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Съкращения и абривиатури 
3D триизмерен 

AA Независим алтернатива 

AACR Румънският орган на граждански аеронавтика 

ADCP Акустично оборудване Doppler за измерване на теченията 

AFDJ Galati Речна администрация на долен Дунав Галац 

ANAR Национална администравия на водите в Румъния 

ANPM Национална агенция за опазване на околната среда 
AOI Зона на интерес 

ASCII Американски Стандартен Код за информационен обмен 

CSV Отделени със запетая стойности 

DPH Тежко динамично проникване 

DSM Дигитален Модел на повърхност 

DTM Дигитален модел на терена 

AA Независим алтернатива 

EIA Оценка на влиянието върху околната среда 

FOV Полезрение 

FPL Полетен план 

GCPlanes Референтна повърхност 

GIS Географска информационна система 
GNSS Глобалната навигационна спътникова система 

GPS Глобална система за позициониране 

GRS Наземна референтна станция 

GRADISTAT Изчислителен фиш в Excel за статистически анализ относно големината на 

зърното 

GS4 Софтуер за визуализация на данни 

IAPPD Ruse Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав 

IHO Международната хидрографска организация 

IMU Инерционни измервателни единици 

ISPIF Национален институт за научни изследвания - Развитие за мелиорации 

I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Букурещ 
LAS Вход ASCII стандарт 

LiDAR Лазерно сканиране (LiDAR) 

MapN Министерството на отбраната 

MRU Съвкупност от инертни сензори за позиция и компенсация на движението 

NOTAM Известия към навигатори 

ROMATSA Румънската администрация на обслужването на въздушното движение 

ROMPOS Румънска система за определяне на позиция 

RTK Измервания в реално време (RTK) 

SBAS Система за подобрение основан на сателите 

SVS мигновен сензор за измерване на скоростта на звукамигновен сензор за 

измерване на скоростта на звука 

miniSVS Малък мигновен сензор за измерване на скоростта на звука 
ToR Тръжни документи 

WGS84 Международната геодезическа система 
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Сумарно 
Договорът за проекта за техническа помощ за подобряване на условията за навигация за общата сектор 

румънско-български (наречен FAST Дунав) е подписан на 7 март 2017 г. Заповедта за започване е бил 

издаденa на 6 април, 2017 г., и този доклад на Измервания на вторите резултати, трябва да се предаде 

в 100-дневен срок от издаването на заповедта започване (до 15 юли, 2017 г.). 

Докладът за измерване съдържа резултатите от втората измервателна кампания, организирани от 

Halcrow Romania SRL (дъщерно дружество на CH2M Hill) и направени от следните подизпълнители с 

опит в извършването на полеви изпитания, измервания и изследвания: 

• Marine Research SRL: хидрографни, хидродинамични и на седиментите  

• IC Conculten Ltd: работи с Marine Research SRL 

• Ingeo Proiect SRL: LiDAR сканиране за топографни измервания  

Участъка на проекта на Дунава е разширен от км 863 до км 365, включително 12 критични участъка 

идентифицирани за изследвания с оглед проектиране на решения и изследвания за околната среда. 

Разширения обхват на първата кампания, както и получаване на всички необходими документи за 

регламентиране, заедно с обработване на събраните данни и проби беше необходимо подробно 

планиране и внимателно прилагане на плана за да се спазят трудните срокове за преиключване. 

За Дунава, напречните сечения на канала бяха определени от хидрографски изследвания, 

комбинирани с топограгски измервания и сканиране с LiDAR за да се получат представителни сечения 

на равни интервали за участъка на проекта за над 488 км по Дунава – тези бъдейки една платформа въз 

основа за построяване на 1D хидродинамичен модел. 

За всеки един критичен участък, хидрографните и топографните LiDAR измервания бяха комбинирани 

за да се получи решетка от 0.5м DTM, покривайки целия речен канал както и бреговете и близките 

терени до минимално разстояние от 250 м  от границата на водата – същата бъдейки основна 

платформа за построяване на подробни 2D модели за седименти. 

Хидрографните измервания и LiDAR достигнаха точността на изисканото позициониране – 50 см 

точност с интервал на точност 95% на измерванията и точност над 10 см за интервал на точност от 95% 

на измерванията в дълбочина. 

Хидродинамичните измервания включват общо 576 профила, а измерванията на седименти, общо 383 

профили за напречни участъци на реката – те предоставят важни данни за моделиране на седиментите 

и за изследвания за хидроморфофологично проектиране. 

За двете кампании, обработните данни бяха първоначално геореференцирани използвайки системите 

WGS84 и Констанца (1975) – референтната система, която ще бъде накрая приложена с внимание 

понеже е необходимо да бъде приложено както в Румъния така и в България. 

Този доклад за Измервания представлява едно резюме на втората кампания за измервания, 

поддържан от подробни доклади и база данни от измерванията подготвени от всеки един 

подизпълнител. Тази втора кампания протече според плана, без да има каквито и да е инциденти. 

 

Пълна подкрепа, ръководство и координация на екипа бенефициенти, АФДЖ Галац от Румъния и 

ИАППД Русе от България, е призната като основен фактор за успеха на първото изпълнение кампания. 
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1 Увод 

1.1 Цел на измерванията 
Доклад на измерванията на втората кампания заедно с доклада за новия математически модел – 

Изготвяне/Калибриране/Валидиране представлява третия задължителен резултат на проекта. 

Доклада описва основните развити дейности на терен в рамките на втората кампания за реализиране 

на всички необходими изследвания, съответно хидрографски, хидроложки, хидродинамични, за 

седименти, геотехнически, топографски и за околната среда, Доклада предоставя данни и 

информации, които представляват входящи данни за изследванията за моделиране, морфологочни, 

за околната среда и допълнителни изследвния.  

Изследванията за околната среда за събиране на данните относно извършените дейности по 

дължината на този участък показаха баластра, пристанища, терминали, брегове, диви острови, др. 

които могат да се повлияят от предложенията на проекта – тези ще бъдат локализирани за използване 

в модели и оценка на влиянието върху околната среда.  

Докладът е предаден в крайния срок от 100 дни от започването на втората кампания измервания. 

Участък на проекта 

Основната цел на проекта се състой в изследване за подобряване на навигацията в критичните 

участъци представени по долу, имайки предвид влиянието на проекта върху река Дунав на общо 

разстояние от 488 км между ркм 863 и ркм 375.   

 

Общи планове на  
критичните участъци    
 
 
 

  

Гърла Маре 
rkm 839-837  

Салчиа 
rkm 824-820  

Богдан Сечан 
rkm 786-782  

Добрина 
rkm 762-756  Бекет 

rkm 8678-673  
Корабиа 
rkm 632-626  

Косуи 
rkm 428-423  

Popina 
rkm 408-401  

Белене 
rkm 577-560  

Vardim 
rkm 542-539  

Янтра 
rkm 537-534  

Батин 
rkm 530-520  Критични участъци в 

българския учасък  

Критични участъци в 
румънския учасък  
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1.2 Изследвания & измервания 
Изследванията и измерванията, както и обработването на всички необходими данни, анализ на 

пробите и докладването бяха реализирани в кратък срок (100 дни), изисквайки внимателно 

планиране и прилагане. Това нещо включи дадени рискове, по специално относно спазването на 

определените срокове поради физически обстоятелства, които не се намират под наш директен 

контрол, взети под внимание от екипа по проекта (клиент, Halcrow) за периода на работни срещи за 

риска (11 Април 2017). 

Втората кампания за събиране на данни беше реализирана след приключване на първата кампания 

измервания и получено одобрение на този доклад за първата кампания за измервания (поне 30дни 

след предаване на този доклад). 

Топографни измервания: Измерванията бяха извършени от границите на реката до проектните диги 

срещу наводнени, но не повече от 250 м от границата на реката, за двата бряга. В полза на проекта, 

през периода на измервания се взе решението да се увеличи зоната за покритие, за да се включи 

допълнителната площ до проектните диги срещу наводнения, положителен аспект за измерванията за 

моделиране – тези измервания са допълнителни спрямо изисканите по тръжните документи. Все пак, 

не беше необходимо извършването на измервания на терени намиращи се на нивото от 1% вероятност 

за наводнения. Също така в рамките на измерванията бяха включени островите по реката. 

Едно пълно DTM (решетка от 50см) беше генерирана за изследвания участък, за да позволи генериране 

на напречни профили по дължина на реката на интервал от 500 м извън критичните участъци и на 

интервал от 250 м в рамките на критичните участъци. Въз основа на получените данни LiDAR и на 

наличните ортофотопланове, бяха изготвени карти за компонентите над водата и на хидротехничните 

конструкции и мостове, които се намират в или близост до реката. 

За двете кампании, обработените данни бяха първоначално геореферентирани използвайки данни от 

референтните системи WGS84 и Констанца (1975) – референтната система, която ще бъде приложена 

ще бъде внимателно преразгледана за да се приложи както за Румъния, така и за България. 

Хидрографски и хидродинамични изследвания: Измерванията бяха извършени от бряг до бряг; извън 

критичните участъци, хидрографните измервания бяха извършени за да се получат напречни профили 

на дъното по дължина на реката на интервал от 500 м, а в рамките на критичните участъви, 

измерванията бяха извършени за да осигурят пълно покритие на главните и второстепенните канали в 

критичните участъци с поне 15% припокриване между съседни профили. 

Хидрографните изследвания бяха извършени използвайки плавателни съдове оборудвани със 

интерферометричен сонар мулти-бим и специализирано оборудване за извършване на батиметрични 

изследвания с голяма точност. Всички измервания бяха извършени спазвайки Стандарт S44 на 

Международната организация по хидрография. 

Точнно позиционирането на измерванията: Методологията използвана за двете топографски и 

хидромететрични/ хидродинамични изследвания, подсигури една по-добра от 50 см точност на 

позиционирането за ниво на сигурност от 95 % на измерванията и една точност от 10 см  на 

дълбочината  ниво на сигурност от 95 % на измерванията. Този факт отговаря на определените основни 

изисквания в тръжните. 
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1.3 Структура на доклада 
Този доклад съдържа пет глави, включително следните:  

• Представяне на проекта: за информация 

• Подход, методология и дейности, предвидени за кампании проучвания, изследвания и 

измервания. 

• Първата кампания: дейности в областта на хидрографски измервания, хидродинамични и 

седиментни, топографски измервания LIDAR scan и измервания на геотехническо изследвания. 

В допълнение, се добавят серия от приложения, който съдържа всички измервания на информация и 
данни от измервания- е пълен и подробен набор от данни, които са предоставени на хартиен и 
цифров носител. 

Кратко описание на всяка глава от доклада е показано по-долу: 

A short description of each of the report chapters follows: 

Глава 1 – Увод Показва обективен доклад на измерванията и резюме на 
направените проучвания, изследвания и измервания, и 
определяне на структурата доклад. 

Глава 2 – Контекст на 
проекта 

Включва обща информация на договора за проект възложен на 
Halcrow Romania SRL и договори с подизпълнители, както и времето 
на изпълнение и докладване според тръжните докуметни. 

Глава 3 – Методология – 
изследвания & 
измервания 

Показва определената методика, за изпълнението на задачите, 
свързани с първата кампания на проучвания, изследвания и 
измервания, завършени в срок и в съответствие със спецификациите 
и техническа оферта. 

Глава 4 – Хидрографни, 
хидродинамични и за 
седименти измервания 

Показва подробно хидрографски измервания, хидродинамични и на 
седименти, извършени от Marine Research SRL и iC Consuleten, 
подизпълнители на Halcrow Romania SRL. Покрива както 
използваното оборудване, обработката на изследвания на 
батиметрия данни за получаване на решетка 0.5 м на дъното и 
комбинарането на решетката с решетка за данни LIDAR (виж по-
долу), както и пълни измервания на оттичане / скорост, вземане и 
анализ на проби на седименти. 

Глава 5 – LiDAR scan – 
топографни измервания 

Показва подробни топографски измервания LiDAR  извършени от 
Ingeo Проект SRL, подизпълнител на Halcrow Romania SRL. Покрива 
използваното оборудване, извършени полети, сканиране и 
обработка на данни, за да се подготви решетка 0,5м на сушата (от 
дига до дига) в коридора на реката. 
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2 Контекст на проекта  

2.1 Представяне на проекта 
Историческите споразумения и двустранните споразумения, подписани от и между Румъния и 

България, както и между АФДЖ Галац (Румъния) и ИАППД Русе (България) са установили отговорността 

за поддържане на адекватни условия за лесна навигация от км 845.5 до км 610 и от км 610 до км 375.  

Като следствие на Предпоректно изследване и проучване приключено през 2011 г. органите на двете 

страни се съгласиха да подобрят значително навигацията в общия участък на р. Дунав, тяхното 

намерение бъдейки да намалят периодите, през които търговската навигация е невъзможна; както 

през зимата в условия на замръзване, така и през лятото, тогава когато дебитите на реката са много 

малки. Като следствие на това проучване, Дунавската комисия препоръча ширината на фарватера да 

бъде 180 м, с дълбочина от 2.5 м за румъно-българския участък, с намаляване ширината на 150 м 

тогава, когато не може да се осигури минимална дълбочина. 

Дейностите, които двата органа реализират за изпълнението на тези препоръки и за поддържане на 

условията за навигация включват: измервания, разпространяванане на информацията, сигнализиране 

на фарватера, използване на влекачите, ледоразбивачите, драгиране на фарватера и на пясъчните 

натрупвания. 

Все пак, ефективността на дейностите относно драгиране и поддържане за поддържане на минимални 

условия за навигация са в краткосрочен план, поради динамиката на седиментитем на хидрологичните 

режими и характеристиката на природната морфология на дъното на Дунава. Стана ясно, че някои от 

техническите решения предложени в изследването от 2011 г. на които се основаха препоръките на 

Дунавската комисия, станаха неприложими поради значителни морфологични промени в критичните 

участъци на реката. 

В следствие, двата органа търсят да актуализират препоръките в Предпоректно изследване и 

проучване от  2011 г. и да идентифицират решения за дългосрочен план, а пакета от мерки управляван 

от техническа гледна точка, на околната среда и финансов да бъде устоичив и приемлив. Това е 

контекста на проекта. 

2.2 Договора на проекта 
Договора за проекта: "Техническа помощ за преразглеждане и комплектуване на предварителните 

проучвания и изследвания във връзка с подобряване условията за навигация в общия румъно-

български участък на Дунава и допълнителни изследвания FAST DANUBE “беше подписан от АФДЖ и 

Halcrow Румъния на 07 март 2017 г., бъдейки регистриран от АФДЖ с № 19/07.03.2017 г., съответно № 

943/HRO/07.03.2017 г. 

Преди подписването на договора, Halcrow Romania предаде на АФДЖ, чрез писмо № 

HRO/065/L/07.03.2017, списък с подизпълнителите за изпълнение на изследванията към проекта, 

както и договори със същите като приложение към договора, както следва: 

• Ingeo Proiect SRL (Договор № 939/HRO/24.02.2017)  

• Geosond SRL (Договор № 940/HRO/27.02.2017) 
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• Marine Research SRL (Договор № 941/HRO/02.03.2017) 

• iC Consulenten d.o.o. (Договор № 942/HRO/03.03.2017) 

Забележка: Списъка по-горе не включва подробности относно подизпълнителя MARIN ERIKA PFA 

(Договор № 938/HRO/20.02.2017) защото услугите на същия не включват извършване на изследвания 

към проекта. 

2.3 Цели/резултати на проекта 
Цели/резултати на проекта са следните: 

• Доставянето на пълно Предварително проучване и изследване на Речна администрация на долен 

Дунав, представяващо и обосновявайки поне два технически варианта, устоичиви в дълъгосрочен 

план, за подобряване на навигацията, сигурността във всеки идентифициран критичен участък; 

• Подпомагането на това проучване с пълна документация на всички физически изследвания и 

данни и чрез калибриране и проверка на симулациите и аналитичните модели, включително 

доставяне на софтуери с лиценз и обучение, според случая; 

• Доставянето на всички необходими документи на Речна администрация на долен Дунав за 

подпомогане консултирането на сценарии и варианти, и всички необходими документи 

разрешителни за подпомагане на промотирането и прилагане на предпочитаният вариант; и 

• Предоставяне на всички документи за участие на търгове и на необходимите планове на Речна 

администрация на долен Дунав за имплементиране на проекта и разпределяне на 

отговорностите с оглед изпълнение на препоръките на Дунавската комисия от Будапеща и 

подобряване на трафика на стоки по целия коридор на Дунава. 

2.4 Графика за изпълнение на проекта  
Във Фигура 1 е представена подробна графика за изпълнение на проекта, която илючстрира как ще 

управляваме главните задачи изискани от тръжните документи. Графиката представлява пламирани 

периоди за всяка една задача и съвпадането на същите, тогава когато се извършват едновременно в 

рамките на десете различни етапа на проекта. След завършване на началния етап (март 2017 г.), 

дейностите по проекта прогресираха в три основни насоки (март-юни 2017г.): 

• Мобилизиране и реализиране на всички изследвания (хидрографни, топографни, 

хидродинамични, седименти и геотехнически) и обработването на данните от първата кампания, 

включително анализ на състоянието на бреговете/дигите – дейности представени в рамките на 

този доклад; 

• Започване на изследване за допълнително оценяване, чийто резултати да ни помогне при 

идентифициране на опциите и което ще ни предостави основа за оценка, включително изследване 

за навигациония трафик и една оценка на съответните съществуващи проекти; 

• Схематизирането и построяването на математичния модел, заедно с началните тестове за  

калибриране в течение, когато данните от изследванията са достъпни. 
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Фигура 1 – Графично резюме на извършените дейности – основни дейности/резултати 

2.5 Етапи на докладване 
Етапите на докладване по проекта са представени в Error! Reference source not found., което бключва 

и този доклад на измервания. Заповедта за започване беше издадена на 6 април 2017г., като следствие 

този доклад има срок за предаване 15 юли 2017г. 

Таблица 1 – Етапи на Докладване на дейностите към Графиката за изпълнение на услугите 

ДОКЛАД И РЕЗУЛТАТИ  
Срок 
(според тръжните 
документи) 

Статус доклад 

Доклад за Започване на дейностите 
10 days after the contract 
signature - complete 

Подаден / Одобрен 

Доклад за изготвените след първата 
кампания измервания финална версия, 
включително файлове със съответните 
данни 

за максимум 100 дни от 
датата на издаване на 
заповед за започване  

Подаден / Одобрен 

Доклад за изготвяне, калибриране и 
валидиране на новия математичен модел 

Максимум до 9 месеца 
от издаването на 
заповед за започване 

Подаден за 
одобрение (този 
доклад) 

Доклад на симулиране на ефектите на 
сценариите от началните тестове и за нови 
сценарии 

Максимум до 12 месеца 
от издаването на заповед 
за започване 

Следващия доклад 
(в процес на 
подготовка) 

Доклад на симулиране на ефектите на 
новите тестови сценарии 

Максимум до 14 месеца 
от издаването на заповед 
за започване 

 

Доклад на Изследването на алтернативни 
технични сценарии включително  Анализ 
стойност - полза 

Максимум до 16 месеца 
от издаването на заповед 
за започване 

 

Доклад за влиянието върху околната среда 
за изготвените сценарии 

Максимум до 17 месеца 
от издаването на заповед 
за започване 

Първите 
изследвания EIA в 
процес на 
подготовка 

Краен доклад на влиянието върху околната 
среда включително Програма за 

Максимум до 20 месеца 
от издаването на заповед 
за започване 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Documentatie de atribuire (servicii si lucrari)

Consultare si Documentare

Raport initial al optiunilor modelate

Modelarea optiunilor: detaliat/revizuire; Proiect preliminar

Raportul Studiului de fezabilitate (inclusiv ACB) - versiune preliminara

EIM: EIM si EA (aprobat si optiunea selectata)

EIM: Raport final EIM (include Evaluarea adecvata)

Raportul Studiului de fezabilitate (versiune finala)

ACTIVITATI CHEIE SI LIVRABILE
Anul 1 Anul 2

G
R

A
FI

C
 D

E 
EX

EC
U

TI
E 

SU
M

A
R

Faza de inceput/ Planul managementului riscurilor

Masuratori, investigatii de teren, procesare date/analize/cartare: Campania 1

Masuratori, investigatii de teren, procesare date/analize/cartare: Campania 2

Studii complementare de evaluare

Evaluarea morfologica a fluviuliu/ identificarea optiunilor/ evaluarea optiunilor

Dezvoltarea modelului (lor), calibrarea, verificarea
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ДОКЛАД И РЕЗУЛТАТИ  
Срок 
(според тръжните 
документи) 

Статус доклад 

мониторинг и след одобрението на Крайния 
доклад и Адекватната оценка 

Краен доклад на Предварителното 
проучване и изследване и допълнителни 
изследвания 

Максимум до 21 месеца 
от издаването на заповед 
за започване 

 

Документация за търгове за проектиране, 
извършване на дейностите и надзора на 
същите 

Максимум до 23 месеца 
от издаването на заповед 
за започване 
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3 Методология – изследвания, проучвания & 
измервания 

3.1 Изисквания за събиране на данните 
Подробна методология на изследванията и измерванията  във актуализиран вариант бяха същите като 

при Кампания 1 – да се погледне Доклад на Кампания 1 за измервания (Доклад HRO/023/R/20170731), 

крайна версия. 

3.2 Хидрографни изследвания и измервания 
Хидрографните измервания бяха извършени използвайки същото оборудване и софтуер като в 

рамките на първата кампания за измервания. Подробното описание беше направено в крайния 

вариант на първата кампания за измервания  (Доклад HRO/023/R/20170731). 

Бяха извършени в съответствие с тръжните документи, напречните профили от бряг до бряг на всеки 

500 м извън критичните участъци (522 профила), и 3D измервания от бряг до бряг или до изобат от 1 

м, в случай, в който наклона на брега е по-малко от 45 градуса, с покритие от 100% на дъното и 

наслагване от минимум 15 % на територията на 5-те критични участъка. 

Суровите ежедневни данни бяха предоставени на Бенефициента и при тази втора кампания на 

измервания. 

3.3 Топографни измервания  
Топографските измервания бяха извършени използвайки само едно от двете оборудвания на 

кампания 1, имайки предвид, че този път разрешителните бяха получени на време и не застрашиха 

завършването на събирането и обработката на данните. 

3.4 Хидродинамични изследвания и измервания  
Хидродинамични изследвания бяха извършени измервания използвайки същото оборудване и 

софтуер, както в рамките на първата кампания за измервания. Подробното описание е направено в 

крайната версия на Доклад на Кампания 1 за измервания (Доклад HRO/023/R/20170731). 

В рамките на двете кампании за измерване бяха измерени 509 профила в критичните участъци и 76 

профили извън тях, получавайки се обща приблизителна дължина от 1000 км.  

Суровите ежедневни данни бяха предоставени на Бенефициента и при тази втора кампания на 

измервания. 

3.5 Измервания на седиментите 
Както и вслучая на седиментите се използва същата технология, оборудване и софтуер както в рамките 

на първата кампания за измервания. Подробно описание се направи в крайния вариант на Доклад на 

Кампания 1 за измервания (Доклад HRO/023/R/20170731). 
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В рамките на втората кампания в 5-те критични участъка се взеха проби от седименти в суспенсия с 
приблизителен брой от 1128 проби от дъното и 5273 проби в суспенсия. Пробите на седименти в 
суспенсия бяха събрани по 3 за всяка вертикала (точка) за проба (в близост до повърхността на водата, 
на полвината дълбочина и в близост до дъното. 
Пробите на седименти от дъното извън критичните участъци бяха на брой около 236 от дъното на 

реката и 674 в суспенсия. Вземането на проби се извършиха използвайки щипци тип Van Veen, а тези 

в суспенсия с бутилки Niskin. 

Всеки екипаж попълни всеки ден фиш на терен, съдържайки следните информации: дата, 

наименование на плавателно средство, списък на персонала, код на станция, уникални кодове за 

идентифициране на пробите, координати GPS, дата на вземане на пробата, дълбочина на водата при 

станцията, дълбочината при вземане на пробата в суспенсия, тип проба (суспенсия, дъно), 

макроскопски анализ, други забележки. 

Суровите ежедневни данни бяха предоставени на Бенефициента и при тази втора кампания на 

измервания. 

3.6 Разрешителни  
Оторизиране на началните дейности по проекта се отнася за оторизиране на дейностите на терен 

резюмирани по долу:  

• Хидрографни, хидродинамични измервания и измервания на седиментите 

• Топографни измервания 

Втората кампания за хидрографски, хидродинамичен и за седименти измервания беше проведено от 
долу на горе по течението едновременно изпълнявайки всички изисквания на тръжните документи. 
Графиката за изпълнение на тези изследвания, хидрографски, хидродинамични и за седиментни е 
основа за получаване на одобрения от страна на органите. 

Hallcrow получи всички одобрения, изисквани за достъп до района на проекта, с подкрепа на АФДЖ и 

ИАППД, включително необходимите разрешителни и одобрения за измервания на второстепенни 

ръкави от българска страна и райони около острова Белене и атомната електроцентрала в Козлодуй, 

с изключение, че не можеше да се измери с LIDAR в района на Козлодуй, а достъпа на плавателните 

средства по второстепения ръкав на при Козлодуй беше забранен. По горе описаното е силно 

свързана и ангажимент с призумцията и сътрудничество с други компетентни органи по този проект: 

• Румънска гранична полиция; 

• Българска гранична полиция; 

• Речна админстрация от България; 

• Национална администрация на водите в България; 

• Национална агенция за защита на околната среда от Румъния (ANPM), др 

Други български институции: Министерството на правосъдието, Министерство на енергетиката, 

Министерство на околната среда и водите. 

Разрешително за топографски измервания (LiDAR scaning): Както при Кампания 1, преди развитието на 

дейностите по време на полет и сканиране LIDAR, всички необходими формалности са бяха спазени, чрез 

споразумение с авиационен оператор с разрешително в Румъния, операторът поиска от компетентните 
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органи да предоставят разрешения и одобрения, необходими, включително за прелитане на граничните 

райони и на територията на България. 

Въз основа на акумулуранарания опит при подготовката на Кампания 1, този път необходимите 

разрешителни бяха получени много по-бързо, позволявайки по този начин използването на едно 

летателно средство за извършване на измерванията. 
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4 Хидрографни, хидродинамични и за седименти 
измервания 

Подробла планиране на събраните хидрографни, хидродинамични и за седименти данни на терен от 

втората кампания бяха по-лесни поради събрания опит от първата кампания. Всички лодки и 

екипировка бяха съхранени, след приключването на първата кампания, в пристанище Калафат за по-

бързо мобилизиране. 

Втората кампания за измервания се извърши от нагоре към надолу по течението през периода 10.07-

25.08.2017г.  

В периода между двете полеви кампании, паралелно бяха обработени данни и редактирани 

докладите, беше проверено, изчистено и повторно калибрирано оборудването, за да може да бъде 

използвано отново при оптимални условия 

За изпълняване на втората кампания не бяха необходими да бъдат получени разрешителни за работа 

от страна на органите, понеже получените разрешителни за предишните работи, още бяха валидни 

4.1 Метеоролигични условия и за отичане 
Месевите юли и август 2017г. бяха сухи, със ниски дебити на Дунава. Средна стойност на стойностите 

на водите PF2 през периода 11-31 юли 2017г. беше 2796м³, а през периода 1-24 август 3497м³. Чрез 

сравнителни стойности, генерираните средни годишни стойности 5350 м³ за юли и 4300 м³ за август. 

При тези условия нивото на Дунава бяха средните стойности по-ниски, нарушавайки продуктивността,  

чрез повишаването на броя преминаване в участъците с плитчини, но и ограничавайки достъпа до 

някои второстепенни ръкави или в участъците с ниски води, които можеха да бъдат измерени в 

първата кампания. 
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Фигура 2 – Нивото на водата при Гюргево, юли – август 2017г. 
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Фигура 3 – Дебит на отичане при Железни врати 2, юли – август 2017г. 

Влиянието върху производителността на измерванията беше подсилена намалена чрез удължаването 

на работното време ежедневно и внимателно планиране. Въпреки морфологичните промени на 

дъното се очакваха и бяха измерени, амплитудата им не беше толкова голяма, че да не позволи 

използването на измервания при първата кампания и планирането на втората. Възползвайте се от 

предишните батиметрични карти беше възможно реализирането и разумното планиране на 

ежедневните параметри на проучването и намаляване времетраенето на втората кампания. 

4.2 Хидрографни данни 

4.2.1 Планиране на събирането на данни 
Стратегията за събиране на данни и първоначаалното планиране бяха представени в Първоначалния 

доклад. На кратко всички данни (хидрографни, хидродинамични и за седиментите) бяха събрани 

едновременно. Всички полеви екипи работиха в един участък в близост до мобилната база. Кораба 

лаборатория беше преместван след работата около всяко едно място 

Подробности около планирането на хидрографните изследвания, включително и начина, по който 

консорциумът предположи обема на работа се на мират в Началния доклад и в доклада от първата 

кампания (Доклад HRO/023/R/20170731). Тези принципи и начините за планиране бяха запазени и за 

кампания 2, В плюс, започвайки от реализираните батиметрични карти в критичните участъци в 

първата кампания, бяха възможни прогнози с задоволителна точност на дълбочините в ежедневните 

периметри на работа при втората кампания. 

При работните ежедневни оперативни срещи бяха обсъдени резултатие и бяха определени задачите 

за работа за всеки плавателен съд за следващия ден. 

4.2.2 Използвано оборудване / Производителност 
Всички екипи използваха инерферометрични сонари Geoswath Plus Compact с честота от 250 или 500 

KHz, използвайки софтуер за събиране и обработване на GS4. Беше осигурена широчина на измерената 
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лента от 7-8 х дълбочината на водата, за да осигури високо качество на данните от пясъчното дънно. 

Цялото оборудване се държеше добре по време на втората кампания в съответствие с техническата 

спецификация на производителя. 

Техническите подробности относно оборудването, софтуера, калибрирането, както и получаването и 

преработването на данните, бяха описани подробно в Първоначалния доклад и в приложенията на 

същия. 

Риска от удар на плавателния съд и на датчиците беше много висок поради общото ниско ниво на 

водата и подводните препятствия, най-вече в близост до бреговете. 

Всички катери работиха приблизително същия брой часове, с някои разлики поради дълбочините на 

водата и трудностите при навигация, но и техническите проблеми, които обезедвижиха за кратки 

периоди лодките. 

 По-голямо внимание се обърна, както и при първата кампания, припокриване на индивидуалните 

измерени периметри от всяка лодка за възможно най-добрата корелация между измерванията. 

4.2.3 Калибриране и тестване на хидрографското оборудване 
Процедурите а калибриране и тестване на хидрографското оборудване беше представано подробно в 

доклада за измерванията първата кампания (Доклад HRO/023/R/20170731). 

4.2.4 Събирането, управлението и съхранението на данните  
Събирането, управлението и съхранението на данните се разви по подобен начин на Кампания 1, 

съобразявайки се с факта, че доказа ефективността си. Подробно процедура, както и съответствието с 

изискванията от тръжните документи, са представени подробно в Доклада за измервания – Камоания 

1 (Доклад HRO/023/R/20170731).  

4.3 Хидродинамични данни  

4.3.1 Планиране на събирането на данни  
Събирането на хидродинамични данни се състоя по време на другите видове измервания. При 

планирането за получаване на данните, основните ограничения бяха: 

• Времето за реализиране на ADCP профилирането; 

• Позицията на профилите за постигане на съответност с техническите спецификации на тръжните 
документи. 

Профилите бяха реализирани на същите места, както при първата кампания. Същата имаше за цел 

регистриране на дебити и скорости на отичане при различни условия в едни и същи уастъци на реката 

за да се позволи калибриране и проверка на хидродинамичния модел. 

 Предположенението, направено преди началото на кампанията, беше, че са необходими 576 

профила, подобни на броя на профилите в първата кампания. 

4.3.2 Използвано оборудване/ Производителност  
И при втората кампания бяха използвани за събиране на данни ADCP Teledyne RDI RiverRay 600 (Error! 

Reference source not found.Error! Reference source not found.). За да се спазят изискванията за 
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позициониране наложени от тръжните документи се използва рецептор GNSS Hemisphere с лента L с 

абонамент Atlas. Така се осигури една точност на позициониране и измерване на вода от 8 см и 

точносто от 95%. 

Техническите характеристики и начина за използване на терен на споменатото оборудване ADCP, както 

и необходимите тестове за калибриране, включително честотата на същите, бяха описани в доклада 

на първата кампания за измервания. 

 

Фигура 4 – ADCP Teledyne RiverRay 600 в профил 

4.3.3 Калибриране и тестване на оборудването ADCP  
Процедурите за калибриране и тестване на ADCP оборудването (хидродинамично) бяха представени 

подробно в Доклада за измервания – Кампания 1 (Доклад HRO/023/R/20170731). 

4.3.4 Събиране, управление, преработване и съхранение на данните  
Събирането, управлението и съхранението на данните се извърши подобно на първата кампания, 

съобразявайки се с факта, че доказаха ефективността си. Подробно описание на процедурите както и 

съответността с изискванията на тръжните документи са представени подробно в Доклада за 

измервания – Кампания 1 (Доклад HRO/023/R/20170731) 

Бяха използвани две плавателни средства с подобно оборудване за да се подсигурим, че са спазени 

изискванията. Бяха измерени общ брой 585 профила с 9 повече от колкото бяха планирани 

първоначално (Таблица 2). Разликата се дължи на появата на нови острови възникнали от пясъчни 

натрупвания при условия на ниски дебити на Дунава, което наложи измерването на нови профили и 

спазване на изискванията на тръжните документи. Бяха измерени две трансекти за всеки профил. 

 
Таблица 2 – Хидродинамични профили, измерени от плавателните съдове на консорциума 

 Км № профили 

Надолу по течението от 
критичен участък 5 

373 – 401 
5 

Критичен участък 5 401 – 428 71 
Между критичен участък 4 и 5 428 – 520 27 
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Критичен участък 4 520 – 577 150 
Между критичен участък 3 и 4 577 – 625 15 
Критичен участък 3 625 – 678 127 
Между критичен участък 2 и 3 678 – 755 19 
Критичен участък 2 755 – 786 86 
Между критичен участък 1 и 2 786 – 818 7 
Критичен участък 1 818 – 850 75 
Нагоре по течението от 
критичен участък 1 

850 – 863 
3 

Общо   55 

4.4 Данни относно седиментите  

4.4.1 Планиране на събирането на данни  
Взимането на проби на седименти беше извършвено по едно и също време с другите видове 

измервания въз основа на изискванията от тръжните документи.  

Всеки профил извън критичните участъци и по второстепенните ръкави в критичните участъци, включи 

три вертикали за проби образец. Всички профили намиращи се на основните ръкави от критичните 

участъци съдържаха 9 вертикали за гранулометричен анализ на седиментите в суспенсия, от които пет 

бяха включени в пробите образец от дъното на Дунава. За по-добро покритие на дъното на реката, 

след консултация с Бенефициента, се реши преместването на пробните профили от критичните 

участъци спрямо местонахождението от първата кампания. Така профилите от втората кампания бяха 

преплетени с тези от първата кампания, получавайки се накрая проби от дъното от профилите 

намиращи се на разстояние от 500 м. Това позволи удвояването на количеството седиментологична 

информация, спазвайки изискванията за плътност на пробите от тръжните документи. Координатите 

на всички местонахождения бяха получени в GIS за да се използват на терен. 

4.4.2 Използвано оборудване / Производителност  
Общ брой от 5947 проби в суспенсия и 1364 проби от дъното бяха взети от 337 профила (Таблица 3) 

(Error! Reference source not found.). Малък брой профили и проби от тази кампания за измервания се 

дължи от ниските нива на водата по второстепенните ръкави. Ситуацияата се появи по време на 

втората кампания поради ниски дебити на Дунава. На входовете на второстепените ръкави се 

формираха натрупвания от седименти, които не позволиха достъпа на плавателните средства. 
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Таблица 3 – Профили за пробите на седиментите 

 Км  
№ на 

профила 

№ проби в 

суспенсия  

№ проби от 

дъното 

Надолу по течението 

от критичен участък 5 

373 – 

401 
10 

72 24 

Критичен участък 5 
401 – 

428 
36 

797 166 
Между критични 

участъци 4 и 5 

428 – 

520 
34 

253 e 

Критичен участък 4 
520 – 

577 
83 

1476 319 

Между критични 

участъци 3 и 4 

577 – 

625 
14 

114 38 

Критичен участък 3 
625 – 

678 
74 

1315 279 

Между критични 

участъци 2 и 3 

678 – 

755 
22 

151 54 

Критичен участък 2 
755 – 

786 
58 

874 195 
Между критични 

участъци 1 и 2 

786 – 

818 
47 

67 24 

Критичен участък 1 
818 – 

850 
57 

811 169 

Между критични 

участъци 1 

850 – 

863 
2 

17 e 

Общо  383 5947 1364 

 

Пробите от дъното  

За да се вземат проби на седименти от повърхността на дъното на реката бяха използвани клещи 

Hydrobios тип Van Veen от 25 кг, управляван от електрическа лебедка. Типичното навлизина беше от 

20 см.  

Оперативните процедури на терен използван за събиране на проби от дъното бяха описани в Доклад 

на измерванията – Кампания 1 (Доклад HRO/023/R/20170731) и бяха използвани и при втората 

кампания.  
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Фигура 5 – Клещи Hydrobios на електрическата 

лебедка използвани за взимането на проби от дъното 

Седименти в суспенсия 

Гранулометричното разпределение на седиментите в суспенсия бяха измерени директно на място 

използвайки най-новият модел на анализатора на размера на частиците Sequoia Sci LISST, 

специализирано оборудване разравотено да определи на място размера на зърната на седиментите в 

суспенсия и на общата концетрация. 

Инструмента LISST-200X е едно устройство с лазерна дифракция, който използва същата основна 

технология като гранулометричния анализ на частиците в лаборатория, но е проектиран да работи и 

във вода. Доклада от първата кампания за измервания съдържа подробности относно: техническите 

характеристики на оборудването, необходимите процедурите за тестване и калибриране и начина за 

използване на терен, преработването на данните и представянето на резултатите. Всичко това беше 

спазено и при втората полева кампания. 
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Фигура 6 – LISST-200X подготовка за използване 

4.4.3 Калибриране LISST-200X 
Процедурите за калибриране и тестване на оборудването LISST-200X бяха представени подробно в 

Доклада за измервания – Кампания 1 (доклад HRO/023/R/20170731). 

4.4.4 Събиране, управление, преработка и съхранение на данните  
Проби от дъното  

Процедурите за преработка и анализ на пробите в лабораторията бяха описани в доклада за 

измервания на първата кампания и бяха използвани и при втората кампания  

Беше подготвена една централизираща таблица, която съдържа идентификатор на мострата, 

координатите на местонахождението от взимането им, дълбочината на водата и макроскопично 

описание.  

Седиментите в суспенсия  

Доклада от първата кампания съдържа подробности относно преработването на данните и 

представянето на резултатите, включително пример за лабораторен фиш. Същите процедури бяха 

спазени и във втората кампания. Беше подготвена една централизираща таблица, която съдържа 

идентификатор на мострата, координатите на местонахождението от взимането им, дълбочината на 

водата и обща концентрация на суспенсията. 

4.5 Проверка на данните / Проверка   
Всички профили (хидрографни, хидродинамични и взимането на седименти) бяха планирани и 

измерени в съответствие с изискванията на тръжните документи относно пространственото 

нахождение, броя и позицията. Батиметричните измервания в критичните участъци са съставени от 

отделни ленти, които се припокриват индивидуално между 15-25%, осигурявайки необходимото 

покритие. Измерванията бяха извършени докато регистрираните дълбочини стигат 1 м в участъците с 

малка дълбочина на водата за стръмните брегове. 

Точността на позиционирането беше проверявана постоянно и по време на измерванията. 
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Особено внимание беше обърнато на проверката на данните. 

За батиметрията това означава да се провери дали различното ниво на регистриранато от 

оборудването вода и дали регистрираните дълбочини са подобни. С тази цел бяха дневните 

периметри на изследване на всеки кораб са били припокрити. Анализа показа, че няма значителни 

разлики между индивидуалните измервания от гледна точка на позиционирането и на измерената 

дълбочина, различни форми на дъното представляваше продължение между съседните решетки. 

За проверка на хидроложките данни се провериха стойностите на определените дебите по двете 

трансекти на всеки профил (така както е описано в т.4.6.3). В допълнение водните дебите бяха 

сравнени с предположените основни изчисления на теченията на Железни врати 2 по време на среден 

транзит. Всички стойности са последователни от тази гледна точка. 

Точността на позиционирането по X, Y, Z беше по-малко от 10 см (8 см с Fugro-MarineStar и Atlas, 4 см 

с RTK). Точността на измерванията на дълбочината със системите GeoSwath Plus е от 3 мм, в 

съответствие с техническата документация на системата.
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5 Топографни измервания чрез въздушно сканиране 
LiDAR 

5.1 Планиране на кампанията за получаване на данните  
Характеристики на района на интереси (AoI) наложиха избор на метод за въздушно сканиране LiDAR 

вместо класическите топографни измервания: богата растителност, скали, острови, зони с труден 

достъп, кратко изпълнение, изискват генериране на един продължителен Дигитален модел на терена 

(DTM) (50см/50см)  

Основните предимства, който бяха взети в предвид при решението да се предложи метод за 

въздушното сканиране LiDAR като основен метод за придобиване на топографски данни са: хомогенен 

характер и непрекъсната възможност за създаване на профили в всяко интересно място, добра 

съвместимост за интеграция на батиметричните данни,  ограничено изискване на достъп до по суша 

(задължително само за контролни измервания на повърхности), възможноста да генерира изискано 

непрекъснато DTM (50 см / 50 см), ефективността за събиране на данни. 

Този комплексен метод за събиране на топографни данни, планиран и реализиран в пет основни етапа, 

подсигури, че крайните резултати да изпълнят изцяло изискванията по тръжните документи и на екипа 

за моделиране. 

• Етап 1: Създаване на зона за интерес (AoI) и на летателните планове 

• Етап 2: Изискване и получаване на разрешителните 

• Етап 3: Полети за въздушно сканиране 

• Етап 4: Релизиране на контролна надземна база 

• Етап 5: Обработка на данните и реализиране на DTM 

Крайните срокове и ангажименти, поети в първата кампания за по-горе стъпки са: 

Етап проект  
Планирано 
време  

Реализирано 
време  

Забележки  

Етап 1: 
Създаване на 
зона за интерес 
(AoI) и на 
летателните 
планове  
 

Не е приложимо 
 

Не е 
приложимо 
 

Беше използвана същата 
AoI и същите планове за 
полет реализирани в 
рамките на първата 
кампания  

Етап 2: 
Изискване и 
получаване на 
разрешителните  

 

5 дни след 
получаване на 
разрешителните 
за започване (за 
молбата 
съответстваща 
на първата 
кампания) 

13-
22.06.2017 
(искания) 
06-
14.07.2017 
(получаване) 

Последно разрешително 
(от сръбските 
органи)получено на 
14.07.2017 
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Етап проект  
Планирано 
време  

Реализирано 
време  

Забележки  

Етап 3: Полети 
за въздушно 
сканиране 
 

10 дни след 
получаване на 
разрешителните  

15-
27.07.2017 

 

Етап 4: 
Релизиране на 
контролна 
надземна база 

 

16-
30.07.2017 
(за 
получаване 
на данните 
GNSS) 

Бяха използвани същите 
контролни повърхности 
както и в първата 
кампания. Получаването 
на данни GNSS от 
постоянните станции беше 
възможно след 
приключването на 
полетите  

Етап 5: 
Обработка на 
данните и 
реализиране на 
DTM  

65 дни след 
приключване на 
Етап 3  
 

26.09.2017 
Виж подробна програма по 
долу 

 

За ефикасност на процеса и за да позволи на проектния екип да започне процеса на моделиране по 

рано, Етап 5 – който заема най-много време, беше планиран и реализиран, така че да позволи частични 

резултати на DTM: 

 

Продукт Зона 
Планиран 
резултат 

Получен 
резултат 

Сурови данни (point cloud 
*.las) 

пълен AoI  2017-08-24 2017-08-24 

краен DTM km375 to km430 2017-09-11 2017-09-11 

краен DTM  km430 to km520 2017-09-18 2017-09-18 

краен DTM  km520 to km580 2017-09-26 2017-09-26 

краен DTM  Оставаща част 2017-09-26 2017-09-26 

Имайки предвид бреговете на реката и островите, че са покрити в значителна пропорция от богата 

растителност (високи дървета и храсти) и вариациите на нивото на водата, декларираме в рамките на 

предложената методология, че най-добрите резултати за сканирането LiDAR и, в последствие, най-

качествените DTM ще се получат през периода между 15 ноември и 31 януари. 

Следвайки началната дата на проекта и на други фактори, които бяха извън нашия капацитет за намеса, 

кампанията за сканиране беше реализирана извън периода описан по горе. Въпреки, че така както се 

обясни на работната среща в рамките на проекта, дори получавайки по-малко наземни точки поради 

растителността, получения DTM е много по-качествен отколкото, този получен чрез други класически 

методи за измерване на профилите на равно разстояние от 500 м или 250 м (в критичните участъци).  
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5.2 Използвано оборудване / работа 

5.2.1 Самолети 
За разлика от първата кампания, когато риска от закъснение поради неподходящо време или законови 

промени беше значителен и беше ограничен чрез използването на два самолета, за втората кампания 

беше използван само един самолет. 

Използвания самолет за LiDAR сканиране по време на втората кампания беше SP-FPL - Cessna T206H 

имайки като екип два опитни пилота в мисии с LiDAR сканиране, този факт позволявайки реализиране 

на два полете ежедневно. 

Технически характеристики на самолета 
Параметър CT206H SP-FPL 
Дължина 8.61 m 
Размах на криле 10.97 m 
Височина 2.83 m 
Повърхност на 

крилата 
16.30 m² 

Тегло 987 kg 
Максимално тегло 

при излитане 
1632 kg 

Двигател 1 x Lycoming IO-540-AC1A с въздушно 

охлаждане, шест цилиндара 224 kW (300 

KM) 
Максимална 

скорост 
280 km/h 

Крейсерска скорост 263 km/h 
Минималната 

скорост 
100 km/h 

Автономия 1352 km 
Максимална 

височина 
4785 m 

Скоростта на 

набиране на 
5.0 m/s 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wingspan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr_kwadratowy
https://en.wikipedia.org/wiki/Manufacturer's_empty_weight
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_engine
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-540
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koń_mechaniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr_na_godzinę
https://en.wikipedia.org/wiki/Range_(aeronautics)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceiling_(aeronautics)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr_na_sekundę
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Параметър CT206H SP-FPL 

 
Фигура 7 – Cessna T206H, модифициран за сканиранеLiDAR 

5.2.2 Системата LiDAR  
Платформата за сканиране LIDAR, която беше използвана е съставена от скенер LiteMapper 6800i (Riegl 

LMS-Q680i) и система GPS/IMU AeroControl IMU-Iie 256Hz.  

Системата LiteMapper 6800i е съставена от следните основни компоненти: последния скенер Riegl, 

LMS-Q680i, който работи на основата на измервания, чрез постоянни вълни и разполага с иновативната 

функция Multi-Time Around, която позволява получаване на данни на по-големи височини на полета 

(до 3000м AGL според сканираната повърхност), нова генерация GPS / INS (IMU-IIe series). Двата 

лазерни скенера предлагат възможноста да се реализират измервания при скорост до 266 хиляди 

точки до 200 линии в секунда с точност от 200 мм. Те оперират с много виока честота на изпращане на 

сигнала от 400kHz.  

 

Фигура 8 – Системата LiDAR LiteMapper 6800i инсталиран на самолета 

Спецификации на системата LiDAR и допълнителни системи 

№ Параметър Описание Ед 

1. Скенер 
1.1 Модел и тип лазерен скенер Riegl LMS-Q680i  



Подобряване условията за навигация в общия румъно-български участък на Дунава  
Приложение В допълнителни изследвания Топографни измервания чрез въздушно сканиране LiDAR  

 

26 HALCROW ROMANIA SRL  

№ Параметър Описание Ед 
1.2 Дължина на вълната на сканиране 1550 nm 
1.3 Механизъм за сканиране Полигон в ротация  
1.4 Максимален брой на записани 

резонантни 
Извличане на сигнал от 
непрекъснат импулс, 

 

1.5 Отклонение на лъча 0.3 mrad 
1.6 FOV (Flight over vision) 601 Grade 
1.7 PRF (Pulse recurring frequency) 80-400 kHz 
1.8 Скорост на сканиране (EMR)  53 333 - 266 667 Hz 

2. INS – Standard Deviation after Processing (RMS)* 
2.1 Позиция 0.05 M 
2.2 Скорост 0.005 m/s 
2.3 Roll 0.004 Grade 
2.4 Pitch 0.004 Grade 
2.5 Посока 0.01 Grade 

3. Рецептор GPS 
3.1 Модел и тип 2 x Novatel OEM4 (вътрешен) GPS L1/L2 

* стойности взети от производителя 

5.2.3 Оборудване за наземно измерване  
По време на кампанията за наземни измервания за създаване на контролна наземна база, 

използваното оборудване се състой от: рецептор GPS Trimble R8s съвместим с ROMPOS, лазерна 

тотална станция Trimble M3, транспортно средство (екип за определяне на контролни повърхности 

GCPlanes използвайки един рецептор и тотална станция). 

 
 
Trimble R8s с контролер TSC3 

 
 
Тотална станция Trimble M3 

 

5.2.4 Оборудване и софтуер за обработка  
Получените данни в следствие на сканиране LiDAR са обработени на много етапи използвайки едни от 

най-водещите софтуерни и хардуерни налични технологии. Силните графични станции заедно със 

специализираните програми от производителите на оборудването или от трети лиса са използвани в 

етапите на обработка на данните и реализиране на DTM. 



Подобряване условията за навигация в общия румъно-български участък на Дунава  

Приложение В допълнителни изследвания  SECTION 5 

 HALCROW ROMANIA SRL 27 

Измежду софтуерните пакети припомняме: RiAnalyze, RiWorld, RiProcess (обработка данни LiDAR), 

Terrascan, TerraModeler (реализиране на DTM), Trimble Business Center Advanced ( обработка данни 

GNSS), Toposys (обработка данни наземни измервания), Transdat (трансформиране на координати), 

FugroViewer (визуализиране облак от точки), Global Mapper (различни операции).  

Всяко използвано оборудване по време на кампанията за сканиране имат сертификати за калибриране 

и валидни корекции (където е приложимо). Всяко оборудване работи в съответствие по време на 

мисиите за събиране на данни и нямаше технически проблеми. 

5.3 Събиране на данни, управление, обработка и запазване на 
данните   

5.3.1 Етап 1: Създаване област на интереси (AoI) и летателни планове  
В рамките на втората кампания за измервания, беше реализиран същата зона на интерес (AoI) 

дефинирана в началото на проекта, а плановете за полетите бяха реализирани в съответствие с 

тръжните документи с покритие от мин, 200 м. От границата на водата от всяка страна на Дунава и 

островите. 

 

Фигура 9 – Зона на интерес (AoI) 

За да се осигури най-добрите входни данни за процеса на моделиране, зонат на интереси беше 

увеличена до стойност от 250 м от първия твърд бряг (пясъчните зони бяха счетени част на водното 

тяло). 
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Фигура 10 – Подробно Aol - пясъчни зони бяха счетени за част от водното тяло 

Освен това, зоната на интерес включи зони между познатите диги, дори ако това нещо означава едно 

значително повишаване на зоната на сушата, която следва да бъде обработена. Общата повърхност на 

зоната за интерес, включително и на водното тяло и островите е 1013 км2. 

След дефиниране на AoI, полетните планове бяха реализирани от инжинер геодезисти с опит в проекти 

с въздушно сканиране и фотограметрия, имайки предвид параметрите на полета, часността на проекта 

и очкваните краини резултати. 

В съответствие с предложената методология, гъстотата на сканиране LiDAR, която беше отправна точка 

за летателните планове беше от 4 точки/кв.м., на сшата съществувайки обаче различни получени 

гастоти на точките според покритието с разстителност във всяка зона. Крайния DTM, получен при 

интерполация, беше направена една еднаква решетка от 50 см според изискванията от тръжните 

документи. Точките по тази решетка не са точно точките, получени в следвствие сканирането на 

терена, а представлява една интерполарна площ на същата. 

 
Фигура 11 – Детайл полетен план 
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Плана на полета беше реализиран, така че да са спазени изискванията на българските органи, да се 

избегне зоната със стриктни забрани покрай атомната централа Козлодуй. 

Крайния план на полета беше въведен в софтуера за навигация на летателния апарат, който 

подпомогна пилотите да следват всяка една лента за сканиране. 

5.3.2 Етап 2: Изискване и получаване на разрешителните   
Преди започване на летателните дейности за сканиране LiDAR, всички необходими процедури бяха 

последвани спрямо румънските компетентни органи (Министерството на отбраната), България и 

Сърбия. За да е оперативно, беше подписан договор за услуги с румънски оператор Regional Air Services 

(RAS). Оператора следва процедурите за изискване от компетентните органи, за да бъдат издадени 

необходимите разрешителни, включително, тези за покриване на граничните зони с България и 

Сърбия. 

Процедурата беше започната още преди подписване на основния договор на  13.06.2017г. Последното 

необходимо разрешително дойде от сръбските  органи на 14.07.2017г., полетите започнаха на 

следващия  

Полученото разрешително от българските органи, съдържаше една забрана за участъка Козлодуй 

дефинирана по следния начин: височина между 0 и 8100 крачки, център на 43°44'24" N, 023°46'44" E, 

радиус 5км, независимо дали възушното пространство е над България или Румъния. Летателния план 

беше променен за да спази това, и като следствие, няма покритие LiDAR в забранената зона (виж 

изображения по долу) – този факт бъдейки обсъден и приет от АФДЖ 

 
Фигура 12– Забранена зона Козлодуй и промяна на летателния план 

(Червено – забранена зона / Жълто - AoI / Зелено – летателни ленти) 
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5.3.3 Етап 3: Полети за въздушно сканиране 
За разлика от пъравата кампания риска от закъснение поради неблагоприятно време или промени на 

законодателството беше значителен и ограничен със използването на два самолета, за втората 

камоания беше използван само един самолет оборудван с LiDAR.  

Двете използвани бази бяха летище Крайова и летище Банеаса. От летище Крайова бяха реализирани 

полетите в западната зона на интерес, докато летище Банеаса покри източната зона. 

Полетите бяха започнати на 15.07.2017 и траеха до 27.07.2017г. с прекъсване между 21-23.07.2017г. за 

извършване на задължителен технически преглед. 

Веднъж започнати, мисиите за сканиране протекоха без проблеми, цялото оборудване работеше. 

Метеорологичните условия бяха приемливи и подходящи за осъществяването на повече ежедневни 

мисии за всеки един самолет 

Полети за сканиране LiDAR бяха реализирани по следната програма: 

Дата 
Старт  
(час UTM) 

Край  
(час UTM) 

Старт  
( местно време) 

15.07.2017 17:45 19:15 GIUR 
17.07.2017 6:28 11:23 CALR 
17.07.2017 13:35 16:55 GIUR 
18.07.2017 5:55 10:35 GIUR 
18.07.2017 12:15 15:50 ALXR 
19.07.2017 5:50 10:35 CORA 
19.07.2017 11:25 15:55 CORA 
20.07.2017 6:05 10:40 CRAI, CORA 
20.07.2017 11:35 14:20 CORA 
24.07.2017 6:30 11:05 CRAI 
24.07.2017 12:20 16:05 CRAI, CORA 
25.07.2017 6:15 7:55 CRAI 
27.07.2017 6:35 11:15 DRTS 
27.07.2017 12:55 17:00 CRAI 

 

Сканиране LiDAR беше реализирано автоматично, според полетния план и предварително въведените 

параметрите (4 точки/кв.м), въведени предварително в системата. Системата прави автоматични 

корекции според позицията на самолета, скоростта му и др. 

Ширината на всяка сканирана лента е 570 м (за една средна височина от 690м AGL и ъгъл на отваряне 

на сканирането от 45 градуса. Средна скорост беше от 125 kts (231.5km/h). Лидера на летателния 

екипаж осигури постоянното получаване на местната метеорологична прогноза и ще използва цялото 

налично време за получаване на данните. 

Един много важен елемент е постояното снабдяване на въздухоплавателното средство с достатъчни 

наличности гориво. Поради тази причина, доставчика ще бъдат постояно информирани от екипажа на 

полета относно необходимостта от гориво. 

Полетите за сканиране LiDAR бяха извършени от опитни екипи в областа на събирането на 

фотограметрични данни и сканиране LiDAR, образувани от пилот и скенер-оператор. 
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5.3.4 Етап 4: Създаване на наземна контролна база 
Беше създадена мрежа от контролни наземни точки и повърхности, необходими за калибриране и 

геореферентиране на данните от LiDAR в система WGS84, и референтна система Черно море – 

Констанца 1975, осигурявайки по този начин свързване с батиметичните данни генерирани от тези 

системи. 

Калибрирането на измерванията LiDAR беше извършено възоснова на наземните контролните точки и 

повърхности измерени на терен. Мрежата от контролни точки и повърхности бяха използвани за 

елиминиране на възможността от грешки при планиметрично или във височина позициониране на 

данните LiDAR. 

Два типа данни бяха използвани за калибриране, георефернтиране и контрол за получените данни: 

• Референтни наземни станции (GRS) 

• Контролни наземни повърхности (GCPlanes) 

Референтни наземни станции (GRS) бяха използвани по време на полета, за синхронизиране и 

приемането от преносимия GPS рецептор и продължителното изчисление на позицията на същия. 

Записите бяха използвани в специални програми за изчисление траекторията на. 

 

 

Фигура 13 – Мрежа от постоянни станции GNSS управлявани от ANCPI 

Според покритието на постоянните станциите, които са постоянно управлявани от ANCPI, за 

характеристиките на зоната и времетраенето и периода на полетите, бяха използвани постоянни 

референтни станции GPS управлявани от Националната агенция по кадастъра (ANCPI) и една постоянна 

станция от Сърбия:  



Подобряване условията за навигация в общия румъно-български участък на Дунава  
Приложение В допълнителни изследвания Топографни измервания чрез въздушно сканиране LiDAR  

 

32 HALCROW ROMANIA SRL  

• Код 

GRS 
• Местоположение 

• Разтояние спрямо оста на 

AoI, около (км) 

• DRTS 
• Дробета Турну 

Северин (RO) 
•      37 

• CRAI • Крайова (RO) •      55 
• ALXR • Александрия (RO) •      33 
• GIUR • Гюргево (RO) •      2.5 
• CORA • Корабия (RO) •      1.5 
• CALR • Калараш (RO) •      12 

Записите и координатите на постоянните станции управлявани ANCPI бяха поръчани и закупени 

предварително, съобразно регламентите в сила от ANCPI и еквивалентните сръбски органи. 

Контролни повърхности (GCPlanes) бяха използвани за калибриране на данните LiDAR. Въз основа на 

конфигурацията на летателните планове, една серия с местоположения бяха избрани за измерване на 

едни наклонени и равни повърхности. Измерванията бяха осъществени през периода 25-28.04.2017г. 

в 10 местоположения по дължина на дунавския участък по проекта, всички от румънска страна на 

реката. 

 

 

Фигура 14 – Планирани места за измерване на контролни повърхности (GCPlanes) 

Във всяко избрано място ще бъдат осъществени измервания 3-4 наклонени повърхности (на пр. 

покривни повърхности) както и равна повърхност ограничена от правоъгълна мрежа от точки, еднакво 

разположени. 

В случай на наклонени повърхности, същите трябва да имат най-малко 20 кв.м и ще се определят чрез 

поне 4-5 характерни точки, намиращи се във вътрешноста на повърхността, в съответствие с фигурата 

по долу. 

 

Фигура 15– Метод за измерване на контролни повърхности (GCPlanes) 
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Фигура 16 – Измервания на контролни повърхности (GCPlanes) 

За хоризонталните повърхности, бяха измерени 9 точки развномерено разпределени точки, 

разположени под формата на правоъгълна решетка, намираща се на твърда, равна повърхност като 

бетонна платформа, пътно кръстовище, др. 

За всяка локация, една база от две точки беше определена използвайки рецептор GPS свързан с 

ROMPOS. Тази основа беше после използвана за получаване на необходимата ориентация за 

измерване на точките по наклонени и равни повърхности с помощта на тотална станция. 

Контролните повърхности бяха измерени на терен от екипи сформирани от един инженер геодезист и 

един топограф с опит в подобни мисии, използвайки оборудване като тотална станция, рецептор GPS 

L1/L2 свързан със системата ROMPOS и един автомобил. 

5.3.5 Етап 5: Обработка на данните и реализиране на  DTM  
Обработване на данните LiDAR, необходими за реализиране на DTM решетка, следва процеса, описан 

в схемата по долу: 
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След като бяха изтеглени сканираните данни от оборудването и допълнителните информации, 

започна изчислесляването траекторията на полета с помощта на специализирани програми като 

RiAnalyze/RiWorld.  

Допълнителните информации включват записи на системата GPS/INS, корекции на калибрирането на 

скенера, записи от референтните наземни станции (GRS) получени от ANCPI и съответната институция 

от Сърбия. 

Траекториите са изчислени използвайки записи на 0.5 секунди на рецептора rover и данните от 

референтните наземни станции формирани на 0.5 секунди (оригиналните бъдейки на 1 секунда). 

Фаиловете с точните корекции (корекции на позицията на сателитите) са допълнителни данни 

използвани за изчисления. Процеса на изчисление използва също така информации от антена IMU-

GPS и ръкава на сензора IMU. 

После, имайки изчислени траектории, координатите на контролните наземни повърхности (GCPlanes), 

съставят основните входящи данни за изчисляване на облъка от точки, който съдържа всички получени 

точки по време на мисиите за сканиране LiDAR. 

Една визуална проверка е направена за да се прецени дали цялата повърхност е покрита и дали всички 

данни са валидни. Също така е реализирана една допълнтителна проверка на покритието по дължина 

и ширина. 

Извлечение на данни от 
необработени файлове 
Предварителна интерполация на 
облъка от точки въз основа на 
траекторията на полета  

Траектория 
 
Данни LiDAR 
 

Roll, Pitch, Yaw (корекции при 
калибриране скенер) 
 

GCPlanes (измервания на терен) 

Съответствие на плановете за 

Изчисление на крайните корекции 
Изчисление за повторно 
позициониране на всяка лента за 
сканиране. Повторно изчисление на 
облака от точки 

Износ в краен формат на облака с 
точки. Редактиране на отчети 
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Фигура 17 – Визуализиране на данните чрез сканирани ленти 

След визуална проверка, гъстотата на всяка една лента е проверена с нейния център (с изключение на 

покритието). 

Следващия етап за класифициране на суровите данни е извършена в три стъпки: автоматично, ръчно 

и полуавтоматично. В един предварителен етап, облака от точки е класифициран автоматично въз 

основа на вътрешни алгоритми на използваната програма (Terra scan) и предварително дефинирани 

параметри за опериране: 

• Минимум точки, точки във въздуха, изолирани точки – точки с големи грешки са автоматично 
класифицирани ниво 7; 

• Наземните точки са класифицирани автоматично въз основа на предварителни тестове, които 
включват специфични параметри за топография на терена. Резултатите са накрая поправени 
от ръчно направената класификация от оператора; 

• Растителноста е филтрирана използвайки нивото на терена; 

• Сградите са филтрирани въз основа на един автоматичен процес на ръчно корегирани 
полигони, които са реализирани на всички нива с изключение на ниво 7. Един специален 
филтър се прилага в зоните с големи сгради. 

Останалите обекти после са ръчно филтрирани от оператори. 
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Фигура 18 – Класифициране на облъка от точки LiDAR 

Реализиране на краината решетка е извършено чрез прилагане на наземни методи за интерполация. 

С входните данни се използва облак от точки, получен след ръчното и автоматичното класифициране 

и след контрол на качеството. Всички операции са извършени с помоща на софтуер Terra Scan и Terra 

Modeler. 

Имайки предвид необходимоста от генериране на DTM решетка от 50см/50 см, на основа на 

резултатите от сканирането LiDAR, генерира се един продължителен Дигитален модел на терена по 

суша, а за изисканата широчина на бреговете и островите, колкото за критичните сектори, толкова и 

за зоната извън тях. Този факт ще направи възможно дефинирането на броя и оптималните 

локализации за напречните профили според необходимостта на процеса на моделиране и имайки 

предвид спазване на изискванията от тръжните документи. 

Процеса на проверка на данните LiDAR: 

1. Изчисление на траекторията. 
a. Изчисление на позицията: 

Метода за изчисление е реализиран в две направления на времевата ос – от началото до края 

и в обратна посока. 

Решенията после се сравняват и се проверява дали поради липса на сигнал GPS регистриран от 

рецепторите rover/статични или поради неблагоприятна конфигурация на сателитите, 

решението за позиция е качествено слабо. Алгоритъма позволява спад на негативното влияние 

на споменатия ефект в процеса на изчисление. 

b. Изчисление на позицията/ориентацията 
c. След компенсиране, посочени позиции от IMU на двата комплекта данни са сравнени. 

2. Обработка на данните LiDAR 
a. Компенсиране на сканираните данни: 

Процесите на изчисления се основават на автоматичното търсене на избрани повърхности от 

облака с точки от софтуера. Двойките повърхности разпределени в зоните на повърхностите 

позволяват изчисление на векторите на преместване за всяка една лента и корегиращи 

изчисления на остатъчните ъгли (IMU/scanner). 
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След изчислителния процес се генерира статичен доклад (основан на автоматично избраните 

повъхности) с информации за отклоненията от стандарта, остатъчна хитограма, най-

добрите/най-слабите сканирания и брой забележки. 

b. Геореферентиране на данните: 
След компенсиране на данните от сканиране, измерените данни от наземните екипи (покриви и равни 

твърди повърхности) в 10 местоположения, намиращи се по дължината на интерес са важни в 

програмата RiProcess. През този етап, облака от точки е настроен към същата. Крайната статистика 

съдържа всички забележки. 

Обработката на данните LiDAR и реализирането на краен DTM беше реализирано от опитен персонал 

в производството на DTM/DSM чрез обработка на данните LiDAR или фотограметрични. 

Получените решетки DTM (виж пример от Фигура 19) бяха изпратени на екипа по батиметрия за 

интегриране с получените от кампанията за батиметрия за позволяване създаването на един 

постоянен модел, съдържащ, както сушата така и тази намираща се под нивото на водата. 

.  

 

Фигура 19 – Пример за DTM 
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Приложение A  
Докладите на измерванията от 

подизпълнителите 
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Marine Research SRL Приложение F Marine Research SRL 

• Доклада на измерванията, на румънски, английски и български език 

• Приложение: 
a. хидрография: 

- интегриран батиметричен DEM /LiDAR, резолюция 0.5 м в дигитален формат ASC, 
GeoTIFF (Elevation Grid Format); 

- Батиметрични карти, принтирани във формат 1:15.000 и дигитални TIFF; 
-  Карти с криви на нивото принтирани във формат 1:15.000 и дигитални TIFF; 
- Локализиране на батиметричните профили в напечатан формат и дигитален shp, jpg; 
- Напречни батиметрични профили в напечатан формат и дигитален jpg, dwg, csv; 
- Надлъжни профили на талвега в дигитален формат csv; 
- Дигитална карта на талвега във формат shp; 
- Фишове с нивото на Дунава по време на измерванията от хидрометричните станции в 

напечатен и дигитален формат pdf; 
b. Хидродинамика: 

- Доклади за измервания със скоростни секции за всеки профил в печатен и цифров 
формат pdf; 

- Местоположение на хидродинамичните профили на измерване в печатен и цифров 
формат shp, jpg; 

- Централизиране с измерените профили в печатен и цифров формат xls. 
c. Седименти:  

- Гранулометрични анализни листове, съдържащи: характерни проценти, грамометрични 
параметри на размера на частиците, текстурни рамки, крива на разпределение и 
кумулативна крива в печатен и цифров формат pdf; 

- Измерени данни във формат xlsm; 
- Локализиране на пробите на седиментите по профилите в печатен и дигитален формат 

shp, jpg; 
- Централизиране на данните от пробите на седиментите в суспенсия печатен и 

дигитален формат xls; 
- Централизиране на данните от пробите на седиментите от дънотопечатен и дигитален 

формат xls. 
 
INGEO PROIECT SRL 

• Данните са за период 15-27.07.2017г. и съдържат брутни данни от измервания LiDAR във 
формат .las за цялата зона на интерес на проекта и допълнителни информации (файлове  
.shp/.shx/.dbf с ограничението на лентите, програма за визуализация). 

• Външен HDD съдържащ DTM отнасящ се за Кампания 2 въздушно сканиране LiDAR, във 
формат GEOTIFF/LAZ/XYZ, проекция UTM (34/35), система за елипсоидни коти и MN75 и 
доклади от обработката. 
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Приложение B  
Файлове относно измервания 
получени от подизпълнители 
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Приложение Р Файлове с данни от хидрографни, хидродинамични и на седиментите изследвания – за 
предаване (Marine Research) 
Приложение Q Структурата на папката за всички файлове с данни е представена по долу  
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Сканиране LiDAR – файлове с данни от топографските измервания – за поддаване (Ingeo Proiect SRL) 
Структура на папките за всички файлове с данни е представена по долу. 

 


