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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ 

ЗАБРУДНЕНЬ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯХ 

 

Побудовано математичну модель поширення забруднень на сільськогос-

подарських угіддях з метою здійснення  прогнозування про придатність 

родючих земель до їх подальшого використання після забруднення. 

Ключові слова: математична модель, забруднення, сільськогосподарські 

угіддя. 

 

Построена математическая модель распространения загрязнений на 

сельскохозяйственных угодьях с целью осуществления прогнозирования 

о пригодности плодородных земель к их дальнейшего использования по-

сле загрязнения. 

Ключевые слова: математическая модель, загрязнения, сельскохозяйст-

венные угодья. 

 

The mathematical model of distribution of contaminations is built on 

agricultural lands with the purpose of realization  of prognostication about 

the fitness of fertile earths to their subsequent use after contamination. 

Keywords: mathematical model, pollution, farmland. 

 

Технічна революція спричинила колосальне зростання матеріальних і 

духовних можливостей людства – як творчих, так і руйнівних. Нині світова 

громадськість приділяє значну увагу гострим екологічним проблемам. Заці-

кавленість ними викликана передусім турботами про безпеку та виживання 

людства і всього живого на Землі.  

Разом з тим нинішній стан екологічної безпеки України визначається не 

тільки масштабами задач, що виникають, але і специфікою їхнього 

розв’язання в умовах переходу до ринку.  

Значної шкоди зазнають сільськогосподарські угіддя внаслідок їхнього 

забруднення промисловими викидами та засобами хімізації, відходами вели-

ких тваринницьких комплексів та птахофабрик [1].  

Ситуація із забрудненням територій значно ускладнилася після аварії на 

ЧАЕС. Радіонуклідами забруднено понад 4,6 млн га земель у 74 районах               

11 областей, у тому числі 3,1 млн га орних. З користування вилучено 119 тис. 
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га сільськогосподарських угідь, у тому числі 65 тис. га ріллі. Понад 12 % ор-

них угідь України мають критичні показники забруднення .  

Визначення залишкової кількості пестицидів у ґрунтах сільськогосподар-

ських угідь має важливе значення для оцінки стану довкілля та екологічної 

безпеки.  

Значну стурбованість викликає нині як стан земельних ресурсів, так і сис-

тема землекористування, що склалася в Україні. Загальний земельний фонд 

України становить 60,4 млн га. У структурі земельного фонду орні та родючі 

землі становлять 55%, пасовища і сіножаті – 12 %, ліси – 15%, деревно-

чагарникові насадження – 1,5%, багаторічні насадження – 2%, затоплені зем-

лі – 4%, болота – 1,5%, інші землі – 9%. Сільськогосподарські угіддя станов-

лять 41,9 млн га (69,5%), зокрема рілля – 33,36 млн га (55,3%).  

Внаслідок необґрунтованої, екологічно не виваженої діяльності відбува-

ються значні втрати ґрунту, які щороку становлять близько 600 млн т., в тому 

числі 50 млн т. гумусу.  

Велике занепокоєння викликає надмірна концентрація екологічно небез-

печних виробництв, застаріле та неефективне природоохоронне обладнання 

на завершальних стадіях технологічної послідовності, ненадійність технічних 

систем і недостатня кваліфікація кадрів на підприємствах з підвищеним еко-

логічним ризиком. Останніми роками у зв’язку зі скороченням озброєнь 

з’явилася якісно нова проблема – забезпечення екологічної безпеки конверсії. 

Все це може призвести до екологічно зумовленої соціальної напруженості як 

в національному, так і, враховуючи наслідки аварії на ЧАЕС, в міжнародних 

масштабах. Отже, нині існує реальна загроза того, що в результаті комбінації 

політичних або інших чинників на якийсь час в Україні можуть утворитися 

такі форми ринкової економіки, що підриватимуть її екологічну та націона-

льну безпеку [2].  

Моделювання дуже широко використовується в різноманітних галузях 

науки, техніки, виробництва і є однією з характерних особливостей пізнання 

об'єктивної дійсності. 

Аналіз останніх досліджень.  При моделюванні процесу масопереносу в 

пористих середовищах при фільтрації підземних вод параметри фільтрації та 

масопереносу (коефіцієнт фільтрації, коефіцієнт конвективної дифузії, пори-

стість) вважалися постійними [3, 4]. У зв’язку з цим масоперенос розчинених 

у воді речовин в основному вивчався на фоні фільтраційного потоку підзем-

них вод, причому замість фільтрації розчину розглядалась фільтрація чистої 

води. Проте ряд практичних задач (поширення забруднень в ґрунтових маси-

вах, фільтрація сольових розчинів із водосховищ, добування корисних копа-

лин із надр шляхом їх вилуговування, промивання засолених і забруднених 

земель та ін.) показали неадекватність існуючих математичних моделей про-

цесам, перерахованим вище. Як випливає з аналізу робіт [5, 6] та проведених 

експериментальних досліджень фільтрації різних розчинів в піщаних та гли-

нистих ґрунтах, коефіцієнт фільтрації, а отже, швидкість фільтрації, коефіці-
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єнт конвективної дифузії, пористість можуть значно змінюватися в залежнос-

ті від зміни концентрації розчинених у воді речовин в області фільтрації.  

Актуальність та наукова новизна.  В даний час інтенсивного розвитку 

енергетики та інших галузей промисловості великого значення набувають 

проблеми, пов’язані з стійкістю гідротехнічних та енергетичних об’єктів, на-

дійністю та безпекою їх експлуатації. В багатьох випадках експлуатація 

останніх відбувається при фільтрації підземних вод в їх основах, в яких зна-

ходяться дисперсно розчинені солі або залягають у вигляді окремих вклю-

чень, пластів тощо. Тому великої уваги в даний час заслуговують питання ро-

зробки, дослідження і впровадження методів моделювання для розв’язання 

задач підземного масопереносу при фільтрації підземних вод. Використання 

математичних методів на рівні моделювання складних фізичних процесів ві-

дкривають можливість проведення чисельних експериментів при виробленні 

нових технічних рішень. Зокрема, науково обґрунтовані розрахунки необхід-

ні при вивченні складних фільтраційних ситуацій руху ґрунтових вод в обхід 

гідроспоруд, через земляні греблі, при притоці до дренажів та котлованів. Та-

кож аналогічні розрахунки виникають в задачах міграції забруднень, при 

прогнозі гідрохімічного режиму ґрунтів та ґрунтових вод, при зрошенні, 

промивках чи осушені земель, в класі задач, пов’язаних з вивченням процесів 

розчинення та вимивання солей і карстових порід, які залягають в основах  

гідротехнічних та енергетичних споруд у вигляді окремих пластів, або сольо-

вих включень. При цьому розглянуті сольові включення моделюють процеси 

розчинення, вимивання та винесення солей і карстових порід в межах моде-

лей абсолютно непроникного та сильно проникного тіл.  

Результати досліджень. Фільтраційне середовище вважається недефор-

мованим однорідно-ізотропним або неоднорідно-анізотропним [7]. 

В одній з вищенаведених постановок можна розглядати, наприклад, моде-

льну задачу масопереносу сольових  розчинів при фільтрації підземних вод 

до водозабірника (рис. 1) з урахуванням залежностей параметрів фільтрації 

та масопереносу від концентрації сольового розчину в рамках одновимірної 

моделі (l>>b) [8].  

 
Рис. 1. Фільтрація сольового розчину до водозабірника 

 

В результаті різниці напорів у верхньому і нижньому б’єфі відбувається 

процес фільтрації, відповідно явище масопереносу розчинних речовин. 

Розглянемо також постановку задачі про нагнітання в свердловину радіу-
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са r деякого розчину з концентрацією )(
~

1 tC  або його відкачки. 

Можна розглядати також процес масопереносу між б’єфом і деяким гід-

ротехнічним об’єктом: 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Процес масопереносу між б’єфом і деяким гідротехнічним об’єктом 

 

Ми будемо розглядати процес масопереносу в чверті кільця в силу симет-

рії задачі. На лініях AB і CD (це лінії течії) задається умова неперетікання 

(тверді стінки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Постановка задачі про нагнітання в свердловину 

деякого розчину  або його відкачки 

 

На основі робіт [9, 10, 3, 4 ], аналізу праць [5, 11] та проведеної нами ма-

тематичної обробки результатів експериментів по виявленню залежності ко-

ефіцієнта фільтрації розчинів від концентрації забруднювача, процес масопе-

реносу розчинів у недеформованих ґрунтових масивах можна описати такою 

системою диференціальних рівнянь [ 4, 7]:  

-  фільтрації  розчинів з врахуванням  осмотичних явищ  
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Тут t)y,c(x, , t)y,N(x,  – масові концентрації солей у рідкій та твердій 

фазах відповідно; C*, N* – теж саме в умовах рівноваги; V(x,y,c) – швидкість 

фільтрації сольового розчину; c)y,ν(x,  - коефіцієнт осмосу; σ  –  порис-

тість ґрунту; k(x,y,c) – коефіцієнт фільтрації, залежність якого від концентра-

ції сольових розчинів встановлена експериментально [9]; y
gρ

p
h +

⋅
=

 

– 

п’єзометричний напір, р – тиск, ρ – густина сольового розчину, g – приско-

рення вільного падіння, y – вертикальна координата; 

c)y,V(x,λDc)y,D(x,
m

+=  – коефіцієнт конвективної дифузії, де Dm – ко-

ефіцієнт молекулярної дифузії, λ – параметр гідродинамічної дисперсії;       

γ1, ... ,γn – константи швидкості масообміну; t – час; C0(x,y), H0(x,y) – розподі-

ли концентрації та напору по області Ω в початковий момент часу; Ω – дво-

вимірна область (криволінійний чотирикутник або область зв’язності ≥1), в 

якій протікають процеси масопереносу сольових розчинів при фільтрації пі-

дземних вод. Оператори 
TS1 t)y,h(x,l , 

TS2 t)y,c(x,l  задають відповідно гранич-

ні умови для напору та концентрації на бічній поверхні 
T

S  циліндра 

T)(0,�Q
T

××××==== .  

Крайова задача є системою двох квазілінійних диференціальних рівнянь 

параболічного типу, які доповнені відповідними початковими та граничними 

умовами для шуканих функцій h(x,y,t), c(x,y,t). Система рівнянь є частковим 

випадком більш загальної системи квазілінійних параболічних рівнянь друго-

го порядку, існування та єдність розв’язку якої досліджено в [12]. Тому, на 

основі результатів роботи [12] при відповідних вимогах на коефіцієнти рів-
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нянь, класичний розв’язок крайової задачі існує та єдиний. 

Розглядається задача очищення шару родючого ґрунту від забруднення 

шляхом переносу їх фільтраційним потоком до горизонтальної дрени з пода-

льшим вловлюванням їх дреною. Потрібно провести чисельне моделювання 

даного процесу, в результаті чого побудувати гідродинамічну сітку фільтра-

ційного потоку з візуалізацією її на комп’ютері, розрахувати поле швидкос-

тей фільтрації та концентрації забруднюючих речовин, здійснити прогнозу-

вання про придатність родючих земель до їх подальшого використання [13, 

14]. 

Нехай область фільтрації G обмежена двома еквіпотенціальними лініями і 

двома лініями току, тобто являє собою чотирикутну область. Конкретним 

прикладом, що ілюструє дану постановку в загальному вигляді, є, наприклад, 

задача притоку рідини до системи симетрично розміщених горизонтальних 

дрен ( рис. 4 ). 

                у     

       

  
                            

 

          

        

 

                             х 
         

Рис. 4. Чотирикутна область, що ілюструє дану постановку задачі 
  

В силу симетрії картинки течії будемо розглядати лише частину малюнка  

– область AB1B2BCD. Вона є областю з чотирма відміченими точками A, B, 

C, D, які при конформному відображенні перейдуть в вершини параметрич-

ного прямокутника R (рис. 5). Цей параметричний прямокутник співпадає в 

даному випадку з областю комплексного потенціала (φ, ψ). 

 
Рис. 5.  Ілюстрація задачі масопереносу в області з криволінійною грацею 
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Нехай маємо переріз ґрунту, в якому на глибині b2 розташована дрена – 

вловлювач радіусом r1, відстань між центрами сусідніх дрен дорівнює l, відс-

тань від центру дрени до водонепроникного шару ґрунту становить b1 м, то-

вщина верхнього родючого шару ґрунту становить b0 м. 

Необхідно : 

- побудувати чисельне конформне відображення криволінійного чоти-

рикутника; 

- розрахувати поле швидкостей фільтрації v (x, y); 

- розрахувати поле концентрації C (x, y, t); 

- знайти гранично допустимі відстані bi, щоб концентрація не переви-

щувала гранично допустимої; 

- розглянути різні типи фільтрацій; 

- знайти, за який час концентрація радіонуклідів стане меншою ГДК. 

Моделі масопереносу базуються на наступних припущеннях: 

1) фільтрація підчиняється закону Дарсі; 

2) рідина вважається нестискуваною, а пористе середовище таким, що 

не  деформується (фільтрація в жорсткому режимі); 

3) рідина займає весь пористий простір, тобто розглядаються насичені 

фільтраційні потоки; 

4) досліджується перенос таких мігрантів, наявність яких в розчині не 

здійснює суттєвого впливу на його масу, в’язкість та ін. гідродинамічні хара-

ктеристики; 

5) процеси масопереносу вивчаються при ізотермічних умовах. 

Моделювання транспортування мігрантів в підземних водах базується на 

розв’язку системи диференціальних рівнянь теорії фільтрації і гідрогеохіміч-

ної міграції, до складу якої входять рівняння руху і збереження маси рідини, 

що фільтрується, рівняння руху і збереження маси мігрантів, які знаходяться 

в розчині, і рівняння, що описують процеси фізико-хімічної взаємодії між ро-

зчином і фільтруючим пористим середовищем. Перенесення мігранта в ґрун-

тових водах обумовлюється спільною дією сукупності фізичних процесів, се-

ред яких в першу чергу виділимо конвективне перенесення, молекулярну ди-

фузію і фільтраційну дисперсію. Конвективне перенесення являє собою пе-

реміщення мігруючої речовини безпосередньо разом з потоком ґрунтових 

вод. Як правило, це є найбільш суттєва форма переносу [15].  

Дана математична модель базується на таких законах: 

- законі Дарсі для фільтрації підземних вод при наявності градієнта 

напору; 

- законі Фіка, що описує процес масопереносу за рахунок наявності 

градієнта концентрації. 

Оскільки фізична область – пористе середовище, то коефіцієнт фільтрації 

k, σ – пористість середовища, υ – швидкість фільтрації, h(x,y) – поле 

п’єзометричних напорів, C(x,y,t) – концентрація сольового розчину в точці з 
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координатами (x, y)  в момент часу t. 

Невідомою в даній задачі буде C(x, y, t). 

Рух забруднюючих речовин будемо вважати встановленим і потенціаль-

ним, тому математична модель даної задачі описується рівнянням фільтрації 

підземних вод або сольового розчину на основі закону Дарсі, рівнянням кон-

вективної дифузії на основі закону Фіка при відповідних крайових умовах на 

межі розглядуваної області фільтрації. 

Математична модель поставленої задачі в фізичній області матиме вигляд: 
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(1)-(7) – математична модель даної задачі. Запишемо (1) в покоординатному 
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Задача (3), (11) називається змішаною задачею теорії потенціалу. Знайшо-

вши потенціал φ(х,у), із розв’язку даної задачі за функціями (8), (9) знаходи-

мо компоненти vх, vу і підставляємо їх у формулу (2). Формула (2) в покоор-

динатному вигляді матиме вигляд: 
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Отримали рівняння параболічного типу зі змінними коефіцієнтами. Одні-

єю з труднощів для розв’язання поставленої задачі є наявність криволінійної 
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області, в якій розглядається задача. 

Отже, для розв’язку поставленої задачі потрібно розв’язати: 

- задачу фільтрації (3),(11); 

- задачу конвективної дифузії (4)-(7), (12). 

Таким чином, математична модель являє собою систему еліптичного та 

параболічного типів з відповідними крайовими умовами. 

Спочатку розв’яжемо задачу фільтрації в оберненій постановці. Для її 

розв’язання використаємо різницевий метод з використанням чисельних 

конформних відображень, згідно вище описаних алгоритмів. 

В даному випадку відомий точний розв’язок (точніше конформне відо-

браження) даної задачі. Знайшовши конформне відображення ми легко обчи-

слимо швидкість фільтрації v (v
2
) або чисельно знаходимо це значення [16]: 
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Таким чином, знайшовши чисельно або аналітично обернене конформне 

відображення, ми тим самим, маючи квадрат швидкості, який виступає змін-

ним коефіцієнтом, будемо вважати, що задача фільтрації, яка входить в зада-

чу автономно, розв’язана. 

Для вирішення даної задачі розроблена комплексна програма, яка викона-

на в інтегрованих середовищах візуального програмування Delphi 6.0 та 

C++Builder 6.0. Створена програма є комплексом з трьох програм, які взає-

мозв’язані між собою. Дві з них написані в середовищі Delphi 6.0, а одна – в 

C++Builder 6.0.  

Висновки. При аналізі отриманих результатів числового розв’язку задачі 

для різних початкових даних та граничних умов виявлено їх суттєву відмін-

ність. Так, наприклад, при заданні деяких крайових умов, час поширення 

фронту забруднення та кількість винесених з ґрунту  в дренажну систему за-

бруднюючих речовин можуть значно відрізнятись. В зв’язку з цим, можна 

стверджувати, що при математичному моделюванні процесу масопереносу 

розчинених в фільтраційному потоці речовин потрібно враховувати залеж-

ність параметрів фільтраційного потоку від його фізико-хімічних властивос-

тей та властивостей пористого середовища. 

Оскільки, розглядаючи дану проблему, ми ставили перед собою завдання 



Випуск 2(58) 2012 р. Серія «Технічні науки» 

242 

здійснити прогнозування про придатність родючих земель до їх подальшого 

використання після забруднення, то аналізувати доцільно верхній родючий 

шар ґрунту. Товщина цього шару становить 0,4 м, що приблизно відповідає 

верхній межі фізичної області та першій верхній лінії побудованої різницевої 

сітки. З усього вищесказаного можна зробити висновок, що час очищення зе-

мель до гранично допустимих значень дуже сильно залежить від початкових 

та граничних умов і фізичних властивостей ґрунту.  
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