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NERIES UPĖS TĖKMĖS HIDROKINETINĖS GALIOS CHARAKTERISTIKŲ 

VERTINIMAS VIENMAČIU SKAITMENINIU MODELIU HEC RAS 4.1 
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Klasikinei hidroenergetikai Lietuvoje dėl aplinkosauginių suvaržymų vis sunkiau vystytis, taigi 

viena iš išeičių – įsisavinti nepatvankines technologijas, pagrįstas laisvos vandens tėkmės greičio 

energijos naudojimu, nereikalaujančiu užtvankų statybų upėse. Iki šiol net preliminariai nėra įver-

tinti nei vienos šalies upės, tarp jų net ir didžiausių – Nemuno ir Neries, hidrokinetinės energijos iš-

tekliai. Tokia pati padėtis ir daugelyje išsivysčiusių šalių, nes šios technologijos dar nėra įsitvirtinu-

sios rinkoje.  

Darbo tikslas – skaitmeniniu modeliavimu nustatyti Neries upės vagos ir tėkmės pagrindines 

morfometrines ir hidraulines charakteristikas, būtinas hidrokinetinės energijos ištekliams vertinti. 

Tyrimams panaudotas vienmatis hidraulinis modelis HEC-RAS 4.1, taip pat programos versija 

HEC-GeoRAS, turinti sąsają su GIS, kuri skirta upių vandens paviršiaus profiliams sudaryti. Iš Ap-

linkos apsaugos agentūros gautas upės vagos skaitmeninis reljefo modelis. Modelio kalibravimui 

panaudoti 2012 m. Neries upėje atliktų hidrometrinių matavimų duomenys. Skaitmeninio modelio 

pagalba nustatyti pagrindiniai upės vagos geometriniai ir tėkmės hidrauliniai parametrai (tėkmės 

greičiai, geometrija, tėkmės galia ir kt.). Dalis šių parametrų palyginti su ankstesnių tyrimų duome-

nimis. Įrodyta, kad šis modelis gerai atitinka realią upės padėtį. Analizuojant rezultatus, nustatyti 

vidutiniai galios tankiai ir galia tėkmės skerspjūviuose, tekant atitinkamiems Neries tėkmės viduti-

niams greičiams. Tėkmės skerspjūvių galia, viršijanti 100 kW, yra poroje dešimčių ruožų ir yra tik 

pora skersinių profilių, kur tėkmė galingesnė (200 ir beveik 300 kW). Gautus rezultatus labai sunku 

palyginti su kitomis upėmis dėl informacijos trūkumo.  

 

Pagrindiniai žodžiai: HEC-RAS, tėkmės morfometrinės, hidraulinės ir galios charakteristi-

kos, hidrokinetinė energija, vagos skaitmenis reljefo modelis. 

 
Įvadas

1
 

 

Šalies upių hidroenergijos ištekliai, kai naudojama poten-

cinė energija (slėgio aukščio, kuriai sudaryti būtina pat-

vanka, t. y. statoma užtvanka), yra gerai nustatyti, techno-

logijos juos įsisavinti – įvaldytos ir elektros rinkoje ši 

energijos gamyba visiškai pasiteisina. Tačiau šiai klasiki-

nei hidroenergetikai toliau vystytis, nepaisant esamų vis 

dar nepanaudotų upių energijos išteklių, tampa vis sun-

kiau dėl aplinkosauginių suvaržymų – draudimų tvenkti 

upes. Viena iš išeičių – įsisavinti nepatvankines technolo-

gijas, pagristas laisvos vandens tėkmės greičio energijos 

(hidrokinetinės) naudojimu, nereikalaujančiu upėse statyti 
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užtvankų. Tokias technologijas ypač aktyviai propaguoja 

aplinkosaugos politikai, siekdami išvengti upių tvenkimo. 

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatyme (2011) hidroenergetikai plėtoti aiški pirmenybė 

suteikta tik šioms technologijoms. Tačiau iki šiol net ir iš-

sivysčiusiose šalyse neišvystyta jų industrija (Khan et al., 

2008), pvz., JAV 2009 m. hidrokinetinių elektros jėgainių 

(HK) galia upėse buvo apie 1 MW, kai tuo tarpu klasiki-

nių HE (patvankinių) galia siekė net 77000 MW (Ortge-

ga-Achury et al., 2010). 

Hidrokinetinę (HK) – laisvos tėkmės greičio energiją 

pagal vandens telkinį galima skirstyti: 

 į upių ir kitų sausumos vandentėkmių (pvz., dirbti-

nių kanalų); 

 jūrų ar vandenynų tėkmių bei jų bangų;  

 deltų upių potvynių-atoslūgių tėkmių (Baltijos jū-

roje tokio reiškinio nėra).  

Čia nagrinėjamos tik upių tėkmių kinetinės (vandens 

greičio) energijos panaudojimas. Vandens tėkmės arba 

hidrokinetinės turbinos elektrą gamina tiesiogiai tekan-

čiame vandenyje – upėje ar kitoje vandentėkmėje. Joms 

nereikia dirbtinį vandens kritimo (slėgio) aukštį sukurian-

čios užtvankos (patvankos). 

Nors ši energija draugiška upių aplinkai ir žinoma 

nuo seniausių laikų, tačiau iki šiol šalyje nėra nei vienos 

nepatvankinės hidrojėgainės, kuri gamintų tokią elektros 

energiją. Mokslinių tyrimų taip pat pasigendama. Tuo tar-

pu šalies populiariojoje spaudoje šios idėjos yra gana daž-

nos, šalyje užpatentuota apie dešimt šio tipo jėgainių ir 

laisvai tekantį vandenį naudojančių turbinų konstrukcijų, 

tačiau praktiškai jos neišbandytos. Prieš gerą dešimtmetį 

išradėjas J. Jakaitis Merkyje savo jėgomis įrengė pirmąją 

šalyje HK jėgainę, kuri Lietuvoje užpatentuota (patentas 
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Nr. LT5211), tačiau elektros gamyba nevykdoma (Punys, 

Vaišvila, 2012).  

Iki šiol nėra net preliminariai įvertinti nei vienos ša-

lies upės, tarp jų netgi didžiausių – Nemuno ir Neries, 

hidrokinetinės energijos ištekliai. Tokia pati padėtis ir ki-

tose išsivysčiusiose šalyse. HK energijos ištekliai šiuo 

metu vertinami Kanadoje (Assessment.., 2010). Vertini-

mo rezultatai yra prieinami interaktyviame Web tinkle 

upių HK energijos atlaso aplikacijoje (River..., 2013), kuri 

pagrįsta GIS, o JAV teritorijoje neseniai atnaujinti devin-

tojo dešimtmečio tyrimai (Assessment.., 2012). 

Europoje taip pat iki šiol nėra efektyvios, komerciniu 

požiūriu patrauklios technologijos upių tekančiam vande-

niui „pakinkyti“. Tą aiškiai patvirtino Europos mažosios 

hidroenergetikos asociacijos (ESHA) atlikta hidroenergeti-

kos tyrimų apžvalga projektuose SHAPES, STREAMMAP 

ir RESTOR HYDRO (ESHA, 2013). Prognozuojama, kad 

pasaulyje iki 2015 m. laisvai tekančių, bepatvankinių upių 

tėkmės energiją naudojančių elektros jėgainių galia turėtų 

padidėti iki 400 MW (1 pav.). 
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1 pav. Pasaulio hidrokinetinių jėgainių instaliuotos galios prog-

nozė 2015 m. (Energy..., 2009) 

 

Iš tikro šios galios kiekis – labai mažas, nedarantis jo-

kio reikšmingo poveikio pramoninei pasaulio elektros ga-

mybai. Tai susiję su efektyvių technologijų trūkumu ir kar-

tu su maža šiose upėse naudojamų turbinų galia – nuo kelių 

kW iki kelių šimtų kW (Verdant..., 2006). Pavyzdžiui, Mi-

sisipės upėje, kurios vidutinis metų debitas daugiau kaip 25 

kartus didesnis už Nemuno debitą (elektrai gaminti), nau-

dojamos 40 kW galios hidrokinetinės turbinos. Palygini-

mui, Kauno HE veikia 25 MW (25 tūkst. kW) turbinos.  

Tačiau, pagal energetikos rinkos analitikų prognozę, 

po 15–20 m. situacija turėtų pasikeisti iš esmės. Tikimasi, 

kad bus kaip ir su vėjo energija, kuri dar prieš gerus 15 

metų dėl netobulų technologijų nebuvo patraukli inves-

tuotojams (Johnson, Pride, 2010). 

Nepatvankinės jėgainės labiausiai tinka nedidelei, de-

centralizuotai elektros gamybai, kur nėra išplėtoti elektros 

tinklai. Nedidelių HK jėgainių pagrindiniai privalumai: 

 minimalus poveikis upės aplinkai (dažniausiai jos 

yra povandeninės); 

 greitai įrengiamos; 

 minimalūs statybos darbai; 

 stabili ir nusakoma elektros gamyba; 

 konkurencinga elektros gamybos savikaina. 

Taigi kinetinė energija upių hidroenergetikoje dėl jos 

palyginti mažų vandens srovės greičių plačiai nenaudoja-

ma. Tačiau vėjo energetikoje, nepaisant labai mažos oro 

masės tankio (1,223 kg m
-3

), bet dėl palyginti didesnių vė-

jo greičių bei didelio sparnų „šluojamo“ paviršiaus ploto, 

ši energija sėkmingai naudojama. 

Tyrimo tikslas – skaitmeninio modeliavimo būdu nu-

statyti Neries upės vagos ir tėkmės pagrindines morfomet-

rines ir hidraulines charakteristikas, būtinas hidrokinetinės 

energijos ištekliams vertinti.  

Tikslui pasiekti buvo numatyta spręsti šiuos uždavi-

nius: 

1) apžvelgti HK energijos vertinimo teorines prielai-

das bei gerąjį patyrimą vertinant jos išteklius skaitmeni-

niais modeliais; 

2) nustatyti Neries upės skaitmeninio vagos geomet-

rinio (morfometrinio) ir hidraulinio modelių tikslumą, pa-

lyginant jų pagrindinius elementus su nepriklausomais 

duomenims; 

3) naudojantis programinėmis įrangomis ArcGIS, 

HEC GeoRAS parengti Neries skaitmeninį reljefo modelį 

tolesniam hidrauliniam modeliavimui su HEC-RAS; 

4) atlikti šio modelio kalibravimą esant nusistovėju-

siai tėkmei, kai upėje teka metų vidutinis debitas; 

5) suderinus matuotus ir modeliuotus vandens lygius 

pagal Maningo šiurkštumo koeficientą n, sumodeliuoti 

Neries vagos hidraulines ir morfometrines bei energetines 

charakteristikas tekant įvairiems debitams (metų viduti-

niam, sausųjų metų ir visos vagos ). 

Šio tyrimo tikslas nėra įvertinti techninius arba realiai 

panaudojamus (ekonominius) HK išteklius. Tai atskira 

darbo dalis, kuri remsis šio tyrimo rezultatais. Be to, te-

chnologiniai HK energijos panaudojimo aspektai (pvz., 

turbinų tipai, jų išdėstymo poveikis tėkmės kinetinei 

energijai) šiame straipsnyje taip pat neaptariami.  

 

Hidrokinetinės energijos vertinimas 
 

Vandens tėkmės mechaninę energiją sudaro potencinė 

(Ep) ir kinetinė (Ek) energijos, kurias sukuria vandens ma-

sės sunkio ir inercijos jėgos (Jablonskis, 2005). 

Krintančio vandens potencinę energiją Ep sukuria 

vandens masės m svorio jėga (sunkis) mg, veikdama kely-

je H (išreiškiama džauliais): 

Ep = mgH (J).       (1) 

Vandens masė m yra tūrio V (m³) ir jo tankio ρ 

(1000 kg m
-
³) sandauga: m = ρ V (kg).  

Vandens tūris V per sekundę – debitas Q (m³ s
-1

), 

laisvojo kritimo pagreitis g = 9,81 (m s
-2

), juos įstačius į 

(1) formulę gaunama upės ilgio vienetui potencinė energi-

ja per sekundę (s) arba galia Pp (vatais): 

Pp = ρ g Q H = 1000 9,81 Q H (J/s arba W),  (2) 

Pp = 9,81 Q H (kW).    (3) 

Vandens kritimo (slėgio) aukštis H (m) natūralioms tėk-

mėms pakeičiamas vandens paviršiaus nuolydžiu (m m
-1

).  
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Vandens tėkmės kinetinė energija Ek (džauliais) yra 

lygi vandens masės m (kg) ir greičio v (m s
-1

) kvadrato 

sandaugos pusei:  

Ek = ½ m v
2
 (J).     (4) 

Atitinkamai išreiškę vandens masę per jo tankį ρ, o 

tūrį pakeitę debitu Q, galime apskaičiuoti kinetinę energi-

ją per sekundę – kinetinę galią Pk: 

 kWQv
QvQv

Pk
2

22

5,0
2

1000

2



,  (5) 

arba debitą išreiškus per vandens tėkmės vagos skerspjū-

vio plotą A (m
2
) ir greičio v sandaugą, gauname: 

Pk = 0,5 A v
3
.     (6) 

Iš pateiktų formulių aišku, kad potencinė energija, o 

tiksliau – hidrostatinė, kurią sukaupia užtvanka patvenktas 

vanduo, yra stimuliuojama vandens masės sunkio (mg) ir 

jos kritimo (H) dydžio, tuo tarpu kinetinė hidroenergija – 

vandens masės srauto dydžio (debito) ir to srauto greičio.  

Palyginkime hidrokinetinės ir potencinės (tradicinės) 

turbinų galių išraiškas. HK turbinų neveikia slėginė van-

dens tėkmė. Tuo tarpu tradicinės turbinos veikia koncent-

ruotos tėkmės slėgio aplinkoje, kuri susidaro dėl vandens 

kritimo aukščio. Taigi slėgio aukštis (H) yra pakeičiamas 

vandens greičio kvadratu (v
2
), o vietoj 1/2 yra 9,81 (laisvo-

jo kritimo pagreitis). Vadinasi, HK turbinos gali absorbuoti 

nepalyginamai mažiau energijos nei tradicinės slėgio hid-

roelektrinės. Dar aiškiau hidrokinetinę energiją iliustruoja 

vandens tėkmės hidrodinaminis slėgio aukštis (H): 

H = Hp + h,     (7) 

čia Hp – potencinė (hidrostatinė) energija, kuri susideda iš 

slėgio aukščio – patvankos (o ji laisvos tėkmės atveju pa-

prastai lygi nuliui ) ir h – kinetinės energijos, arba tėkmės 

greičio aukščio, išreiškiamo taip: 

.
2

2

g

v
h       (8) 

Iš šios lygties apskaičiuota laisva 2 m s
-1

 vandens 

tėkmė teoriškai atitinka 20 cm vandens slėgio aukštį, o 

praktiškai galima panaudoti apie 12 cm šio aukščio.  

Dažnai upių energetiniam pajėgumui vertinti naudo-

jamas santykinis rodiklis – kinetinės galios tankis D 

(kW m
-2

): 

.
2

1 3v
A

P
D k      (9) 

Taigi teoriškai 1 m s
-1

 greitis, esant 1 m
2
 tekančio 

vandens tėkmės skerspločiui, generuoja 0,5 kW, 2 m s
-1

 

= 4 kW, 3 m s
-1

 = 13,5 kW ir t. t. Pagal šią išraišką labai 

patogu apskaičiuoti hidrokinetinės turbinos galią, kai ži-

nomas jos sparnų „šluojamo“ paviršiaus plotas. 

Teorinės vandens tėkmės kinetinės galios (5 formulė) 

praktiškai panaudoti turbinomis yra neįmanoma, nes tai 

priklauso nuo jų menčių (propelerio), kurios tą energiją 

absorbuoja, ploto A (m
2
). Be to, būtina įvertinti turbinos 

hidrodinaminį efektyvumą Cp, pagal A. Betz’ą, jo di-

džiausia reikšmė – 16/27 ≈ 0,59 (nustatyta beveik prieš 

šimtą metų). Paprastai Cp reikšmė svyruoja nuo 0,30 iki 

0,4 (vid. – 0,35). 

,35,0
2

1

2

1

2

1 332  AvCAvCQvP ppk  (10) 

čia   A – turbinų mentelių/propelerio „šluojamas“ plotas m
2
. 

 

Taigi praktiškai ne daugiau kaip 10–30 % vandens 

tėkmės galios galima panaudoti be didesnių nuotėkio re-

žimo pokyčių tolesniame ruože. 

Vandens tėkmės galią galima įvertinti ir alternatyviu 

metodu, kurį propaguoja upių geomorfologai, kiekybiškai 

vertindami nešmenų transporto režimą, klasifikuodami 

upes pagal vagų formą, jų pastovumą (Bagnold, 1966). 

Specifinė tėkmės galia p (N m
-1

·s
-1

 arba W m
-2

), ten-

kanti (trinties nuostoliams padengti) vagos dugno ploto 

vienetui, apskaičiuojama taip: 

p = τ0·v ,     (11) 

čia   τ0– tėkmės sukeliami tangentiniai įtempiai dugne N m
-2

; 

v – vandens tėkmės skerspločio vidutinis greitis m s
-1

. 

  

Ši lygtis gauta krintančio vandens potencinę galią (2 

formulė) padalinus iš vagos tėkmės pločio. Tad visa va-

gos tėkmės nuostoliams nugalėti eikvojama galia gauna-

ma atvirkščiuoju būdu – 11 lygties rezultatą padauginus iš 

vagos tėkmės pločio.  

Šiame tyrime naudojamos skaitmeninio modeliavimo 

programos HEC-RAS vieni iš rezultatų kaip tik ir yra pa-

grįsti 11 formule, kuri skirta nešmenų režimui modeliuoti. 

Ši formulė išreiškia tik tą tėkmės galią, kuri eikvojama 

trinčiai, tenkančiai vagos dugno ploto vienetui (m
2
), nuga-

lėti, o ne tėkmės skerspjūvio plotui, kurį naudoja HK tur-

binų sparneliai.  

Kaip matyti iš pateiktų išraiškų, vienas iš pagrindinių 

veiksnių kinetinei energijai nustatyti yra tėkmės greitis, 

kurį labiausiai lemia vandens debitas, vagos geometrija 

bei jos šiurkštumas. Jam nustatyti galimi du būdai: 

 hidrologinis, pagrįstas upės matavimų duomeni-

mis; 

 hidraulinis arba hidrodinaminis modeliavimas 

(skaitmeninis). 

Pastarasis dažnai remiasi upės matavimų duomeni-

mis. Upių vandens greičių matavimai yra reti, ypač verti-

nant HK energijos išteklius. Debitų, vandens lygių mata-

vimai atliekami nuolat, tačiau duomenų HK energijos iš-

tekliams vertinti nepakanka. Vandens matavimo stotyse 

galima nustatyti vandens greičių-debitų ar tėkmės skersp-

ločių priklausomybes ir pagal anksčiau minėtas išraiškas 

apskaičiuoti upės HK energiją. Tai būtų alternatyvus hid-

rologinis metodas, kuris šiame straipsnyje neaptariamas. 

Jis gana paprastas ir patikimas, tačiau problemų kyla dėl 

šių nustatytų ryšių ekstrapoliacijos pagal upės ilgį. Tuo 

tarpu hidraulinis modeliavimas šio trūkumo neturi. Tėk-

mės greičio kaitą pagal visą vagos ilgį galima nustatyti 

naudojant skaitmeninius modelius su debitų duomenimis 

ir batimetrijos duomenis kaip pradinius duomenis (pvz., 

MIKE-21 FM – debito modulis). 

JAV Aliaskos ir Švedijos (Grabbe et al., 2009; La-

lander, 2010) upių HK ištekliai buvo modeliuoti ir vien-

Neries upės tėkmės hidrokinetinės galios charakteristikų vertinimas vienmačiu skaitmeniniu modeliu HEC RAS 4.1 
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mačiu (Previsic et al., 2008), ir dvimačiu modeliais (To-

niolo et al., 2010). Pastarieji buvo taikyti realių vietovių 

studijoms ir sąlyginai trumpiems upės ruožams (keletui 

kilometrų) bei detaliems HK techniniams projektams 

(turbinoms įrengti). Vidutinis tėkmės skerspjūvio greitis, 

nustatytas 1D modeliuose, neatspindėjo realios HK galios 

(Toniolo, 2012). Todėl JAV upių HK ištekliams skaičiuo-

ti yra naudojamas skaičiavimo modulis HYDROKAL, 

suderintas su dvimačiu hidrodinaminiu modeliu 

CCHE2D, kuris sudarytas Misisipės universitete (Duvoy, 

Toniolo, 2012). Beje, modeliai upių, lyginant su jūrų, po-

tvynių-atoslūgių, tėkmėms pasaulyje yra dar gana retai 

taikomi.  

Mūsų šalyje neenergetiniams tikslams vandens grei-

čių dinamiką upėse programine įranga modeliavo 

A. Rimkus ir S. Vaikasas (2007), A. Šikšnys ir G. Sabas 

(2011). 

HEC-RAS yra vienas iš labiausiai paplitusių vienma-

čių modelių vandens paviršiaus profiliams skaičiuoti, ži-

nant vagos skerspločius (USACE HEC, 2010). Jis yra 

vienmatis nusistovėjusios, tolygiai kintančios vandens 

tėkmės analizės įrankis, t. y. dominuojančių greičių vekto-

riai sutampa su tėkmės kryptimi, tėkmės hidraulinės cha-

rakteristikos nekinta laike, tėkmės kryptys yra lygiagre-

čios ir todėl hidrostatinis slėgis galioja vagos skersiniuose 

pjūviuose. Beje, naudojant sąlyginai nusistovėjusio tėk-

mės greičio atkarpas, šia programa galima modeliuoti ir 

nenusistovėjusią tėkmę.  

Laikoma, kad vienmačiai modeliai tinkami trumpa-

laikės ir ilgalaikės perspektyvos nuotėkio bei nešmenų 

transportui modeliuoti (Wu, 2007). Jais ir dažnai su dvi-

mačiais modeliais geriausiai sprendžiamos tik inžinerinės 

problemos. Dvimačiai bei trimačiai modeliai naudojami 

sudėtingiems morfodinaminiams procesams analizuoti, 

esant sudėtingoms tėkmės sąlygoms, pvz., veikiamų hid-

rotechnikos statinių, vagų posūkiuose ir pan. Trimačių 

matematinių modelių ilgas skaičiavimo laikas.  

Vertinant HK išteklius, iškyla problema juos integ-

ruoti išilgai upės, nes sunku įvertinti tėkmės energiją 

skerspjūvio plotui. Tuo tarpu potenciniams ištekliams 

įvertinti riba yra aiški – vandens kritimo aukštis arba van-

dens paviršiaus nuolydis, susidaręs upės ilgio vienetui.  

Atsižvelgiant į šiuos sunkumus, JAV visai neseniai 

atliktame hidrokinetinės energijos išteklių vertinime šios 

šalies 48 valstijų upėse taikyta ne kinetinės galios formulė 

(5), turinti greičio komponentę, o įprasta vandens tėkmės 

potencinės galios išraiška (3) (Assessment.., 2012), t. y. 

apskaičiuota upių vandens tėkmės teorinė galia. Techniš-

kai panaudojami HK energijos ištekliai apskaičiuoti įve-

dus teoriniams ištekliams redukcijos koeficientą, kuris at-

sižvelgia į upės tėkmės vandens gylį (h ≥ 2 m) ir vidutinį 

greitį (v ≥ 0,5 m s
-1

), kurie užtikrinami 95 % viso laiko bei 

turbinų išdėstymo vagoje tankį ir  jų naudingumo koefi-

cientą. Taip pat atsižvelgiama į turbinų įtaką upės pagrin-

diniams hidrauliniams rodikliams – hidraulinio slėgio 

aukščiui ir greičiui. Šiam tikslui panaudotas HEC-RAS 

modelis. Nustatyta, kad HK energijos techniniai ištekliai 

sudaro apie 10 % teorinių išteklių. Tikrieji (ekonomiškai 

tikslingi panaudoti) gali sudaryti tik nedidelę dalį šių te-

chninių išteklių.  

 

Metodika 

 

Tyrimo objektas 

 

Tyrimo objektas yra Neries upė Lietuvos teritorijoje. Ji – 

didžiausias Nemuno intakas, iš viso 510 km ilgio: 275 km 

Baltarusijos žemėse ir 235 km Lietuvoje. Neries baseino 

plotas beveik 25 tūkst. km
2
, iš jų beveik 14 tūkst. km

2 

tenka Lietuvai. Vagos plotis aukščiau Vilniaus, iki valsty-

bės sienos – 50–70 m, vidurupyje – 50–100 m, žemupyje 

– 100–180 m. Vandeningumas tolydžiai didėja: Vilniuje –

109 m
3 

s
-1

, Jonavoje – 175 m
3 

s
-1

 ir žiotyse – 176 m
3 

s
-1

. 

Neris – lygumų upė. Nepaisant to, per visą jos ilgį susida-

ro nemažas kritimas. Jos vandens lygis ties Baltarusijos ir 

Lietuvos siena yra apie 111 m, o žiotys Kaune – apie 

25 m aukščiau jūros lygio. Vidutinis nuolydis Lietuvos 

ruože – 32 cm km
-1

, o rėvose daug daugiau. Didžiausi Ne-

ries intakai Lietuvoje – Žeimena (Q=27 m
3 

s
-1

) ir Šventoji 

(Q=56 m
3 

s
-1

). Lietuvos teritorijoje į Nerį taip pat įteka 

Vilnia (Q=4,7 m
3 

s
-1

), Vokė (Q=4,3 m
3 

s
-1

), Musė 

(Q=2,5 m
3 
s

-1
) ir dar 19 mažesnių upelių. 

 

Naudoti duomenys ir programinė įranga 

 

Tyrime naudotas upių vagos krantų, dugno paviršiaus bei 

užliejamo potvynio metu slėnio skaitmeninis reljefo mo-

delis (SRM). Jis gautas iš Aplinkos apsaugos agentūros 

(2012). SRM parengtas tinklelio („grid“) formatu, celės 

dydis 1x1 m. Atliekant batimetrinius tyrimus upės skersi-

niai profiliai (pjūviai) daryti ne rečiau kaip kas 500 m, at-

stumai tarp gylio matavimo taškų – 1 m, fiksuoti vandens 

lygiai. Interpoliacija tarp pjūvių atlikta naudojant GIS 

įrankius. Slėnio paviršius sugeneruotas pagal LIDAR 

duomenis. 

Šio skaitmeninio modelio vagos pločių tikslumui įver-

tinti naudotasi georeferencinio pagrindo duomenų baze 

GDB10LT. Jos kartografinis pagrindas – skaitmeniniai 

ortofotografiniai žemėlapiai M1:10 000. ArcGIS progra-

ma buvo naudota upės vagos pločiui nustatyti.  

Lietuvoje nėra tikslių duomenų apie Neries ir kitų di-

desnių ar mažesnių upių vagos morfometrinius rodiklius, 

šiurkštumą, greičio charakteristikas. Todėl naudota anks-

čiau publikuota upių hidromorfologinių charakteristikų 

(vandens paviršiaus nuolydžio, vagos pločio, gylio ir van-

dens greičio) medžiaga (Jablonskis, Lasinskas, 1962; Re-

sursy.., 1973). Šių šaltinių charakteristikos buvo lygintos 

su HEC-RAS gautais duomenimis (1 lentelė). 

Prieš 4 dešimtmečius ir vėliau publikuota informacija 

nėra etaloninė, ne visada sutampa matavimų vietos su da-

bartiniais duomenų rinkiniais, tačiau bet kokiu atveju šis 

palyginimas leidžia išvengti grubių bei sisteminių klaidų.  

Tyrimams buvo naudotas vienmatis hidraulinis mode-

lis HEC-RAS 4.1, skirtas upių vandens paviršiaus profi-

liams sudaryti, ir šios programos versija, turinti sąsaja su 

GIS HEC-GeoRAS (USACE HEC, 2010). Su pastarąja 

importuotas ir sutvarkytas SRM tolesniam darbui su 

HEC-RAS 4.1. Modeliuotas nusistovėjęs upės vandens 

režimas. Vandens lygio išilgino profilio skaičiavimo 

žingsnis pagal upės ilgį – 100 m. Prieš tai reikėjo atlikti 

modelio kalibravimą. Tam panaudoti 2012 m. Neries upė-

je atliktų hidrometrinių matavimų duomenys. 
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1 lentelė. Duomenų lyginimo šaltiniai 

 

Duomenų šaltinis 

Hidromorfologiniai (hidrauliniai ir 

 morfometriniai) parametrai 

Parametrų nustatymo metodai Vagos 

plotis 

m 

Vagos 

gylis 

m 

Vandens pavir-

šiaus nuolydis 

vieneto dalimis 

Vandens 

greitis 

m s-1 

HEC-RAS ir upės vagos skait-

meninis modelis 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

 

 

● 

Nustatyti pagal vidutinį daugiametį debitą, 

SRM tikslumas 1m x1 m. Altitudės paklai-

da – 0,3 m, modeliuojant atstumo žingsnis 

pagal upės ilgį –100 m 

GDB10LT, 2009 ●    Ortofotografiniai žemėlapiai  

M1:10 000 

Resursy.., 1973 

(trumpinys– Resursy) 

 

● 

 

● 

  

● 

Pagal matavimus profiliuose, tačiau jie ne-

detalizuoti 

Jablonskis ir Lasinskas (1962)  

(trumpinys– kadastras) 

   

● 

 Žemėlapiai M1:25 000. 

 

 Šiuo skaitmeniniu modeliu nustatomi upės pagrindi-

niai vagos geometriniai ir tėkmės hidrauliniai parametrai, 

tačiau ne visi jie straipsnyje aptariami:  

• vidutiniai vandens tėkmės greičiai skersiniuose 

pjūviuose; 

• tėkmės geometrija (plotis, vid. gylis, skersplotis); 

• vandens paviršiaus nuolydis; 

• Frudo skaičius; 

• specifinė tėkmės galia (N m
-1

·s
-1

); 

• dugno tangentiniai įtempiai (šlities jėga) (N m
-2

); 

• vagos šiurkštumas (Maningo koeficientas n). 

Apskaičiavus vandens greitį bei debitą (arba alterna-

tyviai – tėkmės skersplotį) pagal (6) formulę labai papras-

ta nustatyti vandens tėkmės galią kiekviename nagrinėja-

mame skerspjūvyje.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Hidrauliniai ir morformetriniai rodikliai 
 

Kaip minėta, gautas upės vagos SRM (vagos geometrija, 

susieta su koordinačių sistema) yra vienas iš pagrindinių 

elementų hidrauliniam modeliavimui HEC–RAS, kurio 

tikslumas privalėjo būti patikrintas modelį verifikuojant. 

Šiai kontrolei naudoti nepriklausomi duomenys, išvardinti 

1 lentelėje. Nors palyginti nenauja medžiaga nėra labai 

tiksli, ši procedūra padeda išvengti grubių klaidų tiek nau-

dojant SRM, tiek interpretuojant HES-RAS modeliu gautas 

vagos hidraulines ir morfometrines charakteristikas.  

Dideli neapibrėžtumai kyla naudojant naujausius 

duomenis, kai vagos plotis nustatomas GDB10LT ArcGIS 

programa. Pirmiausia yra mastelio problema (1 cm = 

100 m), be to, subjektyviai identifikuojama kranto linija. 

Pastaroji turėtų atitikti visą (užpildytos) vagos debitą.  

Toliau pateikti paveikslai iliustruoja šių charakteristi-

kų chronologinius grafikus (kaita išilgai upės) (2–4 pav.) ir 

jų porų kiekybinius ryšius, gautus pagal skirtingus šaltinius.  
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2 pav. Upės vagos pločiai (pagal GDB10LT, Resursy...,1973 ir HEC-RAS) 

 

Analizuojant Neries upės vagos pločio reikšmes, iš-

matuotas aštuntojo dešimtmečio pradžioje (Resur-

sy...,1973) ir iš GDB10LT, dideli skirtumai pastebėti 

29 km – 46 m, 215 km – 34,54 m, vidutinis skirtumas tarp 

nagrinėjamų vagos pločio reikšmių – 4,46 m (2 pav.). Pats 

didžiausias skirtumas yra 26 km ir siekia net 52 m, taip 

pat toje pačioje vietoje gautas didelis skirtumas (48 m) 

lyginant GDB10LT ir sumodeliuotas HEC-RAS vagos 
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pločio reikšmes. Sulyginus vagos pločio reikšmes, sumo-

deliuotas HEC-RAS, su išmatuotomis, didžiausi skirtumai 

fiksuoti 19 km – 19,9 m, 80 km – 24,1 m ir 82 km – 

29,7 m, tačiau lyginant šias pločio reikšmes skirtumai 

gauti daug mažesni nei lyginant išmatuotas ir GDB10LT. 

Sulyginus turimus gylio duomenų rinkinius didžiausi 

skirtumai tarp reikšmių fiksuoti 18 km – 0,39 m, 25 km – 

0,44 m ir 55 km – 0,46 m. Kaip matyti iš 3 paveikslo, di-

džiojoje dalyje skersinių pjūvių didesnės vagos gylio 

reikšmės gautos taikant HEC-RAS modeliavimą. 
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3 pav. Vagos vandens gylių palyginimas (pagal HEC-RAS modeliavimo duomenis ir Resursy...,1973) 

 

Analizuojant vandens tėkmės greičio reikšmes di-

džiausias skirtumas tarp sumodeliuotų HEC-RAS ir išma-

tuotų (Resursy...,1973) reikšmių gautas 134 km ties Mali-

venkos intaku – 0,21 m s
-1

, šiuo atveju didesnė greičio 

reikšmė buvo sumodeliuota HEC-RAS (4 pav.). Taip pat 

dideli skirtumai gauti 143 km – 0,18 m s
-1

 ir 35, 87, 121, 

156 km ruožuose – 0,17 m s
-1

 ir kt. Sulyginus HEC-RAS 

sumodeliuotas ir išmatuotas aštuntajame dešimtmetyje 

reikšmes pastarosios 93 skersiniuose pjūviuose gautos di-

desnės. 
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4 pav. Vagos vandens greičių palyginimas (pagal HEC-RAS modeliavimo duomenis ir Resursy...,1973) 

 

Taip pat buvo analizuojamas Neries upės nuolydis, 

tačiau duomenų rinkinys iš kadastro (Jablonskis, Lasins-

kas, 1962) buvo labai mažas (5 pav.). Iš šio grafiko maty-

ti, jog minimalus nuolydis yra nuo upės žiočių iki 10 km 

– 20 cm km
-1

, didžiausias upės nuolydis – nuo 120 iki 141 

km ruože, kurio reikšmė – 52 cm km
-1

. Didžiausi nuoly-

džio reikšmių skirtumai analizuojant duomenis iš kadastro 

ir HEC-RAS būtent ir gauti šiame ruože, atitinkamai iš 

HEC-RAS fiksuotas 24 cm km
-1

 didesnis nuolydis. 

Kaip matyti iš 6 paveikslo (a, b, c), panašiausi vagos 

pločio duomenys buvo palyginus išmatuotas (Resur-

sy...,1973) ir sumodeliuotas HEC-RAS (R
2 

= 0,90) reikš-

mes. Labai panašus tikslumas gautas lyginant sumode-

liuotas upės vagos pločio HEC-RAS ir GDB10LT reikš-

mes (R
2 

= 0,90). Mažiausias, bet dar pakankamai stiprus 

buvo tėkmės vandens greičių (R
2 

= 0,84) ryšys ir šiek tiek 

didesnis (R
2 

= 0,89) vandens gylių pagal modeliuotas 

HEC-RAS ir išmatuotas reikšmes (Resursy...,1973).
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5 pav. Vandens paviršiaus nuolydžių palyginimas (pagal HEC-RAS modeliavimo duomenis ir Kadastras) 

 

a)

 

b)

 

c)  

d)  e)  

6 pav.:a) upės vagos plotis (Resursy..,1973 ir GDB 10 LT); b) upės vagos plotis (GDB 10 LT ir HEC-RAS); c) upės vagos plotis 

(Resursy..,1973 ir HEC-RAS); d) vandens tėkmės greitis (Resursy..,1973 ir HEC-RAS); e) vandens tėkmės gylis (Resursy..,1973 ir 

HEC-RAS) 
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2–4 paveikslai iliustruoja vagos pločių, gylių bei 

tėkmės greičių kaitą pagal upės ilgį. Nuo pirmųjų dviejų 

priklauso HK turbinų išdėstymo galimybės, įskaitant tur-

binų skaičių upės vagoje. Kiekvienai HK technologijai 

yra būtinas minimalus vandens gylis, neskaitant vandens 

greičio, kuris turi nugalėti rotoriaus trinties jėgą sūkiams 

prasidėti. Kaip minėta anksčiau, ši specifika čia detaliai 

neaptariama. Šių rodiklių reikšmės skerspjūviuose (at-

stumas – 100 m), išrikiuotos mažėjančia tvarka, patei-

kiamos 7 paveiksle. 
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7 pav. Neries upės skersinių profilių vidutinių greičių (a), gylių (b) ir vagos pločių (c) tekant vidutiniam metų debitui sumodeliuotų 

HEC-RAS grafikai 

 

Sumodeliuotos HEC-RAS upės tėkmės greičio reikšmės 

analizuojamoje Neries upėje yra nuo 0,3 iki 2,2 m s
-1

, vidu-

tinis greitis – 0,82 m s
-1

 (7 pav., a). Toks pat vid. tėkmės 

greitis gautas analizuojant greičio reikšmes, išmatuotas aš-

tuntojo dešimtmečio pradžioje (Resursy..., 1973). Taigi, kaip 

matyti iš šio paveikslo, didesni nei 0,5 m s
-1
 greičiai fiksuoti 

didžiojoje dalyje skersinių profilių. Neries upėje iš viso 264 

vietose (apytiksliai sudaro apie 10 % visos upės ilgio) su-

modeliuoti didesni nei 1 m s
-1

 greičiai, yra keletas ruožų, kur 

didžiausi vidutiniai greičiai siekia 1,8–2,2 m s
-1

. 

Ne mažiau svarbus morfometrinis rodiklis vertinant 

upės hidrokinetinius išteklius yra upės vagos gylis. Palan-

kiausi gyliai hidrokinetinės energijos gavybai turėtų būti ne 

mažesni nei 0,5 m, nes kitaip būtų neįmanoma įrengti pa-

viršinių turbinų. Taigi šis kriterijus, kaip matyti iš grafiko 

(7 pav., b), Neries upėje yra tinkamas visame upės ilgyje, 

nes mažesnių gylių nei 1 m, modeliuojant HEC-RAS, ne-

gauta. Didesni nei 2 m gyliai Neries upėje gauti 22 % sker-

sinių pjūvių, o didesni nei 3 m – apie 10 % viso upės ilgio. 

HEC-RAS sumodeliuotas didžiausias gylis gautas 214 km 

– 5,29 m. Didžiausias skerspjūvio (skersinio profilio) gylis 

pusėje visos upės siekia apie 2,4 m. Upės skerspjūvių vidu-

tiniai gyliai yra apie 1,4 karto mažesni nei didžiausi.  

Dar vienas svarbus morfometrinis rodiklis analizuojant 

upės tinkamumą įrengti hidrokinetines jėgaines – vagos 

plotis. Iš pateikto sumodeliuotų HEC-RAS vagos pločių 

grafiko (7 pav., c) matyti, kad vagos pločiai didesni nei vi-

dutinis vagos plotis (92,5 m) yra 39 % viso upės ilgio. Pla-

čiausia upės vieta, analizuojant sumodeliuotų reikšmių 

rinkinį, yra ties 26,8 km – 416,4 m, o mažiausia upės va-

gos pločio reikšmė – 39,8 m gauta 212,3 km. 

 

Modelio kalibravimas 
 

Tėkmės hidraulinėms ir morfometrinėms charakteristi-

koms modeliuoti Neries vagos tėkmė buvo padalinta į 8 

ruožus, kurių vandens lygiams suderinti buvo parinkti 

šiurkštumo koeficientai (2 lent.). 

Šiuose ruožuose 2012 m. pavasarį ir vasaros pradžioje 

buvo matuoti tėkmės skersiniai profiliai, vandens lygiai bei 

paviršiaus nuolydžiai. Atitinkamai pagal matavimo datas 

debitai buvo nustatyti iš vandens matavimo stočių debitų 

kreivių (Buivydžių, Vilniaus ir Jonavos vandens matavimo 

stotys). Jie beveik atitinka vidutinį upės vandeningumą. 

Modelis buvo kalibruojamas pagal šiuos debitus 

(pirma kraštinė sąlyga – įtekėjimas) ir vandens paviršiaus 

nuolydį (antra kraštinė sąlyga – ištekėjimas), suderinant 

išmatuotus ir modeliuotus vandens lygius pagal Mannin-

go koeficientą (n). Skaičiavimų intervalas ruožuose pagal 

upės ilgį kas 100 m. Vandens lygiai gerai atitinka vienas 

kitą (matuoti ir kalibruoti), šiek tiek didesni vandens ly-

gių nuokrypiai gauti 4, 7 ir 8 ruožų dalyse. 
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2 lentelė. Neries upės ruožų vandens paviršiaus kalibravimo duomenys  

Matavimo 
data 

Pirma ir antra pakraštinės sąlygos 
Stotis (vieta pagal  

skers. profilius) km 

Išmatuotas  
vandens lygis 

m 

Kalibruotas 

Įtekėjimas 
Q 

Ištekėjimas 
 (nuolydis) 

vandens  
lygis m 

šiurkštumas 
(n) 

2012-07-11 51,35 0,00035 

232,4 109,26 109,24 

0,025 230,7 108,51 108,56 

223,3 106,90 106,87 

2012-06-03 72,4 0,00034 
212,6 103,67 103,61 

0,03 
208,2 102,23 102,24 

2012-06-06 74 0,00041 
186,3 94,42 94,37 

0,04 
180,2 91,36 91,35 

2012-05-31 79 0,0004 

171,9 88,25 88,35 

0,036 168,1 86,95 87,06 

160,2 82,04 82,01 

2012-05-27 120 0,0004 

150,5 79,56 79,64 

0,028 142,9 77,14 77,11 

129,4 68,29 68,24 

2012-05-25 127 0,00036 
114,8 61,38 61,44 

0,026 
104,9 58,23 58,22 

2012-05-20 130 0,00035 

98,5 56,29 56,24 

0,031 
91,6 53,21 53,17 

75,2 47,87 47,81 

70,5 46,68 46,66 

2012-05-19 

136 

0,00039 

59,0 42,10 41,92 

0,034 
45,6 36,45 36,46 

185 
43,4 35,81 35,78 

40,3 34,94 34,89 

2012-05-18 192 0,00037 

39,1 34,47 34,58 

0,033 
30,4 31,90 31,88 

21,8 28,76 28,74 

17,1 26,42 26,53 
 

Visų ruožų pagal geriausią vandens lygio atitikimą 

nustatyti Maningo šiurkštumo koeficientai n, kurie toliau 

buvo naudoti tėkmės hidraulinėms ir energetinėms cha-

rakteristikoms skaičiuoti pagal 3 scenarijus: 

 vidutinis metų debitas; 

 sausųjų metų debitas (95 % tikimybė); 

 potvynio vidutinis maksimalus debitas (apytiks-

liai atitinkantis visos vagos debitą). 
 

Energetinės charakteristikos 
 

Neries upės tėkmės hidrokinetinės energijos galios tankis, 

tenkantis jos skerspjūvio plotui (m
2
) ir tėkmės suminė galia 

tenkanti šiems skersiniams profiliams, išdėstytiems pagal 

upės ilgį kas 100 m, parodyti 8 ir 9 paveiksluose. Vidutinio 

vandeningumo metais, kai Neries tėkmės vidutinis greitis 

yra 0,8 m s
-1

, vidutinis galios tankis tėkmės skerspjūvyje 

yra 0,30 kW m
-2

, o vidutinė galia siekia 39 kW.  

Gautus rezultatus yra labai sunku palyginti su kitomis 

upėmis dėl informacijos trūkumo. Štai Aliaskoje HK galios 

tankis šios valstijos upėse svyruoja nuo 0,3–0,4 iki 1,9–

6,5 kW m
-2

 (Johnson, Pride, 2010). Neries upėje yra apie 

dvi dešimtys ruožų, kur galios tankis viršija 1 kW m
-2

, o 

2 kW m
-2

 – vos du ruožai (8 pav.). 
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8 pav. Hidrokinetinės galios tankis (kW m-2) skersiniame vagos profilyje, tekant vidutiniam metų debitui (profiliai – kas 100 m, nu-

meracijos pradžia – aukštupys) 
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Kaip matyti iš sudaryto grafiko, galima išskirti du 

ruožus, kur tėkmė ypač galinga (viršija 3 ir 5 kW m
-2

). 

Skersinių profilių kinetinė galia kopijuoja aukščiau 

parodytame paveiksle jos tankį, o pati vidutinė upės pro-

filio galia nėra didelė – apie 40-50 kW (9 pav.).  
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9 pav. Hidrokinetinė galia (kW) skersiniame vagos profilyje, tekant vidutiniam metų debitui (profiliai – kas 100 m., numeracijos pra-

džia – aukštupys) 

 

Kaip matyti iš grafiko, tėkmės skerspjūvių kinetinė 

tėkmės galia, viršijanti 100 kW, yra dvidešimtyje ruožų ir 

yra tik du skersiniai profiliai, kur tėkmės galia didesnė 

(200 ir beveik 300 kW). Šios vertės yra tik teorinės. Kaip 

minėta anksčiau, vertinant techninius išteklius būtina at-

sižvelgti į tėkmės trinties nuostolius, t. y. į morfometrines 

vagos charakteristikas, kurios yra sumodeliuotos ir HK 

technologijos tipus. 
 

Išvados 
 

1. Neries upės skaitmeninis reljefo modelis pakankamai 

gerai atspindi upės vagos realias sąlygas ir yra tinkamas 

hidrauliniam modeliavimui. Tai įrodo ryšių su naudo-

tais nepriklausomais duomenimis glaustumas (R
2 

= 

0,84–0,90). 

2. Skaitmeninis modelis HEC-RAS tinkamai sumodeliuo-

ja nurodytų tėkmės debitų pagrindines vagos morfomet-

rines ir hidraulines charakteristikas. Modelio kalibravi-

mo metu gauti skirtumai tarp išmatuotų ir kalibruotų 

vandens lygių nėra dideli (2–11 cm).  

3. Pagal šias charakteristikas įvertinta Neries upės tėkmės 

teorinė HK galia ir jos tankis skersiniuose profiliuose, 

išdėstytuose kas 100 m išilgai upės, ir pateikti jų grafi-

kai. Vidutinis upės galios tankis yra apie 0,3 kW m
-2

, o 

vidutinė skersinio profilio galia – apie 50 kW. 

4. Šio tyrimo rezultatai kitame tyrimo etape bus panaudoti 

vertinant šios upės techniškai galimus panaudoti hidro-

kinetinės energijos išteklius. 
 

Literatūra 
 

Aplinkos apsaugos agentūra. Potvynių grėsmės ir potvynių rizi-

kos žemėlapių parengimas Nemuno, Ventos, Lielupės ir 

Dauguvos upių baseinų rajonuose. UAB HNIT-BALTIC ir 

SIA METRUM. 2012. 

Assessment and Mapping of the Riverine Hydrokinetic Energy 

Resource in the Continental United States. Technical re-

port. EPRI, Palo Alto, CA, USA. 2012. 

Assessment of Canada’s Hydrokinetic Power Potential. Phase I 

Report. Methodology and Data Review. NRC-CHC. Prepa-

red for: Natural Resources Canada, CanmetENERGY. 

2010. 

BAGNOLD, R. A. An approach to sediment transport problem. 

From general physics. Physiographic and hydraulic studies 

of rivers. Geological survey professional paper, 422-1, 

Washington.1966. 

DUVOY, P.; TONIOLO, H. HYDROKAL: A Module for In-

Stream Resource Assessment, Computers & Geo- sciences, 

2012, 39, 171–181. 

Energy Information Administration. International Energy Out-

look 2009. Department of Energy, U.S. 2009. 

www.eia.doe.gov. Žiūrėta 2013 01 03.  

ESHA (European Small Hydropower Association). 

http://www.esha.be/policy-projects/projects.html. Žiūrėta 

2013 05 20. 

GRABBE, M.; YUEN, K.; GOUDE, A.; LALANDER, E.; 

LEIJON, M. Design of an experimental setup for hydro-

kinetic energy conversion. International Journal on 

Hydropower & Dams, 2009, 15(5), 112–116. 

JABLONSKIS, J. Lietuvos upių hidroenergijos balansas. Energe-

tika, 2005, 24–37. 

JABLONSKIS, J.; LASINSKAS, M. Lietuvos TSR upių kadast-

ras. 3 dalis. 1962. 

JOHNSON, J. B.; PRIDE, D. J. River, tidal, and ocean current 

hydrokinetic energy technologies: status and future oppor-

tunities in Alaska. ACEP. 2010. 

KHAN, M. J.; IQBAL, M. T.; QUAICOE, J. E. River current 

energy conversion systems: Progress, prospects and chal-

lenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008, 

12, 2177–2193. 

LALANDER, E., Modeling Hydrokinetic Energy Resource for 

In-Stream Energy Converters, Ph.D. Dissertation. Universi-

ty of Uppsala, Uppsala. 2010. 

ORTGEGA-ACHURY, S. L.; MCANALLY, W. H.; DAVIS, T. 

E.; MARTIN, J. L. Hydrokinetic Power Review. Prepared 

for: The U.S. Army Corps of Engineers Research and De-

velopment Center, Vicksburg, Mississippi. 2010. 

PREVISIC, M.; BEDARD, R.; POLAGYE, B. System Level De-

sign, Performance, Cost and Economic Assessment— Alas-

ka River In-Stream Power Plants, EPRIRP-006-AK, 2008. 

Petras Punys, Erikas Martinaitis, Gitana Vyčienė, Andrius Vaišvila 

http://www.esha.be/policy-projects/projects.html


 

 

71 

PUNYS, P; VAIŠVILA, A. Nepatvankinės hidroelektrinės. Že-

mėtvarka ir hidrotechnika, 2012, 4, 48–57. 

Resursy poverxnostnyx vod SSR. Opisanie rek, ozer ir 

vodoxranilisch. Pribaltijskij rajon, T.4., leidimas 3, Vilnius. 

1973. 

RIMKUS, A.; VAIKASAS, S. Nevėžio upės Kėdainių mieste 

tėkmių dinamikos matematinis modeliavimas. Vandens 

ūkio inžinerija, 2007, 31(51), 96–101. 

River Hydrokinetic Resource Atlas: 

http://en.openei.org/wiki/River_Hydrokinetic_Resource_At

las. Žiūrėta 2013 01 03. 

ŠIKŠNYS, A.; SABAS, G. Nenusistovėjusio vandens tekėjimo 

Kauno HE žemutiniame bjefe natūriniai ir modeliniai tyri-

mai. Vandens ūkio inžinerija, 2011, 39(59), 14–22. 

TONIOLO, H. Hydrokinetic Assessment of the Kvichak River 

near Igiugig, Alaska, Using a Two-Dimensional Hydrody-

namic Model. Energy and Power Engineering, 2012, 4, 

422–431.  

TONIOLO, H.; DUVOY, P.; VANLESBERG, S.; JOHNSON, J. 

Modeling and Field Measurements in Support of the Hyd-

rokinetic Resource Assessment for the Tanana River at Ne-

nana, Alaska. Journal of Power and Energy, 2010, 224 (8), 

1127–1139.  

USACE HEC (U.S. Army Corp of Engineers. Hydrologic Engi-

neering Center). HEC-RAS, River analysis system. Hydrau-

lic reference manual. Davis, California. Version 4.1. 2010. 

Verdant Power Canada ULC. Technology Evaluation of Existing 

and Emerging Technologies – Water Current Turbines for 

River Applications. Tech. Rep. NRCan-06-01071, Natural 

Resources Canada. 2006. 

WU, W. Computational River Dynamics. Taylor & Francis. 2007. 

 

ASSESSMENT OF THE HYDROKINETIC ENERGY CHARACTERISTICS OF THE RIVER NERIS USING 

A ONE DIMENSIONAL NUMERICAL HEC RAS 4.1 MODEL 
 

Petras PUNYS* 

Erikas MARTINAITIS 

Gitana VYČIENĖ 

Andrius VAIŠVILA 

 
Abstract 

 

As the further development of the conventional hydropower in Lithuania has become more and more difficult due to environmental 

constraints, one of the solutions is to assimilate damless hydro technologies, based on the use of the water current energy that does 

not require dam construction in rivers. So far there are no hydrokinetic power resources’ assessment, not even approximate, for any 

of the rivers, including the largest ones – the Nemunas and the Neris. The same situation is prevailing in most of the developed 

countries, because these technologies have not been established in the market.  

The research object was to determine the main flow morphometric and hydraulic characteristics of the Neris riverbed, necessary for 

assessment of the hydropower resources by performing the numerical modelling. A one dimensional hydraulic model HEC-RAS 

4.1, designed mainly for modelling river water surface profiles, that has extension with HEC-GeoRAS, has been used for the re-

search. A digital terrain model was received from the Lithuanian Environmental Protection Agency. The hydrometric measurement 

data of the Neris river (carried out in 2012) have been used for the calibration of the model. Numerical modeling enabled to deter-

mine the main geometrical and hydraulic characteristics of the riverbed (flow rates, geometry, stream power and etc.). 

The mean power densities and stream power in cross-sections have been determined at the respective flow rates of the Neris by ana-

lysing the results. It was found the stream power in cross-sections exceeding 100 kW was in a couple dozen of sections and there 

were identified only a couple of cross-sections, with major stream power (200 and almost 300 kW). The comparison of the gained 

results with the other rivers is difficult due to the lack of information.  

 

Keywords: hydrokinetic energy, water stream geometric, hydraulic and power characteristics, riverbed digital terrain model, HEC-RAS. 
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