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1. Актуальність дисертаційної роботи. 
Моделі гідрологічного циклу стосуються важливих завдань сучасної 

офшорної інженерії, екології та безпечного природокористування, пов’язаних із 
проектуванням та експлуатацією водноресурсних систем. Невід’ємним 
елементом цього циклу є фаза формування водних потоків, вивчення якої 
актуальне для керування гідрологічними системами. Загалом їх теоретичне 
дослідження є складною багатопараметричною задачею, тому, як правило, 
аналіз проводиться лише для репрезентативної області, що бере участь в 
кругообігу води, найчастіше території водозбору з вертикальною 
декомпозицією області задачі на приземний шар атмосфери, поверхню землі, 
ненасичену зону, насичену зону та зону напірного руху. До пріоритетів слід 
віднести теорії, які б найбільш адекватно описували і прогнозували відповідні 
процеси і структурні особливості та увібрали у себе різноманіття активного 
впливу на формування стоку та якості води на водозборі. 

На етапі моделювання руху поверхневих вод виходять із універсальних 
законів збереження і підпорядкування рівнянням Нав’є-Стокса. Для аналізу 
поведінки потоків рідини на поверхнях водозборів цих рівнянь недостатньо і 
вони повинні доповнюватись певними кінематичними та фізичними 
співвідношеннями. Вказані рівняння руху водних потоків складні у своєму 
застосуванні до природніх водозборів через присутність нелінійних доданків, 
тому в більшості випадків використовуються спрощені моделі, в яких не 
закладене повне врахування внутрішніх і поверхневих напружень та взаємодії 
рідини з вільною і донною поверхнями. Тому актуальною проблемою 
залишається розробка уточнених числових методів знаходження розв’язків 
рівнянь руху поверхневих потоків з врахуванням внеску всіх складових 
напружень та фізично обґрунтованих умов на нижній і верхній межах потоку. У 
реальних умовах поверхні водозборів характеризуються також складними 
рельєфами, розгляд яких супроводжується втратою стійкості розв’язків рівнянь, 
тому важливою задачею є розробка стабілізаційних, протипотокових та 
адаптивних чисельних схем їх розв’язування. На території водозбору процеси 
поверхневого і ґрунтового потоків позв’язані між собою. Існуючі в літературі 
моделі такого зв’язку передбачають відокремлений опис потоків з побудовою 
певних ітераційних процедур для переходу між ними, що не завжди адекватно 
описує динаміку руху рідини, яка є природним суцільним середовищем і 
вимагає континуального опису. Отже, затребуваними є математичні моделі із 
забезпеченням цілісної картини водозбору через розгляд взаємодії 
поверхневого і ґрунтового потоків. Дисертаційна робота стосується 
комплексного дослідження у даному напрямку з розробки ефективних моделей 
і числових методів аналізу водних потоків поверхневого і грунтового 



походження за врахування вказаних ключових факторів впливу на сумісний 
процес руху, що засвідчує її актуальність. 

2. Новизна та обґрунтованість результатів роботи. 
На етапі побудови моделей поверхневого і грунтового стоків з поверхні 

водозбору запропоновано альтернативні системи рівнянь їх руху та фізично 
обґрунтовані варіанти контакних умов для уточненого відображення специфіки 
процесів та взаємодії потоків різної природи. Розглянуто умови спрощення 
отриманих систем рівнянь, показано їх використання для різних початкових і 
граничних умов.  

Особливістю поданих у роботі моделей поверхневих стоків на основі 
гідродинамічного і кінематичного підходів є залучення процедур усереднення 
рівнянь Нав’є-Стокса за глибиною потоку з урахуванням всіх складових 
напружень та отриманням модифікованих варіаційних постановок відповідних 
задач. Виведено рівняння у диференціальній та варіаційній формах для опису 
руху грунтової води в гідродинамічному і гідравлічному підходах. Показано, 
що у випадках врахування швидкості фільтрації, необхідно використовувати 
загальні закони збереження енергії та стану рідини. Для спільного руху 
поверхневих і грунтових потоків вибрано рівняння руху поверхневої мілкої 
води і рівняння Бусинеска із записом умов спряження потоків. Наведено 
варіаційне формулювання задачі спільного руху потоків з врахуванням 
крайових, контактних і початкових умов. На цій моделі досліджено також 
енергетичні рівняння сумісного потоку, доведена єдиність та обмеженість 
розв’язку варіаційної задачі сумісного потоку. 

У роботі запропоновано також ефективні інтервальні ітераційні методи для 
розв’язування нелінійних систем проекційних рівнянь, що виникають під час 
розгляду кінематичного наближення рівнянь стоку рідини, які наділені високим 
порядком збіжності. Проаналізовано порядок збіжності методу при виконанні 
певних умов, його стійкість при збуреннях оберненого оператора і виборі його 
початкового наближення. Розроблені варіанти інтервальних ітераційних 
методів вдосконалено щодо розв’язування систем нелінійних проекційних 
рівнянь з домінуючою діагоналлю. Показано, що такі системи утворюються в 
багатьох задачах після дискретизації системи в часі або за просторовими 
змінними методом скінченних різниць або скінченних елементів. Побудовано 
рекурсивні аналоги побудованих класів інтервальних методів. 

Розроблені моделі і числові методи апробовано щодо ефективності і 
збіжності результатів на широкому спектрі тестових і нових репрезентативних 
задач стоку поверхневих і грунтових вод на території водозбору. Проведено 
аналіз збіжності побудованих рекурентних схем для задач стоку поверхневої 
мілкої води у гідродинамічному та кінематичному наближеннях. Для моделі 
стоку рідини в наближенні кінематичної хвилі проведені обчислення на 
тестових прикладах із різними дощовим притоком та рельєфом поверхні. 
Отримано результати для модифікованої моделі з доданою штучною в'язкістю. 
Здійснено також числовий аналіз задачі стоку поверхневої води у 
гідродинамічному наближенні для різних значень чисел Рейнольдса. 
Побудована стабілізаційна модель у випадку великих чисел протестована на 
реальних зображеннях рельєфу поверхні стоку із заданою дощовою притокою. 
Наведено результати порівняння двох моделей – стоку рідини у 



гідродинамічному та кінематичному наближеннях при заданні однакових 
початкових та крайових умов. На прикладі двофазної прямокутної області 
сумісного стоку поверхневих і грунтових вод виявлено нові ефекти їх взаємодії. 

Вміщено опис запровадженої і зручної для користувача геоінформаційної 
системи використання результатів з перенесенням обчислювальних процедур 
на сервер і можливістю багатопараметричного аналізу і візуалізації результатів 
лише за введеними вхідними даними щодо рельєфу і географії водяного русла. 
Показано її застосування для деяких основних річок на території України. 

Отже, з точки зору опису об’єкту дослідження наукова новизна одержаних 
результатів забезпечується побудовою і обгрунтованістю математичних 
моделей поверхневого стоку води у гідродинамічному підході і в наближенні 
кінематичної хвилі. Уточненістю постановок відповідних початково-крайових 
та варіаційних задач із стабілізаційною схемою задачі у гідродинамічному 
наближенні у випадку великих чисел Рейнольдса. Оцінкою стабілізаційного 
множника цієї схеми для розв'язування варіаційних рівнянь Нав'є-Стокса. 
Побудовою математичної моделі сумісного руху поверхневих і грунтових вод з 
виведенням умов їх контакту на спільній межі. З точки зору проведення 
розрахунків для отриманих моделей, розроблено оригінальні схеми поєднання 
однокрокової часової дискретизації з скінченноелементною просторовою 
дискретизацією, вдосконаленою за великих чисел Рейнольдса використанням 
функцій-бульбашок і методу найменших квадратів. Для систем проекційних 
нелінійних рівнянь задач про кінематичну хвилю запропоновано нові 
інтервальні ітераційні методи з високим порядком збіжності.  

3. Достовірність результатiв роботи.  
Достовірність наукових положень дисертаційної роботи забезпечується 

коректністю та строгістю математичних постановок задач, вибором розв’язків 
із математично обґрунтованих функціональних просторів, використанням для 
розробки проекційних схем відомих методів обчислювальної математики із 
забезпеченням збіжності числових алгоритмів, аналізом абсолютних і 
відносних похибок обчислень, збігом отриманих результатів у окремих i 
граничних випадках із відомими розв’язками; побудовою та аналізом 
екстремумів енергетичних норм. 

4. Цінність для науки та практики.  
Теоретична цінність роботи полягає у формулюванні варіаційних 

постановок і числових схем розв’язання початково-крайових задач стоку води у 
гідродинамічному і кінематичному наближеннях. Запропоновані алгоритми 
придатні до використання як елементи гібридних алгоритмів, які поєднують 
метод скінченних елементів з методами скінченних різниць і граничних 
елементів. Практичне значення отриманих результатів забезпечується 
можливістю прогнозування поведінки складних природних гідрологічних 
динамічних систем, що поєднують потоки поверхневих вод та фільтраційні 
потоки грунтових вод з урахуванням реального рельєфу місцевості. 
Перспективність отриманих аналітичних і числових результатів полягає також 
у можливості їх поширення на дослідження обернених задач забезпечення 
бажаних водневих рівнів шляхом певного вибору берегової геометрії чи водних  

 
 



бар’єрів. Запропоновані моделі і розроблені числові методи застосовні у 
технологіях раціонального використання водних ресурсів та прогнозування 
повеневих ситуацій, проектування водних резервуарів та ареалів питної води. 
Розроблена Веб –компонента дозволяє розв’язувати задачі стоку рідини з 
довільною поверхнею водозбору та різною природою притоків рідини. 

Результати роботи можуть бути використані в організаціях, зацікавлених у 
ефективних засобах оцінки гідрологічних систем довкілля, зокрема, в Інституті 
гідромеханіки НАН України, Інституті імпульсних процесів НАН України, 
Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 
НАН України, Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного 
простору НАН України, Національних університетах України та інших 
установах. 

Отримані результати використані при виконанні держбюджетних тем і 
увійшли у звіти НДЧ Львівського національного університету імені Івана 
Франка (2001–2016 рр.). Вони також використовуються при читанні 
спеціальних курсів для студентів факультету прикладної математики та 
інформатики цього ж університету, при виконанні курсових, дипломних та 
магістерських робіт.  

5. Повнота викладу результатів у наукових фахових виданнях та в 
авторефераті.  

Основні положення та результати дисертаційної роботи повно відображені 
у наукових публікаціях, зокрема, 21 статті у фахових виданнях з переліку ДАК 
МОН України (5 статей поміщено у міжнародних наукометричних базах), 42 
публікаціях в матеріалах міжнародних і національних конференцій. 
Самостійними є 18 опублікованих автором праць. Матеріали дисертаційної 
роботи достатньо повно апробовані на конференціях з математичного 
моделювання та обчислювальних методів та семінарах провідних у цій галузі 
наукових установ. 

Автореферат оформлено згідно з вимогами ДАК МОН України. Він добре 
структурований та достатньо повно відображає зміст, основні положення та 
висновки дисертаційної роботи. 

6. Зауваження по дисертаційній роботі. 
1. В другому розділі дисертаційної роботи досліджується задача руху 
поверхневих потоків. В ньому побудована стабілізаційна схема для 
розв’язування задач з великими числами Рейнольдса, однак не вказано 
критерію чи умов переходу від стандартної схеми розв’язання до 
стабілізаційної, а також відсутнє порівняння результатів з працями інших 
авторів з подібними чисельними схемами.  

2. Під час руху підземних водних потоків можуть спостерігатися природні 
явища вбирання землею або коренями рослин частини вологи. Для 
стрімких потоків у гірській місцевості підземні води можуть руйнувати 
структуру грунтів, а також переносити з собою частину грунту. Із роботи 
незрозуміла можливість врахування цих факторів у отриманих моделях. 

3. Оскільки матеріал щодо розроблених інтервальних ітераційних методів 
виокремлено у цілий розділ, слід було б у цьому розділі чіткіше 
сформулювати його додаткові можливості і переваги стосовно методів 
лінеаризації під час розгляду проекційних рівнянь стоку поверхневих і 






