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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВОЛОГОПЕРЕНОСУ НА  
СТІЙКІСТЬ СХИЛУ ПРИ НАЯВНОСТІ ВЕРХОВОЇ ВОДОЙМИ 
ГАЕС 
 
Розглянуто питання безпеки схилів гідроакумулюючих електрос-
танцій, засоби контролю (моніторингу) та попередження аварій на 
таких об’єктах. Наведено математичну модель розподілу напорів у 
тілі схилу та знаходження критичних градієнтів напору. Розв’язок 
відповідної крайової задачі здійснено методом радіальних базисних 
функцій. 
Ключові слова: ГАЕС, схили, математичне моделювання, верхова 
водойма, чисельні методи. 
 
Вступ. Гідроакумулююча електрична станція (ГАЕС) - гідроелект-

рична станція, принцип дії якої полягає в перетворенні електричної 
енергії, що отримується від інших електростанцій, в потенційну енер-
гію води. При зворотному перетворенні накопичена енергія віддається 
в енергосистему головним чином для покриття піків навантаження. З 
метою забезпечення оптимізації роботи сучасних енергетичних систем 
в умовах постійно змінних режимів експлуатації у світовій практиці 
намітилася чітка тенденція розширення їх використання. На початок 
2005 р. в 49 країнах світу нараховується більше 500 ГАЕС, які експлу-
атуються, будуються чи заплановані для будівництва [1]. 
У процесі спільної роботи в енергетичній системі ГАЕС надають 

велику кількість системних послуг, до яких можна віднести: 
- регулювання частоти і активної потужності; 
- регулювання напруги і реактивної потужності; 
- оперативне і аварійне резервування потужності; 
- резервування потужності в основних і розподільних мережах; 
- підтримання технологічного (стратегічного) резерву отужності 
в енергосистемі; 
- споживання (компенсація) активної потужності і енергії; 
- запобігання аваріям і гарантування безаварійної роботи; 
- відновлення робочих режимів; 
- диспетчерське управління; 
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- подовження технологічних ресурсів енергетичних об'єктів 
ТЕС і ТЕЦ; 

- підвищення надійності роботи енергетичних об'єктів АЕС; 
- рознесення ризиків. 
Як бачимо з наведеного переліку, традиційний погляд на ГАЕС як 

на звичайний об'єкт виробництва та споживання електричної енергії 
для вирівнювання добового графіка навантаження за таких обставин 
не відповідає реальному стану справ і не відображає дійсний характер 
роботи станції. Виконання вказаних системних послуг визначає змін-
ний характер експлуатаційного режиму роботи ГАЕС [1]. 
Дуже слабким місцем з точки зору безпеки роботи ГАЕС є елемен-

ти, що знаходяться на схилі. Це – верхова водойма, огороджувальні 
перемички, напірні водоводи тощо (рис. 1, 2). Тому питання забезпе-
чення надійності їх функціонування є дуже актуальною задачею. 

Рис. 1. Київська ГАЕС Рис. 2. Схил Дністровської ГАЕС.  
Вигляд з нижнього б’єфа 

 
Умови і принципи роботи ГАЕС визначають складний режим робо-

ти земляних об’єктів, зокрема схилів, на яких розташовані трубопро-
води, та огороджувальних дамб верхових водойм. В останніх відбува-
ється різке підняття рівня води до нормального підпертого рівня (НПР) 
та ще більш швидке спрацювання у турбінному режимі роботи станції 
до рівня мертвого об’єму (РМО). Отже, різкі коливання рівнів води в 
умовах складної геологічної будови, а також схильність до зсувних 
явищ можуть значно вплинути на ступінь стійкості та деформівності 
схилів. Також при швидких змінах рівнів води можуть відбуватися 
опливання, суфозійний винос частинок ґрунту або контактна суфозія 
тощо. Це, в свою чергу, також зменшує стійкість схилу і призводить до 
зсувних деформацій ґрунтів в основі.  
Таким чином, особливістю динаміки розвитку руйнівних деформа-
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цій схилів ГАЕС є циклічність, що обумовлюється розвитком повзучо-
сті під дією гравітаційних сил та циклічно змінних в часі додаткових 
напружень, спричинених циклічною зміною напорів у водоносних го-
ризонтах, що є результатом заповнення-спрацювання водосховищ та 
інтенсивністю випадання атмосферних опадів. Дія цих факторів про-
являється через вплив змінного порового тиску на розвиток деформа-
цій повзучості в пластах водонасичених ґрунтів [2].  
Аналіз останніх досліджень показує, що тема, яка розглядається, 

набуває все більшої актуальності у зв’язку з розширенням будівництва 
ГАЕС та створенням нових вимірювальних засобів для дослідження 
інженерно-геодинамічних процесів в зоні взаємодії споруд з природ-
ним середовищем. 
Математичним моделюванням зсувних процесів та стійкістю схилів 

займалися В.В. Скопецький, Ю.Г. Кривоніс, М.Е. Егліт, С.С. Григорян 
та інші [3, 4, 5]. Але в цих роботах не розглядаються схили, на яких ро-
зташовані конструктивні елементи ГАЕС, особливістю яких є наяв-
ність верхової водойми на вершині, різка циклічна зміна рівнів води та 
додаткові вібрації від анкерних опор, на які опираються турбінні водо-
води при різних режимах роботи (насосному та турбінному). 
В даній роботі зроблена спроба врахування деяких з наведених фа-

кторів на основі математичної моделі для визначення розподілу напо-
рів у тілі схилу та знаходження критичних градієнтів, при яких почи-
нають відбуватися небезпечні геологічні процеси в ґрунтах, що дозво-
ляє зробити аналіз стійкості цього схилу при дії на нього різних фак-
торів. 
Постановка задачі. Розглянемо профіль однорідного ґрунтового 

схилу, на вершині якого знаходиться верхова водойма ГАЕС, а також 
вздовж поверхні розташовані турбінні трубопроводи на анкерних опо-
рах, що спираються на шар бетону під ними (рис. 3). 
Зробимо наступні припущення для спрощення задачі: 
- розглядаємо стаціонарний, не залежний від часу процес розпо-

ділу напорів; 
- ґрунт вважається повністю насиченим; 
- в граничних умовах не враховується наявність додаткових про-

тифільтраційних засобів на дні верхової водойми. 
Тоді математичну модель такої задачі в загальноприйнятих позна-

ченнях можна записати у наступному вигляді: 
Ω∈=∆ ),(,0),( yxyxh ,     (1) 

1),(),,(),(
1

Γ∈=
Γ

yxyxHyxh ,    (2) 
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Рис. 3. Постановка задачі: 

1 – тіло схилу; 2 – верхова водойма; 3 – трубопроводи 
 

де ),( yxh  – функція напорів, ),( yxH  – задане значення напору на ме-

жі контакту верхової водойми з грунтом, n  – вектор напрямних коси-
нусів зовнішньої нормалі до межі області, gradhk−=u  – вектор шви-

дкості фільтрації через межу 2Γ , k  – коефіцієнт фільтрації, 

Γ=Γ∪Γ 21  – межа області Ω . 

Розв’язок задачі (1) – (3) знайдено безсітковим чисельним мето-
дом радіальних базисних функцій (РБФ) [6]. Для цього область Ω  по-
кривалася вузловими точками ( ))()( , x

j
x

jj yxX = , Nj ,1=  та замикання об-

ласті ΓΩ=Ω ∪  коллокаційними точками ( ) MiyxY y
i

y
ii ,1,, )()( == . 

Причому, ΩM , jM  – відповідно множини номерів коллокаційних то-

чок, які лежать в області Ω  і на відповідних частинах jΓ , 2,1=j , ме-

жі Γ . Вимагаємо виконання умови NM ≥ . Наближений розв’язок 
крайової задачі (1)-(3) шукався у вигляді 

( ) ( )( ),,,
1
∑

=

=
N

j
hjjhN XXrXh

j
εϕα   (4) 

де Njt
jh ,1),( =α  – невідомі коефіцієнти; ),( yxX =  – координати 

змінної точки на площині; ( )( )hjj XXr εϕ ,, , Nj ,1=  – відомі РБФ; 0>hε  – 
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параметр форми; ( ) ( ) ( )2)(2)(

2
, x

j
x

jjj yyxxXXXXr −+−=−= . 

Тоді, використовуючи метод колокацій в точці [7], із крайової за-
дачі (1) – (3) отримуємо систему лінійних алгебричних рівнянь віднос-

но вектора невідомих { }N

jh j 1=
= αH : 

,FHA =⋅      (6) 

де { } NM

jiija
,

1, =
=A , { }M

iif 1==F ,  ( )jiij XYrr ,= , 
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Розв’язавши систему (6) і знайшовши відповідні значення 

Nj
jh ,1, =α , можна розрахувати наближений розв’язок )(XhN  задачі 

(1) – (3) за формулою (4). На сьогоднішній день здійснюється програ-
мна реалізація алгоритму розв’язання крайової задачі за допомогою 
методу РБФ на одній із мов програмування. 
Після чисельного розв’язання задачі та отримання значень напорів 

у всіх точках області потрібно знайти поле градієнтів, які близькі до 
критичних. Для цього використовуються різні емпіричні залежності [8] 
на основі фізичних і механічних характеристик ґрунтів. Зокрема: 

)n1( −−=
в

грI
ρ
ρ

, 

                                  
3 42
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82
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= ,                                  (9) 

l

H
I

∆
∆=  тощо, 

де грρ  – щільність ґрунту в сухому стані; вρ  – щільність води; віднос-

на пористість ґрунту; g  – прискорення вільного падіння; ν  – кінема-

тичний коефіцієнт в’язкості води; ϕ  – коефіцієнт форми перерізу по-

рового каналу ; 0d  – гідравлічний еквівалент діаметра пор ґрунту; H∆  

– різниця величин гідродинамічного напору в різних перерізах пото-
ку; l∆  – відстань між перерізами. 
Знайшовши значення критичного градієнта напору, ми порівнюємо 

його з відповідним табличним значенням розрахункового середнього 
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критичного градієнта для певного типу ґрунту. 
Для уникнення негативних явищ втрати стійкості схилу внаслі-

док фільтрації у його тілі використовуються різні протифільтраційні 
засоби, такі як прокладання дренажів, полімерних плівок або екранів 
на дні верхової водойми.  
З метою завчасного виявлення негативного впливу різних факторів 

здійснюється контроль фільтраційних потоків на основі спостережень 
за рівнями ґрунтових вод у встановлених п’єзометрах та вимірювання 
витрати води, що профільтрувалась крізь переріз ґрунту, тіло греблі та 
огороджувальних дамб, ложе верхового водосховища, оцінка напру-
жено-деформівного стану ґрунтового масиву, фіксування просідань 
тощо. Слід зазначити, що вимірювання цих параметрів повинно здійс-
нюватися регулярно і комплексно за допомогою сучасної контрольно-
вимірюваної апаратури. 
Рівні води в п’єзометрах можна контролювати за допомогою авто-

матичних засобів, а витрати фільтраційного потоку – на основі інстру-
ментальних спостережень. Це дає змогу застосовувати діагностичні 
моделі зі встановленням відповідних залежностей (регресійних, функ-
ціональних, логічних тощо), контролювати параметри й ознаки стану 
споруд з врахуванням множинних факторів (рівня води у верховій во-
доймі, напору, температури тощо) [10]. Контроль за зміщеннями та 
просіданнями здійснюється з використанням глобальної навігаційної 
супутникової системи та сучасних геодезичних приладів.  
Актуальним напрямком у забезпеченні контролю та безпеки гідро-

технічних споруд стала тенденція до повної автоматизації спостере-
жень за станом об’єктів на основі розгалуженої системи давачів різних 
рівнів та призначення і створення відповідного програмного забезпе-
чення з метою аналізу отриманої інформації.  
Отже, у даній статті висвітлено деякі проблеми, що виникають при 

їх експлуатації ГАЕС. Зокрема досліджено питання про стійкість схи-
лу, на якому знаходиться основний комплекс об’єктів. Здійснено під-
хід до математичного моделювання відповідної задачі щодо розподілу 
напорів у тілі схилу та її чисельне розв’язання методом радіальних ба-
зисних функцій. Розглянуто засоби для запобігання та контролю за не-
безпечними ситуаціями, що можуть виникати під дією різних факто-
рів. 
У якості подальших напрямків досліджень будуть розглядатися за-

дачі на основі теорії оптимального керування про максимально ефек-
тивне розміщення дренажів для відкачування води в тілі схилу та най-
більш вигідне розташування водосховища від краю, щоб уникнути не-
гативних геологічних явищ в ґрунтах. Планується також порівняння 
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розв’язків поставленої задачі різними чисельними методами з натур-
ними даними. 
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The article deals with the questions of slopes safety of hydroelectric 
pumped storage plant (HPSP), control (monitoring) and prevention of 
accidents at such constructions. Mathematical model of the pressure 
heads distribution in the body of the slope and the way to find critical 
pressure gradients have been showed. The solution of the 
corresponding boundary value problem has been found by the method 
of radial basis functions. 
Key words: hydroelectric pumped storage plant (HPSP), slopes, 
mathematical modeling, upper reservoir, numerical methods. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАГОПЕРЕНОСА НА  
УСТОЙЧИВОСТЬ СКЛОНА ПРИ НАЛИЧИИ ВЕРХОВОГО  
ВОДОЕМА ГАЭС  
 
Рассмотрено вопросы безопасности склонов гидроаккумулирую-
щих электростанций, средства контроля (мониторинга) и предуп-
реждение аварий на таких объектах. Приведено математическую 
модель распределения напоров в теле склона и нахождения кри-
тических градиентов напора. Решение соответствующей краевой 
задачи найдено методом радиальных базисных функций. 
Ключевые слова: ГАЭС, склоны, математическое моделирование, 
верховой водоем, численные методы. 
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