-4.96

85.4
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𝑃=

𝑘 ∗ 𝑛 ∗ |𝑡𝑝 | 2 ∗ 5 ∗ |−4.96|
=
= 0.58
ℎ𝑝
85.4

Следователно вероятността за образуването на ледоход в
района на пристанище Силистра за 09.01.2017 г. е 58%.
Направените изчисления и прогнози се потвърждават и от
данни с изображения на речния път, направени чрез използването на
системи за дистанционен мониторинг на Земята с космическо
базиране. Космическите изображения са комбинирани с данни за
фарватера, актуални електронни навигационни карти (от АППД), и
населените места по поречието на р. Дунав. За комбиниране на
изображенията е използван на закупеният във ВВМУ лицензен софтуер
ArcGIS, с допълнителни модули за морско приложение и батиметрия.
В началото на 2017 г. температурите са били с много ниски
стойностти, което доведе до замръзването на река Дунав не само в
българския участък, който е част от Долен Дунав, а и в Горното и
Средното течение на реката. Поради това, че в района на Катарактите
има два шлюза Железни врата I и II, ледът образуван в горната част на
реката не може да премине.
Шлюзът „Железни врата II“, който се намира на километър
863,00 (Фиг. 3.13.) е естествена преграда и задържа ледохода, който
идва от Среден Дунав. След него поради голямата дълбочина
охлаждането на водата е по-бавно и липсват ледени късове.
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Фиг. 3.13. Шлюз „Железни врата II“ (км 863,00)
При понатъчното си движение повърхностния слой вода
започва да се охлажда от минусовите температури на въздуха, и в
района на Белене започва образуването на крайбрежен лед, показано
на фиг. 3.14.

Фиг. 3.14. Районът от Никопол до Белене.
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Образувалият се крайбрежен лед все още не представлява
опасност за корабоплаването, тъй като е само по бреговете. На фиг.
3.14 се вижда още и наличието на лед в реките, вливащи се в река Дунав
и замръзнала част в ръкавите между островите, където течението е послабо.
Поради ниските температури на въздуха и ниското речно ниво
след Свищов започва появата и на шуга. Поради наличието на остри
завои и стеснени в навигационно отношение райони, появилият се вече
ледоход започва да се натрупва не само край брега, но и по
корабоплавателния канал. В района на пристанище Русе се забелязва
пълното замръзване на второстепенните корабоплавателни ръкави.
(фиг. 3.17., фиг. 3.18.)

Фиг. 3.17. Районът Мартен - Ряхово
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Фиг. 3.18. Замръзването на водата в ръкава между левия бряг на
реката и остров Бръшлян.
Особенно висока степен на ледоход, включително и по
корабоплавателния път, се наблюдава в района на гр. Тутракан (фиг.
3.19), а пълно замръзване на реката - при Ветрен и Силистра. (фиг. 3.20.
и фиг 3.21.)

Фиг. 3.19. Районът при Тутракан
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Фиг. 3.20. Напълно замръзналата река при Ветрен

Фиг. 3.21. Напълно замръзналата река при Силистра.

55

Изводи
В заключение може да се каже, че ледоход в българския участък
на река Дунав се появява, ако са налице следните условия:
1. Средната температура на въздуха за период от пет дни е помалка или равна на минус 5 ̊ C;
2. При падане на нивото на реката под 200 cm;
На базата на извършения анализ на появилият се през годините
ледоход е изведена следната емпирична зависимост:

𝑃=

𝑘 ∗ 𝑛 ∗ |𝑡𝑝 |
ℎ𝑝
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

дисертационния

труд

са

проучени

и

анализирани

хидрометеорологичните елементи и явления, които влияят на
корабоплаването по река Дунав в интерес на безопасната навигация.
След направения обзор в глава 1 се вижда, че за безопасното
корабоплаване отговорност носят всички крайдунавски държави. От
него става ясно и актуалността на проблема с безопасното
корабоплаване.
Във втора глава са направени анализи на хидрологичните
елементи и тяхното разпределение в българския участък на река Дунав.
Достига се до изводите, че средномесечната температура на въздуха
указва съществено влияние върху образуването на лед по реката, като
освен това влияние оказва и ниското речно ниво.
В трета глава са направени анализи на образувалия се ледоход
в българския участък от река Дунав, през 2008 г. и 2012 г., като е
изведена емпирична зависимост за изчисляване на вероятността за
появявяне на лед. Изчислена е вероятността за поява на ледоход през
2017 г., която е

доказана с помоща на системи за дистанционен

мониторинг на Земята с космическо базиране. Тези изображения са
комбинирани

с

данни

за

фарватера,

актуални

електронни

навигационни карти (от АППД), и населените места по поречието на р.
Дунав. За комбиниране на изображенията е използван закупеният във
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ВВМУ лицензен софтуер ArcGIS, с допълнителни модули за морско
приложение и батиметрия.
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Приноси
В резултат от направените в дисертационният труд
изследвания са получени следните резултати:
- Направен е обстоен анализ на хидрометеорологичните
елементи и явления за представителен период от 20 години, откъдето
са изведени модели за тяхното разпределение в българския участък на
река Дунав;
- Определени са факторите, влияещи върху образуването на
лед;
- Създадена е емперична зависимост за изчисляване на
вероятността (Р) за образуването на лед в българския участък от река
Дунав, който е апробиран със снимки направени от системи за
дистанционен мониторинг на Земята с космическо базиране.
От

изпълнението

на

поставените

цел

и

задачи

в

дисертационният труд, се оформят следните научно - приложни
приноси:
1. Изградени

са

модели

за

разпределението

на

хидрометеорологичните елементи и явления в българския участък на
река Дунав.
2. Ясно

са

определени

факторите,

влияещи

върху

образуването на лед за българския участък на река Дунав.
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3. Определена е емпиричната зависимост за изчисляване на
вероятността (Р) за образуване на лед в българския участък на река
Дунав.
4. Развитие на навигационният тренажор VSTEP във ВВМУ
чрез интегриране в него на моделите за разпределението на
хидрометеорологичните елементи и явления в българския участък на
река Дунав с цел определяне на реалното ниво на река Дунав в
зависимост от датата, на която се извършва плаването по нея.
5. Създадена е методика за координиране (съпоставяне) на
космическите

изображения

за

река

Дунав

с

електронните

навигационни карти за конкретен участък от реката.
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