1.

Местност / брегова
характеристика
Код на водния поток
Наименование
Вид по форма
Ширина
Дълбочина
GIS данни - връзка с
файлове с метаданни
Скорост
Относителна скорост
Температура абсолютна
Относителна
температура
Плътност

2.

3.

4.

Относителна плътност
Вид периодичност
Характер
на
периодичността
Допълнителен
комплексен фактор на
периодичността
Точно време - време от
деня,
дата,
месец,
година
Вид
периодичен
замърсител в близък
порядък
- количество / обем
- температура
- плътност
- място на заустване
дълбочина
на
заустване
Вид входящ воден
поток (река, езеро)
- дебит;
максимално
изменение на дебита d дебит
- сечение;
- скорост на входящия
воден поток;
- температура
водата;
- плътност;
- координати
вливане;

на

на

1.

Местност / брегова
характеристика
Код
на
потока
с
отпадъци
Наименование
Вид по форма
Ширина
Треактория - GIS данни връзка с файлове с
метаданни
Скорост
Относителна скорост
Вид
на пренасяния
отпадък
%
разпределение
Размери на пренасяните
отпадъци
%
разпределение
Концентрация
по
видове отпадъци

2.

Концентрация
по
размери на отпадъците
Вид периодичност
Характер
на
периодичността
Допълнителен
комплексен фактор на
периодичността
Точно време - време от
деня,
дата,
месец,
година

1.

2.

3.

4.

Location
/coastal
characteristics
Water flow code
Name
Type of Shape
Width
Depth
GIS data - link to a file with
metadata
Speed
Relative velocity/speed
Absolute temperature
Relative temperature
Density
Relative density
Type of periodicity
Character of periodicity
Additional complex factor of
periodicity
Exact time - time of the day,
day, month, year
Type of periodic pollutant
in proximity
- quantity/volume
- temperature
- density
- location of discharge
- depth of discharge
Type of incoming water
flow (river, lake)
- flow rate;
- maximum rate variation delta flow rate
- section;
- speed of incoming water
flow
water temperature;
- density
- inflow coordinates;

W

1.

2.

Location
/coastal
characteristics
Water flow code
Name
Type of Shape
Width
GIS data - link to a file
with metadata
Speed
Relative velocity/speed
Category of the waste - %
distribution
Size of the waste - %
distribution
Concentration of each
type of waste
Concentration based on
size
Type of periodicity
Character of periodicity
Additional complex factor
of periodicity
Exact time - time of the
day, day, month, year

