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ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ЗАБРУДНЕННЯ 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ 
 

Ураховуючи посилення антропогенного тиску на водні екосистеми, 
надзвичайно важливим постає питання швидкого та точного ви-
значення показників якості води. У роботі представлено методику 
побудови моделі забруднення поверхневих вод за басейновим 
принципом із використанням графоаналітичного методу. Даний ме-
тод дозволяє встановити якість води в будь-якій точці за довжиною 
річки з урахуванням водності об’єкта, джерел забруднення, складу 
та концентрації забруднюючих речовин, що скидаються у водний 
об’єкт. Запропонована модель може бути використана для оцінки 
якості вод у даний момент часу, або як прогнозна модель за умови 
зміни природних та антропогенних чинників для вирішення конк-
ретних наукових і господарських задач, де якість водних ресурсів 
належить до одного з пріоритетних чинників. Модель забруднення 
поверхневих вод може бути врахована при розробці питань соціа-
льно-екологічного розвитку території. 
Ключові слова: графоаналітичний метод; модель; басейн річки; ви-
трата; стічні води; концентрація забруднюючої речовини. 
 

Гострою проблемою сьогодення є як фізичний дефіцит водних 

ресурсів, так і їхня невідповідна якість для окремих водокористува-

чів. Ця проблема є актуальної не лише для нашої держави, але і для 

багатьох країн світу. Країни Європейського Союзу розробили Водну 

рамкову директиву, метою якої є досягнення природного відтворен-

ня якості вод річок на основі інтегрованого підходу. Це дозволяє 

управляти якістю водних ресурсів у межах басейну річки з належною 

до нього гідрографічною мережею та прилеглою екосистемою, а не 

частиною річки, що розділена кордонами районів, областей, країн. 

Незадовільна якість поверхневих вод суттєво зменшує діапазон їх-

нього можливого використання різними учасниками водогосподар-

ського комплексу в межах басейну річки. 

Ураховуючи посилення антропогенного тиску на водні екосис-
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теми, надзвичайно важливим постає питання швидкого та точного 

визначення показників якості води у будь-якій точці річкового пото-

ку за умови зміни як природних, так і антропогенних чинників. 

Питаннями управління якості водного середовища та забруд-

нення поверхневих вод займалися Вавілін В.А., Циткін А.І., Караушев 

А.В., Лапшев Н.Н., Нежиховський Р.А., Дружинін Н.І., Пряжинська 

В.Г., Третьяков О.В., Романенко В.Д., Яцик А.В., Петренко О.С. та інші 

[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. У цих роботах висвітлюються питання математично-

го моделювання управління якістю вод та прогнозування їхнього за-

бруднення під дією антропогенного тиску. 

Моделювання процесів передбачає імітацію явищ водної екоси-

стеми в басейні річки, що дозволить як встановити фактичний стан 

забруднення, так і виконати прогнозування. Модель можна удоско-

налювати шляхом внесення додаткових параметрів, що максимально 

наблизить її до реальних умов. Відоме моделювання управляння які-

стю води на Великих Американських озерах, яке розроблено 

У. Річардсоном у 1979 р. 

Не завжди модель дає можливість передбачити наслідки при-

родних та антропогенних чинників, що вимагає її уточнення. Тому 

при достатньо надійній концептуальній моделі і достовірних критері-

ях адекватності вдається побудувати найбільш наближену до реаль-

них умов модель. 

Аналітичний метод дозволяє з більшою точністю провести ма-

тематичний опис гідрохімічних, гідродинамічних і гідробіологічних 

процесів у водоймі, дати кількісну оцінку екологічних змін із ураху-

ванням антропогенних факторів. Цей метод здійснюється на підставі 

методів системного аналізу та математичного моделювання з вико-

ристанням сучасних інформаційних технологій [6]. 

Для більшої наочності при високій достовірності даних доціль-

но поєднання графічних та аналітичних методів оцінки якості води. 

Тому для забезпечення оперативного управління якістю вод із ура-

хуванням природних та антропогенних змін нами запропоновано мо-

дель забруднення поверхневих вод за басейновим принципом із ви-

користанням графоаналітичного методу. Алгоритм побудови моделі 

управління якістю річкових вод за басейновим принципом із викори-

станням графоаналітичного методу наведено на рис. 1. 

Модель може бути реалізована як для басейну в цілому, так і 

для окремих ділянок для речовин, скид яких нормується відповідно 

до Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання 

[7]. 
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Для побудови моделі заданої забезпеченості необхідно мати 

такі вихідні дані: фактична витрата води по довжині річки; точки 

скиду забруднюючих речовин із переліком та концентрацією цих ре-

човин. 

Для розрахунку моделі у межах басейну річки необхідно: 

а) побудувати гідрографічну схему із зазначенням точок надхо-

дження забруднених вод (рис. 2); 

б) побудувати графік наростання витрат по довжині річки для 

років різної забезпеченості 5, 50, 75, 95% (рис. 3); 

в) для кожного учасника водогосподарського комплексу вста-

новити склад та концентрацію забруднюючих речовин [9]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм побудови моделі управління якістю річкових вод за ба-

сейновим принципом із використанням графоаналітичного методу 

 

 

 
 

Рис. 2. Гідрографічна схема з місцями скиду стічних вод  
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Рис. 3. Графік наростання витрат по довжині річки 

 

При розробці моделі забруднення поверхневих вод ми врахову-

вали її багатофакторність та мінливість у просторі і часі. Модель пе-

редбачає можливість комбінування складових із метою створення 

нових систем, що можуть утворитися в певних природно-техногенних 

умовах. 

Аналітичні розрахунки для визначення запасів водних ресурсів 

у межах окремих басейнів проводяться за загальноприйнятими за-

лежностями. 

Середній річний стік визначається за формулою 

 

,  
1000

FМ
Q

ср

ср

⋅
=  м3/с,    (1) 

 

де Мср – середньорічний модуль стоку, л/с⋅км2; F – розрахункова 

площа басейну річки, км2. 

Витрати води для років різної забезпеченості за водністю ви-

значаються за формулою 

 

  %pср%p kQQ ⋅= , м3/с,    (2) 

 

де kp% – модульний коефіцієнт, приймається залежно від значення Сv 

і Сs; Сv – коефіцієнт варіації; Сs – коефіцієнт асиметрії, приймається 

залежно від кліматичних умов: для зони надлишкового та нестійкого 

зволоження Сs=2,0⋅Сv; для зони недостатнього зволоження 

Сs=(1,5…1,8)⋅Сv; для посушливої зони Сs=1,5⋅Сv. 

Внутрішньорічний розподіл стоку проводиться за залежністю 

 

, 120 %p

XII...I

%p

XII...I

%p Qa,Q ⋅⋅=  м3/с,   (3) 
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де 
XIII

pa ...

%  – відносне значення внутрішньорічного розподілу стоку, %. 

Аналітична частина моделі розраховується з використанням рі-

вняння балансу речовин А.В. Караушева [3] 

 

γ·Qр·Сф + Qст·Сст=(γ·Qр+ Qст)·Сmix, м3/с,  (4) 

 

де γ – коефіцієнт розбавлення стічних вод; Qр – фактична витрата во-

ди в річці 95% забезпеченості, м3/с; Сф – фонова концентрація за-

бруднюючої речовини, мг/л; Qст – витрата забруднених вод (стічних 

вод), м3/с; Сст – концентрація забруднюючої речовини у стічних во-

дах, мг/л. 

Для побудови моделі встановлюють середню концентрацію за-

бруднюючої речовини у вибраному створі річки 

,  
стр

стстфр

mix
QQ

СQСQ
C

+⋅

⋅+⋅⋅
=

γ

γ
мг/л.   (5) 

 

Результати графоаналітичного розрахунку забруднення повер-

хневих вод за басейновим принципом можуть бути представлені у 

вигляді моделі (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Модель забруднення річкової води за басейновим принципом із  

використанням графоаналітичного методу (А-В-С ключ до графічного  

визначення концентрації забруднюючої речовини у заданій точці) 
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Запропонований метод побудови моделі може бути викорис-

таний як експрес-метод визначення забруднення поверхневих вод, 

оскільки він дозволяє встановити концентрацію забруднюючих ре-

човин у будь-якій точці за довжиною річки з урахуванням водності та 

джерела забруднення. 

Упровадження таких моделей у проєкти управління водними 

ресурсами дає можливість оперативно отримувати достовірну інфо-

рмацію щодо зміни якості води як за умови зміни технологічного ре-

жиму окремих учасників, так і складу учасників водогосподарського 

комплексу басейну річки. 

Графоаналітичний метод побудови моделі забруднення вод до-

зволяє визначати показники для оперативного, планового, галузево-

го та перспективного управління якістю вод у межах басейну.  

Запропонована модель може бути використана для оцінки яко-

сті вод у не лише у даний момент часу, але і як прогнозна модель за 

умови зміни природних та антропогенних чинників для вирішення 

конкретних наукових і господарських задач, де якість водних ресур-

сів належить до одного з пріоритетних чинників, у тому числі для 

еколого-економічної експертизи. 

Моделі забруднення вод можуть бути враховані при розробці 

питань соціально-екологічного розвитку території, а саме, при обла-

штуванні природно-техногенних ландшафтів на водозборі, покра-

щанні медико-екологічного стану басейну річки, організації рекреа-

ційних зон у межах урбанізованих територій, обґрунтуванні розташу-

вання зон стаціонарного відпочинку або місць зупинки при сплаві по 

річках, для розробки екологічно безпечних рекреаційно-туристичних 

маршрутів. 
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GRAPHOANALYTICAL METHOD OF CONSTRUCTION OF THE MODEL OF 
SURFACE WATER POLLUTION ACCORDING TO THE BASIN PRINCIPLE 

 

Taking into account strengthening of anthropogenic pressure on water 
ecosystems the question of rapid and exact determination of indexes 
of water quality appears extraordinarily important. In the article 
presented methodology of calculation of the model of surface-water 
contaminations on the river basin principle with the use of 
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graphoanalytical method. The offered method can be used as an 
express-method of determination of surface-water contamination, as 
he allows setting the concentration of contaminants in any point of the 
river with taking into account hydraulicity and source of 
contamination. Application of such models for calculations in the 
projects of water control gives an opportunity operatively to get 
reliable information on the change of quality of water both at the 
terms of change of the technological mode of separate participants 
and participants of aquicultural complex of river basin. The proposed 
model can be used to assess water quality not only at this time, but 
also as a forecast model in variable conditions of natural and 
anthropogenic factors to address specific scientific and economic 
problems, where water quality is one of the priority factors, including 
number for ecological and economic examination. Models of surface 
water pollution can be taken into account in the development of socio-
ecological development of the territory, namely, in the arrangement of 
natural and man-made areas of the river basin, improving the medical 
and ecological condition of the river basin, organization of 
recreational areas within urban areas, stopping places when rafting 
on rivers, for the development of environmentally friendly 
recreational and tourist routes. 
Keywords: graphoanalytical method; model; river basin; flow; 
wastewater; pollutant concentration. 
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ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПО БАССЕЙНОВОМУ  
ПРИНЦИПУ 

 
Учитывая усиление антропогенного давления на водные экосисте-
мы чрезвычайно важным становится вопрос быстрого и точного 
определения показателей качества воды. В работе представлена 
методика построения модели загрязнения поверхностных вод по 
бассейновому принципу с использованием графоаналитического 
метода. Предложенный метод построения модели может быть ис-
пользован как экспресс-метод определения загрязнения поверх-
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ностных вод, поскольку он позволяет установить концентрацию за-
грязняющих веществ в любой точке по длине реки с учетом водно-
сти и источника загрязнения. Предложенная модель может быть 
использована для оценки качества воды в данный момент времени 
и как прогнозная модель при условии изменения природных и ан-
тропогенных факторов для решения конкретных научных и хозяйс-
твенных задач, где качество водных ресурсов относится к одному 
из приоритетных факторов, в том числе для проведения эколого-
экономической экспертизы. Модели загрязнения вод могут быть 
учтены при разработке вопросов социально-экологического разви-
тия территории, а именно, при обустройстве природно-техногенных 
ландшафтов водосборов, разработке проектов градостроения, улу-
чшении медико-экологического состояния бассейна реки, органи-
зации рекреационных зон в пределах урбанизированных террито-
рий, обосновании расположения зон стационарного отдыха или 
мест остановки при сплаве по рекам, для разработки экологически 
безопасных рекреационно-туристических маршрутов. 
Ключевые слова: графоаналитический метод; модель; бассейн ре-
ки; расход; сточные воды; концентрация загрязняющего вещества. 
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