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I შესავალი

წყლის რესურსების დაცვა ანტროპოგენული
წარმოშობის მავნე მინარევებისაგან უკვე კარგი ხანია
წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას, რომლის
აქტუალობა მუდმივად იზრდება ადამიანის სამეურნეო
საქმიანობის ინტენსივობის ზრდასთან ერთად. შავი
ზღვის აკვატორია, რომლის მიმდებარე ტერიტორიები
წარმოადგენს ძალიან მჭიდროდ დასახლებულ
რაიონებს, აღნიშნული თვალსაზრისით არ წარმოადგენს
გამონაკლისს და იმყოფება მუდმივი საფრთხის ქვეშ.
ადამიანის სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო საქმიანობის
შედეგად წარმოშობილ ჩამონადენს, რაც მდინარეების
მეშვეობით ხვდება წყალსატევში ემატება ისიც, რომ შავი
ზღვა წარმოადგენს ინტენსიურ სატრანსპორტო
დერეფანს ევროპასა და აზიას შორის და აქ მრავალი
მცურავი საშუალებების პარალელურად გადის
მნიშვნელოვანი მილსადენი (ნავთობი, გაზი)
მაგისტრალები. ყოველივე ზემოთთქმულიდან
გამომდინარე ცხადია, რომ წყლის ხარისხის
პროგნოზირების ამოცანა არის მეტად აქტუალური და
მის სწორად გადაწყვეტაზე მნიშვნელოვნად არის
დამოკიდებული ბუნებრივი რესურსების ათვისებისა და
რაციონალური გამოყენების სხვადასხვა ამოცანები.
როგორიცაა: წყლის ბიოლოგიური და ბიოქიმიური
რესურსების გამოყენება და თვითაღდგენა, ზღვის
რეკრეაცული ზონების გამოყოფა და გამართვა,
ნაპირდაცვითი სამუშაოების დაგეგმვა და წარმართვა,
ზღვის სანაპირო ზოლის ინფრასტრუქტურის
დაპროექტება და მართვა და სხვა.

აღსანიშნავია, რომ დასმული პრობლემის
სრულფასოვნად გადაწყვეტის ერთადერთი
სწორი გზაა მათემატიკური მოდელირების
მეთოდების გამოყენება, რომლის დროსაც
შესაძლებელი ხდება სხვადასხვა
მოსალოდნელი სცენარების იმიტირება და
მათი შედეგების ანალიზის საფუძველზე
მეცნიერულად დასაბუთებული
რეკომენდაციების გამომუშავება სწორი
გადაწყვეტილების მისაღებად.

მოცემული ნაშრომში წარმოდგენილია შავი
ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში მავნე პასიური
მინარევის გავრცელების რიცხვითი მოდელი,
რომელიც ეფუძვნება უწყვეტ გარემოში
პასიური მინარევის გავრცელების
კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ
განტოლებას [5] და იყენებს ზღვის
ჰიდროთერმოდინამიკის რცხვითი მოდელის
საშუალებით მიღებულ შედეგებს [1-4].

II ამოცანის დასმა

განვიხილოთ სამგანზომილებიანი არე D,
რომელიც შემოსაზღვრულია ქვემოდან
ფსკერის რელიეფით, ზემოდან წყლის
თავისუფლი ზედაპირით, ხოლო გვერდებიდან
ცილინდრული ფორმის ზედაპირით Г. ეს
უკანასკნელი შეიძლება შედგებოდეს Г1 მყარი
ნაპირისაგან ან Г2 თხევადი ნაწილისაგან,
რომლითაც განსახილველი არე უკავშირდება
წყლის გაცილებით დიდ მასებს.

მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა
მოვათავსებულია ისე, რომ XOY სიბრტყე
ემთხვევა წყლის თავისუფალ ზედაპირს და
სათავე მდებარეობს განსახილველი არის
უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ წერტილში,
ამასთან OX ღერძი მიმართულია
აღმოსავლეთისაკენ, OY ღერძი -
ჩრდილოეთისაკენ, ხოლო OZ ღერძი -
ვერტიკალურად ქვემოთ.



წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა
გავრცელების პროცესების შესასწავლად D არეში
განვიხილოთ მინარევის გადატანისა და ტურბულენტური
დიფუზიის განტოლება, რომელსაც შემდეგი სახე გააჩნია:
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სადაც q -მინარევის კონცენტრაციაა; u, v და w -
წყლის ნაკადის სიჩქარის კომპონენტებია შესაბამისად
OX, OY და OZ ღერძების გასწვრივ; P - მინარევის
არაკონსერვატულობის კოეფიციენტია (ის წარმოადგენს
მინარევის დაშლის პერიოდის მახასიათებელს); q და Kq

- მინარევის ჰორიზონტალური და ვერტიკალური
ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტებია; ფუნქცია Q -
აღწერს მინარევის შესაძლო წყაროების
ადგილმდებარეობასა და მათ სიმძლავრეს;
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 - ორგანზომილებიანი ლაპლასის

ოპერატორია.
აქ წყლის ნაკადის სიჩქარის კომპონენტები u, v და w

აიღება ზღვის სრული ჰიდროთერმოდინამიკის
რიცხვითი მოდელის რეალიზაციით მიღებული
შედეგებიდან [1,4]. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ
შესაძლებელია ამ მოდელების გაერთიანება ერთიან
კომპლექსში, რაც შესაბამისი სასაზღვრო და საწყისი
პირობების არსებობის შემთხვევაში (უწყვეტი
თანამგზავრული დაკვირვების მონაცემები წყლის
ზედაპირზე ქარის, წყლის ტემპერატურისა და
მარილიანობის შესახებ) შესასწავლი ობიექტის სრული
მონიტორინგის განხორციელების საშუალებას მოგვცემს.

მინარევის გავრცელების განტოლების ამონახსნი D
არეში ვეძებოთ შემდეგი სასაზღვრო პირობებით:
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გარდა ამისა (1) განტოლების დროის მიხედვით
ინტეგრირებისათვის აუცილებელია საწყისი
მომენტისათვის ვიცოდეთ მინარევის კონცენტრაციის
განაწილება მთელს არეში:

q=q0 როცა t=t0 (5)

III. ამოცანის ამოხსნის ალგორითმი

.  (1)-(5) არაწრფივი და არასტაციონალირი ამოცანის
ამოსახსნელად გამოიყენება რიცხვითი მეთოდები,
რისთვისაც ამოცანის დიფერენციალური ოპერატორები
იცვლება მათი სხვაობიანი ანალოგებით. მართლაც
შევცვალოთ განსახილველი სამგანზომილებიანი
უწყვეტი  არე h დისკრეტულით, ხოლო  უწყვეტი
ფუნქციები u, v, w და q შესაბამისი uh, vh, wh და qh

ბადური ფუნქციებით, ამასთან ბადეზე ძირითად
(i, j, k) წერტილებთან ერთად გამოიყენება

შუალედურებიც (i+1/2, j, k), (i, j+1/2, k) და (i, j,
k+1/2 ) . h არის ჰორიზონტალური
კონსტრუქცია გამოსახულია ნახ.1.-ზე.

შევნიშნოთ, რომ საძიებელი ფუნქცია q
ითვლება სხვაობიანი ბადის ძირითად
წერტილებში (i, j, k), ხოლო u, v და w
ფუნქციები გადაადგილებული არიან ძირითადი
წერტილების მიმართ ნახევარი ბიჯით
შესაბამისად OX, OY და OZ ღერძების
გასწვრივ. საბოლოოდ ამოცანის სასრულ -
სხვაობიანი ანალოგის აგება ხორციელდება
ისეთნაირად, რომ ის ახორციელებს  მეორე
რიგის აპროქსიმაციას  გეომეტრიული
კოორდინატების მიმართ თანაბარ ბადეზე.

ამოცანის ინტეგრირება დროის მიხედვით
მიმდინარეობს ცხადი სქემით, ხოლო სივრცითი
ოპერატორის აპროქსიმაცია ხორციელდება
ისე, რომ მიღებული სასრულ-სხვაობიანი
ოპერატორი აპროქსიმირებს საწყის
დიფერენციალურ ოპერატორს მეორე რიგის
სიზუსტით თანაბარ ბადეზე. საბოლოოდ
ვღებულობთ ამოცანის რეალიზაციის შემდეგ
სქემას:
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სადაც: Ah - საწყისი ამოცანის შესაბამისი
სივრცითი ოპერატორის სხვაობიანი ანალოგია,
ხოლო t - კი ინტეგრების ბიჯია დროის
მიხედვით.

(6) სხვაობიანი სქემის აგებისას
გათვალისწინებულია ის ფაქტი, რომ წყალი
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ნახ 1. სხვაობიანი ბადის ჰორიზონ-
ტალური კონსტრუქცია



წარმოადგენს უწყვეტ გარემოს და შესაბამისად მისი
მოძრაობის სიჩქარის ვექტორის კომპონენტები u, v და w
უნდა აკმაყოფილებდნენ უწყვეტობის განტოლებას.
მოცემულ შემთხვევაში ამ უკანასკნელს სხვაობიანი
ფორმით შემდეგი სახე გააჩნია:
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აღსანიშნავია, რომ ზღვაში მიმდინარე დინამიური
პროცესების ინტენსივობა მნიშვნელოვნად არის
დამოკიდებული სიღრმეზე, რის გამოც ასეთ ამოცანებში
OZ ღერძის გასწვრივ თანაბარი ბადის გამოყენება არ
არის მიზანშეწონილი. მოცემულ შემთხვევაში OZ ღერძი
მიმართულია ვერტიკალურად ქვემოთ და განსახილველ
არეში მაქსიმალური სიღრმე შეადგენს 1950 მეტრს. ეს
ინტერვალი დაფარული იქნა სხვაობიანი ბადით
(სათვლელი დონეები), რომელიც საკმაოდ
დეტალიზებულია ზედაპირთან ახლოს (1 მეტრი) და
თანდათან უხეშდება ფსკერისაკენ (200 მეტრი). სულ
ვერტიკალის მიხედვით გამოთვლები მიმდინარეობდა
20 დონეზე. მართალია ასეთ არათანაბარ ბადეზე
ამოცანის აპროქსიმაციის რიგი მცირდება ერთამდე,
მაგრამ სამაგროდ ის იძლევა ზღვის ზედაპირულ ფენაში
მიმდინარე მაღალდინამიური პროცესების უკეთესად
აღწერის საშუალებას.

IV რიცხვითი ექსპერიმენტების აღწერა

ზემოთ აღწერილი მოდელის საშუალებით
ჩატარებული იქნა რიცხვითი ექსპერიმენტები შავი ზღვის
აღმოსავლეთი ნაწილისათვის. რომელიც მოიცავდა
რეგიონს ფარგლებში: ა.გ. 40006’ - დან ა.გ. 41046’-მდე
გრძედის გასწვრივ და ჩ.გ. 41002’-დან ჩ.გ. 43022’ - მდე
განედის გასწვრივ. აღნიშნული არის ზომებია 152,97 კმ
და 261,52 კმ. რიცხვითი ექსპერიმენტების ჩასატარებლად
განსახილველი არე იფარება თანაბარბიჯებიანი
ჰორიზონტალური ბადით, რომელშიც წერტილების
რაოდენობა ტოლია 1727-ის. შესაბამისად ბადის
ბიჯებია x = 9,56 კმ და y = 10,06 კმ OX და OY
ღერძების გასწვრივ შესაბამისად.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ მინარევის გავრცელების
მიმართულება და სიჩქარე მნიშვნელოვნად არის
დამოკიდებული წყლის მასების დინამიკაზე
განსახილველ არეში. (1) განტოლებაში ეს აღიწერება u,
v და w კოეფიციენტების საშუალებით, რომელთა
მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ზღვის ჰიდროთერმო-
დინამიკის სრული მოდელის რეალიზაციით [4].
განსახილველი არის ზედაპირულ ნაწილში წყლის
ცირკულაცია წარმოადგენს ცნობილი ციკლონური
წრებრუნვის ნაწილს და აქვს ნახ. 2.-ზე მოცემული სახე:

რიცხვით ექსპერიმენტებში მონაწილე ჰორიზონ-
ტალური და ვერტიკალური ტურბულენტური დიფუზიის
კოეფიციენტების შერჩევა ხდებოდა ექსპერიმენტულად -

პირობით:  = min  და Kq = min Kq

რომელთათვისაც qi,j,k 0, განსახილველი არის
ყველა წერტილში. ასეთნაირად მიღებული
პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობებია
 = 2,96.106 სმ2/ წმ და Kq =1.6 სმ2/ წმ. P = 10-6 წმ-

1.
მინარევის მუდმივმოქმედი წყარო

განთავსებული იყო 6 მეტრის სიღრმეზე
წერტილში i=8, j=11 და k= 3.

დინებათა სქემა რომელიც ნახ. 2.-ზე არის
გამოსახული განაპირობებს მინარევის
გავრცელების შემდეგ სურათს (ნახ. 3.). ნახაზზე
მინარევის კონცენტრაცია გამოსახულია
პრომილებში, ხოლო მინარევის წყაროს
ადგილმდებარეობა აღნიშნულია ჯვრით.

ექსპერიმენტის შედეგებიდან ნათლად
სჩანს, რომ მინარევის გავრცელება არეში
ხორციელდება ორი ძირითადი მექანიზმის -
სუბსტანციის გადატანისა და ტურბულენტური
დიფუზიის მეშვეობით. ამასთან მიახლოებითი
კვაზისტაციონალური მდგომარეობა, რომლის
შესაბამისი სურათიც არის გამოსახული ნახაზზე,
პარამეტრების მოცემული
მნიშვნელობებისათვის მიიღწევა თვლის
დაწყებიდან დაახლოებით 1200 საათის შემდეგ,

ნახ. 2.   ცირკულაციის სქემა 6 მეტრის
სიღრმეზე



რაც 50 დღე-ღამის ტოლია. როგორც ვხედავთ
მინარევის გავრცელება ხდება მის წყაროდან ყველა
მიმართულებით, რასაც (1) განტოლებაში შემავალი
დიფუზიური წევრები განაპირობებენ, მაგრამ მინარევის
გავრცელება უფრო სწრაფად და შორს ხორციელდება
წყლის მასების მოძრაობის მიმართულებით. მინარევის
კონცენტრაცია ცენტრიდან დაშორებასთან ერთად
სწრაფად მცირდება და ცენტრიდან 10 კმ-ის დაშორებით
არსად არ აღემატება 10%-ს.

ხარისხობივად ანალოგიური სურათი შეინიშნება
ვერტიკალურ ჭრილშიც, მხოლოდ აქ მინარევის
გავრცელების მასშტაბი არის გაცილებით მცირე
ვინაიდან წყლის მასის მოძრაობის სიჩქარის
ვერტიკალური კომპონენტი არის ორი რიგით მცირე
ჰორიზონტალურზე. მართლაც ვერტიკალის მიხედვით
მინარევის 10%-იანი კონცენტრაცია ვერ აღწევს ზღვის
ზედაპირამდე და არ ეშვება სიღრმეში 12 მეტრიან
დონეზე დაბლა.

დასკვნა

ნაშრომში შემოთავაზებულია ზღვაში
მოხვედრილი მავნე მინარევის გავრცელების
პროგნოზირებისათვის აგებული რიცხვითი
მოდელი, რომლის აპრობაცია და მიღებული
შედეგების ანალიზი ცხადჰყოფს, რომ მოდელი
ხარისხობრივად სწორად აღწერს შესასწავლი
პროცესის ძირითად ფიზიკურ ასპექტებს.
საჭიროების შემთხვევაში მოცემული მოდელი
შეიძლება ადვილად ჩაირთოს ზღვის
ჰიდროთერმოდინამიკის სრულ მოდელში
ბლოკის სახით, რაც ამ უკანასკნელის
შესაძლებლობებს საგრძნობლად გაზრდის.
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Численное моделирование распространения пассивной примеси в море

Аннотация

Работа посвящается моделированию  задач распространения пассивной примеси в море  с помощью
численных методов. В нем построена и аппробирована численная модель для восточной части Черного

ნახ. 3. მინარევის კონცენტრაციის
განაწილება 6 მ სიღრმეზე



моря. Результаты численных экспериментов, проведенные по данной модели хорошо описывают
теоретические оценки.

Numerical modeling of distribution of passive substance in the sea

Abstract

This Work is devoted to the modeling of problems of distribution of passive substance in the sea by means of
numerical methods. The numerical model for east part of the Black Sea is constructed and approved. Results of
Numerical experiments, carrying out in model is in good coincidence to theoretical estimates.


