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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ ПО 

ГІДРОВУЗЛАХ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ. ВИБІР ПАРАМЕТРІВ 

ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВПЛИВІВ ЗА  

СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ 

 

Для оцінки безпечності і надійності гідротехнічних споруд каскадів гід-

ровузлів у період їх будівництва й експлуатації виконано математичну 

обробку статистичних даних температурних впливів по гідровузлах 

Дніпровського каскаду. Обчислено параметри функцій розподілу темпе-
ратурних впливів.  

Ключові слова: температурний вплив, статистичні дані, функція ро-

зподілу, каскад гідровузлів. 

 

For the estimation of safety and reliability of hydrotechnical building of 

cascades of the hydro-electric stations in the period of their building and 

exploitation the mathematical processing of statistical data of 

temperature influences is executed on the hydro-electric stations of the 

Dnepr cascade. The parameters of functions of distribution of 

temperature  influences are calculated. 

Кey words: temperature influence, statistical data, function of 

distribution, cascade of the hydro-electric stations. 

 

Для оценки безопасности и надежности гидротехнических сооруже-

ний каскадов гидроузлов в период их строительства и эксплуатации 

выполнена математическая обработка статистических данных тем-

пературных воздействий по гидроузлам Днепровского каскада. Вы-

числены параметры функций распределения температурных  воз-
действий. 

Ключыве слова: температурное воздействие, статистические дан-

ные, функция распределения, каскад гидроузлов. 

 

Актуальність проблеми. Відповідно до нормативних документів [1-

2], які регламентують основні підходи щодо проектування гідротехніч-

них споруд, що входять до складу гідровузлів, до навантажень і впливів 

входять: 

а) температурні впливи будівельного та експлуатаційного періодів, 

що визначені для року із середньою амплітудою коливання середньомі-
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сячних температур зовнішнього повітря (див. додаток Ж, п. Ж.1, к [1]); 

б) температурні впливи будівельного та експлуатаційного періодів, 

що визначені для року з найбільшою амплітудою коливання середньомі-

сячних температур зовнішнього повітря (див. додаток Ж, п. Ж.2, б [1]); 

в) температурні впливи при розрахунках бетонних гребель на особ-

ливі сполучення навантажень і впливів, що визначені для року з макси-

мально низькою середньомісячною температурою зовнішнього повітря 

(див. п. 4.3 в, [2]). 

Постанова завдання. При проектуванні гідротехнічних споруд необ-

хідно виконувати оцінку їх надійності і безпеки на основі імовірносних 

методів (див. п. 2.3.10 [1]). Для виконання розрахунків щодо визначення 

надійності і безпеки гідротехнічних споруд на основі імовірносних ме-

тодів необхідно мати статистичні дані температурних впливів різної за-

безпеченості. 

Взагалі, рекомендовані як нормативні дані стосовно температурних 

впливів на території колишнього СРСР наведено у [3]. Однак середня 

температура повітря по місяцях і за рік характеризує температурний ре-

жим із забезпеченістю 0,5. Ці дані обчислено за період спостережень 

1881-1960 рр. Дані щодо абсолютних мінімальних і абсолютних макси-

мальних температур повітря надані із забезпеченістю 1,0 за період спо-

стережень 1891-1964 рр. Амплітуда температури повітря наведена із за-

безпеченістю 0,5 за період спостережень 1936-1960 рр. Крім того, відсу-

тні дані по конкретних населених пунктах розташування гідровузлів 

Дніпровського каскаду. 

Таким чином, нормативний документ [3] не містить вичерпних даних 

для виконання оцінки надійності і безпеки гідротехнічних споруд каска-

дів гідровузлів на основі імовірнісних методів. Саме це і спричинило 

необхідність виконання даної роботи.    

Найбільш повні дані про температуру повітря на території Російської ім-

перії (у тому числі і території теперішньої України) до 90-х років XIX сторіч-

чя містяться у [4]. За період з початку XX сторіччя до кінця 30-х років подіб-

ні дані містяться у  [5-9], а з початку 40-х до кінця 80-х років ХХ сторіччя да-

ні наведено у [10-24].  

Дані про температуру на території України, зокрема басейну р. Дніпро з 

1959 по 1964 рр., наведено у Гідрологічних щорічниках, а з 1966 по 1983 рр. 

– в Агрометеорологічних щорічниках по території Української РСР. 

Повні гідрометеорологічні архівні дані за весь період спостережень збері-

гаються у Центральній геофізичній обсерваторії (м. Київ). З 2002 по 2011 рр. 

щоденні кліматичні характеристики на території України розміщено на сайті 

Міністерства з надзвичайних ситуацій.  

Опрацювання довідкової літератури дозволило побудувати вибірки щорі-

чних максимально низьких середньомісячних температур і щорічних макси-

мальних амплітуд середньомісячних температур у географічних місцях роз-
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ташування гідровузлів Дніпровського каскаду, а саме:  у м. Київ за період 

спостережень 1812-1847, 1852-2010 рр.; у м. Канів за період спостережень 

1899, 1959-1964, 1966-1983, 2003-2010 рр.; у м. Кременчук за період спосте-

режень 1966-1983, 2002-2010 рр; у м. Дніпродзержинськ за період спостере-

жень 1839-1842, 1850-1853, 1855, 1883, 1887-1915, 1959-1964, 1966-1983, 

2002-2010 рр.; у м. Запоріжжя за період спостережень 1850-1855, 1952-1955, 

1966-1977, 1979-1982, 2002-2010 рр.; у м. Каховка за період спостережень 

1826-1852, 1882-1915, 1959-1964, 1966-1983, 2002-2010 рр.  

Аналіз останніх досліджень. Математична обробка статистичних 

даних температурних впливів по гідровузлах Дніпровського каска-

ду. Криві розподілу. За даними [25-26] як теоретичні розподіли у гід-

рометеорології найбільш часто застосовують: біномінальний, Пірсона ІІІ 

типу, Крицького – Менкеля, Джонсона, Дмітрієва, Грамма – Шарльє, 

нормальний, логарифмічно-нормальний та інші.  

Методика досліджень. Для імовірносної оцінки щорічної максимально 

низької середньомісячної температури в даній роботі застосовано біекспоне-

нціальний і нормальний розподіли, а для щорічної максимальної амплітуди 

середньомісячних температур – нормальний і логарифмічно-нормальний ро-

зподіли. 

Результати досліджень. Результати розрахунків імовірності р, %, щоріч-

ної максимально низької середньомісячної температури t,
◦
C, наведено на        

рис. 1, щорічної максимальної амплітуди середньомісячних температур ∆t,°C 

– на рис. 2. Параметри функцій розподілу імовірності щорічної максимально 

низької середньомісячної температури наведено в табл. 1, щорічної максима-

льної амплітуди середньомісячних температур – в табл. 2.  

Для оцінки точності результатів розрахунків обчислені значення серед-

ньоквадратичного відхилення імовірностей, визначених за аналітичною кри-

вою забезпеченості, від ймовірностей, визначених за емпіричною кривою за-

безпеченості σр, %, і значення середньоквадратичного відхилення темпера-

тури (або амплітуди), що визначена за аналітичною кривою забезпеченості, 

від зафіксованої температури (або амплітуди) σJ, %. 

Результати оцінки точності розрахунків ймовірності щорічної максималь-

но низької середньомісячної температури за порівнянням параметрів  σр, %, 

та σJ, %, наведено в табл. 3. 

Результати оцінки точності розрахунків ймовірності щорічної максималь-

ної амплітуди середньомісячних температур за порівнянням параметрів  σр, 

%, та σJ, %, наведено в табл. 4. 

Статистичні дані про багаторічну середньомісячну температуру у геогра-

фічних місцях розташування гідровузлів Дніпровського каскаду обчислено за 

даними [3-4, 23]. 
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Рис. 1. Результати розрахунків імовірності щорічної максимально низької середньомі-

сячної температури у м. Київ за період спостережень 

1812-1847, 1852-2010 рр.:  

                             • • • • • • • • •    – зафіксована температура, 

 - - - - - - - - -  – біекспоненціальний розподіл, 

                               –  нормальний розподіл 
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Рис. 2. Результати розрахунків імовірності щорічної максимальної амплітуди серед-

ньомісячних температур у м. Київ за період спостережень 

 1812-1847, 1852-2010 рр.:  

                            • • • • • • • • •  – зафіксована амплітуда температур, 

                            - - - - - - - - -  – нормальний розподіл, 

             – логарифмічно-нормальний розподіл 
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Таблиця 1 

Параметри функцій розподілу імовірності щорічної максимально  

низької середньомісячної температури 

№ 

 

Район спостережень 

 

Нормальний розподіл 

М.О. С.К.В. 

1 м. Київ -5,64 3,709 

2 м. Канів -4,82 3,348 

3 м. Кременчук -4,63 3,232 

4 м. Дніпродзержинськ -5,62 3,454 

5 м. Запоріжжя -4,65 3,705 

6 м. Каховка -3,30 3,518 

Примітка: М.О. – математичне очікування, С.К.В. – середньоквадратичне 

відхилення 

 

Таблиця 2 

Параметри функцій розподілу імовірності щорічної максимальної 

амплітуди середньомісячних температур 

 

№ 

 

 

Район спостережень 

 

Нормальний 

розподіл 

Логарифмічно-

нормальний роз-

поділ 

М.О. С.К.В. М.О. С.К.В. 

1 м. Київ 25,16 3,74 25,16 1,16 

2 м. Канів 24,59 3,73 24,59 1,16 

3 м. Кременчук 25,77 3,44 25,77 1,17 

4 м. Дніпродзержинськ 27,43 4,01 27,43 1,16 

5 м. Запоріжжя 27,00 4,19 27,00 1,16 

6 м. Каховка 26,72 3,70 26,72 1,16 

 

Таблиця 3 

Результати оцінки точності розрахунків імовірності щорічної максимально 

низької середньомісячної температури 

 

№ 

 

 

Район спостережень 

 

Біекспоненціальний 

розподіл 

Нормальний роз-

поділ 

σр, % σJ, % σр, % σJ, % 

1 м. Київ 6,2 0,9 3,2 0,5 

2 м. Канів 3,4 0,4 4,1 0,5 

3 м. Кременчук 3,9 0,6 4,3 0,5 

4 м. Дніпродзержинськ 2,7 0,4 2,4 0,4 

5 м. Запоріжжя - - 4,0 0,6 

6 м. Каховка 4,5 0,6 1,5 0,3 
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Таблиця 4 

Результати оцінки точності розрахунків імовірності щорічної  

максимальної амплітуди середньомісячних температур 

 

№ 

 

 

Район спостережень 

 

Нормальний 

розподіл 

Логарифмічно-

нормальний розподіл 

σр, % σJ, % σр, % σJ, % 

1 м. Київ 2,5 0,4 2,8 0,4 

2 м. Канів 3,3 0,8 3,7 0,6 

3 м. Кременчук 3,8 0,9 4,2 0,8 

4 м. Дніпродзержинськ 2,5 0,4 2,8 0,5 

5 м. Запоріжжя 6,1 1,1 6,9 0,9 

6 м. Каховка 2,6 0,4 2,9 0,5 

 

Висновки. За результатами оцінки точності розрахунків імовірності що-

річної максимально низької середньомісячної температури і щорічної макси-

мальної амплітуди середньомісячних температур у географічних місцях роз-

ташування гідровузлів Дніпровського каскаду можна зробити висновки: 

а) імовірності щорічних максимально низьких середньомісячних темпера-

тур у м. Київ, м. Дніпродзержинськ, м. Запоріжжя, м. Каховка можуть бути 

представлені нормальним розподілом;    

б) імовірність щорічної максимально низької середньомісячної темпера-

тури у м. Канів може бути представлена біекспоненціальним розподілом; 

в) імовірність щорічної максимально низької середньомісячної темпера-

тури у м. Кременчук може бути представлена біекспоненціальним або нор-

мальним розподілами; 

г) імовірності щорічних максимальних амплітуд середньомісячних темпе-

ратур у м. Київ, м. Дніпродзержинськ, м. Каховка можуть бути представлені 

нормальним розподілом;    

д) імовірності щорічних максимальних амплітуд середньомісячних темпе-

ратур у м. Канів, м. Кременчук, м. Запоріжжя можуть бути представлені ло-

гарифмічно-нормальним або нормальним розподілами. 

Отримані дані можуть застосовуватись при імовірносних розрахунках на-

дійності гідротехнічних споруд гідровузлів Дніпровського каскаду. 
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