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ანოტაცია - ნაშრომში წარმოდგენილია Visual C++ 

ენაზე .NET Framework გარემოში განხორციე-

ლებული პროექტი, რომელიც მოიცავს მცირე 

სიღრმის წყალსაცავებში წყლის დინამიკური 

მახასიათებლების შესაბამის რიცხვით მოდელებს. 

პროექტი ასევე შეიცავს ამოცანის რეალიზაციით  

მიღებული დიდი მოცულობის შედეგების 

გრაფიკულად წარმოდგენის შესაძლებლობებს. 

პროექტის აპრობაცია განხორციელებულია 

პალიასტომის ტბის მაგალითზე. 
 

საკვანძო სიტყვები - წყლის დინამიკა, რიცხვითი 

მოდელირება, გადატანა-დიფუზიის განტოლებები. 

პასიური მინარევის მოდელირება 
 

I. შესავალი 
შიდა წყალსაცავებში მიმდინარე დინამიკური 

და თერმული პროცესების შესწავლას დიდი 

მნიშვნელობა გააჩნია ისეთი პრაქტიკული 

ამოცანების გადასაწყვეტად როგორიცაა: წყლის 

რესურსების ათვისება და რაციონალურად 

გამოყენება,  გარემოს დაცვა, ჰიდროტექნიკური ნა-

გებობების დაპროექტება და მშენებლობა, 

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და სხვა. 

შესასწავლი პროცესების მაღალდინამიურობის 

გამო ასეთი ამოცანების შესაბამისი რიცხვითი 

მოდელები მოითხოვენ მაღალი ხარისხის 

დეტალიზაციას. ამასთან ოკეანეში მიმდინარე 

დიდმასშტაბიანი პროცესებისაგან განსხვავებით აქ 

დასმული ამოცანები დიდი არაწრფივობით 

ხასიათდება. ამიტომ მათი გადაწყვეტა სრული 

მოდელებით პრაქტიკულად შეუძლებელია, რის 

გამოც საჭირო ხდება გარკვეული გამარტივებების 

შემოღება. მაგალითად სამგანზომილებიანი 

ამოცანების დაყვანა ორგანზომილებიან ან 

ერთგანზომილებიან ამოცანებამდე [1.2]. 

მოცემულ ნაშრომში წარმოდგენილია ტბის 

ორგანზომილებიანი მოდელის რეალიზაციის 

პროექტი, რომელიც წარმოადგენს რამოდენიმე  

დამოუკიდებელი პროექტის გაერთიანებას: 

 ორგანზომილებიან დინამიკურ 

მოდელის შესაბამისი პროექტი [3,4]; 

 პასიური მინარევის გავრცელების 

მოდელის შესაბამისი პროექტი; 

 მიღებული შედეგების გრაფიკულად 

წარმოდგენის პროექტები. 

 

II. ძირითადი ნაწილი 
 

ნაშრომში წარმოდგენილი მოდელები 

განხორციელებულია Windows - ის სტანდარტული 

დანართის სახით, რომელიც  შესრულებულია  

Visual Studio 2018-ში C++ ენაზე. მიღებული 

აპლიკაციის სათაო გვერდი შემდეგნაირად 

გამოიყურება: 

 

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ პროექტი შეიცავს 

ორ დამოუკიდებელ რიცხვით მოდელს და მათი 

გამოძახება ხდება ძირითადი მენიუს პუნქტის 

„თვლა“ ქვეპუნქტებით „დინამიკა...“  და „მინარევის 

დათვლა...“ (ნახ. 1.). განვიხილოთ თვითოეული  

მათგანი ცალ-ცალკე: 

 

 დინამიკა... 
 

ამ პუნქტის გააქტიურებით იხსნება ფანჯარა  

(ნახ. 2.), რომელშიც რეალიზებულია ორგანზომი-

ლებიანი დინამიკური მოდელი. 

ნახ 1. პროექტის სათაო გვერდი 
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მოდელში განხილულია ოდგანზომილებიანი D(x, 
y) არე, რომლის საზღვარი S - აღიწერება ფსკერის 

რელიეფისა h(x, y)  და წყლის თავისუფალი 

ზედაპირის -(x, y, t)  თანაკვეთით.  

განსახილველ არეში წყლის მოძრაობისა და 

უწყვეტობის განტოლებები ვერტიკალის მიხედ-

ვით ინტეგრების შედეგად შეიძლება ჩავწეროთ 

შემდეგი სახით [4]: 
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სადაც:  u  და v წყლის ნაკადის სიჩქარის 

ვექტორის კომპონენტებია შესაბამისად OX  და OY 

ღერძების გასწვრივ, f -კორიოლისის პარამეტრია,  g 

- თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაა დედამიწაზე, 0

x

და 0

y  ფუნქციები აღწერენ ქარის ხახუნის 

დაძაბულობას, ხოლო 1

x  და 1

y  დაძაბულობას 

ფსკერთან ხახუნის გამო. ამ წევრების 

პარამეტრიზაცია შეიძლება შემდეგი ფორმულების 

მეშვეობით [3]: 

xyxx WWWb  22

1

0 ,   uvubx  221 , 

 
yyxy WWWb  22

1

0 ,  vvuby  221 , 

 სადაც  b = 0,003, b1 = 3,210-06, ხოლო Wx და  Wy 

ატმოსფერული ქარის სიჩქარის ვექტორის 

კომპონენტებია შესაბამისად OX  და OY ღერძების 

გასწვრივ. 

 გარდა ამისა (1) სისტემაში მიღებულია 

აღნიშვნები: h  , U=u, V =v . 

ამოცანის ამონახსნი ვეძებოთ შემდეგი 

სასაზღვრო და საწყისი პირობებით: 

U  = V =0,                      S - საზღვარზე,                                                                             

U =U 0 ,  V =V 0 ,   = 0       როცა   t = t 0 .                                  (2) 

მიღებული (1), (2) ამოცამის ამოხსნისათვის 

მოდელში გამოიყენება სასრულ-სხვაობიანი 

მეთოდები. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ 

ამოცანის დისკრეტიზაცია ხორციელდება ისე, რომ 

მიღებული სხვაობიანი ანალოგი აპროქსიმირებს 

საწყისი ამოცანის სივრცით ოპერატორს მეორე 

ხარისხის სიზუსტით თანაბარ ბადეზე [3].  

სისტემის რეალიზაცია დროის მიხედვით 

ხორციელდება ცხადი სქემით და ამის გამო  

სხვაობიანი სქემის მდგრადობის უზრუნველ-

საყოფად აუცილებელია დავიცვათ კურანტის 

ცნობილი პირობა: 

                 
max2

1

ghL

t





 ,    

სადაც t – დროითი ბიჯია, ხოლო x და y 

სხვაობიანი ბადის ბიჯებია სივრცითი 

კოორდინატების გასწვრივ,  L = max(x, y).  

პროგრამის ფანჯარა (ნახ.2) პირობითად 

შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად. მარცხენა მხარეში 

ხორციელდება ამოცანის პარამეტრების შერჩევა და 

თვლაზე გაშვება. აქ მოცემულ ვარიანტში 

ფანჯარაზე გამოტანილია მხოლოდ ნაწილი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრებისა, მაგრამ 

საჭიროების შემთხვევაში ახალი პარამეტრების 

დამატება არავითარ სიძნელეს არ წარმოადგენს. 

ფანჯრის მარჯვენა ნაწილი განკუთვნილია თვლის 

შედეგების გამოსატანად.  

 

 მინარევის დათვლა... 
ეს პუნქტის ემსახურება ტბაში პასიური 

მინარევის გავრცელების მოდელის რეალიზაციას. 

მისი შესაბამისი ფანჯარა არის შემდეგი სახის 

(ნახ.3). 

 

 

ნახ 2. დინამიკური მოდელის შესაბამისი ფანჯარა 

ნახ 3. მინარევის გავრცელების მოდელის ფანჯარა 



წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

გავრცელების პროცესების შესასწავლად D არეში 

განვიხილოთ მინარევის გადატანისა და 

ტურბულენტური დიფუზიის განტოლება, 

რომელსაც შემდეგი სახე გააჩნია [6, 7}: 
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                 (3) 

სადაც q -მინარევის კონცენტრაციაა; u, და v  წყლის 

ნაკადის სიჩქარის კომპონენტებია შესაბამისად OX 

და OY ღერძების გასწვრივ; P - მინარევის არაკონ-

სერვატულობის კოეფიციენტია (ის წარმოადგენს 

მინარევის დაშლის პერიოდის მახასიათებელს); µq - 

მინარევის ჰორიზონტალური ტურბულენტური 

დიფუზიის კოეფიციენტია; ფუნქცია Q -აღწერს 

მინარევის შესაძლო წყაროების ადგილმდებარეო-

ბასა და მათ სიმძლავრეს; 
2

2

2

2

yx 







 - 

ორგანზომილებიანი ლაპლასის ოპერატორია.  

წყლის ნაკადის სიჩქარის  კომპონენტები u და 

v  აიღება დინამიკური მოდელის რეალიზაციით 

მიღებული შედეგებიდან.  

მინარევის გავრცელების განტოლების 

ამონახსნი D არეში უნდა ვეძებოთ შემდეგი 

სასაზღვრო და საწყისი პირობებით: 

      q = 0       s -ზე 

      q = q0     როცა  t = t0                                                                     (4) 

(3),(4) არაწრფივი და არასტაციონალირი 

ამოცანის ამოსახსნელად  დიფერენციალური 

ოპერატორები იცვლება მათი სხვაობიანი 

ანალოგებით. ამისათვის შევცვალოთ 

განსახილველი უწყვეტი D არე Dh დისკრეტულით, 

ხოლო  უწყვეტი ფუნქციები u, v  და q შესაბამისი uh, 

vh  და qh ბადური ფუნქციებით. Dh არის 

ჰორიზონტალური კონსტრუქცია გამოსახულია 

ნახ. 4-ზე. 

   

ნახ 4. სხვაობიანი ბადის კონსტრუქცია 

                                                           
1  ნახაზზე წარმოდგენილი რელიეფი არის მოდელური 

და არა რეალური 

ბადეზე ძირითად (i, j) წერტილებთან ერთად 

გამოიყენება შუალედურებიც (i+1/2, j) და (i, j+1/2).  

შევნიშნოთ, რომ საძიებელი ფუნქცია q 

ითვლება სხვაობიანი ბადის ძირითად 

წერტილებში (i, j), ხოლო u და v  ფუნქციები 

გადაადგილებული არიან ძირითადი წერტილების 

მიმართ ნახევარი ბიჯით შესაბამისად OX და OY  

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.  საბოლოოდ ვღე-

ბულობთ ამოცანის რეალიზაციის შემდეგ სქემას: 

                  h

n

hh
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                          (5) 

სადაც: Ah - საწყისი ამოცანის შესაბამისი 

სივრცითი ოპერატორის სხვაობიანი ანალოგია, 

ხოლო t - კი ინტეგრების ბიჯია დროის მიხედვით 

 

III. თვლის შედეგები 

 

პროექტის ძიირითადი მენიუს პუნქტი 

„შედეგები...“ ემსახურება მოდელების რეალი-

ზაციის შედეგად მიღებული დიდი მოცულობის 

ინფორმაციის წარმოდგენას გრაფიკული სახით. 

კერძოდ აქ ხორციელდება ორგანზომილებიანი 

ვექტორული და სკალარული ველების დახაზვა.  

აღსანიშნავია, რომ მოდელის აპრობაცია ჩატარდა 

პალიასტომის ტბისათვის და აქ წარმოდგენილი 

ყველა ნახაზი ამ ვარიანტის შესაბამისია.  მენიუ 

შეიცავს ოთხ ქვეპუნქტს: 

 

 ტბის რელიეფი... 

 

ეს პუნქტი ახორციელებს ტბის ფსკერის 

რელიეფის დახაზვას დონის წირების მეშვეობით. 

შესაბამის ფანჯარა წარმოდგენილია ნახ.5-ზე1. 

როგორც ვხედავთ ფანჯრის მარცხენა მხარეს 

განთავსებულია გადამრთველი, რომელიც 

საშუალებას გვაძლევს ავირჩიოთ სამი 

ვარიანტიდან ერთ-ერთი: 

 რუკა - შესაბამისი ნახატი წარმოდგენილია, 

 ბადე - ნახაზს დაემატება სხვაობიანი ბადე, 



 საზღვარი - ნახატზე გამოჩნდება სხვაობი-

ანი არის საზღვარი. 

 

 

 დინების ვექტორული ველები... 
 

ამ პუნქტის მეშვეობით გააქტიურდება 

პროგრამა, რომელიც საშუალებას იძლევა 

დავათვალიეროთ თვლის შედეგად მიღებული 

წყლის ნაკადების მოძრაობის ვექტორული ველები 

(ნახ. 6.). 

 

 

 ფანჯრის მარცხენა მხარეზე ფიქსირდება 

თვლის დაწყებიდან გასული დრო და ნაკადის 

მაქსიმალური სიჩქარე. 

 თვლის შედეგების მიხედვით ბასეინის 

პერიფერიებში წყლის ნაკადების მოძრაობის 

მიმართულება ემთხვევა ქარის მიმართულებას 

ხოლო ცენტრალურ ნაწილში კი მისი 

საპირისპიროა. შეინიშნება რამდენიმე სხვადასხვა 

მიმართულების წრებრუნვა. ქარის მიმართულების 

შეცვლა სამხრეთ-დასავლეთის ქარით დინებათა 

მიმართულებას ცვლის საპირისპიროთი 

 

 თავისუფალი ზედაპირი... 
 

დინამიკური მოდელის ძირითადი (1)  სისტე-

მის მესამე განტოლება აღწერს წყლის თავისუფალი 

ზედაპირის გადაადგილებას შეუშფოთებელი 

მდგომარეობიდან. სხვაობიანი ბადის ზომებიდან 

გამომდინარე მოცემულ სისტემაში მოკლე 

ზედაპირული და აკუსტიკური ტალღები 

იფილტრება, მაგრამ ის კარგად აღწერს გრძელ 

გრავიტაციულ ტალღებს. შესაბამისი შედეგების 

გამოტანა ხორციელდება დონის წირების 

საშუალებით (ნახ. 7.).  

 

 მინარევის კონცენტრაცია... 
 

წყალში მოხვედრილი პასიური მინარევის 

განაწილება სკალარული სიდიდეა და მისი 

წარმოდგენა ვიზუალური სახით შესაძლებელია 

შესაბამისი იზოწირების მეშვეობით (ნახ. 8.). 

 

 ნახაზზე გამოსახული არის მინარევის 

განაწილების სურათი თვლის დაწყებიდან 18 

საათისათვის ორი უწყვეტად მოქმედი წყაროს 

შემთხვევაში. ორივე წყარო განთავსებულია  ტბის 

ნახ 5.  ტბის რელიეფი 

ნახ 6. წყლის ნაკადების ვექტორული ველი ჩრდილო-

აღმოსავლეთის ქარის შემთხვევაში 

ნახ 7. წყლის თავისუფალი ზედაპირი ჩრდილო-

აღმოსავლეთის ქარის შემთხვევაში 

ნახ 8. პასიური მინარევის განაწილების სურათი 



ცენტრალურ ნაწილში და მათი სიმძლავრე არის 

თანაბარი. აღსანიშნავია, რომ 18 საათის შემდეგ 

მოცემული სურათი პრაქტიკულად არ იცვლება. 

პრაქტიკული თვალსაზრისით არანაკლებ 

მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს მოცემული 

ამოცანის მეორე ვარიანტი, როდესაც 

მუდმივმოქმედი წყაროების ნაცვლად ადგილი აქვს 

დიდი მოცულობის მინარევის ერთჯერად 

მოხვედრას წყალსაცავში. წარმოდგენილი 

მოდელის საშუალებით აღნიშნული ვარიანტის 

გათვლა სიძნელეს არ წარმოადგენს. 

 
 

IV. დასკვნა 
 

ჩატარებული რიცხვითი ექსპერიმენტების 

შედეგების ანალიზის საუძველზე შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ წარმოდგენილი მოდელები 

რეალისტურად აღწერენ გარემოში მიმდინარე 

ფიზიკურ პროცესებს და შემოთავაზებული 

პროექტი ახორციელებს საკმაოდ ხელსაყრელ 

ინტერფეისს. 

პროექტი  იძლევა იმის საშუალებას, რომ 

ანალოგიური გამოთვლები განხორციელდეს ნე-

ბისმიერი მცირე სიღრმის მქონე წყალსაცავი-

სათვის. ამისათვის მომხმარებელს დასჭირდება 

მხოლოდ წყალსაცავის მახასიათებლების შეცვლა 

(ჰორიზონტალური ზომები, ფსკერის რელიეფი და 

ატმოსფერული ქარი).  
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