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АНОТАЦІЯ 
 

Магістерська кваліфікаційна робота студентки гр. МГ-61  Шимків А.Л.  на 
тему «Максимальний стік річок басейну Західного Бугу в межах України» 

Актуальність теми.  Басейн річки Західного Бугу в Україні 
представлений доволі невеликою частиною території, але водними ресурсами  
р. Західний Буг користується не тільки Україна, а й Республіки Польща і 
Білорусь. Зокрема, головним джерелом питної води м. Варшави є поверхневі 
води р. Західний Буг, а для м. Львова – р. Полтва (притока р. Західний Буг). 
Отже вивчення найбільш багатоводних фаз водного режиму річок Західного 
Бугу (водопілля та паводки) є актуальною задачею для подальших рекомендацій 
стосовно раціонального природокористування на досліджуваній території. 

Метою досліджень є обґрунтування параметрів розрахункової методики 
для визначення максимального стоку для річок басейну Західного Бугу. 

Об’єкт дослідження є басейн Західного Бугу в межах України..  
Методи дослідження. Статистичний аналіз, просторове узагальнення, 

математичне моделювання, регіональні методики. 
Теоретичне та практичне значення. За схемою, викладеною в роботі, 

можливий розрахунок характеристик максимального стоку весняного водопілля 
та дощових паводків в басейні річки Західний Буг.  

На основі щорічних даних про максимальні витрати та шари стоку 
весняного водопілля й дощових паводків виконана статистична обробка та 
досліджені можливі тренди у часових рядах стоку річок басейну Західного Бугу. 

Були дослідженні умови формування  максимального стоку на річках 
басейну Західного Бугу; створена база вихідних даних по максимальному стоку 
річок досліджуваної території та гідрометеорологічних величинам в їх 
басейнах; виконана статистична обробка вихідної інформації; обгрунтування 
регіональних параметрів обраної методики для визначення максимальних 
витрат води. 

Вихідні дані.  
Кількість сторінок – 128 
Кількість рисунків – 31 
Кількість таблиць –26  
Кількість використаної літератури – 19 
Ключові слова: весняне водопілля, дощовий паводок, максимальний стік, 

операторна модель, статистичні параметри, руслова мережа, трансформаційна 
функція. 
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       SUMMARY 
 
Master's qualification work of student  MG-61 Shymkiv A.L. on the theme 

"The Maximum River Runoff of the Western Bug Basin in the territory of Ukraine" 
Actuality of theme. The basin of the Western Bug River in Ukraine is 

represented by a rather small part of the territory, but the water resources of the 
Western Bug River is used not only by Ukraine but also by the Republic of Poland 
and Byelorussia. In particular, the main source of drinking water in the city of 
Warsaw is the surface water of the Western Bug River, and for the city of Lviv - 
Poltva river (the tributary of the Western Bug River). Therefore, the study of the most 
rich-water phases of the water regime of the rivers of the Western Bug (spring and 
rain floods) is an urgent task for further recommendations regarding the rational use 
of nature in the studied territory. 

The purpose of the research is to substantiate the parameters of the calculation 
method for determining the maximum runoff for the rivers of the Western Bug River 
basin. 

The object of research is the basin of the Western Bug within Ukraine. 
Research methods. Statistical analysis, spatial generalization, mathematical 

modeling, regional methods. 
Theoretical and practical significance. According to the scheme outlined in 

the paper, it is possible to calculate the characteristics of the maximum runoff of 
spring water and rain floods in the basin of the Western Bug River. 

On the basis of annual data on maximum discharge and layers of runoff of 
spring water and rain floods, statistical processing was performed and possible trends 
in the time series of the river flows of the basin of the Western Bug River were 
investigated. 

Were studied the conditions for the formation of maximum runoff on the rivers 
of the basin of the Western Bug; a database of baseline data was created for the 
maximum river flow of the studied territory and hydrometeorological values in their 
basins; statistical processing of the initial information is performed; Extension of the 
regional parameters of the chosen method for determining the maximum water 
discharge. 

Output data. 
Number of pages - 128 
Number of drawings - 31 
Number of tables -26 
Number of used literature - 19 
Key words: spring and rain flood, maximum runoff, operator model, statistical 

parameters, channel network, transformation function. 
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          ВСТУП 

 Магістерська робота присвячена розрахункам  максимального стоку річок 

басейну Західного Бугу.  

 Проект ЄС «Підтримка України в апроксимації напрацьованого 

законодавства у сфері навколишнього середовища» стартував у 2015 році. 

Головним напрямком є управління водними та природними ресурсами. 

Директива передбачає визначення зон можливого затоплення при проходженні 

дощових паводків. Враховуючи це, необхідно визначити максимальний стік 

річок, особливо рідкої ймовірності перевищення. 

 Західний Буг - річка в Східній Європі, на території України, Білорусі та 

Польщі. Загальної довжина річки становить 772 км, площа її водозбірного 

басейну - 73 470 км ².   Західний Буг бере початок з Подільської височини в 

межах Західної України.  

Водний режим характеризується досить високим весняним водопіллям. 

Характер водопілля значною мірою  визначає розподіл  стоку протягом року. 

 В холодний період року також спостерігаються паводки дощового або 

змішаного походження.  

За географічним положенням та кліматичним умовам басейн р. Західний 

Буг знаходиться в зоні зливової діяльності. Тут щорічно в тій чи іншій частині 

території спостерігається коротко часові випадення осадків, які є причиною 

формування значних дощових паводків.  

На основі щорічних даних про максимальні витрати та шари стоку 

весняного водопілля й дощових паводків виконана статистична обробка та 

досліджені можливі тренди у часових рядах стоку річок басейну Західного 

Бугу.  

На базі отриманих основних статистичних характеристик визначені 

витрати води та шари стоку рідкої ймовірності перевищення в період 
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проходження паводків та водопіль на річках досліджуваної території та 

проведено їх порівняння. 

 Після аналізу існуючих регіональних та нормативних методик для 

визначення  максимального стоку річок в досліджуваному басейні, в якості 

розрахункової для обох випадків (весняне водопілля та дощові паводки) 

пропонується операторна модель проф. Гопченка Є.Д., в основу якої 

покладено модель руслових ізохрон. 

Отримані результати докладалися автором магістерської роботи на XV 

міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна  2017. Географія»,  Міжнародна Інтернет – конференції 

«Высокие научные цели», (26-30 грудня 2017), І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Науки про землю 

(Гідрометеорологія)» 2017/2018 н.р.,  III Міжнародній науковій конференції 

молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія : актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення» ОДЕКУ, (21-23 березня 2018р.),  

Основні результати кваліфікаційної роботи входять до наукової тематики 

кафедри гідрології суші «Розрахункові характеристики гідрологічного режиму 

річок України» ( 2013-2017 рр., № д.р. 0113U00579, розд. І, п.1.3).  
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1. КОРОТКА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАСЕЙНУ 

ЗАХІДНОГО БУГУ 

 
1.1 Географічне положення, рельєф 
 

Західний Буг - річка в Східній Європі, на території України, Білорусі та 

Польщі. Із загальної довжини річки, що становить 772 км, в межах України 

знаходиться 401 км, площа її водозбірного басейну - 73 470 км ².   

Західний Буг бере початок з Подільської височини в межах Західної 

України. Спочатку він тече в західному напрямку, але незабаром повертає на 

північ. Протікає повз Бреста по східній околиці Люблінської височини і далі по 

Підляшшю, впадаючи у Варшави в Нарив, недалеко від його впадіння у Віслу 

(рис. 1.1) [11]. 

     
Рис. 1.1 – Карта географічного положення річки Західний Буг в межах України 

[11] 
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Територія описуваного району відноситься до зони мішаних та 

широколистяних лісів (рис.1.2). 

 

 
Рис. 1.2. - Карта розташування річки Західний Буг по зонах в межах України [7] 
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Басейн річки Західного Бугу розташований в межах південно-західної 

частини Руської платформи в Карпатських гірських спорудах.    

На платформі велике поширення мають верхньокрейдяні відкладення, що 

залягають під трансгресивними схилами різного віку (від палеозою до нижньої 

крейди) і оголюються в долинах лівих приток Дністра і в долині Західного Бугу. 

Вони представлені сеноманськими глауконітовими пісковиками з мергелястим 

цементом, вапняковими пісковиками, глауконітовими мергелями з 

фосфоритовими жовнами і галькою кременю, вапняками, туринського 

вапняками зі стягненнями кременів, мергелями і вапняками.    

 Верхньокрейдяні відкладення представлені мергелями, аргілітами, 

вапняками і пісковиками пухової свити.        

Третинні відкладення мають найбільше поширення, вони беруть участь у 

будові сучасного рельєфу.          

Річка Західний Буг на північ від м. Белз входить в межі Волинської 

височини - скульптурної височини, сучасний рельєф який відображає в 

пом'якшеному вигляді більш древній рельєф, що сформувався в результаті 

інтенсивних резюмував, що захопили підняту поверхню верхньокрейдяних 

порід і повністю знищили імовірно існував тут покрив теоретичних порід. 

Льодовикові морено-валунні і водно льодовикові піщані і суглинні відкладення 

згладили нерівності стародавнього рельєфу.   

 На північ від Волинської височини долина Західного Бугу протікає в 

межах Поліської низовини, де виділяють наступні рівнини:    

- з малопотужним четвертинним покривом і денудаційним останцями; 

- морені рівнини; 

- морено-зандрові рівнини з потужним четвертинним покривом.  

  Рельєф у досліджуваному регіоні складний і різноманітний. Його 

представляють відмінні за ґенезою височини, западини та низькогір’я, які 

розчленовані річковими долинами [11].       
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  Карст. Карстові явища в гірських та рівнинних ландшафтах описуваної 

території відрізняються або широким розвитком на порівняно великих площах, 

або майже непомітним розміщенням окремих форм в долинної і ерозійної 

мережі.            

Крайня нерівномірність поширення явищ на величезних просторах 

пояснюється рядом причин. До їх числа відноситься насамперед часта 

обмеженість розмірів площ виходів карсту порід на денну поверхню або під 

малопотужний шар пухких покривних відкладень, місцями значне 

розчленування рельєфу на цих виходах, покривних відкладень при малій 

глибині ерозійних вирізів, відносне збільшення кількості нерозчинного осаду в 

пластах і пачках карстуючих карбонатних порід.  

Прибузький район включає верхню частину басейну р. Західного Бугу, 

розташовану в області поширення мело-мергельних відкладень верхньої крейди 

(Сенон). Як і в Поліссі, нерівна, місцями закарстована поверхня крейдяних 

відкладень перекрита пухкими молодими накопиченнями. Нерівномірний 

розвиток тріщинуватості і пов'язаного з нею обводнення підтверджується 

виявленням в придолинному зоні р. Західного Бугу слабо обводнених ділянок 

поряд з сильно обводненими зонами. 

Існування третинного поглинання стоку в днищах річкових долин або 

фільтрації річкових долин або фільтрації річкових вод в тріщинуваті породи 

через водопроникний алювій, одно і підживлення річок тріщини-карстовими 

водами пояснює відмінності в показаннях стоку, отриманих експедицією 

УкрНІГМІ в 1967 р.  Ці дані вказують, що водність Західного Бугу значна в 

верхів'ях (модуль мінімального стоку у Сасові 3,47 л/скм2) і знижена вздовж 

течії річки на північ (модуль мінімального стоку у Кам'янки - Бузької 

зменшується в чотири рази). 
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Забезпеченість приток Західного Бугу підземним живленням  різна; 

найбільша у р. Луги (0,30) - в її долині багато джерел карстових вод, найменша 

у річок Кам'янка та Холоєвки (0,05) [11].    

 

1.2 Ґрунти та рослинність         

    

У  ґрунтово-кліматичному відношенні описувана територія поділяється на 

рівнинну і гірську - Карпатську. До рівнинної території відноситься наступна 

зона:     

1. Західне Полісся у складі Волинського (зниженого) Полісся в межах 

басейнів Західного Бугу, Прип'яті та Малого (піднесеного) Полісся в межах 

басейнів Західного Бугу та Сяну;         

У Західному Поліссі поширені наступні породи: морени алюмосилікатні, 

флювіогляціальне відкладення, алювіальне відкладення, еолові піщані 

відкладення, елювій і делювій крейдяних мергелів, карбонатні  породи. 

Найбільш поширеними є алювіальні породи.     

Ґрунтовий покрив у регіоні різноманітний, що зумовлено приналежністю 

досліджуваної території до різних фізико-географічних зон. Тут зустрічаються 

майже всі типи ґрунтів, які властиві для широколистяної зони. У рівнинних лісо 

лучних ландшафтах переважають дерново-підзолисті, дернові та болотні 

ґрунти.  

Рослинність. Один з основних факторів, від яких залежить гідрологічний 

режим території, наряду з кліматичними, ґрунтові – геологічними та 

геоморфологічними є рослинність. Рослинність кількісно і якісно  

перерозподіляє опади та сильно змінює гідрологічний режим території. Вона 

переводе поверхневий стік в ґрунтовий, затримує частину опадів на своїй 

поверхні, витрачає вологу на транспірацію і т. п.      
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Ліса, луки, степи та болота, а також посіви різних культур надають різний 

вплив на хід гідрологічних культур.        

Географічне положення, ґрунтово-кліматичні умови, висотний розподіл 

досліджуваної території сприяли формуванню багатого та різноманітного 

рослинного покриву. Для території характерні такі типи рослинності – лісовий, 

лучний, степовий, болотний та водний [11]. 

 

1.3 Скорочена кліматична характеристика  

    

Регіон досліджень розташований у зоні впливу континентальних і 

атлантичних повітряних мас помірних широт і характеризується Атлантико - 

континентальним кліматом, що має перехідний характер: від помірно теплого 

вологого Західно-Європейського до континентального Східно-Європейського. 

Характерними його рисами є значна кількість опадів (більше 550 мм за рік), 

помірні річні амплітуди температур повітря, що не перевищують 24°, м’яка 

зима (середня температура – 3,5о-5°) з частими відлигами і нестійким сніговим 

покривом, помірно - тепле літо з достатньою кількістю опадів під час 

вегетаційного періоду, без стійких посух і суховіїв.  

Замерзає Західний Буг в самім кінці грудня, а викривається тільки в 

середині березня.  

Термічний режим залежить від радіаційних факторів та властивостей 

повітряних потоків, які надходять  на дану територію; особисту роль відіграють 

підстильна поверхня, рослинність та сніговий покрив.  

 В холодний період року значну роль відіграють циркуляційні процеси. В 

результаті циркуляції відбувається часта зміна повітряних мас, внаслідок чого 

температура холодного сезону відрізняється більшою нестійкістю.   

 В літній період циклонна діяльність затухає, температура становиться 

більш стійка. Головну роль грає місцева трансформація повітряних мас.  
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 Опади. Одним з найважливіших елементів формування гідрологічного 

режиму є опади. На даній території кількість опадів зменшується с західа та 

північно-західна на схід та південно-східну.  

Найбільша глибина промерзання ґрунтів спостерігається на пості 

Володимир – Волинський – 91 см.  

Сніговий покрив. Живлення річок змішане: снігове та дощове. Весняне 

водопілля формується за рахунок танення снігу. Тому при визначенні весняного 

стоку використовуються характеристики снігового покриву, переважно до 

началу сніготанення.  

Сніговий покрив із-за частих відлиг нестійкий.  Для визначення весняного 

стоку рік важливими характеристиками снігового покриву перед началом 

весняного сніготанення є: висота, щільність та максимальні запаси води  в 

сніговому покривію Висота снігового покриву розподіляється нерівномірно.  

На даній території період сніготанення складає 25-30 днів [11].  

   

1.4  Гідрологічна вивченість річки Західний Буг 

 

Природні умови і в першу чергу клімат, рельєф, геологічна будова і 

гідрологічні особливості зумовили основні риси гідрологічної сеті на території 

Західної України і Польщі. Західний Буг - є однією з найбільш великих річок. 

За умовами живлення відповідно з кліматичними особливостями 

розрізняють три основні групи річок: річки височин з високою весняною 

повінню і серією літніх дощових паводків; рівнинні степові річки, що 

характеризуються високою хвилею весняного водопілля і невеликим стоком в 

іншу частину року. 

Великих природних озер мало; зосереджені вони головним чином у 

межиріччі Західного Бугу. Значне поширення мають штучні озера - 

водосховища та ставка.          
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В табл.1.1 представлені гідрографічні дані по території басейну Західного 

Бугу, а на рис.1.3 - розташування гідрологічних постів в басейні річки Західний 

Буг [11]. 

 

 

  
 

 

Рис. 1.3 – Карта - схема розташування постів басейну р. Західного Бугу 
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Таблиця 1.1 – Гідрографічна характеристика території Західного Бугу 

 

№ 
п/п Річка-пост F, 

км ² 
n, 

років 
Нср, 
м 

fоз,  
% 

f заб, 
% 

fлес, 
% 

fросл., 
% 

ϕ, 
п.ш. 

1 р. Вишня - с.Твіржа 562 56 260 1 5 5 30 49,74 

2 р. Західний Буг - смт 
Сасів 107 60 330 1 10 6 40 49,86 

3 р. Західний Буг - м. 
Кам’янка-Бузька 2350 64 - 1 9 15 40 49,89 

4 р. Західний Буг - с. 
Литовеж 6740 31 - - - - - - 

5 р. Західний Буг - м. 
Сокаль 6250 31 - 1 6 12  50,10 

6 р. Полтва - с. Полтва 725 23 - <1 8 25  50,00 

7 р. Полтава - м. Буськ 1440 65 260 1 8 12 40 49,84 

8 руч. Кам’янка - 
Кам’янка-Бузька 141 16 240 1 9 10 35 50,03 

9 р. Рата -м. Волиця 1140 55 - 1 8 17 40 50,13 

10 р. Рата - м. Межеріччя 1740 55 240 1 8 21 40 50,10 

11 р. Свиня – м. (Жовка) 
Нестеров 98,6 57 270 1 3 9 40 50,04 

12 р. Желдець - с. Лугове 246 34 220 1 14 22 35 50,13 

13 р. Солокія –  
м. Червоноград 931 47 240 <1 10 11 50 50,41 

14 р. Луга - м. Володимир 
Волинський 1270 45 22 1 7 10 70 50,68 
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2. РЕГІОНАЛЬНІ ТА НОРМАТИВНІ МЕТОДИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ НЕВИВЧЕНИХ РІЧОК В  БАСЕЙНІ 

ЗАХІДНОГО БУГУ 

 

2.1 Розрахунок максимальної витрати для невивчених річок  (метод  

А.А. Соколова) 

 

При відсутності натурних спостережень над щорічними максимальними 

витратами води на річках і водотоках розрахункові значення максимумів 

зазвичай визначаються за формулами, параметри яких повинні відображати 

загальні і приватні особливості формування повеневого стоку на річках 

розглянутого району.  

Для даної мети можуть бути використані загальні та зональні формули, 

відомі з опублікованої літератури. Більшість цих формул виходять з однакових 

теоретичних передумов і відрізняються між собою головним чином формою, в 

залежності від схематизації вихідної моделі формування максимального стоку. 

Але, незважаючи на загальні теоретичні основи, як це було показано В. І. 

Мокляк в 1958 р, ці формули не рівнозначні, так як їх параметри виведені в 

різний час за спостереженнями різної тривалості і часто не включають роки з 

високими повенями, характеристики яких справляють істотний вплив на 

числові значення параметрів формул. З огляду на ці міркування, доцільно 

рекомендувати до використання розрахункові залежності останніх років [10]. 

У 1966 р Держбудом СРСР опубліковані "Указания по определению 

расчетных максимальных расходов талых вод при отсутствии 

гидрометеорологических  наблюдений  (СН 356-66) ", матеріали до яких були 

підготовлені Державним гідрологічним інститутом під керівництвом А.А. 

Соколова. В "Указаниях" рекомендується розрахункова схема у вигляді: 
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               ,  ,                                            (2.1) 

де  – розрахункова миттєва максимальна витрата талих вод, ймовірності 

перевищення котрого Р%,  в м3/сек; 

        - модуль максимальної витрати води  в м3/сек *км2 ;  

      - розрахунковий шар сумарного стоку повені той самої ймовірності 

перевищення Р%, що і шукана максимальна витрата води , мм; 

       F – площа водозбору до останнього створу,  в км2 ; 

         - коефіцієнт дружності повені на  елементарних (малих) басейнах 

(при F та  = 1); 

        n – показник степені, який характеризує редукцію (зменшення) коефіцієнта 

дружності повені  в залежності від площі водозбору. Значення параметрів n та 

k0 в залежності від природної зони (району) та категорії рельєфу, визначається 

по таблиці (табл. 3, стор. 10, [11]).  

        - коефіцієнт, який враховує зниження максимальної витрати води річок, 

за регульованих озерами ( ) та водосховищами  ( ); 

        - коефіцієнт, який враховує зниження максимальної витрати води в  

заліснених і заболочених басейнах. Параметр  розраховується за формулою 

      
       ),                        (2.2) 

 

де   - ступінь залісеності басейну, %;  

      - ступінь заболоченності, %.  

 Параметри формули (2.1) розраховані по великому фактичному матеріалу, 

який охоплює майже всю територію колишнього Радянського Союзу.  

 В цілому, враховуючи те, що структура формули (2.1) в умовах її 

використання для гірських річок, відрізняючись водо запасами та відачей навіть 

на невеликих територіях, потребує в значному коректуванні,  а параметри цієї 
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формули можуть бути отримані лише в результаті спеціальних 

опрацьовуваннях, слід  вважати можливим рекомендувати формулу (2.1) тільки 

для перевірочних розрахунків  [11]. 

  В табл. 2.1 наведені результати розрахунків максимальних витрат води 

для невивчених річок весняного водопілля за формулою А.А. Соколова.  На 

рис.2.1 представлено порівняння максимальної витрати Q1% розрахованої за 

статистикою 2010 з максимальними витратами  Q1% розрахованими за 

формулою А.А. Соколова. 

 

Таблиця 2.1 – Розрахунок максимальних витрат води весняного водопілля 1 % 

ймовірності перевищення за формулою А.А. Соколова 

№ 
п/п Річка - пост 

F, 
км² 

fліс, 
 %о 

fбол 

%о 
hpoз, 

%    
Q1%, 

м³/с 
Qp 1%, 

м³/с 
1 р. Вишня – с. Твіржа 562 5 5 24,8 1,0 0,81 0,010 121,2 95,99 

2 р. Західний Буг –  
смт. Сасів 107 6 10 34,4 0,9 0,71 0,010 19,0 10,61 

3 р. Західний Буг – 
Кам’янка - Бузька 2350 15 9 33,8 0,9 0,66 0,010 222,0 126,50 

4 р. Західний Буг - 
Литовеж 6740 13 8 25,9 1,0 0,69 0,010 337,7 268,79 

5 р. Західний Буг –  
м. Сокаль 6250 12 6 52,9 1,0 0,73 0,010 535,4 542,73 

6 р. Полтва – м. Полтва 725 25 8 32,8 0,9 0,61 0,008 73,6 34,26 
7 р. Полтва - м. Бузьк 1440 12 8 29,8 0,9 0,70 0,010 123,6 78,15 

8 струм. Кам’янка – м. 
Кам’янка-Бузька 141 10 9 51,4 1,0 0,70 0,006 23,5 13,02 

9 р. Рата -   с. Волиця 1140 17 8 38,7 1,0 0,66 0,010 176,5 88,17 
10 р. Рата - с.Межиріччя 1740 21 8 32,7 1,0 0,64 0,010 244,9 101,85 

11 р. Свиня – м. Жовка 
(Нестеров) 98,6 9 3 35,3 1,0 0,81 0,010 19,5 12,82 

12 р. Желдець - Лугове 246 22 14 47,8 1,0 0,56 0,010 47,4 26,01 

13 р. Солокія - м. 
Червоноград 931 11 10 41,3 1,0 0,67 0,010 90,8 81,10 

14 
р. Луга - м. 
Володимир-
Волинський 

1270 10 7 37,0 1,0 0,73 0,010 109,7 101,28 
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Рис. 2.1. – Порівняння максимальної витрати води Qр 1% розрахованої за 

формулою А.А. Соколова (вісь ординат) та за розрахунком статистичної 

обробки станом на 2010 р. 

 

Згідно з рис. 2.1 видно, що максимальні витрати води, які розраховані за 

формулою А.А. Соколова дають на 19% занижені результати порівняно з 

максимальними витратами, які обчислені за статистикою 2010 р.   

 Розрахунки показали, що в цілому, отримані добрі результати  

розрахунків за формулою (2.1), та її можна використовувати в випадках 

конкретного проектування.    

Однак,  згідно з табл. (2.1) можливі також і розходження між витратами, 

які розраховані по формулі А.А. Соколова і розрахованими за статистикою 

2010р. до 100 – 150 м3/с, що є небажаним.   
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 2.2. Розрахунок максимальної витрати води для вивченої частини 

території (формула  граничної інтенсивності) 

 

 Для досліджуваної частини території пропонується в якості основної так 

звана формула граничної інтенсивності: 
       

                                                       (2.3)  

 

 де  - максимальна термінова витрата (м3/сек), ймовірності перевищення Р%; 

     0,28 – коефіцієнт розмірності; 

       - максимальна інтенсивність водовіддачі (мм/час), 1% ймовірності 

перевищення; 

       – коефіцієнт редукції модуля максимальної витрати; 

      F – площа водозбору ,   км2 ; 

      коефіцієнт обліку впливу залісеності, заболоченності, неодночасність 

віддачі стоку з басейну; 

       – коефіцієнт обліку впливу системи водосховищ; 

     λ – коефіцієнт ймовірності перевищення максимальних витрат води [11]. 

 Вперше формула (2.3) була опублікована в 1962 р в «Керівництві по 

гідрологічним розрахункам  для річок України» (на укр. мові), потім в 1967 р в 

монографії «Ресурси поверхневих вод СРСР», т. 6 (Україна і Молдавія), вип. З 

(басейн Сіверського Дінця і річки Приазов’я) і в тому ж році в Працях 

УкрНІГМІ, вип. 73. Поступово параметри формули уточнювалися і зараз є 

можливість використовувати колишні рекомендації з незначними змінами в 

зв'язку з визначенням максимальних витрат 1% - вої ймовірності перевищення 

по новим вихідним матеріалам та більш детальним урахуванням умов 

формування стоку. 
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Формула (2.3) порівнянні з розрахунковою схемою (2.1) має ті переваги, 

які враховують всі основні фактори формування максимальних витрат: 

гідрометеорологічні (максимальна інтенсивність водовіддачі, її тривалість, 

неодночасність сніготанення на значних водозборах та ін. ),  гідрографічні 

(площа водозбору, довжина річки, швидкість і час добігання), грунтово - 

ботанічні (залісенність і заболоченість водозбору, характер ґрунтів на малих 

басейнах) і вплив господарської діяльності людини (регулююча роль 

водосховищ, розташованих в басейні) [11]. 

Прийняті позначення параметрів та способи їх визначення наступні. 

1. Максимальна витрата  відповідає ймовірності перевищення Р % і 

залежить від коефіцієнта λ; при λ = 1 формула (4.3) визначає максимальну 

витрату основної 1% - вої ймовірності перевищення. 

2. Максимальну годинну інтенсивність водовіддачі  для основної 1% 

ймовірності перевищення рекомендується приймати в відповідності з 

вказівками за таблицею (табл. 87, стор. 317, [11]). 

 3. Коефіцієнт редукції модуля максимальної витрати  визначається в 

залежності від величини τ та відношення , , де τ – тривалість добігання 

стоку,  – тривалість водовіддачі в добах. 

 У випадку, коли > ), коефіцієнт  визначається по форму    

      

                                                                       (2.4) 

 

або приймається по таблиці (табл. 88, стор. 318, [11]).  

 Якщо співвідношення , але τ >1 діб,  підраховується по формулі   

 

                         (2.5) 
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або приймається по таблиці (табл. 89, стор. 318, [11]).  

 І, нарешті, коли час добігання τ < 1 діб,  коефіцієнт редукції слід 

визначати по формулі 

 

                      (2.6) 

 

або приймається по таблиці (табл. 90, стор. 319, [11]).  

 Для вельми малих водотоків з τ ≤ 0,04 діб (тобто менше часу)   

 4. Тривалість добігання хвилі повені τ знаходиться як частка від ділення 

водотоку L км, виміряної по найбільш довгому притоку від витоку річки ( а для 

малих річок  с τ ≤ 1 діб - від вододільній лінії), на швидкість добігання V 

км/добу 

                    (2.7) 

 

 Швидкість добігання хвилі повені в свою чергу визначається по формулі 

 

     ,               (2.8) 

 

де а – коефіцієнт форми русла та шорсткості його дна та стінок приймається за 

таблицею (табл. 91, стор. 319, [11]); 

    Н – висота падіння річки  від витоку до розрахункового створу, а для малих 

річок (с τ < 1діб) - від вододілу до розрахункового створу, м.  
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 5. Тривалість водовіддачі від сніготанення (схилового припливу)  

визначається по карті ізоліній (рис. 2.2); для річки Західний Буг рекомендується 

приймати постійне значення  = 5 добам.  

          
        

        Рис. 2.2 – Ізолінії тривалості водовіддачі стоку (в добах) [11] 

 

 6. Коефіцієнт обліку впливу залісеності, заболоченості та неодночасності 

сніготанення в окремих частинах басейну визначається по формулі  

   

              .                (2.9) 
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 В свою чергу коефіцієнт m, яким враховується підвищений час 

водовіддачі  за рахунок впливу залісеності та заболоченості , встановлюється 

по формулі 

                 (2.10) 

 

де - площа в басейні, покрита лісом , км2; 

    – площа під болотами, км2; 

   – коефіцієнт, який враховує склад лісних насаджень; для листяних лісів 

=0,7; для змішаних  =1,0. 

 При обчисленні максимальних витрат дуже малих річок (τ ≤ 0,1діб), в 

басейнах яких залісенність практично не впливає на зниження максимальних 

витрат води, слід приймати =0.  В межах зміни 0,1< τ < 0,25 коефіцієнт  

визначається по інтерполяційної формулі  

    

                                 (2.11) 

 

 7.  Тривалість неодночасності віддачі стоку від сніготанення знаходиться 

по залежності   

             (2.12) 

 

де Тн – умовний час початку віддачі  стоку біля витоку річки; 

     Тс - то ж у низового (розрахункового) створу. 

 Данні Тн та Тс встановлюються по картограмі (рис. 64, стор.321,  [11]).  

 8. Коефіцієнт обліку зарегулювання (зниження) максимальної витрати 

водосховищем в басейні визначається за формулою 
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  ,                                (2.13) 

 

де - регулюючий об'єм водосховища, створ греблі якого замикає водозбірну 

площу  ; 

     – стік з водозбірної площі  

      – показник степені, приймається для весняних повеней рівним 0,75. 

 9. Коефіцієнти ймовірності перевищення максимальних витрат води λ 

приймаються по таблиці (табл. 92, стор. 321, [11]), в якій приведені осереднені 

значення перехідних  коефіцієнтів[11].  

 Визначивши зазначеним вище шляхом параметри формули (2.3) 

розраховуємо максимальні витрати води  1 % - вої ймовірності перевищення (Р 

= 1%)  при λ = 1,0.  

 Пропонована формула граничної інтенсивності для визначення 

максимальних витрат талих вод в випадку відсутності спостережень була 

перевірена по даним статистично оброблених натурних спостережень. В основу 

перевірки прийняті витрати 1 % - вої ймовірності перевищення , які розраховані 

за статистикою 2010 р. Збіжність витрат, розрахованих за формулою (2.3) 

досить добра.  

 Однак, коефіцієнти регулювання стоку встановлювалися певною мірою 

суб'єктивно (через відсутність фактичних даних), і тому деякі витрати є 

наближеними.  

 Слід вважати умовними коефіцієнти басейнового зарегулювання стоку , 

прийняті для врахування впливу закарстованості басейну річки Західний Буг. 

Поки не розроблені конкретні числові показники поглинання карсту порід, 

коефіцієнти   повинні призначатися, погодившись з даними, наведеними в 

табл. (2.2).  
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 Коефіцієнт обліку регулюючого впливу водосховищ доцільно вводити 

тільки в випадках значного регулювання весняного стоку, зазвичай ж він 

приймається рівним одиниці [11]. 

 В табл.2.2  наведені результати розрахунків максимальних витрат води 

весняного водопілля за формулою граничної інтенсивності.  

 На рис.2.3 представлено порівняння максимальної витрати Q1% 

розрахованої за статистикою 2010 з максимальними витратами  Q1%  

розрахованими за формулою граничної інтенсивності. 

 

 
 

Рис.2.3 – Порівняння  максимальної витрати води Qр1%  весняного водопілля, 

розрахованої за формулою граничної інтенсивності з максимальними витратами 

води Q1%  розрахованої за статистикою 2010 р. 

 

 Згідно з рис. 2.3 видно, що максимальні витрати води, які розраховані за 

формулою граничної інтенсивності дають на 7.3 % більші результати порівняно 

з максимальними витратами, які обчислені за статистикою 2010 р.   
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Таблиця 2.2-Результати розрахунків максимальних витрат води весняного водопілля за формулою граничної інтенсивності

№ 
п/п Річка - пост L, км F, км² fліс, 

%о 
fбол, 

%о 
Н, м 

V, 

км/добу 

τ, 

доба 

tс, 

доба  
am, 

мм/год ρ r Q1%, 
м³/с 

Qр1%, 
м³/с 

1 р. Вишня –с. Твіржа 54 562 5 5 97 23 2,3 5 0,180 5 0,92 0,9 121,2 117,3 

2 р. Західний Буг –  
смт. Сасів 

16 107 6 10 73 21 0,67 5 0,338 5 0,88 0,6 19,0 26,7 

3 р. Західний Буг – 
Кам’янка - Бузька 

84 2350 15 9 134 26 3,25 5 0,148 5 0,88 0,6 222,0 257,1 

5 р. Західний Буг –  
м. Сокаль 

140 6250 12 6 148 27 5,30 5 0,114 5 0,92 0,6 337,7 350,2 

6 р. Полтва – м. 
Полтва 

40 725 25 8 49 18 2,19 5 0,219 5 0,89 0,5 535,4 550,6 

7 р. Полтва - м. Бузьк 59 1440 12 8 55 19 3,14 5 0,156 5 0,91 0,5 73,6 98,9 

8 струм. Кам’янка – м. 
Кам’янка-Бузька 

37 141 10 9 53 19 1,97 5 0,196 5 0,87 0,6 123,6 143,1 

9 р. Рата -  с. Волиця 57 1140 17 8 140 26 2,19 5 0,186 5 0,89 0,9 23,5 20,2 

10 р. Рата - 
с.Межиріччя 

76 1740 21 8 150 27 2,86 5 0,162 5 0,84 0,8 176,5 237,8 

11 р. Свиня – м. Жовка 
(Нестеров) 

16 98,6 9 3 130 26 0,64 5 0,356 5 0,90 0,5 244,9 265,2 

12 р. Желдець - Лугове 40 246 22 14 70 21 1,94 5 0,196 5 0,81 0,5 19,5 22,1 

14 
р. Луга - м. 
Володимир-
Волинський 

64 1270 10 7 37 17 3,84 5 0,138 5 0,91 0,5 47,4 27,3 

29 
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 2.3 Модель П.Ф. Вишневського 

 

 Структура розрахункової формули, рекомендованої для розрахунку 

максимальної витрати дощових паводків, розроблена  П.Ф. Вишневським в 

1960-1962 рр. та опублікована в 1964 р. в монографії «Зливи та зливовий стік на 

Україні». Розрахункова формула має вигляд:  

 

                        ,                     (2.14) 

 

 де 1,67 ‒ число для переходу від інтенсивності водовіддачі в мм/10 хв, до 

величини максимальної витрати в м3/сек; 

       F ‒ площа водозбору в км2;  

       hm ‒ максимальна зливова водовіддача в мм /10 мин; 

      ‒ коефіцієнт редукції модуля максимального зливового стоку;  

       n ‒ коефіцієнт, що враховує вплив лісистості і заболоченості водозбору на 

максимальну витрату;  

       r ‒ коефіцієнт, що враховує вплив штучної зарегульованості максимальної 

витрати ставками і водосховищами;  

       r₁ ‒ коефіцієнт врахування природного зарегулювання максимальної 

витрати широкими заболоченими заплавами; 

       k₁ ‒ коефіцієнт, що враховує нерівномірність зрошення зливовою хмарою 

всієї розрахункової водозбірної площі; 

       λ₁ ‒ перехідний коефіцієнт від вихідної основної забезпеченості до заданої 

розрахункової [1]. 

 З формули (2.14) видно, що основними її параметрами є: F - площа 

водозборів в км2, hm - максимальна водовіддача зливового стоку (в мм) за 
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прийнятий розрахунковий інтервал часу 10 хв і  - коефіцієнт редукції. Інші 

параметри (n, r, r₁, k₁ ,λ₁) є поправочними коефіцієнтами до витрати, які 

вводяться в розрахунок тільки тоді, коли водозбір залісений, заболочений, за 

регульований ставками, водосховищами і широкої заплавою, а також коли 

потрібно визначити витрати різної забезпеченості. 

 Для практичного застосування формули (2.14) при гідрологічних та 

водогосподарських розрахунках всі її параметри повинні бути представлені 

певними числовими характеристиками, розрахунковими залежностями або 

картами ізоліній. У згаданій вище роботі П. Ф. Вишневського наводяться всі 

нормативи по визначенню розрахункових параметрів. Пізніше були додатково 

досліджені, уточнені і перевірені основні параметри формули - максимальна 

водовіддача і коефіцієнт редукції. 

 При наявності даних про величини максимальних витрат заданої 

розрахункової забезпеченості максимальну водовіддачу дощового стоку можна 

отримати шляхом зворотних обчислень з формули (4.14) при відомих величинах 

всіх інших параметрів за висловом 

 

          .              (2.15) 

 

 Максимальні витрати 1% - вої забезпеченості для обчислення величини hm 

прийняті на підставі статистичної обробки щорічних величин максимальних 

витрат по побудованим кривим забезпеченості. 

 Для обчислення величин максимальної водовіддачі ( ) за виразом (2.14) 

необхідно визначити для кожного водозбору значення параметрів , n, r, r₁ та 

k₁ . 

 Коефіцієнт редукції  модуля максимального зливового стоку 

(безрозмірна величина) визначається в залежності від співвідношення 
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                                          (2.16) 

 

де τ - тривалість добігання зливового паводку в годинах;  

     - тривалість водовіддачі максимального зливового стоку в годинах. 

 Тривалість добігання паводку в годинах визначається за формулою 

 

                                       (2.17) 

 

де  - довжина водотоку по найбільш довгому притоку з урахуванням 

вододільного схилу;  

      V - швидкість добігання піку паводка по довжині річки в км/год, 

обчислюється за формулою 

 

     ,            (2.18) 

 

де І - середньозважений ухил водотоку,‰; 

  - максимальна витрата, м3/сек. 

 Визначивши , коефіцієнт редукції розраховують за формулою в 

залежності від величини співвідношення : 

 

    при < 1              (2.19) 

 

    при > 1                              (2.20) 
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  Коефіцієнт , який враховує вплив лісистості та заболоченості 

водозбору, розраховується за формулою 

   

      ,             (2.21) 

 

де  τ – тривалість добігання , вичислена за формулою (2.17); 

      прийнята розрахункова тривалість водовіддачі максимального 

липневого стоку, яка для рівнинних річок дорівнює 2 години та 3 години для 

гірських річок Карпат; 

 

                              (2.22) 

 

де - площа в басейні, покрита лісом , км2; 

    – площа під болотами, км2; 

   – коефіцієнт, який враховує склад лісних насаджень: для листяних порід  

=0,7;  для хвойних  =1,0. 

 Коефіцієнт r для обліку регулюючого впливу ставків і водосховищ 

обчислюється за наближеною залежності типу відомої формули Д. І. Кочеріна 

  

     ,            (2.23) 

 

де Ω – сумарна площа дзеркала ставків в даному розрахунковому водозборі, га;      

    Нс – висота, яка регулює шар води в ставках, м;  

    А - максимальний шар зливового стоку на площі водозбору , мм. 

 Для обчислення коефіцієнта зарегулювання можна також рекомендувати 

наближену  залежність Г. А. Алексєєва - В. М. Мокляка. 
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 Коефіцієнт r₁, що враховує вплив природного зарегулювання широкими 

заплавами (у тому числі і заболоченості) на величину максимальної витрати, 

розраховується по емпіричної формулі 

 

                    (2.24) 

 

де  1 - відношення площі широкої заплави (в тому числі і заболоченій) до 

площі розрахункового водозбору, в процентах. 

 Коефіцієнт, що враховує неодночасність і неповноту зрошення зливової 

хмарою всій площі розрахункового водозбору, розраховується за такою 

емпіричною залежністю: 

 

                  (2.25) 

 

 Для річок басейну Західного Бугу коефіцієнт  для різних розмірів 

водозборів приймається рівним 1,0. 

 Розрахував для кожного водозбору величини розрахункових параметрів, 

які входять до формули (2.14), та знаючи величини витрат 1 % ймовірності 

перевищення, максимальну водовіддачу зливового стоку в мм/10 хв можна 

розрахувати за формулою (2.15).  

 Для узагальнення максимальної водовіддачі по території отримані 

величини були нанесені в центри водозборів на карту річкової мережі і в 

результаті їх генералізації з досліджуваної території побудована карта ізоліній 

(рис. 2.4).  

 Згідно с рис. 2.4, максимальна водовіддача для басейну річки Західного 

Бугу дорівнює 5,0  мм/10 хв. 
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Рис. 2.4 – Ізолінії максимальної водовіддачі дощового стоку 1 % забезпечення (в 

мм/10хв) [11] 

 

 Наявність побудованої карти ізоліній максимальної водовіддачі і 

залежностей для визначення всіх інших параметрів формули (2.14) дає 

можливість обчислити максимальні витрати для будь-якого водотоку в басейні 

р. Західного Бугу.  Формула (2.14) може бути застосована для розрахунків як з 

дуже малих водозборів в десяті  частки квадратного кілометра, так і з більших 

водозборів площею 12 000-15 000 км2. 

 Обчислення максимальних витрат за формулою (2.14) для кожного 

конкретного водозбору виконується в наступному порядку. 
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 1. Визначаються основні гідрографічні характеристики водозбору і 

водотоку (площа водозбору, довжина і ухил водотоку). Площа водозбору річки, 

струмка, балки (F, км2) визначається шляхом вимірів по картах по можливості 

найбільшого масштабу. При наявності на водозборі замкнутих, безстічних 

ділянок в виді подів, низин, які не приймають участь у формуванні 

максимальної витрати, вони виключаються із загальної площі. Довжина річки 

(L, км) береться з відповідних літературних джерел або вимірюється 

безпосередньо по великомасштабних картах: для рівнинних районів від 

позначки вододілу з урахуванням пріводорздільного схилу до відповідного 

розрахункового створу по найбільш довгому притоку; для гірських районів у 

випадках, коли водо роздільна лінія на близькій відстані від витоку, але 

розміщена високо на гірському хребті (крута стрімчаста скеля і ін.), - від 

позначки витоку до створу, в інших випадках  аналогічно рівнинним районам. 

Похил річки (І, ‰) приймається середньозважений. 

 2. Визначаються місцеві характеристики водозбору: лісистість, 

заболоченість, зарегульованість ставками і водосховищами, наявність широкої 

(в тому числі і заболоченій) заплави. 

 3. Основний розрахунковий параметр формули - максимальна 

Водовіддача hm  мм / 10 хв - знімається з карти ізоліній (рис. 2.4). Величина hm 

для невеликих водозборів приймається по центру тяжкості водозбору, а для 

великих водозборів (які перетинаються декількома ізолініями з різними 

градієнтами величини) визначається як середньозважена величина. Величина 

максимальної водовіддачі (hm) може бути визначена також за даними річки-

аналога, де відомі величина Q1%, і всі інші параметри, що входять в формулу 

(2.14). 

 4. Величина коефіцієнта редукції ( ) визначається для річок рівнинних 

районів за формулами (2.19) і (2.20), або вибирається з таблиці (табл. 102, 
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стор.168 [1]) в залежності від величини . Для цього попередньо 

обчислюється величина τ за формулою (3.4). Величина швидкості добігання, що 

входить в формулу (2.18), приймається в першому наближенні по річці-аналогу, 

який легко підібрати на підставі наведених даних про дощових максимумах і 

характеристиках водозборів, в першу чергу по величинам про ухили і площі 

водозбору (табл. 106, стор. - 169, [1]). Величина tс приймається постійною і 

рівною 2 год. 

 5. Коефіцієнт n, який враховує вплив залісеності і заболоченості, 

обчислюється за формулою (2.22). 

 6. Коефіцієнт r, що враховує вплив зарегулювання ставками і 

водосховищами на величину максимальної витрати, можна визначити за 

формулами (2.10) 

 7. Коефіцієнт r1, який враховує природню трансформацію широкої 

заболоченою заплавою, обчислюється за формулою (2.24) або знаходиться за 

розрахунковою таблицею (табл. 103, стор. - 168 , [1]). 

 8. Коефіцієнт k1, який враховує неповноту зрошення хмарою водозбору в 

залежності від місця розташування розрахункового створу, приймається рівним 

1,0 або обчислюється за формулою (2.25). 

 9. Коефіцієнт забезпеченості λ приймається по таблиці (табл. 107, стор. - 

170, [1]). В зв'язку з тим, що структура формули (2.14) така, що для обчислення 

максимальної витрати необхідно наперед знати швидкість добігання, яка 

обчислюється за формулою (2.5), куди входить величина Qm, що підлягає 

обчисленню, то спочатку рекомендується швидкість добігання прийняти по 

річці-аналогу (на підставі даних табл. 106, стор. - 168, [1]).). Обчислення 

максимальної витрати за формулою (2.1) необхідно виконати двічі: один раз при 

скорості, прийнятої по річці-аналогу, другий раз - при швидкості, обчисленої за 

формулою (2.18) для розрахункового створу за відомою вже величині 
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максимальної витрати. Якщо обчислені величини максимальних витрат 

відрізняються між собою мало (на 5-7%), то розрахунок вважається закінченим і 

друге обчислення приймається за кінцевий результат. Якщо обчислені величини 

максимальних витрат відрізняються більш ніж на 5 - 7%, то необхідно провести 

треті обчислення. Результат третього обчислення не повинен сильно 

відрізнятися від другого, і його слід прийняти за кінцевий результат. 

 В табл.2.3 наведені результати розрахунків максимальних витрат води 

дощового паводку за формулою П.Ф. Вишневського.   

 На рис.2.5 представлено порівняння  максимальної витрати Q1% 

розрахованої за статистикою 2010 та максимальної витрати  Qр1%  розрахованої 

за формулою П.Ф. Вишневського. 

 

 
  

Рисунок 2.5 – Порівняння  максимальної витрати води Qр 1%  дощових паводків 

розрахованої за формулою П.Ф. Вишневського (вісь ординат) з максимальними 

витратами води Q1%  розрахованої за статистикою 2010 р. 
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Таблиця 2.3 - Максимальні  витрати (Qp1%) дощових паводків, обчислені за формулою  П.Ф. Вишневського 

 

№ 

п/

п 

Річка - пост 
F, 

км² 

hm, 

мм

/10

хв 

L, 
км 

І, 

‰ 

V, 

км/до

бу 

τ, 
год. 

tc, 
год 

 

 

 n r r1 k1 λ 
Q1%, 

м³/с 

Qp1%

м³/с 

1 р. Вишня –с. Твіржа 562 5,0 54 1,2 50,1 25,9 2,0 28,2 0,044 0,99 - 0,75 1,0 1,0 114,7 175 

2 р. Західний Буг –  
смт. Сасів 

107 5,0 16 3,6 55,6 6,9 2,0 9,1 0,138 0,97 - 0,75 1,0 1,0 32,9 72 

3 р. Західний Буг – 
Кам’янка - Бузька 

2350 5,0 84 1,0 53,2 37,9 2,0 38,8 0,031 0,99 - 0,75 1,0 1,0 227,3 350 

5 р. Західний Буг –  
м. Сокаль 

6250 5,0 140 0,5 56,5 59,5 2,0 62,2 0,020 0,98 - 0,75 1,0 1,0 369,8 680 

6 р. Полтва – м. 
Полтва 

725 5,0 40 0,8 67 14,3 2,0 26,7 0,075 0,97 - 0,80 1,0 1,0 81,3 250 

7 р. Полтва - м. Бузьк 1440 5,0 59 0,6 43,8 32,3 2,0 37,3 0,036 0,99 - 0,75 1,0 1,0 110,6 260 

9 р. Рата -  с. Волиця 1140 5,0 57 1,4 58 23,6 2,0 26,3 0,048 0,99 - 0,8 1,0 1,0 96,6 290 

10 р. Рата - 
с.Межиріччя 

1740 5,0 76 1,1 56,9 32,1 2,0 33,8 0,036 0,99 - 0,86 1,0 1,0 168,8 326 

11 р. Свиня – м. Жовка 
(Нестеров) 

98,6 5,0 16 4,8 66 5,8 2,0 7,4 0,158 0,98 - 0,85 1,0 1,0 16,9 80 

12 р. Желдець – м. 
Лугове 

246 5,0 40 0,8 35,5 27,0 2,0 22,9 0,042 0,97 - 0,75 1,0 1,0 42,9 82 
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 2.4 Редукційна модель (рекомендована нормативними документами 

СНіП 2.01.14-83) 

 

 У 1972 р видані нормативні «Вказівки щодо визначення розрахункових 

гідрологічних характеристик» (СН 435-72). Максимальні витрати дощових 

паводків при відсутності або недостатності гідрометричних спостережень 

рекомендується визначати в залежності від площі водозбору за формулою 

граничної інтенсивності стоку або емпіричної редукційної.  

 Редукційна формула для визначення максимальних витрат води гірських 

річок з площами водозборів 50 км2 і більше має наступний вид: 

 

             (2.26)

  

де  - модуль максимальної витрати води (м3/с*км2) ймовірністю 

перевищення Р = 1%, приведений до площі водозбору 200 км2, визначається 

інтерполяцією, заснованій на сукупності даних спостережень сусідніх 

гідрологічно вивчених річок в досліджуваному районі (рис. 2.6);  

      F ‒ площа водозбору в км2; 

      n – показник ступеня редукції модуля максимальної витрати, який 

визначається по карті та дорівнює для басейну р. Західного Бугу 0,5;  

      δ - коефіцієнт, який враховує зниження максимального стоку річок , за 

регульованих проточними озерами; 

       - коефіцієнт, який враховує зниження максимальної витрати води 

заболочених водозборів; 

      λp% - перехідний коефіцієнт від максимальних миттєвих витрат води 

щорічної ймовірності перевищення Р = 1% до максимальних витрат води іншої 
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ймовірності перевищення, що приймається в залежності від районування 

території; 

      δ₃  - коефіцієнт, що враховує зміну параметра q₂₀₀ зі зміною середньої 

висоти водозбору в гірських районах, що визначається за даними гідрологічно 

вивчених річок. 

 

                               
Рис. 2.6 - Модуль максимального миттєвої витрати води (q₂₀₀) щорічної 

ймовірності перевищення  Р = 1% , приведений до площі водозбору, що 

дорівнює 200 км2 [10] 

 

 Коефіцієнт δ, який враховує зниження максимального стоку річок , за 

регульованих проточними озерами, слід визначати по формулі 

                                      (2.27) 

де С – коефіцієнт, який приймається в залежності від середнього багаторічного 

шару весняного стоку h0 (табл. 20, стор. 54, [10]); 

      - середньозважена озерність водозбору (%) визначається по формулі 
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   ,                                                    (2.28) 

де   – площа водозбору в розрахунковому створі річки, км2; 

       - площа дзеркального озера, км2; 

       площа водозбору озера, км2. 

 При відсутності даних про площу водозбору озера  середньозважену 

озерність  можна визначити за формулою 

 

                  (2.29) 

 

 тут   – відносна озерність: 

 

     .            (2.30) 

  

 Якщо річка та її притоки випливають з озер, водозбори яких займають 

значну частину (  площі водозбору річки,  розраховується по 

формулі  

     .                       (2.31) 

 

 Так як, для басейну річки Західний Буг   = 1 по всій території, то 

коефіцієнт δ, який враховує зниження максимального стоку річок також 

дорівнюватиме 1.  Коефіцієнт , який враховує зниження максимальної 

витрати води заболочених водозборів, визначається за формулою 

 

    ,           (2.32) 
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де   – коефіцієнт, який враховує тип боліт та переважаючий механічний склад 

ґрунтів навколо боліт та заболочених земель, приймається рівним 0,7 (згідно з 

табл. 22, стор. 55, [10]); 

      – відносна площа боліт та заболочених лісів і лугів на водозборі, %. 

 В табл.2.4  наведені результати розрахунків максимальних витрат води за 

редукційною формулою СНіП 2.01.14-83 [10].   

  

Таблиця 2.4 - Максимальні  витрати (Qp 1%), дощових паводків, обчислені за 

редукційною формулою СНіП 2.01.14-83. [10] 

 

№ 
п/п Річка - пост F, 

км² 
fліс, 

%о 
fбол, 

%о 
q200, 
м3/с    λ Q1%, 

м³/с 
Qp 1%, 

м³/с 

1 р. Вишня – 
 с. Твіржа 562 5 5 0,4 1,0 0,88 1,0 1,0 114,7 117,6 

2 р. Західний Буг - 
смт. Сасів 107 6 10 0,4 0,9 0,79 1,0 1,0 32,9 46,2 

3 р. Західний Буг -
Кам’янка - Бузька 2350 15 9 0,4 0,9 0,80 1,0 1,0 227,3 220,7 

4 р. Західний Буг - 
Литовеж 6740 13 8 0,4 1,0 0,82 1,0 1,0 299,2 381,4 

5 р. Західний Буг - 
м. Сокаль 6250 12 6 0,4 1,0 0,86 1,0 1,0 369,8 383,3 

6 р. Полтва- м. Полтва 725 25 8 0,4 0,9 0,82 1,0 1,0 81,3 125,1 
7 р. Полтва - м. Бузьк 1440 12 8 0,4 0,9 0,82 1,0 1,0 110,6 176,3 

8 струм. Кам’янка - м. 
Кам’янка-Бузька 141 10 9 0,4 1,0 0,80 1,0 1,0 81,3 54,1 

9 р. Рата - с. Волиця 1140 17 8 0,4 1,0 0,82 1,0 1,0 96,6 156,9 
10 р. Рата - с.Межиріччя 1740 21 8 0,4 1,0 0,82 1,0 1,0 168,8 193,8 

11 р. Свиня – м. Жовка 
(Нестеров) 98,6 9 3 0,4 1,0 0,92 1,0 1,0 16,9 51,7 

12 р. Желдець -Лугове 246 22 14 0,4 1,0 0,73 1,0 1,0 42,9 65,1 

13 р. Солокія - м. 
Червоноград 931 11 10 0,3 1,0 0,79 1,0 1,0 42,5 102,2 

14 
р. Луга - м. 
Володимир-
Волинський 

1270 10 7 0,1 1,0 0,84 1,0 1,0 26,3 42,3 
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 Максимальні витрати води, які розраховані за редукційною формулою 

СНіП 2.01.14-83 [10] дають на 14,5 % більші результати порівняно з 

максимальними витратами, які обчислені за статистикою 2010 р.   

 На деяких постах, де максимальні витрати мають малі значення, 

спостерігаються досить великі відхилення, приблизно до 100 м3/с (табл.2.5).  Це 

добре показано на рис. 2.7. 

 

Таблиця 2.5 - Максимальні  витрати (Q1%) дощових паводків, обчислені за 

статистикою та максимальні  витрати (Qр1%),  обчислені за редукційною 

формулою СНіП 2.01.14-83 [10]  для окремих постів басейну р. Західного Бугу 

 

№ 
п/п Річка - пост Q1%, м³/с Qp 1%,  м³/с 

2 р. Західний Буг - смт Сасів 32,9 46,2 

6 р. Полтва - Полтва 81,3 125,1 

7 р. Потава - м. Буськ 110,6 176,3 

9 р. Рата - с. Волиця 96,6 156,9 
11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 16,9 51,7 

12 р. Желдець - Лугове 42,9 65,1 

13 р. Солокія - м. Червоноград 42,5 102,2 

14 р. Луга - м. Володимир-Волинський 
26,3 42,3 
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Рис.2.7 – Залежність максимальної витрати води Qр1%, обчислені за редукційною 

формулою СНіП 2.01.14-83 [10] від максимальної витрати води Q 1%  

розрахованої за статистикою 2010 р. 

 

 На рис.2.7 представлено порівняння максимальної витрати Q1% 

розрахованої за статистикою 2010 від максимальної витрати  Qр1% розрахованої 

за редукційною формулою СНіП 2.01.14-83 [10].  

 На рис. 2.8 представлено порівняння по деяким  постам, де максимальні 

витрати Q1% розраховані за статистикою 2010, мають малі значення, з 

максимальними витратами  Qр1% розрахованими за редукційною формулою 

СНіП 2.01.14-83 [10]. 
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Рис.2.8 – Порівняння максимальної витрати води Qр1% дощових паводків, по 

деяким постам обчислені за редукційною формулою СНіП 2.01.14-83[10] та за 

розрахунком статистичної обробки станом на 2010 р. 

 

 Якщо брати тільки пости з малою площею водозбору (F до 150 км2),  де 

спостерігаються малі значення максимальної витрати  води, то перевищення 

вже буде набагато більше і  складатиме  63 %. При площі водозбору більше 150 

км2 перевищення максимальної витрати розрахованих за редукційною 

формулою СНіП 2.01.14-83 буде не значне. 
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3. МАКСИМАЛЬНИЙ СТІК ВЕСНЯНОЇ ПОВЕНІ ТА ДОЩОВИХ 

ПАВОДКІВ В БАСЕЙНІ Р. ЗАХІДНИЙ БУГ 

 

3.1 Водний режим річки Західний Буг 

       Західний Буг відноситься до Бузько–Дністровської ландшафтно-

гідрологічної провінції (рис.3.1). Розташована р. Західний Буг в межах 

Волинської та Подільської височин. Найпоширенішими природними 

комплексами провінції є широколистяно-лісові. Територія характеризується 

значною розчленованістю рельєфу і досить високим розвитком річкової  мережі 

(коефіцієнт густоти досягає 0,52 км/км2). Лісистість басейну значна. 

Заболоченість найбільша у північній частини провінції, де сягає 11 – 17%. 

Норма річного кліматичного стоку досягає 160 мм [7]. 

 

 
Рис. 3.1 –  Сучасна карта розташування ландшафтно-гідрологічних  провінцій та 

районів за В.В. Гребінь [7] 
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Західний Буг належить до Подільського гідрологічного району. Для  нього 

характерними є яскраво виражена весняна повінь та низькі літньої - осіння та 

зимова межені.  Водний режим характеризується досить високим весняним 

водопіллям. 

Характер водопілля значною мірою  визначає розподіл  стоку протягом 

року. Зменшення річних величин стоку з півночі на південь обумовлено, 

переважно, зменшенням об’єму весняного водопілля та зростанням 

випаровування у теплий період  року.  Найбільшим зафіксованим рівнем 

повені вважається 6 метрів.  В холодний період року спостерігаються паводки 

дощового або змішаного походження. 

По географічному положенню та кліматичним умовам даний район 

знаходиться в зоні зливової діяльності. Тут щорічно в тій чи іншій частині 

території спостерігається коротко часові випадення осадків, які є причиною 

формування значних дощових паводків. Басейн р. Західного Бугу відноситься 

до району достатнього зволоження. Умови формування дощового стоку на 

басейні визначається характером та сумарною величиною одноразового 

випадіння осадків на річному водозборі, а також фізико – географічними 

особливостями.  Весняний паводок починається в березні та триває близько 

двох місяців. В літній та осінній період спостерігаються характерні дощові 

паводки, а зимою змішанні, як правило від танення снігу та при відлигах. [7]

  

3.2 Особливості формування і визначення максимального стоку 

весняної повені  

 

Розробка методики та уточнення рекомендацій з розрахунку 

характеристик максимального стоку весняного водопілля на річках басейну 

Західного Бугу обумовлено рядом особливостей формування стоку. При цьому 
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використані данні, що накопичилися з часу складання монографії «Ресурси 

поверхневих вод СРСР. У цей період (з 1965 р.) в окремих басейнах 

спостерігалися дуже високі (1966, 1968, 1969 рр.) і вельми низькі (1972 р.) 

водопілля, які являються екстремальними за максимальними витратами і 

верствам стоку за післявоєнні 30 роки. Ці матеріали дають можливість істотно 

уточнити розрахункові значення весняного стоку різної забезпеченості та на їх 

основі розробити більш достовірні рекомендації по вибору значень параметрів 

регіональної формули граничної інтенсивності і нормативної (СН 435-72) 

редукційної формули максимальних витрат води. 

За гідрометричних даними по вод посту з багаторічними періодами 

спостережень (20-30 років) в табл. 30 (стор. 20 ,[11]) наводяться найбільші 

спостережені характеристики максимального весняного і змішаного стоку (Q 

м3/с, q м3/(с*км2), h мм) для конкретних водозборів розглянутої території. 

Амплітуда коливання спостережених модулів максимального стоку і шарів 

стоку на досліджуваних вивчених річках дає можливість судити про порядок 

цих величин, які мають забезпеченість (по натурних рядах) 3-10% [5]. 

При аналізі та узагальненнях використані нові відомості про 

закарстованність, залісенність і заболоченності водозборів. На основі даних про 

ряди  високих повеней і паводків змішаного (тало-дощового) походження 

розглядаються особливості формування та закономірності розподілення 

характеристик весняного стоку на річках басейну Західного Бугу. 

Умови формування весняного стоку в басейні Західного Бугу 

визначаються комплексом фізико-географічних факторів, серед яких 

першорядну роль займають кліматичні, геоморфологічні і геологічні. 

Верхів'я Західного Бугу знаходиться в межах Головного європейського 

вододілу Балтійського і Чорного морів. Протікаючи в північному напрямку, 

Західний Буг перетинає Мале Полісся та Волинську височину . В межах Малого 
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Полісся знаходиться більша частина водозбору річок Полтви і Рати, а на 

Волинській височини розташований водозбір р. Луги. 

Зрізи річкових долин на різних дільницях неоднакові. Найглибше врізані 

витоки Західного Бугу, де глибина розчленування рельєфу близько 100-120 м. 

Характерною особливістю геологічної будови  водозбору Західного Бугу є 

залягання вище місцевих базисів ерозії карбонатних порід верхньої крейди, 

представлених закарстованними вапняками, мергелями і крейдою. У природних 

і штучних відслоненнях розкриваються карстові воронки і  порожнини, зрідка 

заповнені четвертинними відкладеннями. 

Рельєф на схилах пагорбів порізаний, ерозійно-розвинений, на 

межиріччях і особливо в Малому Поліссі рівнинний і плоско західний. 

На ділянках близького залягання до поверхні карбонатних порід широко 

поширені карстові форми рельєфу, розвитку яких сприяє значна тріщинуватість 

вапняків сарматського ярусу неогену і крейдяних порід, більша зволоженість 

водозбору і хороша водопроникність четвертинних відкладення.  

Карстові форми рельєфу місцями явно виражені, місцями завуальовані 

четвертинними відкладеннями. За даними карстової експедиції УкрНІГМІ 

(1966-1970 рр.), карст на північних схилах  Подільської височини 

представлений переважно воронками діаметром 15-20 м і глибиною 3-8 м (р. 

Західний Буг до м Буйок ). Воронки на схилах безводні і виділяються на тлі 

збезлісення ділянок дубовими гаями або чагарниками, а біля підніжжя схилів 

або на заплавах річок утворюють невеликі озера. 

На Волинській височині велика кількість тріщин, воронок і карстових 

колодязів приводить до того, що талі і дощові води течуть не тривало до 

найближчого зниження і там поглинаються. У басейні р. Луги карстові блюдце 

утворюють хвилястий рельєф з чергуванням дрібних депресій і розділяють їх 

гребенів. На правобережжі р. Луги зустрічаються воронки значних розмірів, на 
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схилах яких є воронки другого порядку. У руслі р. Луги є ряд глибоких воронок, 

найбільша з яких, діаметром 700 м і глибиною 10 м.  

Велика кількість безстічних западин, значна водопроникність покривних 

відкладень і виходячи на поверхню корінних порід сприяють  інфільтрації 

вологи атмосферних опадів, що безсумнівно відбивається на умовах 

формування і значеннях параметрів весняного стоку річок басейну Західного 

Бугу. З цієї причини найбільші спостережені модулі максимального стоку з 

урахуванням розміру водозбірного басейну і його місця розташування 

коливаються від 80 до 168 л/(с*км2), а шари стоку за водопілля – от 82 до 162 

мм. Спостережені в 1966 р найвищі максимальні модулі (130-170 л/(с*км2)) і 

шари (129-158 мм) весняного стоку мали місце в басейнах річок Рати і Солокії. 

У такому ж заболоченому, але більш закарстованному басейні р. Полтви згадані 

характеристики весняного максимального стоку в цьому ж році були майже в 

півтора - два рази нижче, ніж в басейні р. Рати, і становили відповідно 80-83 

л/(с*км2) і 111 мм. 

Розвиток карсту на Подільській височині і глибоке залягання ґрунтових 

вод призводить до того, що значна частина талих вод йде на формування 

ґрунтових і підземних вод. Тому інтенсивність водовіддачі в руслових мережу 

талих вод на закарстованних водозборах набагато менше, ніж на ділянках, де 

карст відсутня або слабо розвинений.  

Поглинання поверхневих вод карстовими формами рельєфу, уповільнена 

віддача підземних вод з карстових колекторів обумовлюють плавний підйом, 

згладжений пік і розпластаний спад повені. Кінець водопілля не завжди 

виражений чітко, оскільки запаси підземних вод спрацьовується повільно, і 

тому тривалість повені в порівнянні з не закарстованними річками значно 

більше. 

Різна ступінь закарстованості і заболоченості окремих частин водозбору 

визначає більшу чи меншу зарегульованість весняного стоку. Тому в одному і 
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тому ж районі середній багаторічний весняний стік суміжних водозборів може 

відрізнятися в півтора - два рази. Характерним прикладом є річки Західний Буг 

(до смт Сасів) і Полтва. Низький стік в басейні р. Полтви обумовлений втратами 

талих вод в карст і заболоченістю заплави. Високий весняний стік р. Західного 

Бугу, реєстрований у смт Сасів, є наслідком великого припливу підземних вод із 

суміжних водозборів.  

Розчленування гідрографів повені на генетичні складові шляхом 

горизонтального зрізання, починаючи від найменшої зимової витрати, не 

перекрученого процесами сніготанення, показало, що підземний стік становить 

35% сумарного весняного, коливаючись в окремі роки від 8 до 60%. Віднімаючи 

із загального весняного стоку підземну складову, приходимо до висновку, що 

поверхневий стік р. Західного Бугу у смт Сасів становить 125 мм. Отже, за 

величиною він близький до стоку р. Полтви. 

В межах Малого Полісся вплив карсту на формування весняного стоку 

знижується, так як ґрунтові води залягають тут не настільки глибоко, як на 

Подільській височині, і тому талі води стікають переважно поверхневим 

шляхом. Ця обставина пояснює, чому найбільші шари стоку повеней за період 

спостережень на річках Раті, Желдець і Солокії досягають 129-158 мм і 

перевищують їх значення (93- 115 мм) для річок Подільської височини (Полтва 

та Кам'янка ).  

На Волинській височині в зв'язку з підвищенням місцевості і збільшенням 

глибини розчленуватості рельєфу вплив карсту на формування водопілля 

зростає. Відсутність густої гідрометричної мережі не дозволяє нам оцінити його 

вплив по довжині річок з достатнім ступенем достовірності. Нетривалі 

спостереження на р. Луга показують, що в порівнянні з річками Ратой і Солокія 

через вплив карсту найбільші модулі і шари стоку в 1966 р. нижче майже в 

півтора рази і становлять 92 л/(с*км2) і 82 мм. Їх середні багаторічні величини 
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також в півтора рази менше, ніж в басейні р. Рати (65 л/(с*км2) і 56 мм), і 

досягають лише 35 л/(с*км2) і 38 мм. 

 Відносно сприятливі умови формування дощового стоку ( в відповідності 

з режимом зволоження) має місце також в басейні р. Західного Бугу [5]. 

 

 3.3 Умови формування дощових паводків 

 

 Досліджуваний район розташований в зоні розвинутої зливової 

діяльності; тут формуються значні, часто повторювані, іноді катастрофічні 

дощові паводки. 

 До основних факторів, які обумовлюють формування значного 

паводкового стоку, відносяться часті випадіння опадів на протязі року, відносна 

кількість зливових теплий період року, а також сприятливі для виникнення 

стоку орографічні умови (значні ухили схилів і русел річок). 

 По географічному положенню і кліматичним умовам досліджуваний 

район розташований в зоні розвинутої зливової діяльності. Тут щорічно в тій чи 

іншій частині території спостерігається одноразове короткочасне випадання 

великої кількості опадів, що є причиною формування значних, часто 

катастрофічних дощових  паводків на річках, тимчасових водотоках і на більш 

дрібної гідрографічної мережі (балки).  

 Басейн р. Західного Бугу відносить до району достатнього зволоження. 

 Формування дощового стоку відбувається досить складно в результаті 

взаємодії значних мінливих в часі і по території метеорологічних факторів, які 

обумовлюють характер зливи (інтенсивність, тривалість, площа зрошення), і 

грунтово - фізичних характеристик поверхні річкових водозборів, що 

визначають величину втрат на інфільтрацію, швидкість і час добігання води по 

схилах і руслу.  
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 В басейні р. Західного Бугу умови формування дощового стоку можна 

вважати відносно сприятливим відповідно до режиму зволоження. Тут щорічно 

формуються дощові паводки на річках.  Також має місце формування змішаних 

паводків, утворених дощовими водами і стоком в результаті сніготанення. Такі 

паводки спостерігаються в холодний період року при інтенсивних потепліннях, 

коли на значних територіях випадають дощові опади на сніговий покрив, 

істотно перевищують по висоті шару величину снігових запасів; відбувається 

бурхливе сніготанення одночасно з дощовим стоком. 

 Умови формування дощового стоку визначається в першу чергу, 

характером і сумарною величиною одноразового випадання опадів на річковому 

водозборі. Умови формування дощового стоку можна охарактеризувати за 

спостереженнями над дощовими опадами і дощовим стоком.  

 Зливові опади як основний фактор формування дощових паводків 

розподіляються дуже нерівномірно і істотно відрізняються від розподілу річних 

сум опадів, маючих зональний характер, зменшуючись в південному і південно-

східному напрямках [11]. 
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4. СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ВИХІДНИХ ДАНИХ ПО 

МАКСИМАЛЬНОМУ СТОКУ РІЧОК В БАСЕЙНІ ЗАХІДНОГО БУГУ 

 

Математична статистика - це прикладна математична дисципліна, що 

спорідна теорії ймовірностей. Задача математичної статистики полягає у тому, 

щоб на підставі властивостей деякої підмножини (вибірки) зробити висновки 

про властивості усієї множини (генеральної сукупності) в цілому. 

Теоретичним обґрунтуванням можливості застосування статистичних 

методів при розрахунках стокових величин є так звані граничні теореми теорії 

ймовірності.  

Перша група теорем (закон великих чисел) має такий фізичний зміст: при 

дуже великій кількості випадкових явищ їх середній результат практично 

перестає бути випадковим і передбачається з великим ступенем певності, тобто 

встановлюється факт наближення середніх характеристик великої кількості 

дослідів до деяких визначених сталих.  

Друга група теорем (центральна гранична теорема) стосується законів 

розподілу випадкової величини. Усі форми центральної граничної теореми 

присвячуються установленню умов, при котрих виникає нормальний закон 

розподілу. А виникає він у тих випадках, коли випадкова величина може бути 

представленою у вигляді суми великої кількості незалежних доданків, кожен з 

яких досить мало впливає на саму суму [9]. 

Дійсно, річковий стік можна розглядати як подію, що є результатом 

взаємодії великої кількості різних стоко формуючих факторів, але ступінь 

впливу кожного з них на формування явища, що розглядається, не можна 

врахувати в повній мірі, окрім того, деякі фактори можуть бути пов'язані одне з 

одним. У зв'язку з цим ряди стоку мають свої особливості, що відокремлюють їх 

від більшості сукупностей випадкових гідрометеорологічних величин.  

Ці особливості можна сформулювати таким чином: 



56 
 

1. У розпорядженні спеціаліста - гідролога найчастіше є обмежена вихідна 

інформація: тривалість спостережень за стоком, як правило, не перевищує 30-40 

років. Тому під час гідрологічних розрахунків практично не використовуються 

згруповані ряди. 

2. Ряди стокових величин характеризуються додатною асиметрією, тобто 

переважають додатні відхилення від центру розподілу, на відміну від нормально 

розподіленої випадкової величини, де асиметрія дорівнює нулю. Окрім того, 

між суміжними членами рядів встановлено зв'язок, який кількісно може бути 

охарактеризованим коефіцієнтом автокореляції r(1). 

3.Значення стоку завжди додатні. Область визначення стоку як випадкової 

величини знаходиться у границях від нуля до безкінечності: X∈(0, + ∞) . 

Нагадуємо, що випадкова величина з нормальним законом розподілу 

ймовірностей змінюється від -∞ до +∞. 

4. Ряди стокових величин можуть бути неоднорідними за часом, що 

обумовлюється водогосподарськими перетвореннями на водозборах 

(будівництво водосховищ, перекид стоку з однієї річки в другу, скидання у 

поверхневі водотоки підземних вод, інтенсивні забори води на зрошення та 

інше). 

Перелічені особливості вимагають пошуку вирішення таких задач при 

первинній статистичній обробці результатів: 

• оцінка статистичної однорідності рядів; 

• вибір теоретичного закону розподілу випадкової величини, який 

задовільно узгоджується з емпіричним (у практиці гідрологічних розрахунків 

найчастіше застосовуються закон Пірсона ІІІ-го типу та трипараметричний 

гама-розподіл С.М. Крицького та М.Ф. Менкеля); 

• оцінка статистичних параметрів розподілу по стоковим рядам; 

• оцінка точності розрахунку статистичних параметрів по вибірковим 

даним; 
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• урахування у розрахунках зв'язку між суміжними членами рядів стоку. 

Отже, якщо річний стік - випадкова величина, то він має якийсь розподіл 

ймовірностей, що може бути описаний тим чи іншим теоретичним законом 

розподілу. Параметрами розподілу ймовірностей (статистичними параметрами) 

є числові характеристики, що дозволяють робити висновки про властивості 

закону розподілу ймовірностей випадкової величини.  Оскільки ми маємо у 

розпорядженні тільки обмежені за часом результати спостережень за стоком 

(випадкову вибірку з усієї генеральної сукупності), то у подальшому мова може 

йти тільки про більш чи менш наближені кількісні характеристики розподілу. 

Тому статистичні параметри, які розраховані по вибіркам, мають назву оцінок 

статистичних параметрів. До статистичних параметрів висуваються такі вимоги: 

1. Оцінки повинні бути незміщеними, тобто математичне сподівання 

оцінки дорівнює значенню статистичного параметра генеральної сукупності. 

2. Оцінки мають бути ефективними: їх розсіяння відносно значення 

параметру генеральної сукупності щонайменше з усіх можливих. 

3. Оцінки повинні бути умотивованими, тобто сходитися по ймовірності 

до параметру генеральної сукупності [9]. 

 

4.1 Розрахунки статистичних параметрів за методом моментів 

 

В основі цього методу лежить визначення статистичних параметрів 

кривих розподілу через статистичні моменти. Поняття моментів прийшло в 

статистику а механіки, де воно використовується для опису розподілу мас. У 

статистиці значення дискретної випадкової величини представляється у вигляді 

матеріальної точки з масою пропорційною ймовірності з'явлення цієї 

випадкової величини. Тоді сума добутків усіх можливих значень випадкової 

величини хі на імовірність цих значень рі являє собою абсцису центру тяжіння 

усієї системи N матеріальних точок (математичне сподівання): 
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                                                     (4.1) 

 

або середньозважене із значень хі, причому кожне із значень під час 

осереднення враховується з вагою, пропорційною імовірності появи цього 

значення 
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При описуванні властивостей статистичних сукупностей 

використовуються моменти двох видів: початкові α та центральні μ 
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де S - порядок моменту.  

Перший початковий момент α1 дорівнює математичному сподіванню mx. 

Другий центральний момент називають дисперсією і позначають σx
2 . З них 

найбільше застосування у статистиці знайшли статистичні моменти α1, μ2, μ3, μ4 

та їх безрозмірні характеристики (нормовані моменти). Останні мають такий 

вигляд: 

• коефіцієнт варіації  

    xm
Cv 2      або     

x

x

m
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                               (4.5)

      
 

• коефіцієнт асиметрії 
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• ексцес 
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Кожен з цих моментів містить у собі певну інформацію про характер 

розподілу випадкової величини. Перший початковий момент α1 або математичне 

сподівання mХ, є центром розподілу випадкової величини. 

Другий центральний момент μ2 або дисперсія σх
2  характеризує 

розсіювання значень випадкової величини відносно математичного сподівання. 

Дисперсія випадкової величини має розмірність квадрату випадкової величини. 

Але для більш наочної характеристики розсіювання зручно користуватися 

величиною, розмірність якої співпадає з розмірністю випадкової величини. Для 

цього з дисперсії добувають квадратний корінь. Отримана величина називається 

середнім квадратичним відхиленням (стандартом) випадкової величини і 

позначується символом σХ.  

Стандарт представлений у безрозмірному вигляді (4.5) називається 

коефіцієнтом варіації.  

Третій центральний момент μ3 служить характеристикою асиметрії 

розподілу. Якщо розподіл випадкової величини симетричний відносно mХ, то μ3 

дорівнює нулю. Безрозмірна характеристика асиметрії (4.6) називається 

коефіцієнтом асиметрії. 

Четвертий центральний момент μ4 використовується для характеристики 

так званої "крутості", тобто гостровершинності, кривої розподілу. Ця 

властивість розподілу описується за допомогою так званого ексцесу (4.7). Число 

3 віднімається від співвідношення тому, що для нормального закону розподілу 

μ4/σх = 3. Отже ексцес нормального закону розподілу Е дорівнює 0. Додатній 
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ексцес означає, що крива більш гостро вершинна у порівнянні з нормальною. 

Більш плоскі відносно нормальної криві мають від'ємний ексцес.  

Вибіркова оцінка математичного сподівання називається середнім 

арифметичним значенням і позначається як x. Якщо вихідний ряд розглядати як 

такий згрупований ряд, у якому кожному значенню випадкової величини 

відповідає абсолютна частота, що дорівнює одиниці, тоді відносна частота 

розраховується за формулою 

       
n

p i
1ˆ 

                                   (4.8)

 
Формули для розрахунків статистичних моментів набувають такого 

вигляду 
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Нормовані статистичні моменти Сv та Cs можна виразити через модульні 

коефіцієнти κі .  
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де     x
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k i
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Оцінки центральних статистичних моментів другого, третього та більш 

вищих порядків не відповідають вимогам незміщеності. Отже при використанні 

розрахункових формул, наведених вище, ми будемо обчислювати моменти з 

систематичною похибкою. Для уникнення цього у формули (3.9), (3.10) та 

(3.11), (3.12) вводяться поправочні коефіцієнти: 

- для другого центрального моменту 
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- для третього 
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В результаті розрахункові формули мають такий вигляд 
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Що стосується ексцесу, то ця характеристика розподілу не 

використовується у гідрологічних розрахунках, тому що навіть при відносно 

довгих рядах стоку вона є недостовірною. 

Слід відзначити, що введення поправочних множників (4.15) та (4.16) 

допомагає усунути зміщеність параметрів стокових рядів лише при СV ≤0.5. При 

Cv > 0.5 застосування методу моментів у гідрологічних розрахунках не 

рекомендується [2,3]. 

 

4.2 Розрахунки статистичних параметрів за методом найбільшої 

правдоподібності 

 

Походження назви цього методу пов'язане з застосуванням функції 

правдоподібності до визначення статистичних параметрів трьох 

параметричного гама-розподілу С.М. Крицького та М.Ф.Менкеля. З одного 

боку, функція правдоподібності – це ймовірність сумісної появи вибірки в 

цілому. З другого, ймовірність сумісної появи події - це добуток ймовірностей 

появи кожної з подій. Отже, це добуток щільності ймовірності усіх елементів 

вибірки, що містять у собі невідомий параметр, який треба оцінити. 

Метод найбільшої правдоподібності - метод математичної статистики, у 

якому за оцінку невідомого значення параметру щільності імовірності береться 

те його значення, при якому функція правдоподібності досягає свого максимуму 

для даної вибірки випадкових величин., звідки і пішла назва – метод найбільшої 

правдоподібності. 

Математичний вираз для функції правдоподібності з невідомим 

параметром θ має такий вигляд: 

 

               L(x1, x2, x3, …, xn , θ)=f(x1, θ), f(x2, θ),…, f(xn, θ)                          (4.21) 
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  Метод найбільшої правдоподібності приводить до обґрунтованих оцінок з 

незначним зміщенням. Але вид розрахункових формул статистичних параметрів 

залежить від обраного закону розподілу випадкової величини. Є.Г.Блохінов 

застосував метод найбільшої правдоподібності до трипараметричного гама-

розподілу С.М.Крицького та М.Ф.Менкеля. 

Строге рішення приводить до складних трансцендентних рівнянь. У 

зв'язку з цим був запропонований спрощений засіб оцінки параметрів. У 

результаті отримані такі статистики 
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Перша із статистик ̂ 1  , дорівнює середньоарифметичному значенню 

випадкової величини Χ . Дві другі (λ2, λ3) функціонально зв'язані з коефіцієнтом 

варіації Сv та коефіцієнтом асиметрії Сs. Для переходу від λ2 та λ3 до Сv та Сs 

/Сv побудовані спеціальні номограми [6,9]. 

Деяка зміщеність параметрів λ2 та λ3 може бути усунена за рахунок 

поправочного множника 
1n

n , тоді 
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4.3 Статистична обробка рядів максимальних витрат та шарів стоку 

 

Відповідно до рекомендацій СНіП 2.01.14 -83, статистичну обробку рядів 

максимальних витрат та шарів стоку виконують з використанням кривих 

біноміального та три параметричного гамма – розподілу.  За відомих значень 

статистичних параметрів mQ , mУ , Cv, Cs витрати та шари стоку заданої 

забезпеченості при використанні біноміальної кривої розподілу визначаються за 

формулами: 

       ),(1 CvPСvФQQ mp  ,    

        

або                   (4.27) 

      ),(1 CsPCvФYY mp       

        

 Відповідно для три параметричного гамма-розподілу: 

      mpp QkQ  , 

 або                 (4.28) 

      mpp YkY   

У ході роботи були розраховані статистичні характеристики  двома 

методами: за методом моментів та методом найбільшої правдоподібності. Були 

визначені середні значення найбільших строкових витрат та шарів стоку, 

коефіцієнт кореляції, коефіцієнти варіації та асиметрії, а також співвідношення 

Cs/Cv. Далі, виходячи з формул (4.27) та (4.28) розраховуються витрати та шари 

стоку заданої забезпеченості (Р = 1, 3, 5, 10 %)  [9,12]. 

        В табл. 4.1– 4.4 наведені статистичні характеристики часових рядів 

максимальних витрат води та шарів стоку  дощових паводків та весняного 

водопілля. 
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Таблиця 4.1 – Статистичні характеристики часових рядів максимальних витрат 

дощових паводків 

 

№ 
п/п 

 
Річка-пост 

mQ ,  

м3/с 

Метод моментів 
Метод найбільшої 

правдоподібності 

Сv Cs r Сv Cs Сs/Сv 
1 р. Вишня - с.Твіржа 29,30 0,79 1,119 0,26 0,791 1,21 1,5 
2 р. Західний Буг - 

смт Сасів 6,18 1,10 3,975 -0,09 1,214 5,99 4,9 

3 р. Західний Буг - м. 
Кам’янка-Бузька 54,90 0,84 1,522 -0,04 0,843 1,70 2 

4 р. Західний Буг -с. 
Литовеж 84,37 0,71 1,362 -0,11 0,717 1,66 2,3 

5 р. Західний Буг - м. 
Сокаль 87,42 0,86 3,503 0,059 0,985 6,32 6,4 

6 р. Полтва - с. 
Полтва 21,02 0,78 1,255 0,015 0,799 1,59 2 

7 р. Полтва - м. Буськ 31,20 0,71 1,699 0,038 0,71 1,94 2,7 
8 руч. Кам’янка - 

Кам’янка-Бузька 5,28 0,88 1,34 -0,01 0,918 1,96 2,1 

9 р. Рата -м. Волиця 26,54 0,73 1,25 0,043 0,731 1,38 1,9 
10 р. Рата - м. 

Межеріччя 38,68 0,89 1,716 0,062 0,899 2,01 2,2 

11 р. Свиня – м. 
(Жовка) Нестеров 4,13 0,83 1,305 0,247 0,838 1,44 1,7 

12 р. Желдець - с. 
Лугове 8,49 1,04 1,865 0,083 1,068 2,46 2,3 

13 р. Солокія - м. 
Червоноград 11,68 0,73 1,911 0,165 0,745 2,36 3,2 

14 р. Луга - м. 
Володимир 
Волинський 

8,22 0,63 2,826 0,219 0,651 4,03 6,2 
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Таблиця 4.2 – Статистичні характеристики часових рядів максимальних шарів 

стоку дощових паводків 

 

№ 
п/п 

 
Річка-пост 

 

У мм 

 

Метод моментів 

Метод найбільшої 

правдоподібності 

Сv Cs r Сv Cs Сs/Сv 
1 р. Вишня - с.Твіржа 17,60 0,88 1,543 0,223 0,886 1,76 2 

2 
р. Західний Буг - смт 
Сасів 15,14 1,14 3,527 -0,189 1,2 5,06 4,2 

3 
р. Західний Буг - м. 
Кам’янка-Бузька 17,71 0,81 1,434 -0,093 0,876 1,8 1,8 

4 
р. Західний Буг -с. 
Литовеж 14,51 0,88 1,421 -0,075 0,896 1,76 2 

5 
р. Західний Буг - м. 
Сокаль 14,59 1,35 4,04 0,05 1,57 7,9 5 

6 р. Полтва - с. Полтва 13,72 0,92 1,139 0,201 0,98 1,73 1,8 

7 р. Полтва - м. Буськ 16,41 0,77 1,144 0,032 0,769 1,23 1,6 

8 
руч. Кам’янка - 
Кам’янка-Бузька 15,17 1,25 2,746 0,228 1,344 5,85 4,4 

9 Р. Рата -м. Волиця 12,58 0,79 1,509 0,147 0,799 1,72 2,2 

10 
р. Рата - м. 
Межеріччя 13,38 0,84 1,338 -0,054 0,851 1,49 1,8 

11 
р. Свиня – м. 
(Жовка) Нестеров 9,13 0,91 2,177 0,05 0,919 2,69 2,9 

12 
р. Желдець - с. 
Лугове 10,40 1,13 2,986 0,128 1,248 4,78 3,8 

13 
р. Солокія - м. 
Червоноград 10,62 1,06 1,662 0,138 1,08 1,98 1,8 

14 

р. Луга - м. 
Володимир 
Волинський 6,07 1,25 1,639 0,285 1,288 1,96 1,5 
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Таблиця 4.3 – Статистичні характеристики часових рядів максимальних 

витрат весняного водопілля 

 

№ 
п/п 

 
Річка-пост 

mQ  
м3/с 

Метод моментів 
Метод найбільшої 

правдоподібності 

Сv Cs r Сv Cs Сs/Сv 
1 р. Вишня - с.Твіржа 37,30 0,69 0,62 0,21 0,70 0,65 0,90 

2 
р. Західний Буг - 
смт Сасів 5,91 0,68 1,55 -0,01 0,68 1,76 2,60 

3 
р. Західний Буг – м. 
Кам’янка-Бузька 77,85 0,59 0,83 0,12 0,59 0,87 1,50 

4 
р. Західний Буг – 
Литовеж 118,42 0,59 0,36 0,19 0,60 0,41 0,70 

5 
р. Західний Буг – 
Сокаль 160,69 0,71 1,64 0,42 0,72 2,11 2,90 

6 
р. Полтва - с. 
Полтва 31,06 0,46 0,40 0,47 0,46 0,46 1,00 

7 р. Полтва - м. Буськ 43,34 0,59 0,98 0,45 0,59 1,03 1,80 

8 
руч. Кам’янка - 
Кам’янка-Бузька 9,08 0,52 0,13 0,36 0,53 0,25 0,50 

9 р. Рата -м. Волиця 46,48 0,82 1,20 0,36 0,83 1,31 1,60 

10 
р. Рата - м. 
Межеріччя 65,23 0,81 1,04 0,38 0,82 1,12 1,40 

11 
р. Свиня – м. 
(Жовка) Нестеров 4,90 0,86 1,06 0,31 0,87 1,42 1,30 

12 
р. Желдець - с. 
Лугове 13,53 0,75 0,72 0,30 0,76 0,78 1,00 

13 
р. Солокія - м. 
Червоноград 21,87 0,90 2,11 0,48 0,91 2,69 2,40 

14 

р. Луга - м. 
Володимир 
Волинський 

24,32 0,98 2,34 0,38 0,99 3,14 3,10 

 

 



68 
 

Таблиця 4.4 – Статистичні характеристики часових рядів максимальних шарів 

стоку весняного водопілля 

 

№ 
п/п 

 
Річка-пост 

mУ  
мм 

 

Метод моментів 

Метод найбільшої 

правдоподібності 

Сv Cs r Сv Cs Сs/Сv 

1 р. Вишня - с.Твіржа 52,85 0,61 1,03 0,32 0,61 1,10 1,80 

2 
р. Західний Буг - смт 
Сасів 68,16 0,50 1,24 0,20 0,49 1,35 2,80 

3 
р. Західний Буг - м. 
Кам’янка-Бузька 51,62 0,48 1,34 0,19 0,48 1,47 3,10 

4 
р. Західний Буг -с. 
Литовеж 39,67 0,56 1,68 0,27 0,57 2,20 3,90 

5 
р. Західний Буг - м. 
Сокаль 44,94 0,53 1,30 0,37 0,54 1,58 2,90 

6 р. Полтва - с. Полтва 53,96 0,45 0,49 0,35 0,45 0,55 1,20 

7 р. Полтва - м. Буськ 46,75 0,47 0,88 0,34 0,47 0,92 1,90 

8 
руч. Кам’янка - 
Кам’янка-Бузька 48,16 0,62 0,61 0,29 0,64 0,73 1,20 

9 р.Рата -м. Волиця 45,88 0,65 1,39 0,34 0,65 1,56 2,40 

10 р. Рата - м. Межеріччя 43,99 0,66 1,56 0,34 0,66 1,78 2,70 

11 
р. Свиня – м. (Жовка) 
Нестеров 33,72 0,64 1,17 0,35 0,65  

1,21 1,90 

12 р. Желдець - с. Лугове 41,29 0,69 1,03 0,24 0,70 1,16 1,70 

13 
р. Солокія - м. 
Червоноград 38,70 0,71 1,51 0,46 0,72 1,77 2,50 

14 
р. Луга - м. Володимир 
Волинський 

29,79 0,65 1,32 0,21 0,65 1,16 2,30 
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З табл.4.1 видно, що коефіцієнти варіації Cv, розраховані за методом 

моментів збільшуються від 0,63 (р. Луга - м. Володимир-Волинський) до 1,10 (р. 

Західний Буг - смт Сасів), коефіцієнти асиметрії Cs змінюються від 1,12 ( р. 

Вишня - с.Твіржа) до 3,98 (р. Західний Буг - смт Сасів). Коефіцієнти 

автокореляції R на багатьох річках незначні, але на деяких річках 

спостерігаються великі значення 0,26 (р. Вишня - с.Твіржа). Коефіцієнти 

варіації Cv, розраховані за методом найбільшої правдоподібності збільшуються 

від 0,65 (р. Луга - м. Володимир-Волинський) до 1,21 (р. Західний Буг - смт 

Сасів),  відношення коефіцієнта асиметрії до коефіцієнта варіації Cs/Cv 

змінюються від 1,5 (р. Вишня - с.Твіржа)  до 6,4 (р. Західний Буг - Сокаль). 

За щорічними даними, за допомогою модульних коефіцієнтів,  

побудовано хронологічний хід максимальних витрат та шарів стоку весняного 

водопілля (рис.4.1, 4.2, 4.3, 4.4),  для того щоб визначити чи мають 

характеристики стоку весняного водопілля значущі тренди.   

 

 
 

Рис. 4.1 – Хронологічний хід максимальних витрат води дощових 

паводків, р. Західний Буг – м. Кам’янка-Бузька 
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Рис. 4.2 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. Західний 

Буг – м. Кам’янка-Бузька 

 

 
 

Рис. 4.3 – Хронологічний хід максимальних витрат води весняної повені, 

р. Західний Буг – м. Кам’янка-Бузька 
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Рис. 4.4 – Хронологічний хід шарів стоку весняної повені, р. Західний Буг 

– м. Кам’янка-Бузька 

 

Графіки хронологічного ходу максимальної витрати та шарів стоку 

весняного водопілля та дощових паводків для всіх постів басейну р. Західний 

Буг представлений в додатку А.  

Аналізуючи хронологічний хід максимальних витрат та шарів стоку 

весняного водопілля на р. Західний Буг – м.  Кам’янка-Бузька можна зробити 

декілька висновків: по-перше, мінімальне значення коефіцієнт кореляції має  в 

період паводку (0,05), а максимального сягає 0,19 в період весняної повені; по-

друге, в період дощового паводку у 1976 році дані відсутні, тобто паводок не 

спостерігався; по - третє,  хронологічний хід в період дощового паводку для 

шарів стоку носить більш уривчастий характер. 

В умовах регіональних та глобальних змін клімату необхідно 

досліджувати можливі тренди в ході характеристик стоку річок у різні його 

фази. Значимими вважаються ті тренди, коли виконується умова r ≥2σr 

[14,15,16]. 
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В табл. 4.5 та 4.6 наведені результати дослідження трендів р. Західний 

Буг. В результаті розрахунків значимі тренди розподіляються між дощовими 

паводками та весняним  водопіллям нерівномірно. Кількість не значимих 

трендів для максимальних витрат води в період дощових паводків складає 12,  

лише для руч. Кам’янка - Кам’янка-Бузька (r = 0,42,  2σr = 0,42) та р. Свиня – м.  

Жовка (r = 0,44,  2σr = 0,21) рівняння тренду є значимим, тобто виконується 

умова r ≥2σr. Кількість значимих трендів для шарів стоку спостерігається на 4 

постах:  р.  Вишня - с.Твіржа (r = 0,34,  2σr = 0,24), р. Полтва - Полтва (r = 0,46,  

2σr = 0,34), руч. Кам’янка - Кам’янка-Бузька (r = 0,49,  2σr = 0,39), та на р. 

Солокія - м. Червоноград (r = 0,33,  2σr = 0,27). 

Якщо в період дощових паводків кількість значимих трендів для 
максимальної витрати води спостерігається на двох постах, то в період 
весняного водопілля кількість значимих трендів спостерігаються на 4 постах – 
це : руч. Кам’янка - Кам’янка-Бузька (r = 0,59,  2σr = 0,39), р. Рата - с. Межиріччя 
(r = 0,47,  2σr = 0,47), р. Свиня - м Жовка (r = 0,50,  2σr = 0,45) та на р.  Луга - м. 
Володимир - Волинський (r = 0,64,  2σr = 0,36).  

Значимі тренди в період весняної повені для шарів стоку відсутні. 

В табл. 4.7-4.10 наведені  розрахунки шарів стоку та витрат води різної 

забезпеченості весняного водопілля та дощових паводків басейну річки 

Західного Бугу. 

Максимальні витрати води 1% найбільше значення мають в період 

весняної повені, та змінюються від 19,0 (р. Західний Буг - смт Сасів), до 535,4 

(р. Західний Буг – м. Сокаль).  

Шари стоку 1% також мають найбільше значення в період весняної  

повені, та змінюються від 92,1 (р. Луга - м. Володимир-Волинський), до 171,1 

(р. Західний Буг - смт Сасів).  
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Таблиця 4.5- Результати дослідження трендів  дощового паводку р. Західний Буг 

№ Річка-пост Рівняння тренду для 
Q, м3/с r 2 σr Висновок Рівняння тренду для 

У,мм r 2 σr Висновок 

1 р. Вишня - с.Твіржа y = 0,0097x - 18,208 0,2 0,26 не 
значущій y = 0,0182x - 35,082 0,34 0,24 Значущій 

2 р. Західний Буг - смт Сасів y = 0,0039x - 6,7499 0,06 0,26 не 
значущій y = -0,006x + 12,892 0,09 0,26 не 

значущій 

3 р. Західний Буг - м. 
Кам’янка-Бузька y = 0,0022x - 3,4032 0,05 0,25 не 

значущій y = 0,0082x - 15,099 0,18 0,24 не 
значущій 

4 р. Західний Буг - Литовеж y = 0,0087x - 16,433 0,11 0,36 не 
значущій y = 0,0214x - 41,783 0,22 0,35 не 

значущій 

5 р. Західний Буг - Сокаль y = -0,0022x + 5,3431 0,02 0,37 не 
значущій y = 0,002x - 2,8094 0,01 0,36 не 

значущій 

6 р. Полтва - Полтва y = 0,0123x - 23,126 0,11 0,42 не 
значущій y = 0,0547x - 106,22 0,46 0,34 Значущій 

7 р. Полтва - м. Буськ y = -0,0025x + 5,9122 0,07 0,25 не 
значущій y = 0,0094x - 17,522 0,23 0,24 не 

значущій 

8 руч. Кам’янка - Кам’янка-
Бузька y = 0,0782x - 152,83 0,42 0,42 значущій y = 0,129x - 252,68 0,49 0,39 Значущій 

9 р. Рата - с. Волиця y = -0,0061x + 13,099 0,14 0,27 не 
значущій y = 0,0018x - 2,4633 0,04 0,27 не 

значущій 

10 р. Рата - с. Межиріччя y = -0,0077x + 16,309 0,14 0,27 не 
значущій y = 0,0018x - 2,5949 0,04 0,27 не 

значущій 

11 р. Свиня - м Жовка 
(Нестеров) y = -0,0214x + 43,486 0,44 0,21 значущій y = 0,0011x - 1,2321 0,02 0,27 не 

значущій 

12 р. Желдець - Лугове y = 0,0068x - 12,392 0,07 0,35 не 
значущій y = 0,003x - 4,832 0,03 0,35 не 

значущій 

13 р. Солокія - м. Червоноград y = 0,0104x - 19,698 0,2 0,28 не 
значущій y = 0,0276x - 53,789 0,33 0,27 Значущій 

14 р. Луга - м. Володимир-
Волинський y = -0,0022x + 5,4062 0,05 0,3 не 

значущій y = 0,0136x - 25,605 0,12 0,3 не 
значущій 
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Таблиця 4. 6 – Результати дослідження трендів  весняної повені р. Західний Буг 

№ Річка-пост Рівняння тренду для 
Q, м3/с r 2 σr Висновок Рівняння тренду для 

У, мм r 2 σr Висновок 

1 р. Вишня - с.Твіржа y = 0,0097x - 18,208 0,05 0,6 не 
значущій y = 0,0182x - 35,082 0,05 0,4 Не 

значущій 

2 р. Західний Буг - смт 
Сасів y = -0,0021x + 5,1374 0,05 0,6 не 

значущій y = -0,0014x + 3,7612 0,05 0,6 не 
значущій 

3 р. Західний Буг - м. 
Кам’янка-Бузька y = -0,006x + 12,861 0,19 0,58 не 

значущій y = 0,0015x - 1,878 0,06 0,6 не 
значущій 

4 
р. Західний Буг - 
Литовеж y = -0,0317x + 63,55 0,40 0,51 не 

значущій y = -0,0197x + 39,893 0,33 0,54 не 
значущій 

5 
р. Західний Буг - 
Сокаль y = 0,0194x - 37,67 0,30 0,55 не 

значущій y = 0,0221x - 43,019 0,35 0,53 не 
значущій 

6 р. Полтва - Полтва y = 0,0163x - 30,842 0,24 0,57 не 
значущій y = 0,0305x - 58,838 0,46 0,48 не 

значущій 

7 р. Полтва - м. Буськ y = -0,0122x + 25,21 0,39 0,51 не 
значущій y = 0,0003x + 0,453 0,01 0,61 не 

значущій 

8 руч. Кам’янка - 
Кам’янка-Бузька y = -0,0689x + 136,6 0,59 0,39 значущій y = -0,0523x + 103,98 0,37 0,52 не 

значущій 

9 р. Рата - с. Волиця y = -0,0221x + 44,755 0,44 0,49 не 
значущій y = -0,007x + 14,85 0,18 0,59 не 

значущій 

10 р. Рата - с. Межиріччя y = -0,0234x + 47,438 0,47 0,47 значущій y = -0,0096x + 20,01 0,24 0,57 не 
значущій 

11 
р. Свиня - м Жовка 
(Нестеров) y = -0,0255x + 51,475 0,50 0,45 значущій y = -0,0077x + 16,222 0,20 0,58 не 

значущій 

12 р. Желдець - Лугове y = -0,0167x + 33,939 0,25 0,57 не 
значущій y = -0,0216x + 43,613 0,32 0,54 не 

значущій 

13 р. Солокія - м.  
Червоноград y = -0,013x + 26,895 0,64 0,36 значущій y = -0,004x + 8,8542 0,08 0,6 не 

значущій 

14 р. Луга - м. Володимир-
Волинський y = -0,0022x + 5,4062 0,05 0,3 не 

значущій y = 0,0136x - 25,605 0,12 0,3 не 
значущій 
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Таблиця 4.7 – Розрахунок максимальних витрат дощових паводків різної 

забезпеченості (Р = 1,3,5,10 %) при Сs = 3,0 Cv 

 

№  Річка-пост mQ , 
м3/с 

  Сv Q 1 %, 
м3/с 

Q 3% 
м3/с 

Q 5% 
м3/с 

Q 10 % 
м3/с 

1 р. Вишня - с. Твіржа 29,30 0,79 114,7 85,7 73,3 57,4 

2 р. Західний Буг - 
смт Сасів 

6,18 1,10 32,9 23,1 18,9 13,8 

3 р. Західний Буг - м. 
Кам’янка-Бузька 

54,90 0,84 227,3 167,7 142,3 110,1 

4 р. Західний Буг – 
Литовеж 

84,37 0,71 299,2 229,1 198,9 158,6 

5 р. Західний Буг – 
Сокаль 

87,42 0,86 369,8 271,5 229,7 176,9 

6 р. Полтва – Полтва 21,02 0,78 81,3 60,9 52,2 41,0 

7 р. Полтва - м. Буськ 31,20 0,71 110,6 84,7 73,6 58,7 
8 руч. Кам’янка - 

Кам’янка-Бузька 
5,28 0,88 22,8 16,7 14,1 10,8 

9 р. Рата - с. Волиця 26,54 0,73 96,6 73,5 63,5 50,4 

10 р. Рата - 
с.Межиріччя 

38,68 0,89 168,8 123,2 103,7 79,3 

11 р. Свиня – м. Жовка 
(Нестеров) 

4,13 0,83 16,9 12,5 10,6 8,2 

12 р. Желдець – Лугове 8,49 1,04 42,9 30,3 25,0 18,5 

13 р. Солокія - м. 
Червоноград 

11,68 0,73 42,5 32,3 28,0 22,2 

14 р. Луга - м. 
Володимир  - 
Волинський 

8,22 0,63 26,3 20,6 18,1 15,6 
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Таблиця 4.8 – Розрахунок шарів стоку дощових паводків різної 

забезпеченості (Р = 1,3,5,10 %) при Сs = 2,5 Cv 

 

№  Річка - пост mУ , 
мм 

     Сv У1 %, 
мм 

У 3%, 
мм 

У 5%, 
мм 

У 10 %, 
Мм 

1 р. Вишня - 
с.Твіржа 17,60 0,88 74,4 57,2 47,7 36,9 

2 р. Західний Буг 
- смт Сасів 15,14 1,14 82,5 58,7 48,5 35,5 

3 р. Західний Буг 
- м. Кам’янка-
Бузька 17,71 0,81 69,3 52,9 45,5 35,8 

4 р. Західний Буг 
– Литовеж 14,51 0,88 57,0 46,1 39,3 30,4 

5 р. Західний Буг 
– Сокаль 14,59 1,35 94,3 64,6 52,0 36,4 

6 р. Полтва – 
Полтва 13,72 0,92 60,5 45,1 38,3 29,4 

7 р. Полтва - м. 
Буськ 16,41 0,77 61,3 47,2 40,9 32,4 

8 руч. Кам’янка - 
Кам’янка-
Бузька 15,17 1,25 90,6 63,3 51,5 36,8 

9 р. Рата - с. 
Волиця 12,58 0,79 48,1 36,9 31,8 25,2 

10 р. Рата - с. 
Межиріччя 13,38 0,84 54,2 41,1 35,2 27,5 

11 р. Свиня - м 
Жовка 
(Нестеров) 9,13 0,91 39,9 29,7 25,3 19,5 

12 р. Желдець – 
Лугове 10,40 1,13 56,2 40,1 33,1 24,3 

13 р. Солокія - м. 
Червоноград 10,62 1,06 53,8 38,9 32,4 24,2 

14 р. Луга - м. 
Володимир-
Волинський 6,07 1,25 36,3 25,3 20,6 14,7 
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Таблиця 4.9 – Розрахунок максимальних витрат весняної повені різної 

забезпеченості (Р = 1,3,5,10 %) при Сs = 2,0 Cv 

 

№  Річка-пост mQ , 
м3/с 

     
Сv 

Q 1 %, 
м3/с 

Q 3%, 
м3/с 

Q 5%, 
м3/с 

Q 10 %, 
м3/с 

1 р. Вишня - с.Твіржа 37,3 0,7 121,2 98,2 87,2 71,8 
2 р. Західний Буг - 

смт Сасів 5,9 0,7 19,0 15,4 13,7 11,3 
3 р. Західний Буг - м. 

Кам’янка-Бузька 77,8 0,6 222,0 184,0 165,7 139,1 
4 р. Західний Буг – 

Литовеж 118,4 0,6 337,7 279,9 252,1 211,6 
5 р. Західний Буг – 

Сокаль 160,7 0,7 535,4 431,9 382,6 313,7 
6 р. Полтва – Полтва 31,1 0,5 73,6 62,9 57,8 50,3 
7 р. Полтва - м. Буськ 

43,3 0,6 123,6 102,5 92,3 77,5 
8 руч. Кам’янка - 

Кам’янка-Бузька 9,1 0,5 23,5 19,8 18,0 15,4 
9 р. Рата - с. Волиця 46,5 0,8 176,5 139,2 121,4 97,0 

10 р. Рата - с. 
Межиріччя 65,2 0,8 244,9 193,5 169,0 135,2 

11 р. Свиня - м Жовка 
(Нестеров) 4,9 0,9 19,5 15,2 13,2 10,5 

12 р. Желдець – Лугове 13,5 0,8 47,4 37,9 33,4 27,1 
13 р. Солокія - м. 

Червоноград 21,9 0,9 90,8 70,2 60,8 47,9 
14 р. Луга - м. 

Володимир-
Волинський 24,3 1,0 109,7 83,9 71,9 55,4 
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Таблиця 4.10 – Розрахунок шарів стоку весняної повені різної 

забезпеченості (Р = 1,3,5,10 %) при Сs = 2,0 Cv 

 

№  Річка-пост mУ , 
мм 

     Сv У1 %, 
мм 

У 3% , 
мм 

У 5%, 
мм 

У 10 %, 
Мм 

1 р. Вишня - 
с.Твіржа 52,8 0,6 154,9 127,7 114,7 95,9 

2 р. Західний Буг 
- смт Сасів 68,2 0,5 171,1 145,2 132,2 113,8 

3 р. Західний Буг 
- м. Кам’янка-
Бузька 51,6 0,5 126,0 107,3 98,1 84,9 

4 р. Західний Буг 
- Литовеж 39,7 0,6 108,6 90,7 82,0 69,3 

5 р. Західний Буг 
- Сокаль 44,9 0,5 117,9 99,2 99,5 76,8 

6 р. Полтва - 
Полтва 54,0 0,4 126,0 107,9 99,3 84,8 

7 р. Полтва - м. 
Буськ 46,8 0,5 112,4 95,9 87,9 76,2 

8 руч. Кам’янка - 
Кам’янка-
Бузька 48,2 0,6 143,0 117,7 105,6 88,0 

9 р. Рата - с. 
Волиця 45,9 0,6 141,8 115,8 103,5 85,8 

10 р. Рата - с. 
Межиріччя 44,0 0,7 137,7 112,3 100,1 82,9 

11 р. Свиня - м 
Жовка 
(Нестеров) 33,7 0,6 102,9 84,2 75,3 63,5 

12 р. Желдець - 
Лугове 41,3 0,7 134,2 108,7 96,6 79,5 

13 р. Солокія - м. 
Червоноград 38,7 0,7 129,0 104,0 92,1 75,5 

14 р. Луга - м. 
Володимир-
Волинський 29,8 0,6 92,1 75,2 67,2 55,7 
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На основі отриманих даних шарів стоку весняного водопілля та 

максимальних витрат води 1% побудовано графік порівняння максимальної 

витрати Q1 % дощових паводків з максимальними витратами  Q1 %  весняного 

водопілля (рис. 4.5) 

 

Рис. 4.5 – Порівняння  максимальних витрат  Q1 %  дощових паводків з 

максимальними витратами  Q 1 %  весняного водопілля 

 

Згідно з рис. 4.5 можна зробити висновок про те, що максимальні витрати 

Q1%  весняного водопілля на 27 % перевищують максимальні витрати Q1% 

дощових паводків. Тем не менш, в окремих випадках можливе перевищення 

витрат дощових максимумів на весняними.  
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5. ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТОРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ РІЧОК ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 

Серед характеристик гідрологічного режиму річок максимальному стоку 

відведено особливе місце, внаслідок того виключного значення, яке він має при 

проектуванні та експлуатації гідротехнічних споруд на річках. На території 

нашої країни максимальні витрати на річках спостерігаються як при випаданні 

дощів, так і в результаті танення сезонних снігів. Частково на річках 

формуються максимальні витрати змішаного походження, коли на головну 

хвилю водопілля, наприклад, накладається дощовий стік. Весняне водопілля 

охоплює одночасно значні території, а дощові паводки частіше мають 

локальний характер. При визначенні розрахункових характеристик, у тому числі 

і максимальних витрат, проектувальнику доводиться зустрічатися з трьома 

можливими випадками: 

1) довгі гідрометричні ряди спостережень; 

2) короткі ряди спостережень; 

3) спостереження за стоком відсутні.  

Коли вихідні ряди репрезентативні, то максимальні витрати різної 

ймовірності перевищення обчислюються безпосередньо за наявним матеріалом 

з використанням відомих статистичних прийомів. В разі недостатності даних 

гідрометричних спостережень розрахункові характеристики зводять до 

багаторічного періоду з річками-аналогами з більш довгими рядами. У третьому 

випадку максимальні витрати розраховують за різними формулами та картами. 

При розробленні параметрів максимального стоку для невивчених річок району 

необхідно спиратися тільки на тривалі, репрезентативні ряди спостережень за 

максимальним стоком. У навчальних цілях об’єкт досліджень повинен 

включати до 20 постів з періодом спостережень за характеристиками 

максимального стоку більш ніж 15 років. Для кожного пункту вибирають 
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максимальні (строкові) витрати води, шари стоку, тривалість весняного 

водопілля (дощових паводків) [6,9,18]. 

    

 5.1 Теоретичне обґрунтування розрахункових формул максимального 

стоку паводків і водопілля 

 

 У теоретичному плані найбільш обґрунтованим можна вважати описання 

процесів формування стоку за допомогою руслових ізохрони. Схему ізохрон у 

загальному вигляді можна представити таким чином: 

 

  11t221ttt2tt1t fqfqfqfqQ
pp1p1ppp
 

,               (5.1) 

 

де qi - модулі схилового припливу; 

     tp – час руслового добігання;  

     fi – межізохронні площі; 

     i – коефіцієнт русло-заплавного регулювання. 

 Формування максимальної витрати залежить від співвідношення між tp і 

тривалістю схилового припливу під час водопілля чи паводку Т0, а саме: 

  

а) при tp<T0 
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 Після перетворень (5.2) та (5.3) можна отримати розрахункову формулу 

для максимального модуля qm. 

 

 Fг
p

m
m K

t
Yq  ,                                                    (5.4) 

 

де Ym – максимальний шар стоку; 

      tp – час руслового добігання; 

       - коефіцієнт повноти схилового припливу; 

      Кг – гідрографічний коефіцієнт; 

      εF – коефіцієнт русло-заплавного регулювання та водообміну. 

 Вперше структура (5.4) була обґрунтована професором Бефані А.М., але її 

недоліком є те, що при tp0 (тобто на дуже малих водозборах) має місце 

невизначеність у вигляді 
0
0

. Тому Гопченко Є.Д. запропоновано дещо інша 

структура, а саме:  

  рFpmm rTtqq  )/( 0 ,                                           (5.5) 

 

де r – коефіцієнт регулювання максимального стоку озерами, водосхо-вищами 

та ставками, р – коефіцієнт забезпеченості; εF – коефіцієнт русло-заплавного 

регулювання; qm – максимальний модуль схилового припливу, який дорівнює 

 

    m
0

m Y
T
1

n
1n28.0q 

                                                 (5.6) 

 

де - 0.28 – коефіцієнт розмірності при q1%  в м3/скм2; (tp/T0) – трансформаційна 

функція, причому: 
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 а) при tp<T0 
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де n і m – показники степені у рівняннях кривих припливу та ізохрон, відповідно 

[4, 19]. 

 На підставі (5.5) 

  

 )/( 0Ttq
q

pm

m
F 


 .                                               (5.9) 

 

 Якщо розрахунок спирається на паводки утворюючи опади Н1%, то 

 

  


 %1
0

m Н
T
1

n
1n28.0q .                                        (5.10) 
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5.2 Узагальнення шарів стоку 

 

Існує два підходи щодо узагальнення шарів стоку у просторі: картування 

або районування. 

Приступаючи до картування необхідно виключити можливий вплив 

місцевих факторів таких, як: залісенність, заболоченість або закарстованність 

водозборів [4]. 

Водозбори річок Західного Бугу, мають незначну залісенність. Спочатку 

досліджується залежність Y1% від широти геометричних центрів тяжіння 

водозборів 0 дощових паводків (рис 5.1) та весняно водопілля (рис.5.2). 

 

 

Рис.5.1 - Залежність Y1% від широти геометричних центрів тяжіння водозборів 

0 для дощових паводків 

 

, мм 
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Рис. 5.2 - Залежність Y1% від широти геометричних центрів тяжіння водозборів 

0 для весняного водопілля 

 

Після приведення даних до єдиної широти побудовані залежності між 

(Y%)=50
о та залісеністю водозборів які показані на рис 5.3 для весняного 

водопілля, та рис. 5.4 – для дощових паводків, а також між (Y1%)=50
о та 

заболоченістю водозборів для весняного водопілля та дощових паводків  (рис. 

5.5 та 5.6.).  

 В результаті, враховуючи залежність Y1% від широти геометричних 

центрів тяжіння водозборів 0 , побудована карта ізоліній шарів стоку для 

дощових паводків (рис. 5.7) та весняного водопілля (рис. 5.8).  Ізолінії для обох 

періодів проведені через 10 мм. Шари стоку в період дощових паводків 

змінюються від 50 мм до 100 мм. В період весняного водопілля значення шарів 

стоку коливаються від 110 мм до 170 мм. 

 

, мм 
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Рис. 5.3 -  Залежність між (Y%)=50
о весняного водопілля та залісеністю 

водозборів 

 

 
 

Рис. 5.4-  Залежність між (Y%)=50
о дощових паводків та залісеністю водозборів 
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Рис. 5.5 – Залежність  між (Y1%)=50
о весняного водопілля та заболоченістю 

водозборів 

    

Рис. 5.6 – Залежність  між (Y1%)=50
о дощових паводків та заболоченістю 

водозборів 

 

, мм 
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Рис. 5.7 - Карта ізоліній шарів стоку (Y%)=50
о  (мм) для дощових паводків 

60 

60 

70 

70 

80 

80 

40 

60 
70 

80 90 

90 

80 

70 

70 

100 

90 

90 

80 

100 

80 

80 

70 

50 

90 

70 

90 

70 60 

60 70 

60 

50 



89 
 

 

 

Рис. 5.8 - Карта ізоліній шарів стоку (Y%)=50
о (мм) для весняного 

водопілля 
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5.3 Обґрунтування коефіцієнтів нерівномірності  припливу води зі 

схилів до руслової мережі 

 

 Коефіцієнт нерівномірності припливу води зі схилів до руслової мережі 

являє собою відношення максимальної витрати mQ  до його середньої величини 

за період водопілля чи паводку  
0TQ , тобто 

            ,
Q
Q

n
1n

0T

m
                                                          (5.11) 

Унаслідок рідкої мережі водно балансових станцій в організаційній 

структурі гідрометеорологічних спостережень, методичні підходи щодо 

обґрунтування 
n

1n   вкрай обмежені.  

От чому заслуговує уваги запропонований у роботі метод визначення n  

через елементи руслового гідрографу, зокрема, через коефіцієнт 

нерівномірності руслового стоку 11 m/)1m(  , який дорівнює  

 

   ,
FY

TQ
Q
Q

m
1m

m

пm

T

m

1

1

п



                                            (5.12) 

 

де mQ  - максимальна витрата води; пT  - підстава руслового гідрографу; mY - 

максимальний шар стоку за водопілля чи  паводок; F - площа водозбору.  

 Узагальнення 11 m/)1m(   по території показало, що воно інтегрально 

може бути відображене за допомогою площі водозбору F .  
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 З ростом F  під впливом ефектів русло-заплавного регулювання і часу 

руслового добігання відбувається убування відношення 
m

m
Y

Q , з одного боку, і 

збільшення підстави гідрографів пT  - з іншого.   

 У цілому ж FY
TQ

m
пm  характеризується поступовим зменшенням  його з 

ростом розмірів водозбірної площі.  

 Однак, існують деякі труднощі у встановленні параметра n/)1n(   [4]. 

  У ряді робіт рекомендується обчислювати 11 m/)1m(   через середні  

багаторічні максимальні характеристики: пmm T,Y,Q , тобто 

 

    
FY
TQ

m
1m

m

пm

1

1 


,                                                 (5.13) 

 

Обчислені за (5.13) коефіцієнти 11 m/)1m(   для басейну річки Західний 

Буг для весняного водопілля  (табл.5.1) та дощових паводків (табл.5.2) 

узагальнені у вигляді залежності 11 m/)1m(  )F(f  для весняного водопілля 

(рис.5.9)  та дощових паводків (рис.5.10).  
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Таблиця 5.1 -  Визначення коефіцієнтів нерівномірності руслового 

притоку для весняного водопілля 

№ 
п/п Річка – пост Q  

м3/с 
Y  

мм 
пТ  

діб. 
F, 

км2 Lg(F+1) 
1

1
m

1m 
 

1 
р. Вишня - с.Твіржа 37,3 52,8 40 562 2,75 4,34 

2 
р. Західний Буг - смт Сасів 5,9 68,2 40 107 2,03 2,80 

3 р. Західний Буг - Кам’янка - 
Бузька 77,8 51,6 48 2350 3,37 2,66 

4 
р. Західний Буг – Литовеж 118,4 39,7 49 6740 3,83 1,88 

5 
р. Західний Буг – Сокаль 160,7 44,9 52 6250 3,80 2,57 

6 
р. Полтва – Полтва 31,1 54,0 49 725 2,86 3,36 

7 
р. Полтва - м. Буськ 43,3 46,8 45 1440 3,16 2,50 

8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-
Бузька 9,1 48,2 45 141 2,15 5,20 

9 
р. Рата - с. Волиця 46,5 45,9 44 1140 3,06 3,38 

10 
р. Рата - с.Межиріччя 65,2 44,0 45 1740 3,24 3,31 

11 
р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 4,9 33,7 39 98,6 2,00 4,96 

12 
р. Желдець – Лугове 13,5 41,3 43 246 2,39 4,95 

13 
р. Солокія - м. Червоноград 21,9 38,7 44 931 2,97 2,31 

14 р. Луга - м. Володимир-
Волинський 24,3 29,8 45 1270 3,1 2,50 
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Таблиця 5.2 -  Визначення коефіцієнтів нерівномірності руслового 

притоку для дощових паводків 

 

№ 
п/п Річка – пост Q  

м3/с 
Y  

Мм 
пТ  

діб. 
F, 

км2 Lg(F+1) 1
1
m

1m 

 

1 
р. Вишня - с.Твіржа 29,30 17,60 11 562 2,75 2,82 

2 
р. Західний Буг - смт Сасів 6,18 15,14 8 107 2,03 2,64 

3 р. Західний Буг - Кам’янка - 
Бузька 54,90 17,71 16 2350 3,37 1,82 

4 
р. Західний Буг – Литовеж 84,37 14,51 17 6740 3,83 1,27 

5 
р. Західний Буг – Сокаль 87,42 14,59 20 6250 3,80 1,66 

6 
р. Полтва – Полтва 21,02 13,72 14 725 2,86 2,56 

7 
р. Полтва - м. Буськ 31,20 16,41 14 1440 3,16 1,60 

8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-
Бузька 5,28 15,17 13 141 2,15 2,77 

9 
р. Рата - с. Волиця 26,54 12,58 13 1140 3,06 2,08 

10 
р. Рата - с.Межиріччя 38,68 13,38 15 1740 3,24 2,15 

11 
р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 4,13 9,13 9 98,6 2,00 3,57 

12 
р. Желдець – Лугове 8,49 10,40 12 246 2,39 3,44 

13 
р. Солокія - м. Червоноград 11,68 10,62 15 931 2,97 1,53 

14 р. Луга - м. Володимир-
Волинський 8,22 6,07 19 1270 3,1 1,75 
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Рис. 5.9 - Залежність  11 m/)1m(  )F(f  для весняного водопілля 

 

 
 

Рис. 5.10 - Залежність 11 m/)1m(  )F(f  для дощових паводків 
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5.4  Тривалість припливу води зі схилів  до руслової мережі 

 

Тривалість припливу води зі схилів до руслової мережі є однією з 

основних характеристик паводків і водопілля. У двох операторній схемі 

трансформації водо утворення у русловий гідрограф тривалість схилового 

припливу Т0, при інших рівних умовах, визначає передусім міру зарегулювання 

стоку на схилах. 

а) при tр<Т0 
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б) при при tр>Т0 
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.                      (5.15) 

 

Для басейну річки Західний Буг значення Т0 розраховані з використанням 

програми «Т0», розробленої на кафедрі гідрології ОДЕКУ (опис програми 

наводиться в додатку Б) [4,9]. 

Результати розрахунку приведені в табл.5.3 для весняного водопілля та 

табл.5.4 для дощових паводків.   

Наступним етапом розрахунку є узагальнення параметра Т0 по території. 

Для весняного водопілля застосоване картування (рис.5.11), а для дощових 

паводків  параметр Т0 осереднюється і дорівнює 42 години, лише для постів 

струм. Кам’янка - Кам’Янка-Бузька та р. Солокія - м. Червоноград він 

становитиме 80, що пов’язано зі збільшенням карсту.  

На рис. 5.11 ізолінії проведені через кожні 10 год. Найбільші значення То 

приурочені до зони поширення карсту. 
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Рис. 5.11 -  Узагальнення параметра Т0 по території, через кожні 10 год 
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5.5 Трансформаційна функція 

 

Одним з видів трансформації є розпластування хвилі під впливом часу 

руслового добігання tp.  Кількісно міра трансформації максимальних модулів 

під впливом часу руслового добігання визначається за допомогою функції 

)T/t( op  : 

 а)при tp<To 
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Для басейну річки Західний Буг в основному характерний розвинений тип 

весняного стоку (tp/To<1.0). 

Для  річок басейну Західного Бугу коефіцієнт нерівномірності припливу 

води зі схилів до руслової мережі (n+1)/n в період водопілля дорівнює 7,28, а 

для дощових паводків  - 5,23, а  коефіцієнт n = 0.16, та n = 0.24 відповідно до 

періодів. З урахуванням даних і, приймаючи  m = 1.0, запишемо рівняння для 

трансформаційної функції )T/t( op  в редакції: 

 а) при tp<To для весняного водопілля 

    

16.0

80.01)/( 
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p
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Tt ,                                     (5.18) 

          б) при tp<To для дощових паводків 
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24.0

72.01)/( 
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p
op T

t
Tt ,                                       (5.19) 

По вихідних матеріалах за формулами  (5.18) і (5.19) розраховані значення 

трансформаційної функції для весняного водопілля і дощових паводків.  

 

Таблиця 5.3 - Розрахунок тривалості припливу води для весняного 

водопілля зі схилів до руслової мережі (басейн річки Західний Буг) 

 
№ 
п/п Річка – пост Y, 

мм 
q1%, 

м3/скм2 
tp, 

год. 
Т0, 

Год. 
1 р. Вишня - с.Твіржа 52,8 0,22 7,83 340 

2 р. Західний Буг - смт Сасів 68,2 0,18 4,08 369 

3 р. Західний Буг - Кам’янка - 
Бузька 51,6 0,09 21,06 210 

4 р. Західний Буг – Литовеж 39,7 0,05 3,3 220 

5 р. Західний Буг – Сокаль 44,9 0,09 35,83 103 

6 р. Полтва – Полтва 54,0 0,10 21,58 231 

7 р. Полтва - м. Буськ 46,8 0,09 18,86 206 

8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-
Бузька 48,2 0,17 13,92 245 

9 р. Рата - с. Волиця 45,9 0,15 12,45 147 

10 р. Рата - с.Межиріччя 44,0 0,14 17,22 129 

11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 33,7 0,20 3,55 200 

12 р. Желдець – Лугове 41,3 0,19 12,81 154 

13 р. Солокія - м. Червоноград 38,7 0,10 26,89 208 

14 р. Луга - м. Володимир-
Волинський 29,8 0,09 15,45 144 
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Таблиця 5.4 - Розрахунок тривалості припливу води для дощових паводків 

зі схилів до руслової мережі (басейн річки Західний Буг) 

 
№ 
п/п Річка – пост Y , 

мм 
q1%, 

м3/скм2 
tp, 

год. 
Т0, 
год. 

1 р. Вишня - с.Твіржа 17,60 0,20 7,83 37 

2 р. Західний Буг - смт Сасів 15,14 0,31 4,08 49 

3 р. Західний Буг - Кам’янка - 
Бузька 17,71 0,10 21,06 33 

4 р. Західний Буг – Литовеж 14,51 0,04 3,3 50 

5 р. Західний Буг – Сокаль 14,59 0,06 35,83 38 

6 р. Полтва – Полтва 13,72 0,11 21,58 40 

7 р. Полтва - м. Буськ 16,41 0,08 18,86 42 

8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-
Бузька 15,17 0,16 13,92 80 

9 р. Рата - с. Волиця 12,58 0,08 12,45 37 
10 р. Рата - с.Межиріччя 13,38 0,10 17,22 33 

11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 9,13 0,17 3,55 47 

12 р. Желдець – Лугове 10,40 0,17 12,81 40 

13 р. Солокія - м. Червоноград 10,62 0,05 26,89 59 

14 р. Луга - м. Володимир-
Волинський 

6,07 0,02 15,45 80 
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 5.6 Коефіцієнт русло-заплавного регулювання 

 

 Вплив русло-заплавного регулювання на максимальний стік визначається 

за допомогою коефіцієнта, який являє собою функцію εF убуваючого вигляду (з 

верхнім граничним значенням εF =1.0, при F0) із зростанням водозбірної 

площі. Розрахувати її можна наступним чином: 

    
)/(

/

op

mm
F Tt

qq





 ,.                                                (5.20) 

 

 Редукція максимального модуля mm q/q   може бути описана рівнянням 

 

   1nmm
)1F(

1q/q


 .                                          (5.21) 

 

Для визначення цього коефіцієнту вихідними даними є величини модуля 

схилового припливу. Отримані   для  всіх  постів  значення   
mq

q

%1   для весняного 

водопілля та дощових паводків (табл.5.5 та табл.5.6)  в    логарифмічних 

координатах наносяться на графік )(%1 Ff
q
q

m











 (рис.5.12 та рис.5.13 ). З рис.5.12 

та рис.5.13 видно, що залежність добре виражена, а проведення лінії зв'язку 

спрощується тим, що залежність повинна виходити із 0)1lg(0lg %1 









Fпри
q
q

m  
[4,13].   
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Таблиця 5.5 - Розрахунок редукції максимального модуля mqq /%1  для весняного 

водопілля 

№ 
п/п Річка – пост q’

m, м3/скм2 q1%, м3/скм2 
m

%1

q
q


 

1 р. Вишня - с.Твіржа 2,25 0,22 0,10 
2 р. Західний Буг - смт Сасів 1,00 0,18 0,18 
3 р. Західний Буг - Кам’янка - Бузька 1,22 0,09 0,08 
4 р. Західний Буг – Литовеж 0,69 0,05 0,07 
5 р. Західний Буг – Сокаль 2,40 0,09 0,04 
6 р. Полтва – Полтва 1,12 0,10 0,09 
7 р. Полтва - м. Буськ 1,15 0,09 0,07 
8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-Бузька 1,21 0,17 0,14 
9 р. Рата - с. Волиця 2,06 0,15 0,08 
10 р. Рата - с.Межиріччя 2,16 0,14 0,07 
11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 1,05 0,20 0,19 
12 р. Желдець – Лугове 1,82 0,19 0,11 
13 р. Солокія - м. Червоноград 1,31 0,10 0,07 
14 р. Луга - м. Володимир-Волинський 1,25 0,09 0,07 

 

Таблиця 5.6 - Розрахунок редукції максимального модуля mqq /%1  для дощових 

паводків 

№ 
п/п Річка – пост q’

m, м3/скм2 q1%, м3/скм2 
m

%1

q
q


 

1 р. Вишня - с.Твіржа 2,71 0,20 0,08 
2 р. Західний Буг - смт Сасів 2,72 0,31 0,11 
3 р. Західний Буг - Кам’янка - Бузька 2,34 0,10 0,04 
4 р. Західний Буг – Литовеж 2,07 0,04 0,02 
5 р. Західний Буг – Сокаль 3,08 0,06 0,02 
6 р. Полтва – Полтва 2,15 0,11 0,05 
7 р. Полтва - м. Буськ 2,06 0,08 0,04 
8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-Бузька 1,65 0,16 0,10 
9 р. Рата - с. Волиця 1,81 0,08 0,05 
10 р. Рата - с.Межиріччя 1,83 0,10 0,05 
11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 1,67 0,17 0,10 
12 р. Желдець – Лугове 2,20 0,17 0,08 
13 р. Солокія - м. Червоноград 1,04 0,05 0,04 
14 р. Луга - м. Володимир-Волинський 0,78 0,02 0,03 
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Рис. 5.12 – Залежність логарифму редукції максимального модулю для 

весняного водопілля 







mq

q %1lg  від )1lg( F  

 
 

Рис. 5.13– Залежність логарифму редукції максимального модулю для 

дощових паводків 
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Для досліджуваної території показник степені для весняного водопілля 

становитиме n1=0.36, а для дощових паводків - n1=0.46, та (5.21) приймає 

вигляд: 

 а) для весняного водопілля 

    
36.0%1 )1(

1/



F

qq m                                         (5.22) 

 б) для дощових паводків 

    
46.0%1 )1(

1/



F

qq m                                       (5.23) 

 З урахуванням рівнянь (5.22) та (5.23)  обмежені значення εF для 

весняного водопілля та дощових паводків (табл.5.7, табл.5.8 ).  

  

Таблиця 5.7 - Розрахунок коефіцієнта русло-заплавного водообміну та 

регулювання εF для весняного водопілля 

№ п/п Річка – пост 36.0)/(1 F  )/( 0Tt p  εf 

1 р. Вишня - с.Твіржа 0,102 0,50 0,21 
2 р. Західний Буг - смт Сасів 0,185 0,61 0,30 
3 р. Західний Буг - Кам’янка - Бузька 0,061 0,44 0,14 
4 р. Західний Буг – Литовеж 0,042 0,62 0,07 
5 р. Західний Буг – Сокаль 0,043 0,32 0,13 
6 р. Полтва – Полтва 0,093 0,45 0,21 
7 р. Полтва - м. Буськ 0,073 0,45 0,16 
8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-Бузька 0,168 0,49 0,34 
9 р. Рата - с. Волиця 0,079 0,46 0,17 

10 р. Рата - с.Межиріччя 0,068 0,42 0,16 
11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 0,191 0,58 0,33 
12 р. Желдець – Лугове 0,138 0,46 0,30 
13 р. Солокія - м. Червоноград 0,085 0,42 0,20 

14 р. Луга - м. Володимир-
Волинський 0,076 0,44 0,17 
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Таблиця 5.8 - Розрахунок коефіцієнта русло-заплавного водообміну та 

регулювання εF для дощових паводків 

 

№ п/п Річка – пост 46.0)/(1 F  )/( 0Tt p  εf 

1 р. Вишня - с.Твіржа 0,054 0,51 0,11 
2 р. Західний Буг - смт Сасів 0,116 0,60 0,19 

3 р. Західний Буг - Кам’янка - Бузька 0,028 0,35 0,08 

4 р. Західний Буг – Литовеж 0,017 0,62 0,03 
5 р. Західний Буг – Сокаль 0,018 0,29 0,06 
6 р. Полтва – Полтва 0,048 0,38 0,13 
7 р. Полтва - м. Буськ 0,035 0,41 0,09 

8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-
Бузька 0,102 0,53 0,19 

9 р. Рата - с. Волиця 0,039 0,45 0,09 
10 р. Рата - с.Межиріччя 0,032 0,38 0,08 
11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 0,120 0,61 0,20 
12 р. Желдець – Лугове 0,079 0,45 0,18 

13 р. Солокія - м. Червоноград 0,043 0,40 0,11 

14 р. Луга - м. Володимир-
Волинський 0,037 0,51 0,07 

 

 Узагальнення параметра εF по території виконане в залежності від площі 

водозбору (рис.5.14 та рис.5.15). Залежність )(FfF  , як видно з рис.5.14  та 

рис.5.15, виражена добре, та має убуваючий характер, який надалі змінюється 

більш пологим спадом кривої редукції. 
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Рис. 5.14 - Залежність параметра εF  від площі водозбору  для 

весняного водопілля 

 

 
 

Рис. 5.15 - Залежність параметра εF  від площі водозбору  для 

дощових паводків 
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5.7 Перевірочні розрахунки 

 

Точність розрахунків може бути визначена за виразом як: 

 

          
%100

q

qq

ф%1

ф%1p%1



 ,                                     (5.24) 

де q1%ф – фактичні значення q1%, а q1%р – розрахункові за методикою. 

 Середнє відхилення розрахункових значень від фактичних по басейну 

річки Західний Буг , відповідно до табл.5.9 (весняне водопілля) та до табл. 5.10 

(дощові паводки), дорівнює 5,73% та 15,8 %(відповідно до таблицям), що є 

задовільним результатом при розрахунках максимального стоку [9,4]. 

   

 Таблиця 5.9 - Перевірочні розрахунки для весняного водопілля 

№ 
п/п Річка – пост q1%, роз. 

м3/скм2 
q1%,ф 

м3/скм2 ||, % 

1 р. Вишня - с.Твіржа 0,23 0,22 6,76 
2 р. Західний Буг - смт Сасів 0,19 0,18 6,99 
3 р. Західний Буг - Кам’янка - Бузька 0,08 0,09 17,35 
4 р. Західний Буг – Литовеж 0,05 0,05 5,83 
5 р. Західний Буг – Сокаль 0,09 0,09 2,46 
6 р. Полтва – Полтва 0,10 0,10 3,68 
7 р. Полтва - м. Буськ 0,08 0,09 1,27 
8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-Бузька 0,17 0,17 4,93 
9 р. Рата - с. Волиця 0,16 0,15 5,99 
10 р. Рата - с.Межиріччя 0,14 0,14 0,39 
11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 0,19 0,20 2,32 
12 р. Желдець – Лугове 0,21 0,19 11,02 
13 р. Солокія - м. Червоноград 0,10 0,10 3,66 
14 р. Луга - м. Володимир-Волинський 0,09 0,09 7,51 

 
Δ ±5,73% 
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Таблиця 5 .10 - Перевірочні розрахунки для дощових паводків 

 

№ п/п Річка – пост q1%, роз. 
м3/скм2 

q1%,ф 
м3/скм2 ||, % 

1 р. Вишня - с.Твіржа 0,15 0,20 27,9 
2 р. Західний Буг - смт Сасів 0,32 0,31 2,4 
3 р. Західний Буг - Кам’янка - 

Бузька 0,07 0,10 32,1 

4 р. Західний Буг – Литовеж 0,04 0,04 19,0 
5 р. Західний Буг – Сокаль 0,06 0,06 6,7 
6 р. Полтва – Полтва 0,10 0,11 7,2 
7 р. Полтва - м. Буськ 0,07 0,08 5,6 
8 струм. Кам’янка - Кам’Янка-

Бузька 0,17 0,16 4,1 

9 р. Рата - с. Волиця 0,07 0,08 16,3 
10 р. Рата - с.Межиріччя 0,06 0,10 39,1 
11 р. Свиня - м Жовка (Нестеров) 0,20 0,17 17,4 
12 р. Желдець – Лугове 0,17 0,17 0,1 
13 р. Солокія - м. Червоноград 0,04 0,05 2,3 
14 р. Луга - м. Володимир-

Волинський 0,03 0,02 41,0 

Δ ±15,8% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 
                    ВИСНОВКИ  

 В результаті виконання магістерської роботи обґрунтовані параметри 

регіональної методики для визначення максимального стоку дощових паводків і 

весняного водопілля невивчених річок в басейні Західного Бугу на території 

України. 

 На території басейну Західного Бугу  спостереження виконуються на 14 

гідрологічних постах. Найбільша площа водозбору F =6250км2 (р. Західний 

Буг - г. Сокаль), а найменша – F=141 км2 (руч. Кам’янка - Кам’янка-Бузька). 

Найбільш тривалий період спостережень відзначався на р. Західний Буг – м.  

Кам’янка-Бузька - 64 років (1946 - 2010рр.).  

 Водний режим характеризується досить високим весняним водопіллям. 

Характер водопілля значною мірою  визначає розподіл  стоку протягом року. 

В холодний період року спостерігаються паводки дощового або змішаного 

походження. По географічному положенню та кліматичним умовам даний 

район знаходиться в зоні зливової діяльності.     

 В роботі визначені статистичні параметри максимального стоку для 

водозбору басейну річки Західний Буг за двома методами: методом 

найбільшої правдоподібності та методом моментів. Дані використані за 

розрахунком методів найбільшої правдоподібності.  

  В умовах регіональних та глобальних змін клімату необхідно досліджувати 

можливі тренди в ході характеристик стоку річок у різні його фази.  

  На прикладі басейну р. Західний Буг показано, що характеристики стоку 

весняного водопілля та дощового паводку практично не мають значущих 

трендів, але слід відмітити, що на окремих постах спостерігається зменшення 

максимальних витрат води. 

  Максимальні витрати Q1%  весняної повені на 27 % перевищують 

максимальної витрати Q1% дощових паводків. Тем не менш, в окремих 

випадках можливе перевищення витрат дощових максимумів на весняними. 
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 Максимальні витрати води, які розраховані за формулою А.А. Соколова 

дають на 19% занижені результати порівняно з максимальними витратами, 

які обчислені за статистикою 2010 р.   

 Максимальні витрати води, які розраховані за формулою граничної 

інтенсивності дають на 7,3% більші результати порівняно з максимальними 

витратами, які обчислені за статистикою 2010 р.   

 Максимальні витрати води, які розраховані за формулою П.Ф. Вишневського 

дають 21% більші результати порівняно з максимальними витратами, які 

обчислені за статистикою 2010 р.   

 Максимальні витрати води, які розраховані за редукційною формулою СНіП 

2.01.14-83. дають на 14,5 % більші результати порівняно з максимальними 

витратами, які обчислені за статистикою 2010 р. Особливо великі відхилення 

спостерігаються для малих значень витрат (приблизно до 100 м3 /с), тому в 

разі малих витрат, перевищення  вже становитиме 63%. 

 В роботі були обчислені параметри розрахункової формули максимального 

стоку за моделлю руслових ізохрон для весняного водопілля та дощових 

паводків. Були виконані наступні розрахунки: узагальнення максимальних 

шарів стоку; обчислення часу руслового добігання; обґрунтування 

характеристик графіків припливу води зі схилів до руслової мережі; 

розрахунок трансформаційної функції; визначення коефіцієнту русло-

заплавного регулювання; перевірочні розрахунки. 

 Середнє відхилення розрахункових значень від фактичних по басейну річки 

Західний Буг , для  весняного водопілля складає  5,73%, а для дощових 

паводків 15,8 %, що є задовільним результатом при розрахунках 

максимального стоку. 

 Точність запропонованої методики знаходиться на рівні точності вихідної 

інформації та може рекомендуватися для практичного використання. 
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ДОДАТОК А 
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Додаток А.1 – Хронологічний хід максимальних витрат води дощових 

паводків, р. Західний Буг – смт Сасів 

 

 
 

Додаток А.2 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Західний Буг – смт Сасів 
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Додаток А.3 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових паводків, 

р. Західний Буг - м. Кам’янка-Бузька 

 

 
Додаток А.4 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Західний Буг - м. Кам’янка-Бузька 
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Додаток А.5 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових паводків, 

р. Західний Буг – м. Литовеж 

 

 
 

Додаток А.6 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Західний Буг – м. Литовеж 
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Додаток А.7 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових паводків, 

р. Західний Буг –м. Сокаль 

 

 
Додаток А.8 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Західний Буг –м. Сокаль 
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Додаток А. 9 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, р. Полтва – м. Полтва 

 

 
Додаток А.10 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Полтва – м. Полтва 
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Додаток А.11 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, р. Полтва – м. Буськ 

 

 
 

Додаток А.12 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Полтва – м. Буськ 
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Додаток А.13 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, руч. Кам’янка - м.  Кам’янка - Бузька 

 

 
 

Додаток А.14 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, руч. 

Кам’янка - м.  Кам’янка - Бузька 
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Додаток А.15 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, р. Рата – м. Волиця 

 

 
 

Додаток А.16 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. Рата 

– м. Волиця 
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Додаток А.17 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, р. Рата - Межеріччя 

 

 

 

Додаток А.18 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р.  Рата 

- Межеріччя 
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Додаток А.19 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, р.  Свиня – м. (Жовка) Нестеров 

 

 
 

Додаток А.20 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Свиня – м. (Жовка) Нестеров 
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Додаток А.21 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, р. Желдець - с. Лугове 

 

 
Додаток А.22 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Желдець - с. Лугове 
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Додаток А.23 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, р. Солокія - м. Червоноград 

 

 

 

Додаток А.24 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. 

Солокія - м. Червоноград 
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Додаток А.25 – Хронологічний хід максимальних витрат дощових 

паводків, р. Луга - м. Володимир Волинський 

 

 

 

Додаток А.26 – Хронологічний хід шарів стоку дощових паводків, р. Луга 

- м. Володимир Волинський 
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              ДОДАТОК Б 
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     Програма “Т0” 

 

1.Необхідні вхідні дані: 

 1.1.Якщо потрібен розрахунок tp: 

 F (км2) - площа водозбору 

 L (км) - довжина водотоку 

 I (0/00) - середньозважений уклон  

 Y1% -  максимальний шар стоку весняної повені 

 q1% - максимальний модуль стоку весняної повені 

 n - показник степені в рівнянні схилового припливу  

 m - показник степені в рівнянні кривої ізохрон. 

 1.2. Якщо tp вже розраховано , то замість F, L та I, задається tp. 

Порядок роботи: 

 1.Вхід до програми здійснюється через файл estimate.exe. 

 2.Обирається варіант розрахунку 

 

     

  

 

                        

                             ДА                         НІ     

         Введення вхідних даних                  Введення вхідних даних 

 

                                                    

 

 3.Задається ім’я файла вхідних даних. Наприклад, а1. 

 4.Виконується розрахунок значень Т0 у першому наближенні. 

 n, m, L, F, Y1%, q1%, εF=1 n, m, tp, Y1%, q1%, εF=1 

Потрібен розрахунок tp 
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 5.Задається ім’я файла з даними розрахунку. Наприклад, а2. 

  5.1.По отриманим значенням Т0 будується залежність T0=f[lg(F+1)] 

6.За допомогою клавіш Alt+F2 переходимо до другого етапу розрахунку. 

7.Задається значення Т0 у першому наближенні, спираючись на дані 

залежності. T0=f[lg(F+1)] 

8. Задається ім’я файла, у який будуть записані результати розрахунку. 

Наприклад, а3. 

 9.Розраховуються значення коефіцієнтів , Кг та КF. 

  9.1.По даним розрахунку будується залежність KF=f[lg(f+1)] 

10.За допомогою клавіш Аlt+F1 знову переходимо до першого етапу 

розрахунку. 

 

 

  

                      

                             ДА                         НІ     

 Введення вхідних даних                  Введення вхідних даних 

 

                                                    

 

 11.У файл вхідних даних а1 заносяться дані про КF, які отримані 

після узагальнення цього параметру в залежності від площі водозборів, 

тобто значення КF знімаються з графіку KF=f[lg(f+1)] 

 12.Задається ім’я файла для результатів розрахунку Т0 у другому 

наближенні. Наприклад, а4. 

 13.Отримані значення Т0 узагальнюються за територією або 

районуються у вигляді карти. 

 n, m, L, F, Y1%, q1%, KF n, m, tp, Y1%, q1%, KF 

Потрібен розрахунок tp 


