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Вступ 
 

Весняне водопілля є найголовнішою фазою водного режиму більшості 

рівнинних річок України, під час якої проходить переважна частина загаль-

ного річного об’єму стоку. Воно є лімітуючим чинником для багатьох галу-

зей економіки (гідроенергетики, водного, комунального, сільського госпо-

дарства, гідротехнічного, цивільного, промислового будівництва). З періодом 

водопілля пов’язуються значні й тривалі затоплення рівнинних територій, 

пошкодження і руйнування об’єктів господарювання, затоплення сільського-

сподарських угідь, населених пунктів. Безумовно, що заходи по відверненню 

негативних наслідків і зменшенню збитків від небезпечних гідрологічних 

явищ повинні проводитися грамотно, бути методично й нормативно обґрун-

тованими.  

У першому розділі бакалаврської роботи наведена коротка фізико-

географічна характеристика суббасейну Нижнього Дніпра. 

Другий розділ присвячено визначенню статистичних параметрів розпо-

ділу часових рядів максимального стоку з використанням методу моментів  

та найбільшої правдоподібності. 

У третьому розділі наводиться оцінка точності визначення статистич-

них параметрів шляхом перевірки рядів на однорідність і наявність тренда. 

В заключному четвертому розділі описані теоретичні криві розподілу 

випадкових величин, які використовуються в гідрології, а також наведено ре-

зультати розрахунку характеристик максимального стоку різної забезпечено-

сті  та результати узагальнення шарів стоку весняного водопілля за             

територією. 

У подальшому представлене дослідження може бути подовжено в рам-

ках магістерської наукової роботи, зокрема для розробки методики розрахун-

ку максимального стоку для невивчених у гідрологічному відношення річок 

суббасейну Нижнього Дніпра . 
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1.КОРОТКА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУББА-
СЕЙНУ НИЖНЬОГО ДНІПРА 

 
 

1.1Географічне положення 
 

 
 Україна займає зручне фізико-географічне положення. Вона розміщена у 

південно – західній частині Східно-Європейської (Руської) рівнині, у помір-

ному кліматичному поясі, в межах двох природних зон – лісостепу і степу. 

Суббасейн нижнього Дніпра територіально знаходиться в межах  

Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та  Запорізької областей 

України (рис.1.1). 

 
Рис. 1.1 – Гідрографічне районування території України  [1] 

 

Притоки нижнього Дніпра належать до басейну Чорного моря. В даній 

роботі розглянуті річки, які протікають в межах Херсонської області. Для 

правобережжя області характерні балки, для лівобережжя – неглибокі за-

мкнуті зниження (поди). 



7 
 

Основною водною магістраллю є Дніпро. В межах області він поділя-

ється на рукави, найзначнішим з яких є річка Конка. У правобережній части-

ні він має ряд приток. Найбільшою притокою є Інгулець, який при впадінні в 

Дніпро утворює Інгулецький лиман[2]. 

 Річка Інгулець – одна з найдовших приток Дніпра. Довжина річки 549 

км, площа басейну 14460 км2, уклон 0,32‰. Бере початок на півночі Кірово-

градської області і впадає у Дніпро приблизно в 20 км вище Херсона, в 45 км 

від гирла р. Дніпро. Найбільші притоки : праві – р. Бокова (L=74 км,  F=1324 

км2), р. Висунь (L=194 км, F=2670 км2); ліві – р. Саксагань (L=144 км, F=2025 

км2). 

 

 
Рис.1.2. Фізико – географічне положення річок нижнього Дніпра 
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     Причорноморські райони України знаходяться в межах Причорноморсь-

кої западини, що має похил на південь. Товща осадових порід сягає тут кількох 

кілометрів. 

  Значнішим за розмірами районом з низхідними рухами є Причорномор'я 

(південніше міст Біляївка, Миколаїв, Каховка). Сюди ж належать Сиваш та 

Присивашшя. 

  У рельєфі піднятим геологічним утворенням відповідають гори і височи-

ни, опущеним - низовини. 

  Великими розмірами виділяється Придніпровська низовина, що розта-

шована на лівому березі Дніпра. Місцеві річки мають широкі долини (інколи 

до 10 км) з пологими схилами. 

  На півдні України розташована Причорноморська низовина, що має пере-

важаючий похил до Чорного моря. Південна її частина затоплена. Процес зато-

плення відбувається і тепер. З одного боку, це спричинено опусканням земної 

поверхні, з другого - підвищенням рівня моря.  Рельєф низовини здебільшого 

плоский. У межах Причорноморської низовини зустрічаються замкнені 

безстічні ділянки - поди. У прибережній смузі поширені піщані коси. Де-

які з них є межею між морем, а також лиманами та озерами[2]. 

  До негативних геологічних явищ слід віднести також ерозію ґрунтів, 

розвиток ярів. Це не тільки погіршує умови господарювання, а й сприяє додат-

ковому надходженню наносів у річки, їхньому замуленню.  

          

1.2. Ґрунти і рослинність 
 

  Ґрунтовий покрив істотно впливає на елементи гідрологічного режиму. 

Зокрема, механічний склад ґрунтів визначає їх фільтраційні якості. У свою 

чергу, це впливає на умови формування поверхневого і підземного стоку. 

Характер ґрунтів позначається і на умовах формування стоку наносів. 
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  Основними чинниками, що визначають характеристики ґрунтів, є клімат, 

характер підстильних порід. Великим є вплив і місцевих особливостей. У ці-

лому поширення ґрунтів відповідає природним зонам. 

  Південь, України здебільшого покривають південні чорноземи, а та-

кож каштанові ґрунти. За механічним складом вони суглинисті. Основною 

ґрунтоутворюючою породою тут є лес. Ця порода відзначається слабкою 

стійкістю до розмиву, наслідком чого є значне надходження наносів у річки. 

  Для півдня степової зони (особливо її східної частини) характерним яви-

щем є засоленість ґрунтів. Де-не-де зустрічаються солонці, що відрізняються 

значною щільністю . 

  Поряд з цими, зонально розташованими типами ґрунтів, поширені ґрун-

ти, характер яких зумовлений місцевими особливостями. Зокрема, в заплавах 

річок поширені лучні ґрунти середнього механічного складу (рис.1.3). 

  Глибина промерзання ґрунту залежить передусім від температури повіт-

ря.  
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Рис.1.3 – Ґрунтовий покрив в межах Херсонської області[3]
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 Природна рослинність даної території займає порівняно невелику площу. Це 

спричинено значною господарською освоєністю території.  

  Найціннішим видом природної рослинності, в тому числі тієї, що впли-

ває на гідрологічний режим річок, є ліси. 

  Загалом в Україні переважають листяні лісові породи. Водночас най-

поширенішою породою є сосна. Серед листяних порід найбільші площі за-

ймає дуб. 

  У Лісостепу домінуючою породою є дуб. На піщаних Ґрунтах Придніп-

ров'я досить великі площі займають соснові ліси. Вздовж багатьох річок лісо-

степової зони зустрічаються верби[2]. 

  У північній частині степової зони переважаючими породами є дуб, ясен.  

У південній частині Степу природних лісів практично немає (за винятком за-

плавних і плавневих). На гирлових ділянках зустрічаються тополя, верба.  

Степи області майже повністю розорані. Цілинні типчаково-ковилові та 

полинові ділянки збереглися лише по схилах балок, на островах, у заповідни-

ках і на заповідних ділянках (Чорноморський заповідник, Асканія – Нова). 

Степовою рослинністю є також кореневищні злаки ( стоколос, пирій), бобові 

(конюшина, люцерна) та різнотрав’я (гвоздика, молочай). У нижньодніпров-

ських плавнях ростуть верба, тополя, осокір, у пониззях Дніпра й Інгульця – 

великі зарості очерету. Основними деревними породами нижньодніпровсь-

ких пісків є сосна, біла акація. Лісова рослинність та чагарники ростуть на 

схилах долин, по балках, на пісках і в плавнях. Це – дубові, березові й осико-

ві ділянки. 

  Найважливішими деревними породами, які застосовують при лісовідно-

вленні, є сосна, дуб, ясен, бук, смерека, модрина. Сосною також засаджені Ни-

жньодніпровські (Олешківські) піски. Лісові смуги в південній частині Степу 

переважно складаються з акації, дуба. 

    Найпоширеніший представник  водної рослинності очерет звичайний. 

Ця рослина утворює смуги заростей на берегах дніпровських водосховищ, ба-

гатьох інших водойм, річок.  
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Рис.1.4 – Рослинний покрив в межах Херсонської області[3] 

 

 
1.3. Кліматична характеристика 

 

Максимальний річковий стік формується, перш за все, в результаті вза-

ємодії кліматичних  факторів в конкретних умовах співвідношення тепла і 

вологи. Так як кліматичні фактори підкоряються законам широтної і верти-

кальної зональності, то і просторовий розподіл максимального стоку також  

підпорядковується цим законам, відображаючи  в тій чи іншій мірі  клімати-

чні впливи[2,4].  
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Клімат області помірно континентальний, посушливий. Влітку сюди 

надходять повітряні маси з Північної Африки, Малої Азії й Балканського пі-

вострова, взимку – маси арктичного повітря, що спричиняють ранні осінні й 

пізні весняні заморозки. Під впливом азіатського антициклону переважають 

вітри східних напрямків. Зима в основному тепла, малосніжна, осінь і весна 

часто сухі й сонячні. Середньорічна температура +10, максимальна +40, мі-

німальна -31,5. тривалість без морозного періоду – пересічно 179 днів на рік. 

Середньорічна кількість опадів – від 300 до 420 мм. 

  Кількість сонячної радіації на півдні країни є значно більшою, ніж 

на її півночі. Відповідно до цього, існують відмінності у температурі 

повітря. Більші вони влітку, коли послаблюється роль циркуляційних 

процесів. У цей час значні рівнинні простори сприяють трансформації 

повітряних мас, що надходять ззовні. У холодний період року .зростає 

роль циркуляційних процесів. 

  Основними атмосферними утвореннями, що відповідають за перенос 

тепла і вологи, є циклони та антициклони. На заході та північному заході 

провідна роль належить циклональним утворенням, на півдні та південному 

сході зростає роль антициклонів. 

  У цілому за рік повторюваність циклонів є більшою. Вони, як прави-

ло, надходять із заходу і південного заходу. Прихід циклонів часто супрово-

джується атмосферними опадами і змінами температури повітря, що залежить 

від сезону року. Взимку циклони приносять потепління, відлиги; влітку відбу-

вається деяке похолодання. Натомість антициклони супроводжуються підви-

щенням тиску і більш сухою погодою. Поширення антициклонів влітку 

призводить до встановлення теплої, часом спекотної погоди. Взимку для ан-

тициклонів характерні низькі (особливо вночі) температури. Швидкість руху 

циклонів і антициклонів є близькою і становить приблизно 35 км/год. 

  Характер основних кліматоформуючих чинників істотно змінюєть-

ся в окремі сезони. У холодну пору року переважають циркуляційні проце-

си, насамперед пов'язані з циклонічною діяльністю. Певний вплив чинять від-
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роги східних антициклонів. Навесні зростає роль радіаційного чинника, а також 

підстильної поверхні. Погодні умови в цей час характеризуються значною мін-

ливістю. Вплив сонячної радіації та місцевих чинників особливо значний вліт-

ку. Водночас переважаючим видом атмосферних утворень стають антицик-

лони. Характерна особливість цього періоду (особливо на півдні) - тривале 

стояння сонячної бездощової погоди. З настанням осені знов починає зроста-

ти роль циклонічної діяльності. Для цього періоду характерні вторгнення арк-

тичного повітря, що супроводжуються значним похолоданням [2,4] . 

  Деякий вплив на кліматичні характеристики мають також Чорне та 

Азовське моря. Взимку він полягає у підвищенні температур у при-

морській смузі, влітку - в її деякому зниженні. 

  Ґрунтовні дослідження клімату, що виконуються в Україні та в 

інших країнах, свідчать про те, що кліматичні характеристики не залишають-

ся сталими. Це визначає періодичний перегляд кліматичних норм. За реко-

мендацією Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) кліматичними 

нормами тепер вважаються усереднені дані за 30-тирічний період 1961-1990 

рр. Саме ці дані, як правило, використовуються для характеристик клімату. 

Разом з тим, вони часто не відповідають усьому періоду гідрометричних спо-

стережень на річках. 

Таблиця 1.1 Середня місячна температура повітря за період 1961-1990рр[5]. 

М
ет

ео
- 

ст
ан

ці
я І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сере-

дня 

Дніпро -5,5 -41 0,8 9,4 16,0 19,6 21,3 70, 6 15,4 8,4 7,5 -2,1 8,5 

Донецьк -6,1 -4,8 0,4 9,3 15,5 19,0 20,9 20,1 14,9 7,8 2,0 -2,6 8,0 

Одеса -1,7 -1,0 2,6 9,0 15,1 19,4 21,4 21,2 17,1 11,1 5,9 1,4 10,1 

Запоріж-

жя 

-4,2 -2,9 1,7 9,9 16,4 20,2 22,0 21,2 16,2 9,5 3,8 -0,8 9,4 

Миколаїв -3,1 -1,8 2,6 10,2 16,5 70, 4 22, 3 21, 8 16,9 10,3 4,4 -01 10,0 

Херсон -3,0 -1,8 2,3 10,0 16, 0 19,9 21,9 71, 3 16,4 9,8 4,4 01 9,8 
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  Глобальні зміни клімату, що спостерігаються в останні десятиріччя, не 

могли не позначитися на температурі повітря в Україні та прилеглих районах 

сусідніх країн. У цілому спостерігається підвищення середньої річної темпера-

тури, що є навіть більшим, ніж у цілому для земної кулі. За останні 100 років 

вона підвищилася на 0,7-0,9 °С. Найбільші зміни відбулися в останні 20-30 ро-

ків. Найбільше  підвищення температури     повітря  спостерігається протягом 

перших місяців року, включаючи березень. Зокрема, для січня воно становить 

близько 2 °С за 100 років. Температура повітря в липні, а також у теплу пору 

року з травня по вересень змінилася мало. В цілому разі простежуються дов-

гоперіодичні коливання.[4] 

  Атмосферні опади. Важливою особливістю просторового розподілу 

опадів на рівнинній території України є зменшення їхньої  кількості з північ-

ного заходу на південь і південний схід. Найменша кількість опадів спо-

стерігається в прибережних районах Херсонщини - 350-400 мм (табл.1.2). 

 

Таблиця 1.2 Середня кількість опадів по місяцях за період 1961-1990 рр., мм[5]. 

М
ет

ео
 

ст
ан

ці
я 

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сума 

Дніпро 45 36 34 38 46 59 56 37 36 32 42 52 513 

Донецьк 42 34 33 41 52 62 48 41 40 27 42 52 514 

Одеса 42 41 31 34 39 42 49 34 36 26 42 48 464 

Запоріжжя 49 39 36 38 46 60 48 40 32 27 43 52 510 

Миколаїв 36 35 30 32 44 54 58 41 39 22 36 45 472 

Херсон 33 31 26 33 42 45 49 38 40 28 36 40 441 

  

  Для атмосферних опадів притаманна значна мінливість. Максимальні 

значення добових сум опадів, що будь-коли спостерігалися на більшій частині 



16 
 
території України, становлять 100-150 мм. Менші значення характерні для пі-

вденних і східних областей, більші - для західних. Існуючі дані свідчать, про 

те, що кількість опадів не залишається сталою  - на більшій частині України 

спостерігається тенденція до їхнього збільшення.  Водночас на півночі, а та-

кож у Білорусі кількість опадів зменшується. Отже відбувається вирівнювання 

зволоженості по території. 

   Сніговий покрив. Живлення основних річок рівнинної частини України 

– змішане : снігове і дощове. Весняна повінь формується за рахунок танення 

снігу.  На всій території України випадає сніг. Найбільшої висоти сніговий по-

крив, як правило, досягає на початку лютого. У цей час висота снігу колива-

ється від 12-15 см на півночі до 2-4 см на півдні.   

  Середня  тривалість залягання снігу  по території 2-3 місяця.  

  Танення снігу  на півдні починається наприкінці лютого і триває близько 

двох тижнів. На півночі цей процес розтягується до середини квітня. Багатос-

ніжними в північній частині країни були 1940-1942, 1967, 1970 і 1987  рр.  

 

1.4 Гідрологічна вивченість суббасейну нижнього Дніпра 
 

Правобережні і лівобережні притоки нижньої частини Дніпра (Орель, 

Самара, Вовча, Кінська, Інгулець, Базавлук, Мокра Сура) беруть початок на 

південно-східних схилах Придніпровської і північно-західних схилах Приа-

зовської височини і течуть по Причорноморській низовині (рис.1.5). Ширина 

русел цих річок  дорівнює 10 - 20 м, глибина - 0,5 - 1,5 м і лише на р. Інгулець 

досягає 8 м, швидкість течії влітку не перевищує 0,1 м/с. У теплий період за-

ростають рослинністю, в окремі роки пересихають, утворюючи ланцюги 

плес. Екологічний стан у басейні Дніпра дуже складний. Внаслідок техно-

генної діяльності його води забруднені радіонуклідами, сполуками важких 

металів, азоту, нафтопродуктами, пестицидами. Список гідрологічних постів 

в межах розглядуваної території представлений в талб.1.1, а основні характе-

ристики водозборів – в табл.1.2. [6] 
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Рис.1.5 - Карта-схема розташування гідрологічних постів на річках нижнього 

Дніпра (в межах Херсонської області) 

 
       Нижній Дніпро ділиться на дві ділянки: пригирлову (від дамби Каховсь-

кої ГЕС до вершини дельти) завдовжки 100 км і гирлову, або дельтову, (від 

вершини дельти до Дніпровського лиману). У пригирлову частину Дніпра 

впадає остання права його притока Інгулець. Русло Інгульця від гирла до с. 

Снігурівка використовують для забору води з Дніпра у магістральний канал 

Інгулецької зрошувально-обводнювальної системи. Ділянка Дніпра від Запо-

ріжжя до Нової Каховки зарегульована Каховським водосховищем, спору-

дженим у 1955–1958 рр. Водосховище тягнеться з північного заходу на пів-

денний схід на 220 км. Площа його становить 2155 км2 , об’єм – 18,2 км3 ; 

середня глибина тут 5 м, максимальна – 24 м. Ширина водосховища – від 3,5 

до 25 км. Зона мілководдя невелика і займає менше десятої частини всієї 

площі. Гарантовані габарити шляху: глибина – 3,65 м, ширина суднового хо-

ду – 80–200 м. Коливання рівня води не перевищує 4 м, водообмін здійсню-

ється 2–3 рази на рік. 
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Таблиця 1.1- Список гідрологічних постів 
 

№ Річка- пост Открыт Закрыт 

1 р.Кільчень- с.Олександрівка Перша 01.06.1948 Діє 

2 р.Мокра Сура – смт. Кринички 30.10.1945 Діє 

3 р.Конка – м.Пологи 27.08.1949 Діє 

4 р.Базавлук – Катерино – Наталіївка 01.06.1930 20.06.1986 

5 р.Жовтенька – с.Олексіївка 29.05.1948 13.02.1963 
 

6 р. Інгулець – с.Олексaндро - Степанівка 01.04.1930 Діє 

7 р. Інгулець – с.Ново - Федорівка 1926 Не діє 

8 р. Інгулець – с.Іскровка 01.03.1957 Не діє 

9 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 1954 Не діє 

10 р. Інгулець - с.Могилiвка 1954 Не діє 

11 р.Бокова –с.Валове (Софієво – Гейковка.) 1958 Не діє 
 

Таблиця 1.2 -  Основні гідрографічні характеристики 

№ Річка - пост L, 

км 
I,о/оо F,км2 H,м 

fб,

% 

fл,

% 

1 р.Кільчен с.Олександрівка Пер-
ша 

56 1.8 376 120 0 <1 

2 р.Мокра Сура – смт. Кринички 34 2.2 389 140 0 3 
3 р.Конка – м.Пологи 39 4.4 353 190 0 1 
4 р.Базавлук – Катерино – Наталії-

вка 
70 1.5 1050 120 0 2 

5 р.Жовтенька – с.Олексіївка 30 3.0 243 100 0 <1 
6 р. Інгулець – с.Олександро - 

Степанівка 
99 1.2 1400 160 <1 13 

7 р. Інгулець – с.Ново - Федорівка   3870    
8 р. Інгулець – с.Іскровка 171 0.8 4410 150 <1 7 
9 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 224 0.7 8600 140 <1 5 

10 р. Інгулець - с.Могиловка 282 0.6 9280 140 <1 5 
11 р.Бокова –с.Валове (Софієво – 

Гейковка.) 
42 2.8 447 140 0 2 
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2. СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЯДІВ МАКСИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ТА 

ШАРІВ СТОКУ 
 
 

Статистична обробка часових рядів стокових характеристик 

максимального стоку частіше усього спирається на метод моментів, або 

найбільшої правдоподібності. У першому випадку безпосередньо по наявних 

рядах розраховуються параметри статистичного розподілу: середнє 

арифметичне рядівx, коефіцієнтів варіації Cv і асиметрії Cs, у другому - 

середнє, Cv і співвідношення Cs/Cv.  

Для того, щоб отримати величини стоку заданої забезпеченості необ-

хідно підібрати теоретичний закон розподілу, який найточніше описує емпі-

ричний розподіл стокових величин, та визначити статистичні параметри, не-

обхідні для практичного застосування цього закону. Під статистичними па-

раметрами розуміємо параметри законів розподілу, які описують основні 

властивості статистичного розподілу випадкової величини [7]. 

Величини стоку завжди позитивні, а верхня границя їх значень не об-

межена, отже, областю визначення теоретичного закону розподілу величин 

стоку повинна бути область (0,∞). 

Статистичні параметри стоку визначаються за рядами спостережень 

фазово однорідних стокових величин. 

Статистичні параметри, визначені по рядах спостережень, відрізняють-

ся від відповідних параметрів генеральної сукупності і називаються оцінками 

статистичних параметрів.   

 При відсутності чи недостатності даних спостережень для визначення 

статистичних параметрів розроблено додаткові спеціальні методи, які викла-

даються у наступних розділах. 
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2.1 Методи розрахунку статистичних параметрів 
 

2.1.1 Метод моментів 
 

            Поняття моментів перенесено в статистику із розділу фізики “Механі-

ка”, де момент являє собою добуток сили на плече. Плече – відстань від точ-

ки, у якій прикладено силу, до точки опори. Значення дискретної випадкової 

величини розглядається як матеріальна точка на числовій осі з масою пропо-

рціональною імовірності появи цієї випадкової величини. Якщо у якості пле-

ча розглядається відстань від нуля числової осі до матеріальної точки, то такі 

статистичні моменти називаються початковими. Коли ж для визначення ста-

тистичного моменту береться відстань від математичного сподівання до роз-

глядуваної матеріальної точки, то статистичний момент отримує назву 

центрального [7-8] . 

Для описування властивостей кривих розподілу широко використову-

ють початкові та центральні  моменти.   

Квадратний корінь із дисперсії   називається середнім квадратичним 

відхиленням σx. Оцінка середнього квадратичного відхилення розраховуєть-

ся наступним чином: 

 

                                 (2.1) 

 Оцінка коефіцієнта варіації знаходиться за виразом:   

1

)1(
ˆ 1

2









n

k
vC

n

i
i

                                         (2.2)                                                                 

Кінцевий вид формули для розрахунків коефіцієнту асиметрії має  ви-

гляд: 

 

    =                        (2.3)                                                  
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2.1.2  Метод найбільшої правдоподібності 
 

     Походження назви цього методу пов’язане із застосуванням функції прав-

доподібності до визначення статистичних параметрів трьох параметричного 

гама-розподілу, запропонованого С.М. Крицьким та М.Ф. Менкелєм. Сут-

ність методу найбільшої правдоподібності полягає в тому, щоб застосувати 

функцію правдоподібності до вибраного теоретичного закону статистичного 

розподілу випадкової величини  з метою оптимізації параметрів розподілу.   

Функція правдоподібності - це імовірність сумісного з`явлення подій. 

У свою чергу імовірність сумісної появи подій може розглядатися, як добу-

ток імовірностей кожної із подій. 

С.М.Крицький і М.Ф.Менкель відзначають в роботі[7], що моментні і 

правдоподібні оцінки Cv практично збігаються, коли Cv<0.5. Більш того, вони 

також указують, що використання методу моментів обмежується саме цією 

нерівністю. При Cv>0.5 параметри статистичного розподілу слід  

встановлювати за методом найбільшої правдоподібності. Що стосується Cs, 

то в методі найбільшої правдоподібності він не розраховується, а 

приймається у вигляді закріпленої оцінки співвідношення Cs/Cv. 

 Самі оцінки правдоподібності знаходяться через допоміжні статистики 

2 і 3 8: 

2
1

1



n

x xi
i

n
lg( / ) ;                                        (2.4) 

3
1

1



n

x x x xi i
i

n
( / ) lg( / )                                (2.5 ) 

 Параметри Cv і Cs/Cv визначаються за допомогою спеціально 

розробленої номограми 

 

Cv ,  Cs Cv f/ ( , )  2 3                                   (2.6) 
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2.1.3 Статистична обробка рядів максимальних витрат води 
 

Для річок нижнього Дніпра відповідно до рекомендацій нормативного 

документа СНіП 2.01.14-83[9] статистична обробка рядів максимальних рас-

ходів води весняного водопілля проводилася двома методами: моментів і 

найбільшої правдоподібності. Отримано три основних статистичних характе-

ристики: середнє багаторічне значення, коефіцієнт варіації CV, коефіцієнт аси-

метрії CS. (табл.2.1)  

З табл. 2.1 ми бачимо, що середні значення  максимальних витрат ко-

ливаються в межах від 6.10 м3/с  до 204 м3/с . Коефіцієнт варіації Cv колива-

ється в межах від 0,71 до 1.74, співвідношення коефіцієнтів варіації і асимет-

рії Cs/Cv коливається в межах від 0.6 до 4,3. 

          Для порівняння значень Cv, отриманих двома методами побудований 

графік (рис.2.1). Як видно з рис.2.1 значення Cv за двома методами знахо-

дяться практично на лінії рівних значень, що говорить про те, що вони взає-

мозамінні. 

 
Рис. 2.1 – Порівняння коефіцієнтів варіації максимальних витрат води, 

розрахованих за методом моментів (вісь абсцисс) і за методом найбільшої 

правдоподібності (вісь ординат)  
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Таблиця 2.1 - Статистичні характеристики часових рядів максимальних ви-

трат води весняного водопілля річок суббасейну Нижнього Дніпра  

(в межах Херсонської області) 

 

№ Річка- пост 
,Q  

м3/c 

Метод 

 моментів 

Метод найбільшої 

правдоподібності 

Cv Cs R1 Сv Cs
 Cs/Cv 

1 р.Кільчень - с.Олександрівка 
Перша 7,55 1,38 2,89 0,16 1,43 3,95 2,80 

2 р.Мокра Сура – смт. Кринич-
ки 10,7 1,74 2,71 0,29 1,83 3,76 2,10 

3 р.Конка – м.Пологи 6,10 1,19 2,82 0,14 1,22 3,91 3,20 

4 р.Базавлук – Катерино – 
Наталіївка 16,5 1,32 1,46 0,34 1,41 1,97 1,40 

5 р. Інгулець – с.Олександро - 
Степанівка 50,2 0,97 1,08 0,41 1,03 1,40 1,40 

6 р. Інгулець – с.Іскровка 204 1,00 0,65 0,55 1,11 0,88 0,80 
7 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 123 1,45 2,07 0,12 1,55 3,21 2,10 
8 р. Інгулець - с.Могиловка 91,2 1,19 1,39 0,42 1,28 1,93 1,50 

9 р. Інгулець - с.Ново-
Федорівка 187 0,71 0,81 0,54 0,78 0,14 1,50 

10 р.Бокова - с. Валове 12,9 1,37 2,44 0,37 1,65 7,04 4,31 
11 р. Жовтенька с. Олексіївка 6,24 1,01 1,17 0,33 1,15 2,13 1,81 
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2.1.4 Статистична обробка рядів максимальних шарів стоку 
 
 

Відповідно до рекомендацій нормативного документа СНіПа 2.01.14-83 

статистична обробка рядів максимальних шарів стоку весняного водопілля 

також як і витрат для річок нижнього Дніпра проводилася двома методами: 

моментів і найбільшої правдоподібності. Отримано три основних статистич-

них характеристики: середні багаторічне значення, коефіцієнт варіації Cv, 

коефіцієнт асиметрії Cs. (табл.2.2) 

Як видно з таблиці 2.2 коефіцієнт варіації шарів стоку, також як і ви-

трат розрахований за методом моментів коливається в діапазоні - від 0,66 (р. 

Кільчень -  с.Олександрівка Перша)  до 1,45 (р. Інгулець – м.Кривий Ріг) ; в 

такому ж діапазоні знаходяться значення Cv, розраховані за методом найбі-

льшої правдоподібності - від 0,66 (р. Кільчен -  с.Олександрівка Перша) до 

1,55 (р. Інгулець – м.Кривий Ріг). Для порівняння значень коефіцієнтів варіа-

ції Cv шарів стоку, отриманих двома методами побудований графік (рис.2.2). 

Як видно з цього рисунку значення Cv як і в випадку з витратами за двома 

методами знаходяться практично на лінії рівних значень, що говорить про те, 

що вони взаємозамінні. 

 
Рис. 2.2 – Порівняння коефіцієнтів варіації шарів стоку весняного во-

допілля, визначених за методом моментів (вісь абсцисс) і за методом найбі-

льшої правдоподібності (вісь ординат)  
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Таблиця 2.2 - Статистичні характеристики часових рядів шарів стоку весня-

ного водопілля річок суббасейну Нижнього Дніпра  

(в межах Херсонської області) 

 

 

№ Річка- пост 
Y 

мм 

Метод  

моментів 

Метод найбільшої 

правдоподібності 

Cv Cs R1 Сv Cs
 Cs/Cv 

1 р.Кільчень-  с.Олександрівка 
Перша 13,8 0,66 1,56 0,03 0,66 1,79 2,7 

2 р.Мокра Сура – смт. Кринич-
ки 9,1 1,23 2,49 0,28 1,27 3,36 2,6 

3 р.Конка – м.Пологи 9,9 0,85 1,81 0,55 0,88 2,31 2,6 

4 р.Базавлук – Катерино – 
Наталіївка 9,3 1,09 2,04 0,02 1,12 2,74 2,4 

5 р. Інгулець – с.Олександро - 
Степанівка 32,3 1,01 0,98 0,48 1,07 1,24 1,2 

6 р. Інгулець – с.Іскровка 20,7 1,09 1,15 0,19 1,15 1,51 1,3 
7 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 12,5 1,45 1,67 0,13 1,55 2,35 1,5 
8 р. Інгулець - с.Могиловка 16,7 1,11 1,23 0,33 1,18 1,64 1,4 

9 р. Інгулець - с.Ново-
Федорівка 33,0 0,76 0,51 -0,1 0,79 0,59 0,8 

10 р.Бокова с. валове 10,7 1,12 2,12 0,41 1,31 5,55 4,2 
11 р. Жовтенька с. Олексіївка 11,2 1,24 1,6 0,07 1,41 3,23 2,3 

 

 
 

Під час статистичної обробки також враховувався коефіцієнт автокоре-

ляції R1 (табл.2.2), при розрахунку Cv і Cs. 
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3. ВИЗНАЧЕННЯ ОДНОРІДНОСТІ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗА ПАРАМЕТ-
РИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ (ФІШЕРА І СТЬЮДЕНТА) 

 
 

Критерій однорідності середніх величин зазвичай використовується, 

коли вибіркові середні підкоряються нормальному закону розподілу. Оціню-

ються ряди, котрі поділяються на дві половини, з яких одна має часову три-

валість nx, а інша- ny. 

Використовуючи таблицю нормального закону розподілу і задаючи рі-

вень значущості, наприклад a=5%, визначається область допустимих відхи-

лень при нормальному законі розподілу. Зокрема, при a=5% критична об-

ласть буде по обидві сторони від границь – 1,96> a> 1,96. Критерії однорід-

ності середніх доцільно використовувати за наявності досить тривалих рядів 

спостережень, коли вдається середньоквадратичні відхилення обчислювати 

без великих похибок. При коротких рядах рекомендується для перевірки од-

норідності середніх застосовувати критерій Стьюдента. Але слід попередньо 

зауважити, що його використання правомірне, коли співпадають середньок-

вадратичні похибки.[7-9] 

       Вище згадувалось про те, що при оцінці середніх вибіркових значень за 

критерієм Стьюдента, необхідно переконатись у рівності середніх квадрати-

чних відхилень. У гідрологічних роботах широкого використання набув кри-

терій Фішера, а також не параметричний критерій Уілкоксона[7]. 

Результати дослідження однорідності середніх значень максимальних 

витрат води для найбільш тривалих рядів спостережень представлені в табл. 

3.1. Як видно з табл. 3.1, ряд спостережень на р. Кільчень - с. Олександрівка 

Перша є неоднорідним,  інші ряди однорідні. 

      Аналогічні розрахунки виконані й для шарів стоку весняного водопілля. 

Результати дослідження однорідності середніх квадратичних відхилень в ша-

рах стоку представлені в табл. 3.2.  На відміну від витрат води, для шарів 

стоку виявися неоднорідним ряд р. Конка – м. Пологи,  інші ряди однорідні. 
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Таблиця 3.1- Оцінка однорідності часових рядів максимальних витрат 

 
 

 
 

Річка-пост n, 
років 

Рівень значу-
щості, % 

Критерій 
Фішера Висновок 

Критерій 
Стьюдента Висновок Критерій 

Уілкоксона 
Загальний 
висновок 

F Fкр t tкр 
р.Кільчен 
с.Олександрівка 
Перша 
 

54 
1% 

9,035 
2,872 ні 

2,022 
2,679 ні ні ні 

5% 9,035 ні 2,01 ні ні ні 

р. Мокра сура – 
смт.Кринички 
 

47 
1% 

1,374 
3,208 так 

1,569 
2,696 так ні так 

5% 2,387 так 2,018 так ні так 

р.Конка – 
м.Пологи 
 

50 
1% 

1,397 
2,27 так 

0,024 
2,012 так так так 

5% 2,97 так 2,683 так так так 



28 
 

Таблиця 3.2 - Оцінка однорідності часових рядів  шарів стоку 
 
 

Річка-пост n, 
років 

Рівень зна-
чущості, 

 % 

Критерій 
Фішера Висновок 

Критерій 
Стьюдента Висновок Критерій 

Уілкоксона 
Загальний 
висновок 

F Fкр t tкр 
р,Кільчен 
с,Олександрівка 
Перша 
 

54 
1% 

1,045 
2,839 так 

0,244 
2,674 так так так 

5% 2,193 так 2,008 так так так 

р, Мокра сура – 
смт,Кринички 
 

47 
1% 

2,25 
3,446 так 

1,729 
2,709 так ні так 

5% 2,505 так 2,024 так ні так 
р,Конка – 
м,Пологи 
 

50 
1% 

2,824 
2,904 ні 

4,325 
2,679 ні ні ні 

5% 2,232 ні 2,01 ні ні ні 
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3.1 Виявлення тренду у часових рядах стоку 
 

Коли статистична неоднорідність у рядах стоку встановлена, потрібно 

хронологічну послідовність вихідних даних перевірити на наявність у них 

тренду, тобто одно направлених змін – у бік зростання або зменшення. Для 

вирішення цього завдання доцільно скористуватися критерієм Аббе Z, при-

чому  

Z=S2/σ2q                                                                                         (3.1) 

 

S2=1/2(N-1)*∑(qi+1-qi)2                                                                      (3.2) 

 

Гіпотеза про відсутність тренду полягає у виконанні співвідношення 

Z≥Zкр і, навпаки, при Z<Zкр – тренд існує. Критичні значення Zкр встанов-

люються по таблицях в залежності від рівня значущості а при забезпеченості 

5% [7]. 

 Розрахунки складових для визначення у часових рядах стоку тренда 

(а=5%) заносяться у табл. 3.3. 

З табл. 3.3 ми бачимо, що для  р.Конка - м. Пологи Z<Zкр, а це значить, 

що тренд існує, для р. р.Кільчень - с.Олександрівка Перша тренд не виявле-

ний. 

Таблиця 3.3 Розрахунки складових для визначення у часових рядах стоку 

тренда (а=5%) 

 
Річка-пост 

F, 

км2 

N, 

років 
Z Zкр Висновки 

р.Кільчень - 

с.Олександрівка 

Перша 

376 54 0,84 0,78 тренд не 

виявлений 

р.Конка - 

м. Пологи 
353 50 0,45 0,77 

тренд 

існує 
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4. ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ КРИВИХ РОЗПОДІЛУ ДЛЯ ВИ-
ЗНАЧЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІЗНОЇ ЙМОВІР-

НОСТІ ПЕРЕВИЩЕННЯ 
 

В гідрології при розрахунках ймовірнісних значень статистичних рядів 

найчастіше всього спираються на біноміальний та трьохпараметричний гам-

ма-розподіл, котрі передбачають наявність трьох статистичних параметрів: 

середнього значення вибірки, коефіцієнтів варіації та асиметрії [10].  

Крива біноміального розподілу Пірсона III типу. Загальний вигляд 

біноміальної розподілу має вигляд рівняння (4.1), якщо початок відліку 

сумісний з модою 

                                            ,                                 (4.1) 

 

де  - відстань від початку кривої до моди;  - радіус несиметричності;  

- модальна ордината. 

Параметри рівняння (4.1) зв’язані з центральними моментами розподілу, 

причому  

                                              ,                                             (4.2) 

 

де  і  - відповідно другий та третій центральні моменти. 

За допомогою перетворень із (4.2) можливо отримати наступне рівняння 

(  та  виразимо через статистичні параметри : 

= ) 

                                                                                                    (4.3) 

 

Третій центральний момент, зв’язаний з коефіцієнтом асиметрії та се-

реднім квадратичним відхиленням, має вигляд 

  

                                                                                    (4.4) 
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Отримані результати підставимо в рівняння (4.2) отримаємо наступне 

 

                                                                                (4.5)     

 

В загальному вигляді  можна записати  

                          

                                                                                 (4.6) 

чи 

                                                                                                  (4.7)  

  

де   - модульний коефіцієнт мінімального значення ряду. 

При цьому необхідно розглянути три можливих випадки: 1) найменше зна-

чення ряду  = 0; 2) 0 та 3)  0. В першому випадку , в 

цьому випадку крива Пірсона III типу охоплює область зміни змінної від ну-

ля до нескінченності, що не входе до логічного протиріччя з представленням 

о законах коливання річного стоку і багатьох інших гідрологічних величин. 

Однак застосування в усіх випадках цієї нерівності утворює зайве обмежен-

ня, оскільки більша частина рядів гідрологічних величин більш точно опи-

суються при використанні інших співвідношень між указаними параметрами, 

в другому -  , при цьому випадку крива Пірсона III типу обмежена 

деякими додатними значеннями , і в третьому - , в цьому випадку 

вона уходить в область негативних значень гідрологічних характеристик, які 

утворюють статистичну сукупність. Стосовно до тих достатньо багаточисло-

вих характеристик гідрологічного режиму, котрі за своєю фізичною сутністю 

не можуть приймати негативних значень, така схематизація є принципово 

суперечливою. Третій випадок суперечить природі стокових рядів, маючих 

фізичною межею нуль, тому біноміальна крива може використовуватися лиш 

при .  
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Із властивостей кривої біноміального розподілу Пірсона III типу можна 

відмітити наступне: вона обмежена нижньою, але не обмежена верхньою ме-

жею, тобто при  крива асимптотично приближається до осі абсцис; 

опирається на три статистичних параметра , , а при = 0 стано-

виться двохпараметричним розподілом, так як  не є самостійним парамет-

ром і може бути найдений за допомогою умови  [7]. 

Крива трьохпараметричного гамма-розподілу С.Н.Крицького та 

М.Ф.Менкеля. Дана крива представляє більш загальний випадок розподілу, 

який задовольняє стоковим рядам при будь-яких співвідношеннях . 
Така властивість трьохпараметричного гамма-розподілу виключає область 

негативних значень при екстраполяції емпіричних кривих забезпеченості в 

нижній частині.[7] Універсальність досягається за рахунок заміни ознаки 

розподілу  через нову зміну    

                                                                                                         (4.8) 

де  та  – параметри функції. 

При криві Пірсона III типу і трьохпараметричного розподілу 

співпадають, причому новий закон називається гамма-розподілом та опи-

сується рівнянням виду 

                                                                                      (4.9) 

 

де  – параметр, рівний , а  - гамма-функція, чи інтеграл Ейлера 

другого роду 

                                                                              (4.10)  

 

Відмінності (4.9) і (2.10)  при  пояснюють тільки тим, що при ви-

воді рівняння (4.9) відлік ведеться не від модального значення, а від початку 

кривої розподілу, тобто при цьому ознака розподілу завжди знаходиться в 

області позитивних значень.             
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Якщо  відрізняється від , то (4.9) перетворюється в рівняння трьох-

параметричного гамма-розподілу 

 

                                                                                       (4.11) 

 

Параметри  і  зв’язані з параметрами  

 

                                        та                                   (4.12) 

 

При , що відповідає  рівняння (4.12) зводиться до (4.9) [7].  
 

4.1 Визначення величин максимального стоку різної ймовірності пере-
вищення (P=1.0; 3,0; 5.0; 10.0), оцінка їх точності (при Р=1%) та узагаль-

нення за територією 
 

За відомих значень статистичних параметрів з використанням трьох-

параметричної кривої  С.М.Крицького та М.Ф.Менкеля  та біноміальної кри-

вої в кваліфікаційній роботі визначені максимальні витрати та шари стоку 

весняного водопілля  заданої забезпеченості. Розрахунки характеристик сто-

ку різної ймовірності перевищення наводяться у табл.4.1- 4.4.  По результа-

тах розрахунку виконане порівняння величин 1%-ої забезпечености , які роз-

раховані з використанням різних теоретичних кривих (рис.4.1 та 4.2). Як ви-

дно з цих рисунків, значення отримані з використанням біноміальної кривої 

на 12-17% вище ніж з використанням трьохпарамеричної кривої. Таким чи-

ном, для вирішення доцільності використання теоретичної кривою в подаль-

шому необхідно порівняти отримані значення зі спостереженими найбіль-

шими максимальними витратами та шарами стоку. 



34 
 

Таблиця 4.1 - Розрахунок максимальных витрат стоку весняного водопілля за біноміальною кривою Пірсона III типу 

(P=1,3,5,10%)  

№ 
п/п Річка-Пост F,км² Q,м³/с Cv 

Модульні 
коефіцієнти за-

безпеченості 
  Витрати води   

1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 
1 р. Кільчень -  с.Олександрівка Перша 376 7,5 1,4 5,68 4,39 3,79 2,92 42,6 32,9 28 21,9 
2 р. Мокра Сура – смт. Кринички 389 10,7 1,8 7,41 5,50 4,64 3,42 79,3 58,9 50 36,59 
3 р.Конка – м.Пологи 353 6,1 1,2 4,78 3,77 3,30 2,61 29,2 23 20 15,92 
4 р.Базавлук – Катерино – Наталіївка 1050 16,5 1,4 5,58 4,32 3,73 2,88 92,1 71,3 62 47,52 

5 р. Інгулець – с.Олександро - Сте-
панівка 1400 50,2 1,0 4,02 3,25 2,88 2,34 201,8 163 145 117,5 

6 р. Інгулець – с.Іскровка 4410 204,0 1,1 4,47 3,54 3,11 2,47 911,9 722 634 503,9 
7 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 8600 122,5 1,6 6,09 4,63 3,96 3,00 746,0 567 485 367,5 
8 р. Інгулець - с.Могиловка 9280 91,2 1,3 5,00 3,93 3,44 2,70 456,0 358 314 246,2 
9 р. Інгулець - с.Ново-Федорівка 3870 187,1 0,8 3,31 2,74 2,47 2,07 619,3 513 462 387,3 

10 р.Бокова с. валове 447 12,9 1,7 7,30 5,43 4,58 3,38 94,2 70 59 43,6 
11 р. Жовтенька с. Олексіївка 243 6,2 1,2 4,78 3,77 3,30 2,61 29,6 23,4 20 16,18 
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Таблиця 4.2 - Розрахунок  максимальних витрат води за допомогою трипараметричного гамма розподілу  

С.М. Крицького та М.Ф.Менкеля (P=1,3,5,10%)  

№ 
п/п Річка-Пост F,км² Q,м³/с Cv 

Модульні коефіцієнти 
забезпеченості 

  
Витрати води 

1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 
1 р.Кільчен с.Олександрівка Перша 376 7,55 1,43 6,55 4,7 3,8 2,4 49,5 35,5 28,7 18,1 
2 р.Мокра Сура – смт. Кринички 389 10,7 1,83 8,6 5,8 4,5 2,6 92,0 62,1 48,2 27,8 
3 р.Конка – м. Пологи 353 6,1 1,22 5,53 4,12 3,4 2,5 33,7 25,1 20,7 15,3 
4 р. Базавлук – Катерино – Наталіївка 1050 16,5 1,41 6,55 4,7 3,8 2,6 108 77,6 62,7 42,9 

5 р. Інгулець – с.Олександро - Сте-
панівка 1400 50,2 1,03 4,6 3,5 3 2,3 231 176 151 115 

6 р. Інгулець – с. Іскровка 4410 204 1,11 5,05 3,8 3,2 2,4 1030 775 653 490 
7 р. Інгулець – м. Кривий Ріг 8600 123 1,55 7,08 4,9 4 2,7 871 603 492 332 
8 р. Інгулець - с. Могиловка 9280 91,2 1,28 6,02 4,42 3,6 2,57 549 403 328 234 
9 р. Інгулець - с. Ново-Федорівка 3870 187 0,78 3,29 2,6 2,36 1,4 615 486 441 262 

10 р. Бокова -  с. Валове 447 12,9 1,65 8 5,5 4,3 2,6 103 71,0 55,5 33,5 
11 р. Жовтенька -  с. Олексіївка 243 6,24 1,15 5,53 4,12 3,4 2,5 34,5 25,7 21,2 15,6 
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Таблиця 4.3-  Розрахунок  шарів  стоку весняного водопілля різної забезпеченості за допомогою біноміальної кривої 
Пірсона III типу 

 

 

 

 

 

№ 
п/п Река-Пост 

F,км² Y,мм Cv 

Модульні коефіцієнти 
забезпеченості 

  
Шари стоку,мм 

  
     1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

1 р.Кільчен с.Олександрівка Перша 376 13,8 1,4 2,75 2,12 1,8 1,33 38,8 33,0 30,1 25,9 
2 р.Мокра Сура – смт. Кринички 389 9,1 1,8 3,15 2,31 1,92 1,34 45,3 35,6 31,1 24,5 
3 р.Конка – м.Пологи 353 9,9 1,2 2,89 2,18 1,84 1,34 35,0 28,8 25,9 21,5 
4 р.Базавлук – Катерино – Наталіївка 1050 9,3 1,4 3,15 2,31 1,92 1,34 42,4 33,6 29,5 23,4 
5 р. Інгулець – с.Олександро - Степанівка 1400 32,3 1,0 3,02 2,25 1,88 1,34 137,1 110,4 97,5 78,8 
6 р. Інгулець – с.Іскровка 4410 20,7 1,1 3,15 2,31 1,92 1,34 96,0 75,9 66,6 52,7 
7 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 8600 12,5 1,5 3,39 2,42 1,97 1,33 77,8 59,1 50,4 38,1 
8 р. Інгулець - с.Могиловка 9280 16,7 1,3 3,15 2,31 1,92 1,34 78,8 62,2 54,5 43,1 
9 р. Інгулець - с.Ново-Федорівка 3870 33,0 0,8 2,89 2,18 1,84 1,34 108,3 89,8 81,0 67,9 

10 р.Бокова с. валове 447 10,7 1,6 3,27 2,37 1,95 1,34 56,6 44,0 38,1 29,5 
11 р. Жовтенька с. Олексіївка 243 11,2 1,2 3,27 2,37 1,95 1,34 62,9 48,7 42,0 32,4 
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Таблиця 4.4  - Розрахунок  шарів стоку весняного водопілля за допомогою трипараметричного гамма розподілу  

С.М. Крицького та М.Ф.Менкеля (P=1,3,5,10%)  

 

№ 
п/п Река-Пост 

F,км² Y,мм Cv 
Модульні коефіцієнти 

забезпеченості   Шари стоку   
     1% 3% 5% 10% 1% 3% 5% 10% 

1 р.Кільчен с.Олександрівка Перша 376 13,78 1,43 0,66 3,29 2,66 2,36 45,3 36,7 32,5 26,7 
2 р.Мокра Сура – смт. Кринички 389 9,06 1,83 1,27 6,02 4,42 3,6 54,6 40,1 32,6 23,3 
3 р.Конка – м.Пологи 353 9,90 1,22 0,88 4,15 3,21 2,78 41,1 31,8 27,5 21,7 
4 р.Базавлук – Катерино – Наталіївка 1050 9,34 1,41 1,12 5,53 4,12 3,4 51,6 38,5 31,7 23,3 
5 р. Інгулець – с.Олександро - Степанівка 1400 32,35 1,03 1,07 4,6 3,51 3 148,8 113,5 97,0 74,4 
6 р. Інгулець – с.Іскровка 4410 20,74 1,11 1,15 5,53 4,12 3,4 114,7 85,5 70,5 51,9 
7 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 8600 12,47 1,55 1,55 7,5 5,2 4 93,5 64,8 49,9 33,7 
8 р. Інгулець - с.Могиловка 9280 16,67 1,28 1,18 5,53 4,12 3,4 92,2 68,7 56,7 41,7 
9 р. Інгулець - с.Ново-Федорівка 3870 32,99 0,78 0,79 4,15 3,21 2,78 136,9 105,9 91,7 72,3 

10 р.Бокова с. Валове 447 10,68 1,65 1,31 6,02 4,42 3,6 64,3 47,2 38,5 27,5 
11 р. Жовтенька с. Олексіївка 243 11,21 1,15 1,41 6,55 4,71 3,8 73,4 52,8 42,6 29,6 
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Рис. 4.1 – Порівняльна залежність значень Q1% визначеними за кривими 

біноміального розподілу Пірсона III типу (вісь ординат) та трипараметрич-

ним гамма розподілом Крицького – Менкеля (вісь абсцис) 

 

 
Рис. 4.2 – Порівняльна залежність значень Y1% визначеними за кривими 

біноміального розподілу Пірсона III типу (вісь ординат)  та трипараметрич-

ним гамма розподілом Крицького – Менкеля (вісь абсцис) 
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Як відомо, опорною є забезпеченістю при розрахунках максимального 

стоку є Р=1%, але при проектних розрахунках можливі випадки, коли необ-

хідні значення інших забезпеченостей.  Для переходу від опорної забезпече-

ності до Р=3,5,10% побудовані залежності (рис.4.3-4.4) на основі яких скла-

дена таблиця відповідних перехідних коефіцієнтів (табл.4.5). 

 
Рис. 4.3 – Визначення перехідних коефіцієнтів λp для максимальних витрат 

води  весняного водопілля. 

 
Рис. 4.4 – Визначення перехідних коефіцієнтів λp для шарів стоку весняного 

водопілля. 
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Таблиця 4.5 -  Перехідні коефіцієнти p  для річок суббасейну Нижньо-

го Дніпра в межах Херсонської області 
 

                    ,%P  
p  1,0 3,0 5,0 10,0 

Максимальні витрати 
води 1,0 0,73 0,62 0,44 

Шари стоку весняного 
водопілля 1,0 0,75 0,62 0,47 

 
 

Узагальнення шарів стоку весняного водопілля 1% забезпеченості. 

Існують два підходи до узагальнення шарів стоку картування і районування. 

Узагальнення шарів стоку весняного водопілля по території зазвичай 

здійснюється шляхом його картування.[9] 

Приступаючи до картування стокових характеристик, перш за все необ-

ходимо виключити вплив ряду місцевих факторів, що порушують широтну 

закономірність. До числа найбільш значущих, як уже зазначалося, належать: 

висотне положення, залісненій, заболоченість, закарстованість водозборів і 

ін. В межах досліджуваної території має сенс розглянути можливі залежності 

шарів стоку від середньої висоти місцевості (рис.4.5) та від залісеності водо-

зборів (рис.4.6). Аналіз отриманих залежностей показує, що висота місцевос-

ті не оказує значущого впливу на досліджувану величину, а залісеність дещо 

збільшує 1%-ві шари стоку. 

Однак для характеристик весняного водопілля найбільш характерними є 

спрямовані зміни, зумовлені широтним положенням водозборів. З метою їх 

виявлення слід побудувати залежність Y1% = f (),приклад якої показаний на 

рис.4.7. На  досліджуваній території в цілому відзначається збільшення  зі 

збільшенням широти місцевості, а наявність такої залежності є підставою для 

побудови карти (рис.4.8). 

Ізолінії проведено через 50мм, а шари стоку змінюються в діапазоні від 

50 до 150 мм. 
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Рис.4.5 – Зміна шарів стоку весняного водопілля від широти центрів тяжіння 

водозборів суббасейну Нижнього Дніпра в межах Херсонської області.  
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Рис.4.6 – Залежність  шарів стоку весняного водопілля від звлісеності водоз-

борів суббасейну Нижнього Дніпра в межах Херсонської області.  
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Рис.4.7 – Залежність шарів стоку 1%-ої забезпеченості від широти центрів 

тяжіння водозборів суббасейну Нижнього Дніпра 

 в межах Херсонської області. 

 
Рис.4.8 – Карта-схема розподілу  шарів стоку 1%-ої забезпеченості під час 

весняного водопілля у суббасейну Нижнього Дніпра 

 в межах Херсонської області. 
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4.2. Оцінка точності вихідної інформації по максимальному стоку весня-

ного водопілля 
 
 

Для об'єктивної оцінки точності обчислення максимальних витрат раз-

ної ймовірності перевищення (Q1%) необхідно визначити їх середню квадра-

тичну похибку. 

Середня квадратична похибка квантилів, визначених за допомогою бі-

номіальної кривої Пірсона III типу, виходячи з двох перших вибіркових ста-

тистичних моментів і заданого співвідношення між коефіцієнтами варіації і 

асиметрії, за методикою Г.А.Алексєева [7]. 
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де n - кількість років спостережень, 
Р

Р

dФ
dФ  часткова похідна, яка приблизно 

може бути обчислена за формулою: 
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за допомогою сусідніх значень Ф(Р, СS) и Ф(Р,СS+CS) в таблиці нор-

мованих квантилів кривої Пірсона III типу. Для гамма розподілу при викори-

станні методу моментів середню квадратичну похибку квантилів визначають 

за формулою: 
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У разі використання методу найбільшої правдоподібності 
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Тут: . СV - параметри разподілу, kр - нормована ордината кривої розпо-

ділу ймовірністю перевищення Р в %; 
V

P

dC
dk   похідна, що приблизно визнача-

ється за таблицями ординат розподілу. 

С.М.Крицкий і М.Ф.Менкель розробили номограми для визначення від-

носної стандартної похибки квантилів три параметричного гама розподілу    

 

Р

HQ

Q
n

E


   с принятым отношениям СS,=2СV, 

 

Таким чином, визначивши величину Е знайдемо відносну середню квадра-

тичну похибку квантилів QР, за формулою 

 

100
n

E
QP

PQ 


 .                                                  (4.17) 

 

За формулою (3.38) розраховуються середньоквадратичні похибки 1% - 

го квантиля Q1% вихідних рядів максимальних витрат. 

Для річок нижнього Дніпра точність вихідної інформації оцінювалася за 

формулою (4.17). Як видно з таблиці 4.6 точність вихідної інформації стано-

вить 28,5%. 

Крім точності визначення Q1%, оцінено також точність визначення Y1% 

за картою представленою на рис.4.8. Середнє відхилення розрахункових зна-

чень від фактичних становить 15,4%, що при обмеженості вихідної інфор-

мації є задовільним результатом. 
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Таблиця 4.6 – Розрахунок середньоквадратичної похибки  1%-ої ймовір-
ності перевищення 

№ Река- пост 
Q1%, 
м3/с 

Ф1% dФр/dСs n Q1% 

1 р.Кільчен - с.Олександрівка 
Перша 49.4 1.43 1.2 54 16.4 

2 р.Мокра Сура – смт. Кри-
нички 92.0 1.83 1.2 46 17.9 

3 р.Конка – м.Пологи 33.7 1.22 1.2 51 16.9 

4 р.Базавлук – Катерино – 
Наталіївка 108 1.41 1.2 27 23.1 

5 р. Інгулець – с.Олександро - 
Степанівка 231 1.03 1.2 22 25.5 

6 р. Інгулець – с.Іскровка 1030 1.11 1.2 18 28.5 
7 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 867 1.55 1.2 23 25 
8 р. Інгулець - с.Могиловка 549 1.28 1.2 23 25 

9 р. Інгулець - с.Ново-
Федорівка 616 0.78 1.1 18 26.2 

10 р.Бокова - с. валове 104 1,65 1.2 9 40 
11 р. Жовтенька с. Олексіївка 34.5 1,15 1.2 9 40 
 28,5 

 
Таблиця 4.6 – Розрахунок точності визначення Y1% за картою 

№ Река- пост Y1%, мм Y1%, мм  

з карти 
Δ, % 

1 р.Кільчень- с.Олександрівка Перша 45,3 50 10,4 
2 р.Мокра Сура – смт. Кринички 54,6 50 8,42 
3 р.Конка – м.Пологи 41,1 50 21,7 
4 р.Базавлук – Катерино – Наталіївка 51,6 50 3,10 
5 р.Жовтенька – с.Олексіївка 149 150 0,67 

6 р. Інгулець – с.Олександро - Сте-
панівка 115 125 8,70 

7 р. Інгулець – с.Ново - Федорівка 93,5 100 6,95 
8 р. Інгулець – с.Іскровка 92,2 100 8,46 
9 р. Інгулець – м.Кривий Ріг 136,9 150 9,57 

10 р. Інгулець - с.Могиловка 64,3 100 55,5 

11 р.Бокова –с.Валове (Софієво – Гей-
ковка.) 73,4 100 36,2 

 15,4 
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ВИСНОВКИ 
 

        1. Для написання кваліфікаційної роботи використовувались вихідні дані 

по 11 гідрологічним постам, що знаходяться в межах суббасейну нижнього 

Дніпра з площами водозборів від 243 км2 (р.Жовтенька -  с.Олексіївка) до 

9280 км2 (р. Інгулець – с. Могиловка)  період спостережень коливався від 30-

х років минулого століття по 2015 рік включно, враховуючи, що не на всіх 

постах спостереження велись по вказану дату то гідрологічну вивченість до-

сліджуваної території можна вважати недостатньою. 

2. Статистична обробка часових рядів максимального стоку, та шарів 

стоку виконувалась за методом моментів та методом найбільшої правдоподі-

бності.   Середні багаторічні значення  максимальних витрат води весняного 

водопілля коливаються від 6.10 м3/с  до 204 м3/с , а шари стоку  - від 41 мм до 

149 мм,  отримані значення можна прийняти в якості багаторічних норм. 

3.    Для оцінки однорідності вихідних рядів стоку використані парамет-

ричні критерії Фішера і Стьюдента. У випадку використання обох критеріїв 

ряди які підлягали перевірці показали приблизно однакові результати. Серед 

витрат води виявився неоднорідним ряд на р. Кільчень - с. Олександрівка 

Перша, а серед часових рядів шарів стоку весняного водопілля р. Конка – м. 

Пологи. 

 4. Перевірка неоднорідних рядів на наявність тренда за критерієм Аббе 

показала, що для  р.Конка - м. Пологи тренд існує, для р. р.Кільчень - 

с.Олександрівка Перша - тренд не виявлений. 

5. За відомих значень статистичних параметрів з використанням трьох-

параметричної кривої  С.М.Крицького та М.Ф.Менкеля  та біноміальної кри-

вої в кваліфікаційній роботі визначені максимальні витрати та шари стоку 

весняного водопілля  заданої забезпеченості. 

6. Розрахункові значення максимальних витрат та шарів стоку отримані 

з використанням біноміальної кривої на 12-17% вище ніж з використанням 

трьохпарамеричної кривої. Таким чином, для вирішення доцільності викори-

стання теоретичної кривою в подальшому необхідно порівняти отримані зна-
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чення зі спостереженими найбільшими максимальними витратами та шарами 

стоку. 

7. Для переходу від опорної забезпеченості до Р=3,5,10% пропонується 

таблиця перехідних коефіцієнтів для шарів стоку та максимальних витрат во-

ди весняного водопілля. 

8. Узагальнення максимальних шарів весняного водопілля по території 

було проведено, шляхом побудови карти шарів стоку весняного водопілля. 

На розглянутій території шари стоку 1% -ої забезпеченості змінюються в 

межах від 50 до 150 мм. 

9. Для річок нижнього Дніпра  оцінено точність вихідної інформації по 

максимальному стоку, яка становить 28,5%. Крім точності визначення Q1%, 

оцінено також точність визначення Y1% за картою представленою на рис.4.8. 

Середнє відхилення розрахункових значень від фактичних становить 15,4%, 

що при обмеженості вихідної інформації є задовільним результатом. 
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