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УДК 556.535 

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИВОЇ ЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ ВОДИ ТА 

УХИЛІВ ВОДНОЇ ПОВЕРХНІ (ПРИ ВІЛЬНОМУ РУСЛІ) ДЛЯ 

ГИРЛОВОЇ ДІЛЯНКИ РІЧКИ ДНІСТЕР В СТВОРІ ОДЕСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СЕЛІ МАЯКИ 

 

О.М. Гриб, к.геогр.н., доц. 

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ), м. Одеса 

 

Мета дослідження – обґрунтування та побудова кривої зв‘язку витрат 

води та ухилів водної поверхні в гирловій частині р. Дністер в створі 

Гідроекологічного польового центру (ГЕПЦ) ОДЕКУ в с. Маяки при 

вільному від льодоставу руслі. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю обґрунтування 

зв‘язку між витратами води та ухилами водної поверхні в межах гирлової 

частини Дністра на ділянці в с. Маяки і пов‘язана з можливістю здійснення 

оперативних заходів щодо попередження населення та органів влади про 

потенційні затоплення в цій частині річки при високих рівнях води, 

визначення в будь-який момент часу витрат води (об‘ємів стоку) за даними 

про рівні води й ухили водної поверхні та вирішення інших науково-

практичних завдань (у тому числі, в умовах зменшення водності річки під 

впливом регулювання її стоку водосховищами і ГЕС та змін клімату) [1]. 

На річках зі змінним підпором, у тому числі, спричиненим дією вітру, 

режим рівнів води та стоку в руслі річки залежать не тільки від витрат, але 

й від ухилів водної поверхні – Q = f(H,І) або Q = f(І), при І = f(H) [2]. Такі 

умови характерні для гирлової частини Дністра [1]. Наявність впливу вітру 

(у вигляді вітрового підпору та згону води) на мінливість рівня води не дає 

можливості побудувати однозначну криву зв‘язку між витратами та 

рівнями води Q = f(H) [1]. Врахувати вплив вітру на водний режим можна 

за допомогою зв‘язку рівнів води з ухилами водної поверхні І = f(H) [2]. З 

метою визначення зв‘язку між витратами води та ухилами водної поверхні 

Q = f(H,І) в межах гирлової ділянки р. Дністер в с. Маяки було здійснено: 

– вимірювання глибин та побудова кривої площ поперечного перерізу 

річки в створі вимірювання витрат води; 

– визначення зв‘язку рівнів води з ухилами водної поверхні І = f(H) на 

ділянці між с. Троїцьке та с. Маяки; 

– обґрунтування та побудова кривої зв‘язку витрат води (при вільному 

руслі) та ухилами водної поверхні (рис. 1). 

При встановленні однозначного зв‘язку рівнів води з ухилами водної 

поверхні І = f(H) було враховано, що відстань між постами в с. Троїцьке та 

с. Маяки становить 31,60 км, тому для визначення ухилу водної поверхні з 

точністю 0,001 ‰, рівні води на кожному посту можуть бути виміряні з 

точністю до 2,5 см (на сьогодні точність вимірів рівнів води складає 1 см). 
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Рис. 1 – Крива зв‘язку витрат води та ухилів водної поверхні Q = f(H,І) 

для гирлової ділянки р. Дністер в створі ГЕПЦ ОДЕКУ в с. Маяки [1] 

 

Для побудови кривої зв‘язку витрат води та ухилів водної поверхні 

(рис. 1) використані значень 27 виміряних витрат води в гідрометричному 

створі ГЕПЦ ОДЕКУ (с. Маяки) та ухилів водної поверхні на ділянці 

«Троїцьке-Маяки» за період з 2010 по 2013 рр. Витрати води визначалися 

О.М. Грибом, В.В. Бєловим, Є.Д. Гопченком та П.А. Терновим за моделлю 

«швидкість-площа», де швидкості течії вимірювалися на п‘яти вертикалях 

основним способом (в точках 0,2h та 0,8h) гідрометричним млинком типу 

ГР-21М. Для перевірки отриманого зв‘язку були використані дані 

вимірювань витрат води за періоди з 2007 по 2009 рр. (витрати води 

визначалися О.М. Грибом, В.В. Бєловим та П.А. Терновим) та з 1999 по 

2005 рр. (витрати води визначалися В.М. Гонтаренком та П.А. Терновим). 

Для уточнення витрат води р. Дністер в районі с. Маяки, визначених 

за кривою зв‘язку Q = f(H,І), або при необхідності частих вимірювань 

витрат води в створі поста, пропонується скорочений спосіб їх визначення 

за допомогою зв‘язку середньої швидкості течії в створі поста з середньою 

швидкістю течії на третій швидкісній вертикалі (рис. 2): Vсер = 0,88∙VІІІ. 
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Рис. 2 – Зв‘язок середньої швидкості течії води Vсер в 

гідрометричному створі з середньою швидкістю течії води VІІІ на третій 

швидкісні вертикалі (на стрижні русла), встановлений за даними 

вимірювань на р. Дністер в створі ГЕПЦ ОДЕКУ в с. Маяки за період з 

2007 по 2013 рр. [1] 

 

З використанням зв‘язку Vсер. = f(VІІІ), показаного на рис. 2, середню 

швидкість течії води Vсер. можна визначити за декілька хвилин з точністю 

±0,05 м/с. Витрата води в цьому випадку розраховується як добуток 

середньої швидкості течії та площі водного (живого) перерізу річки [1]. 

Таким чином, за допомогою отриманих зв‘язків (рис. 1, 2), щоденні 

витрати води в гирловій частині р. Дністер (при вільному руслі) можуть 

бути швидко визначені з використанням даних про щоденні рівні води та 

ухили водної поверхні на ділянці між водомірними постами в с. Троїцьке 

та с. Маяки. 
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