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Summary: Hydrometric monitoring of water level and discharge in cases of very high
water level or during flood events is very hard and in most cases reliable data can not be
obtained easily. That is why hydrological analysis is needed to make an assessment of the
peak river flow and to verify the relation between the discharge and the water level (rating curve) in a river.
In this paper the maximum discharge at the hydrometric station near Svishtov, Bulgaria in the Lower Danube River has been analyzed by using the software package
Extreme Values Analysis (EVA) by DHI. Hydrological data for the water levels and discharges in the period between 1965 – 2013 has been analyzed. Three different combinations of probability distribution functions and statistical parameter estimation methods
have been elaborated in this research. All data has been tested for independence and
homogeneity using Run test and Mann-Kendel test. Three distribution curves have been
elaborated and compared to previous works and publications on the maximum discharge
in the Lower Danube. The distribution curve derived from the Gumbel distribution and
statistical parameters estimated by the method of moments has been chosen as reliable.
Keyword: river flow, hydrological analysis, Danube, probability distribution.
1. Въведение
Изследването на оттока на река
Дунав в долно течение е от изключителна важност по отношение на осигуряването на безпроблемно корабоплаване
от една страна и от друга за оценка и
анализ на потенциален риск от наводнения в прилежащите територии. Задачата
на настоящото изследване е да се
направи детайлен анализ на максималния отток на реката в участъка между
Никопол и Свищов за периода 1965 –
2013 г. За обработка на данните е избран
специализиран софтуер за обработка на
екстремални числови редици – Extreme
Value Analysis, разработен от датския
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хидравличен институт (ДХИ). Избрани
са три различни варианта за получаване
на теоретични криви на обезпеченост.
Вариантите са анализирани аналитично
и графично, като е направено и сравнение на получените резултати с други
публикации относно максималните водни количества, преминаващи в българския участък на р. Дунав.
Резултатите от направения анализ
ще бъдат използвани за гранични
условия при разработването на двудименсионален хидродинамичен симулационен модел за участък от река
Дунав при фериботен комплекс
„Никопол“.
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2. Хидроложки данни
Използвани са данни за максималните водни количества, протичащи
през створ Свищов за периода 1965 г. –
2013 г. Данните до 1970 г. са взети от
Хидрологичен справочник на р. Дунав
– Български участък. Допълнените
данни до 2013 г. са предоставени от

Агенция за проучване и поддържане
на р. Дунав, гр. Русе (АППД – Русе).
Така е получена една редица от 49
члена съответно за годишните максимални стойности на оттока на река
Дунав. На Фиг. 1 е представен ходографът на водните количества за
разглеждания период от 49 години.

Фиг. 1. Ходограф на максималните водни количества при Свищов

Впечатление правят няколко силно
изразени екстремни стойности при
максималните водни количества - 1970,
1981, 1982 и 2006, със стойности на
наблюдавания отток над 14 000 m3/s.
През 1990 година се наблюдава и найниската стойност на максималния отток
– 6350 m3/s. Тази стойност е с 20 % пониска от следващата стойност във
вариационния ред, което дава предпоставки за изкривяване на теоретичните
криви в долната част от графиките. В
настоящата работа не са правени допълнителни изчисления, с изключване на
тази минимална стойност от вариационния ред.

-

-

3. Софтуер за анализ на екстремални стойности / Extreme Value Analysis (EVA)
Софтуерът Extreme Value Analysis
съдържа набор от инструменти за извършване на анализ на екстремални
стойности. Тези инструменти са:
- Предварителна обработка за определяне на екстремалните стойности
в n-брой редици, съставени от mброй члена;
- поддръжка на два различни модела

-

-

за анализ на екстремални стойности
– редица от максимуми (екстремуми) и/или ограничена редица от
максимуми (екстремуми);
поддръжка на голям брой разпределения, в това число екпоненциална,
обобщена Pareto, Gumbel, обобщена
екстремална стойност, Weibull,
Frechet, Гама разпределение, Pearson Type 3, Log-Pearson Type 3,
логаритмично-нормално, Squareroot exponential distribute;
три различни метода за оценка –
метод на моментите, метод на
максималното правдоподобие и
метод на L-моментите;
три различни проверки за верификация и проверка за случайност и
еднородност на данните в редицата
– Run test, Mann-Kendell и MannWhitney;
изчисление на пет различни проверки за използвания закон за разпределение – Х2 (хи квадрат) на
Пирсън, Колмогоров-Смирнов, критерий на на-малките квадрати,
Probability plot correlation coefficient, Log-likelihood measure;
поддръжка на два метода за опреде33
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ляне на неопределеността на данните – Монте Карло и Jackknife;
- възможности за графично визуализиране на резултатите.
4. Анализ на наличните данни
В настоящата работа са разгледани
няколко различни комбинации от вероятностни разпределения и методи за
определяне на статистическите парамет-

ри на вариационните редове. Изборът на
вероятностно разпределение и метод за
определяне на статистическите параметри е съобразен с най-често използваните
теоретични закони за разпределение на
случайни величини при определяне на
есктремални стойности. Долу в таблицата са представени различните комбинации, използвани за анализ на данните
за водните количества при Свищов.

Таблица 1. Варианти за анализ на максималното водно количество

4.1. Максимални водни количества
Анализът на данните за максималните водни количества при Свищов
включва използването на проверка за
еднородност и случайност, проверка за
използвания закон за разпределение на
вероятностите, проверка за неопределеност на данните в редицата (Монте
Карло). В допълнение са изчертани
теоретичните криви на разпределение
за всеки от разглежданите варианти. За
оценка на емпиричната обезпеченост е
приета формулата на Hazen:

• Проверка за случайност и еднородност на данните
Софтуерът EVA съдържа три
различни проверки за случайност и
еднородност на данните в редицата.
Тук са извършени две проверки – Run
test и Mann-Kendall test. И двете
проверки се основават на Ho (нулевата
хипотеза) при определен доверителен
интервал (най-често 5 %).

Таблица 2. Проверка за еднородност и случайност на данните в редицата

• Проверка на използваните закони за разпределение
За проверка дали са подбрани
подходящи закони за разпределение на
статистическите параметри на хидроложките редове се прилагат няколко
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различни метода. В този анализ са
избрани три проверки – Х2(хи квадрат), Колмогоров-Смирнов и SLSC
(критерий на най-малките квадрати).
За първите два метода се изчисляват и
нивата на значимост (в %).
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Таблица 3. Проверка на използвания закон за разпределение по три метода

• Статистически параметри на редицата за периода 1965 – 2013 г.
Таблица 4. Статистически параметри по
метода на моментите

Таблица 5. Статистичеси параметри по метода на максималното правдоподобие и Gumbel

• Криви на разпределение (хистограми)

Фиг. 2. Криви на разпределение на максималния отток (хистограма)
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• Теоретични криви на разпределение

Фиг. 3. Теоретична крива на разпределение (Gumbel, ММ)

Фиг. 4. Теоретична крива на разпределение (лог-нор,.ММ)

Фиг. 5. Теоретична крива на разпределениe (Gumbel, ММП)

5. Анализ на резултатите
5.1. Максимално водно количество
На Фиг. 6 са представени трите
получени теоретични криви на
разпределение, изчертани в обща графика. Кривите покриват добре точките
от емпиричното разпределение. Впечатление прави сравнително голямото
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раздалечаване на кривите в горната
част на графиката (при ниските обезпечености), където се наблюдават отклонения над 10 % между изследваните теоретични криви. По-долу в Табл.
6. са дадени резултатите, получени за
водните количества за определени
периоди на повторение.
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Фиг. 6. Теоретични криви на разпределение (Gumbel/ММ; лог-нор./ММ; Gumbel/ММП)
Таблица 6. Максимални водни количества в m3/s

От интерес за настоящата публикация
са получените резултати за водното количество с обезпеченост P1% (1/100 години). Получената стойност при логаритмично-нормално разпределение и статистически параметри определени по
метода на моментите е 15950 m3/s. Стойността, получена при разпределение по
Gumbel и използване на метода на
максималното правдоподобие дава стойност от 17900 m3/s. Това прави приблизително 11 % разлика при оценката на
максималното водно количество с
обезпеченост P1%.
Заключение
За меродавна може да бъде определена кривата, получена при вероятностно
разпределение по Gumbel и статистически параметри, определени по метода на
моментите. Тази крива изравнява найдобре точките от емпиричното разпределение. Получената стойност за Q1% по
Gumbel и метод на моментите е 16 690
m3/s. При анализа на максималното
водно количество с обезпеченост P =
0.1% (1/1000 години) е получена стойност от 20 000 m3/s. Разгледан е хидроложки анализ към отчет за „Инженернохидроложки изследвания за маскималния отток на р. Дунав в участъка на АЕЦ
„Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“ (Ст. Модев

1991 г.), в който е получена стойност за
Q0.1% = 20 676 m3/s. Получената стойност е близка до получените в настоящата работа.
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