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Hydrologia jest nauką o obiegu wody w przyrodzie. Zasoby wodne naszej planety 
uczestniczą w powtarzającym się nieskończenie cyklu hydrologicznym przedsta-
wionym schematycznie na rysunku l. 

ATMOSFERA 

Rys. l 

Przez "modelowanie matematyczne" rozumieć tu będziemy znajdowanie zależ
ności między zmiennymi wejściowymi oraz wyjściowymi w podprocesach przedsta-
wionych na rysl}nku l. Przez długie lata hydrologia opierała się modelowaniu 
matematycznemu. Jednym z pierwszych inżynierskich wzorów matematycznych sto-
sowanych w hydrologii była tzw. formuła racjonalna, zaproponowana w Stanach 

* Wykonane w ramach problemu PR7 /7.01.03.03. 

4 Matematyka Stosowana XIV [49] 



50 Z. K u n d z e w i c z 

Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w. Wzór ten określa szczytowy odpływ ze 
zlewni (tj. obszaru, z którego woda spływa do określonego miejsca, np. rzeki), przy 
założeniu dostatecznie długiego czasu trwania opadu: 

(l) Q= CIA, 

gdzie Q oznacza szczytowy odpływ ze zlewni, C- współczynnik spływu powierz-
chniowego zależny od charakterystyk zlewni, I- natężenie opadu, A - powierz-
chnię zlewni. 

Badanie stosowalności powyższego wzoru, wyznaczenie współczynników spływu 
dla rozmaitych typów nawierzchni oraz ustalenie innych wzorów empirycznych 
zajęło hydrologom kilkadziesiąt lat. 

Obecnie w hydrologii obserwuje się szybki rozwój metod modelowania matema-
tycznego. Problemy te interesują dziś zresztą nie tylko hydrologów, lecz również 
matematyków, inżynierów środowiska, automatyków i specjalistów z dziedziny 
teorii systemów. Woda stała się cennym surowcem. Jednocześnie, ze względu na 
wzrost zagospodarowania zlewni, straty powodziowe w przypadku niedostatecznie 
chronionych cieków stały się bardzo dotkliwe. Konieczne zatem stało się optymalne 
sterowanie zasobami wodnymi w różnych warunkach. Celu tego nie można osiągnąć 
bez odpowiednio dokładnych modeli matematycznych. 

Technika modelowania matematycznego w hydrologii zaczerpnęła wiele elemen-
-tów z teorii obwodów elektrycznych i teorii układów dynamicznych. Okazuje się 
jednak, że modelowanie zjawisk hydrologicznych jest daleko trudniejsze od opisu 
elementów czy układów elektrycznych. Z teorii obwodów elektrycznych wynika, 
że element bierny, np. kondensator, można opisać bardzo dokładnie, w dużym zakre-
sie zmienności warunków roboczych, za pomocą liniowego równania różniczkowego 
pierwszego rzędu, a linię przesyłową- za pomocą odpowiedniego równania róż
niczkowego cząstkowego. W hydrologii to samo zjawisko (np. transformacja wody 
w korycie otwartym) może być opisywane na wiele sposobów, w zależności nie tylko 
od warunków, w jakich zachodzi ten proces, ale także od parametrów zadania 
(posiadana informacja o fizycznej strukturze systemu, dane pomiarowe, możliwości 
obliczeniowe, wymagana dokładność i szybkość obliczeń). 

Perlstawowym narzędziem, służącym do modelowania zależności między wiel-
kościami występującymi w podprocesach z rysunku l, są równania fizyki matema-
tycznej. Przyjęcie modelu fizycznego wiąże się z rozwiązaniem pełnych równań 
opisujących zasadę zachowania masy, pędu i energii. W praktyce, podejście takie 
często ·jest nie do przyjęcia ze względu na niedostateczną znajomość fizycznego 
zachowania systemu, ze względu na problemy wiążące się z określaniem warunków 
początkowych i brzegowych czy też ze względu na istnienie nieznanych niejednorod-
ności, anizotropii i niestacjonarności systemu. Wskutek tego często obserwuje się 

znaczną rozbieżność między wynikami modelowania procesów opartego na rów-
naniach hydrodynarniki a wartościami mierzonymi w systemie rzeczywistym. 
W związku z tym niektórzy hydrologowie przyjęli modele o składowych determi-
nistycznych i stochastycznych lub nawet odrzucili sformułowania deterministyczne 
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na rzecz statystycznego pojmowania zjawisk. Istnieje jednak wiele problemów, w któ-
rych sensowne jest podejście stricte deterministyczne; w niniejszej pracy rozważane 
są tylko takie modele. 

Ze względu na wymienione już trudności związane ze stosowaniem modeli fi-
zycznych stosuje się dość często inne metody modelowania matematycznego. Pow-
szechnie stosowaną metodę, krańcowo różną od podejścia hydrodynamicznego, 
jest metoda modeli systemowych. System rzeczywisty modelowany jest za pomocą 
"czarnej skrzynki" o pewnej liczbie wejść oraz wyjść. Model transformujący sygnały 
wejściowe w sygnały wyjściowe ma bardzo ogólną strukturę, identyfikowaną na 
podstawie szeregów czasowych pomierzdnych na wejściu i wyjściu. 

Trzecią często spotykaną klasą modeli hydrologicznych jest grupa modeli kon-
cepcyjnych - budowanych w oparciu o pewne, dość abstrakcyjne, koncepcje struk-
tur transformujących zmienne hydrologiczne. Struktury te mają czasem interpre-
tację quasi-fizyczną. Dzięki przyjęciu pewnej struktury "a priori" identyfikacja 
takich modeli sprowadza się do identyfikacji parametrów. 

Trzy naszkicowane wyżej podejścia są typowe dla modelowania poszczególnych 
elementów cyklu hydrologicznego, a drugie i trzecie podejście- również dla zagre-
gowanego modelowania cyklu. Przyjrzyjmy się bliżej opisowi odpływu powierz-
chniowego (po terenie i w korycie), stosunkowo najlepiej poznanego procesu wśród 
podprocesów składających się na cykl hydrologiczny (rys. 1). 

Mechanizm tworzenia się odpły\vu powierzchniowego jest następujący: natę

żenie opadu atmosferycznego i innych form zasilania wodą danego punktu na po-
wierzchni gruntu (opad z wegetacji plus tajanie śniegu minus parowanie) przekracza 
natężenie infiltracji w tym punkcie. \Voda akumuluje się wówczas w "zbiornikach" 
lokalnej retencji powierzchniowej. Po przekroczeniu pojemności takiej retencji 
tworzy się odpływ powierzchniowy. W przypadku powierzchni nieprzepuszczalnych, 
np. w terenie zurbanizowanym, odpływ powierzchniowy tworzy się już na początku 
opadu ze względu na zerową infiltrację. Jakościowo proces spływu powierzchnio-
wego po terenie przypomina proces transformacji w korytach, ponieważ nieregular-
ności powierzchni gruntu powodują skupianie odpływu w dyskretne kanaliki (w przy-
padku granicznym spływ odbywa się całą pówierzchnią terenu). 

Modele hydrodynamiczne. Ogólne ró\vm.nia rządzące przepływem cieczy w kory-
tach otwartych mają dla ustalonej objętości cieczy nieściśliwej następującą postać: 

(2) 
t! V 

(3) 
V 

gdzie f~ oznacza sumę sił powierzchniowych działających na rozpatrywaną obję
tość, B- sumę sił masowych na jednostkę masy, (!-gęstość masową, dv- ele-
ment objętości, V- bezwzględną prędkość płynu, dA - skierowany element po-
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wierzchni, v - rozpatrywaną objętość, s - powierzchnię otaczającą rozpatrywaną 

objętość. 

Pierwsze z powyższych równań, to równanie zachowania pędu (równanie dy-
namiki), drugie- równanie zachowania masy (równanie ciągłości). Przy rozpatry-
waniu przepływu w korytach w postaci makroskopowej dla długich odcinków cieku 
nie interesują nas szczegóły związane z rozkładem zmiennych zależnych w przekroju 
poprzecznym. Przyjmuje się często założenie o dwuwymiarowości probkmu (współ
rzędne punktu: x-długość cieku oraz y-głębokość cieku w tym punkcie) oraz 
o jednorodności prędkości przepływu w przekroju poprzecznym dla każdego punk-
tu x. 

Rozważmy dwuwymiarowy ruch nieustalony cieczy nieściśliwej w korycie pryz-
matycznym, przy założeniu małego nachylenia koryta, jednorodnego rozkładu pręd
kości oraz hydrostatycznego rozkładu ciśnień. Równania opisujące ruch wody 
przy powyższych założeniach noszą nazwę równań St. Venanta i mają następującą 
postać: 

(4) 

(5) 

ov ov oy vą - + V-+g-- = g(S0 -S,)--ot ox ox A ' 

oy +V~+~~v =!L, 
ot ox B ox B 

gdzie V oznacza prędkość średnią w przekroju poprzecznym, y-głębokość, x-
współrzędną długościową, t- czas, A - powierzchnię przekroju poprzecznego, 
B - szerokość swobodnej powierzchni wody, g - przyspieszenie ziemskie, S0 -

nachylenie koryta, S1 - nachylenie tarcia, q- rozłożony sumaryczny dopływ 

boczny (opad na powierzchnię cieku plus dopływ boczny minus infiltracja) na jed-
nostkę długości cieku. 

Szczegółowe wyprowadzenie powyższych równań znaleźć można w pracy [14]. 
Warunki początkowe w powyższym problemie to rozkłady prędkości przepływu 

i głębokości wzdłuż koryta dla chwili początkowej. Często można założyć stałość 
warunków początkowych wzdłuż cieku. 

Problem określenia warunków brzegowych jest zwykle najbardziej krytycznym 
problemem modelowania opartego na równaniach hydrodynamiki. Najczęściej 

przyjmowanym warunkiem jest zależność przepływu (Q = V A) lub głębokości od 
czasu w przekroju zamykającym. 

Jeżeli ciek ma początek poniżej zbiornika, to znamy przebieg kontrolowanego 
wypływu ze zbiornika, a więc natężenia przepływu na początku cieku Q(O, t). Jeżeli 
ciek wpada do dużego zbiornika, możemy przyjąć w przekroju zamykającym (dla 
x = L, gdzie L jest długością cieku) warunek y(L, t) = YL = const. Warunek sta-
łości natężenia przepływu w punkcie x = O, tzn. Q(O, t) = Q0 = const lub w punkcie 
x = L, tzn. Q(L, t) = QL = const odpowiada z kolei budowli wodnej o stałym 
przepływie w odpowiednim profilu zamykającym modelowany ciek. 

Szczególnym warunkiem brzegowym jest przyjęcie formy zależności przepływu 
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od głębokości Q = f(y) w profilu zamykającym (jest to tzw. krzywa konsumcyjna 
odpowiadająca znanej w teorii układów dynamicznych charakterystyce statycznej). 

Równania przedstawione poprzednio można rozwiązać w sposób przybliżony 
metodą charakterystyk, różnic skończonych lub elementu skończonego. Z pełnych 
równań St. Venanta korzysta się jednak w hydrologii dość rzadko. Okazuje się bo-
wiem, że w licznych przypadkach szczególnych można wprowadzić sensowne up-
roszczenia. Najważniejsze przypadki szczególne tych równań noszą nazwę modelu 
fali kinematycznej i fali dynamicznej. Jeżeli uprościmy równanie dynamiczne, za-
niedbując w nim spadek zwierciadła swobodnego i człony bezwładnościowe, a w obyd-
wu równaniach zaniedbamy dopływ boczny, otrzymamy model fali kinematycznej. 
Model ten, którego równanie dynamiczne składa się z członu odpowiadającego 
spadkowi koryta oraz tarciu między ciekiem a korytem, dobrze opisuje proces 
spływu powierzchniowego po terenie oraz niektóre wolnozmienne przepływy w sze-
rokich korytach. Po uwzględnieniu pewnych zależności hydraulicznych równanie 
dynamiczne przybiera wówczas postać: 
(6) 

gdzie m oznacza współczynnik zależny od typu ruchu, r.x - współczynnik hydraulicz-
ny zależny od nachylenia terenu i szcrstkości, q- natężenie przepływu, y- głę

bokość. 

Innym uproszczeniem modelu St. Venanta jest model uzyskany przez zaniedba-
nie w obydwu równaniach wyjściowych członów opisujących dopływ boczny, przy 
zachowaniu warunków początkowych i brzegowych dyskutowanych dla równań 
(4), (5). Model ten dobrze opisuje transformację fali o stałej objętości w korycie 
(fala dynamiczna). 

(7) 
óv óv óy 
-- +v-+g-= g(S0 -SJ) ót óx óx ' 

(8) 
óy óy A óv 
-·+v-+--= O. ót óx B óx 

Linearyzując równania (7) i (8) dla małych odchyleń zmiennych zależnych od 
punktu pracy (tj. od prędkości odniesienia v 0 i głębokości odniesienia y 0 ), otrzymuje 
się równanie hiperboliczne będące znanym z elektrotechniki równaniem telegra-
fistów. W przypadku szerokiego koryta prostokątnego uzyskane z linearyzacji 
równanie dla zmian głębokości (to jest odchyleń od głębokości odniesienia) przybiera 
postać: 

(9) 2 Ó2Y 2 Ó2Y Ó2Y 3gv6 óy 2~·o óy 
(gyo -V o) óx2 - Vo ÓXÓt - Ót2 = Cly~ ax + C2yf 7ft' 

gdzie c oznacza współczynnik Chezy'ego. 
Identyczny typ równania otrzymujemy wtedy, gdy szukaną funkcją jest zmiana 

natężenia przepływu. 

Zgodnie z zasadami linearyzacji, równanie to ważne jest jedynie dla odchyleń 
od punktu v 0 , y 0 na tyle małych, że współczynniki przy pochodnych można u~nać 
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za prawie stałe. Okazuje się jednak, że linearyzacja pozwala na uzyskanie dokładności 
wystarczającej dla wielu praktycznych zastosowań, nawet gdy odchylenia są stosun-
kowo duże (patrz [2]). 

Dla przepływów charakteryzujących się małą liczbą Froude'a (liczba Froude'a = 
= siła bezwładności/siła ciężkości) usprawiedliwione jest zaniedtanie w równaniach 
wyjściowych (7), (8) członów bezwładnościowych. Wówczas przepływ opisuje się 

parabolicznym równaniem dyfuzji konwekcyjnej. Jeden z możliwych typów tego 
modelu ma postać (por. [2], [3]): 

(10) a2y = _3~(~~- + ~v0 ay_) ox2 c 2y~ at 2 OX . 

Okazuje się (zob. [4]), że dla liczb Froude'a mniejszych od 0,5 metoda powyższa 
prowadzi do wyników zgodnych z rozwiązaniem pełnego równania (9). 

Modele (9) i (10) należą do klasy modeli "flood routing" służących do przybli-
żonego obliczania transformacji fali w korycie- odpowiedzi systemu na górny wa-
runek brzegowy. Przyjmując koryto półnieskończone i następujące warunki: 

y(O, t)= y 0 (t) oraz V y(x, t) < oo 
XE[O,oo) 

(drugi warunek wynika z sensu fizycznego), można otrzymać odpowiedzi impul-
sowe modeli opisywanych równaniami (9) i (10). Metodykę wyprowadzeń odpowiedzi 
impulsowych metodą transformacji Laplace'a można prześledzić między innymi 
w pracach [2], [3], [4]. 

Modele systemowe typu "czarna skrzynka". Ze względu na wyjątkowo złożony 
charakter procesu transformacji przepływów, zakłada się często brak informacji 
o mechanice procesu, modelując system za pomocą "czarnej skrzynki" (rysunek 2). 
Zakłada się wówczas bardzo ogólną strukturę procesu. 

x(t) ·l .... ____ ___.l y(T) • 

Rys. 2. x-sygnał wejściowy (np. głębokość, prędkość, n'ltężenie przepływu w przekroju otwiera-
jącym rozpatrywany odcinek cieku), y-sygnał wyjściowy (głębokość, prędkość lub przepływ 

w przekroju zamykającym) 

Pierwszym modelem tego typu w hydrologii był model hydrografu jedno&tkowego 
(tj. poszukiwanie odpowiedzi układu na stały sygnał trwający jednostkę czasu) 
zaproponowany przez Shermana ([10]) dla transformacji opad-odpływ. 

Liniowe systemy o jednym wejściu i jednym wyjściu można opisać za pomocą 
operatora V olterry o niestacjonarnym jądrze: 

t 

(11) y(t) = y(t, t0 ) + ~ h( t, s)x(s)ds, 
lo 

gdzie y(t, t0 ) oznacza reakcję systemu w chwili t na warunek początkowy, h(t, s)-
odpowiedź impulsową systemu (w hydrologii nosi ona nazwę chwilowego hydro-
grafu jednostkowego- IUH). 
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W przypadku systemu stacjonarnego o jednym wejściu i jednym wyjściu często 
korzysta się ze związku: 

00 00 

(12) y(t) = ~ h(r)x(t- r)dr = ~ h(t-r)x(r)dr. 
-00 -00 

Ponieważ fizyczny system odpływu powierzchniowego jest systemem przyczynowym 
(nieprzewidującym), tzn. sygnał na wyjściu nie może pojawić się przed sygnałem 
na wejściu, z (12) otrzymujemy: 

+oo 

(13) y(t) = ~ h(r)x(t-r)dr = ~ h(t-r)x(r)dr. 
o -00 

Często przyjmowanym założeniem praktycznym, słusznym w odniesieniu do roz-
patrywanych procesów fizycznych, jest przyjęcie skończonej pamięci systemu. Ozna-
cza ono, że sygnał wyjściowy z systemu w chwili t zależy tylko od sygnałów wej-
ściowych do systemu z okresu (t- T, t)- układ "zapomina" sygnały wejściowe 
pojawiające się wcześniej. Innymi słowy, odpowiedź impulsowa systemu (IUH) 
e~ t dla argumentu większego od T równa zeru. Całkowanie przebiega wówczas 
w następujących granicach: 

T 

(14) y(t) = ~ h( r)x(t- r)dr = ~ h(t- r)x( r)dr. 
O t-T 

Jeżeli układ pozostawał w spoczynku do chwili t = O, w której rozpoczął się 
sygnał wejściowy, to 

t t 

(15) y(t) = ~h( r)x(t- r)dr = ~ h(t- r)x( r)dr, 
o o 

gdy układ ma nieskończoną pamięć albo gdy układ ma skończoną pamięć, a t ~ T, 
oraz 

T t 

(16) y(t) = ~ h( r)x(t- r)dr = ~ h (t- r)x( r)dr, 
O t-T 

gdy układ ma skończoną pamięć, a t ;?; T. 
Chwilowe hydragrafy jednostkowe (IUH) można identyfikować na wiele sposo-

bów. W literaturze hydrologicznej spotkać można cztery podstawowe metody iden-
tyfikacji charakterystyczne dla ciągłych danych. Pierwszy, historycznie najstarszy 
sposób, to wykorzystanie transformacji Laplace'a lub transformacji Fouriera. Iden-
tyfikacja funkcji h przeprowadzana jest poprzez obliczenie transformat Laplace'a 
lub Fouriera sygnałów wyjściowych i wejściowych, a następnie znalezienie transfor-
maty odwrotnej tak zwanej transmitacji operatorowej, tj. ilorazu transformat syg-
nału wyjściowego i wejściowego. Okazuje się jednak, że opierając się na rzeczywistych 
danych trudno jest uzyskać dobrą dokładność obliczeń, natomiast problem nume-
rycznego przekształcenia odwrotnego jest trudnym, źle uwarunkowanym zadaniem. 
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Stosunkowo najlepsze wyniki uzyskiwano poprzez rozkład transformat na szereg 
wielomianów ortogonalnych i znajdowanie transformat odwrotnych wyraz po wy-
razie. Drugi sposób to analiza momentów lub kumulantów sygnałów wejściowych 
i wyjściowych, prowadząca do znalezienia momentów funkcji h. Znajomość pewnej 
liczby początkowych momentów funkcji h pozwala na przybliżenie transformaty 
Laplace'a szukanej funkcji. Stosowanie obydwu wyżej omówionych metod mają
cych podobne wady nie dało jednak zadowalających wyników. Lepsze rezultaty 
osiągnięto aproksymując funkcję IUH za pomocą funkcji ortogonalnych- poprzez 
rozkład na szereg Fouriera lub wykorzystanie wielomianów ortogonalnych, z któ-
rych najbardziej odpowiednie wydają się wielomiany Laguerre'a. 

Identyfikacja funkcji h dla danych dyskretnych sprowadza się często do rozwią
zania algebraicznego układu równań 

i 

(17) y(i) = L h(j)x(i-j + l), i= l, 2, ... , n. 
i= l 

Zagadnienie powyższe jest jednak źle uwarunkowane. Do identyfikacji funkcji h 
na podstawie dyskretnych danych dotyczących zmiennych x i y wykorzystywano 
również dyskretne odpowiedniki metod charakterystycznych dla danych ciągłych, 
omówionych już pqprzednio. 

Ze względu na słabe uwarunkowanie zadania identyfikacji chwilowego hydro-
grafu jednostkowego dużą pomocą stają się metody regularyzacji według Ticho-
nowa, stosowane z powodzeniem zarówno dla zagadnienia ( 15), jak i (17). W przy-
padku ciągłym można np. zażądać, żeby rozwiązanie problemu było gładkie, a więc 
zadbać o małe wahania identyfikowanej funkcji poprzez włączenie pochodnej do 
funkcjonału wygładzającego, tzn. 

lmax t Imali 

(18) Ma[h(t),y(t)] = ~ l~h(r)x(t-r)dr-y(t)r +a ~ [h'(r)]2dr, 
o o o 

gdzie y (t) są zmierzonymi wartościami sygnałów wyjściowych obciążonymi błędami. 
Funkcję chwilowego hydrografu jednostkowego można zidentyfikować wyko-

rzystując dane x(t) i y(t) w przedziale czasu równym zadanemu przedziałowi o dłu
gości tmax, w jakim wyznaczyć mamy funkcję h. Ze względu na istni~jące zakłócenia 
do identyfikacji wykorzystuje się dane dotyczące większego odcinka czasu niż prze-
dział interesujący nas z punktu widzenia szukanej funkcji h. Zamiast uśredniać 
funkcję h określoną dla przesuwanych odcinków czasowych o długości tmax roz-
sądniej jest szukać optymalnej funkcji h dla całego przedziału obserwacji. Problem 
ten dla średniokwadratowego kryterium jakości prowadzi poprzez związki korela-
cyjne do równania Wienera-Hopfa 

Imali 

(19) Rxy(rJ) = ~ hopt( r)R:u(r]- r)dr dla rJ ;?; O, 
o 

gdzie hopt oznacza optymalną funkcję IUH, Rxx - funkcję autokorelacji procesu 
wejściowego, Rxy - funkcję korelacji wzajemnej procesu wejściowego i wyjściowego. 
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Obszerną dyskusję metod przybliżonego wyznaczania funkcji h można łatwo· 
znaleźć w literaturze (np. [2], [7]). 

Nieco mniej popularny jest opis systemu za pomocą liniowego równania róż
niczkowego odpowiednio wysokiego rzędu lub równania stanu ([15]). Identyfikacja 
polegałaby tutaj na znalezieniu rzędu równania i współczynników. W hydrologii 
modele stanu najczęściej budowane są w nieco inny sposób - zostanie to omówione· 
w następnym ustępie. 

Modele liniowe pozwalają często na zadowalający opis zachowania się systemu. 
Jednak w przypadku niektórych zagadnień modele liniowe okazują się niewystar-· 
czające- funkcja chwilowego hydrografu jednostkowego silnie zależy od wielkości 
wejściowych w systemie (dotyczy to w szczególności przepływów w tarasie zale-
wowym). Istnieją dwie metody wprowadzania nieliniowości do struktur typu (12)-· 
-(16) mające zastosowanie w hydrologii. Pierwszą możliwością wprowadzania nie-
liniowości jest przyjęcie zależności jądra h od wielkości wejściowych systemu: 

00 

(20) y(t) = ~ h[ T, x(t- T)]x(t- T)dT. 
-oo 

Drugą, znacznie popularniejszą nieliniową strukturą, stanowiącą pewne uogólnienie· 
struktur (12)-(16), jest model o postaci szeregu V olterry 

00 i 

(21) y(t) = Ł ~~~ 1 ht(T1 , ... , T;) IJ x(t-Tk)dTb 
i=l k=l 

gdzie symbol l ~ IP oznacza całkę p-krotną. Taki opis systemu równoważny jest opi-
sowi za pomocą pewnego nieliniowego równania różniczkowego. Hydrologowie· 
są zgodni, że należy ograniczyć się do dwóch pierwszych członów szeregu (21). 
Ze względu na małą dokładność danych, identyfikacja jądra już trzeciego składnika 
nie może być przeprowadzona zadowalająco. 

Modele koncepcyjne. Próbą zapełnienia luki między uzasadnionymi fizycznie 
modelami hydrodynamiki a modelami systemowymi nie posiadającymi interpretacji 
fizycznej, które przyjmuje się ze względu na zupełny brak informacji o strukturze 
systemu, są m·odele koncepcyjne szeroko stosowane w hydrologii inżynierskiej. 
Modele te są oparte na pewnych quasi-fizycznych koncepcjach struktur systemów 
transformujących zmienae hydrologiczne. Często spotykany w literaturze hydrolo-
gicznej termin."modele koncepcyjne" oznacza jedno-lub kilkuparametrowe modele 
(najczęściej liniowe o stałych skupionych), posiadające w odróżnieniu od liniowych 
modeli systemowych (11 )-(17) założoną strukturę. Struktury modeli koncepcyjnych 
zostały jednak stworzone na podstawie pewnych koncepcji wynikających z dobrego 
dopasowania modelu do danych pomiarowych lub pewnych przesłanek quasi-fi-· 
zycznych, a nie na drodze upraszczania równań hydrodynamiki. 

Cechą szczególną wszystkich modeli koncepcyjnych jest zachowanie jednego 
z podstawowych równań hydrodynamiki- równania ciągłości (w formie scałko
wanej po odcinku cieku). Cechą różniącą poszczególne modele koncepcyjne jest. 
równanie dynamiki. 
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Podstawową strukturą generującą modele koncepcyjne jest pojęcie zbiornika 
liniowego, tj. abstrakcyjnego tworu opisywanego następującymi równaniami: 
równanie ciągłości 

{22) 

równanie dynamiki 
(23) 

ds(t) 
x(t)- y(t) = (Jt; 

s(t) = ky(t), 
gdzie x oznacza dopływ do zbiornika, y- odpływ ze zbiornika, s- retencję (na-
pełnienie) zbiornika, k- stałą retencji. 

Jest to, mówiąc językiem teorii układów dynamicznych, układ o pojedynczej 
inercji. 

Drugim podstawowym elementem strukturalnym jest pojęcie kanału liniowego, 
w którym dokonuje się translacji przepływu względem czasu, bez zmiany kształtu 
funkcji przepływu. Odpowiada to znanemu z teorii układów dynamicznych elemen-
towi translacji, czyli czystego opóźnienia. 

Z powyższych elementów buduje się struktury bardziej złożone. Najbardziej 
popularnym od niemal dwudziestu lat chwytem jest założenie modelu systemu 
(zlewni) w postaci kaskady n identycznych zbiorników liniowych połączonych sze-
regowo (Nash, [8]). Każdy z tych zbiorników opisywany jest zatem za pomocą 
dwóch równań, (22), (23). Jednocześnie wypływ z i-tego zbiornika stanowi dopływ 
do zbiornika o numerze i+ l. Patrząc ogólnie, zmienną wejściową do systemu jest 
dopływ do pierwszego zbiornika, a zmienną wyjściową- odpływ z n-tego zbiornika. 
Wartości napełnień w zbiornikach stanowią zmienne lokalne, które można traktować 
jako zmienne stanu. Funkcja chwilowego hydrografu jednostkowego (I UH) dla takiej 
struktury wyraża się wzorem: 

{24) 
1 ( t )n-I 

h(t) = k(n-l)! 7( e-tik, 

w którym n jest liczbą jednakowych zbiorników w kaskadzie. (Na ogół przyjmuje się 
niecałkowite wartości n uzyskane z identyfikacji. Psuje to jednak koncepcję zbior-
nikową). k oznacza stałą retencji każdego ze zbiorników. 

Identyczną formułę otrzymali na nieco innej drodze radzieccy hydrologowie 
·Kalinin i Milukow ([5]). Dokonali oni podziału odcinka cieku na n tak zwanych 
odcinków charakterystycznych. Odcinki charakterystyczne zostały wybrane w ten 
sposób, by dla każdego z nich istniał jednoznaczny liniowy związek między retencją 
w odcinku cieku a odpływem. Podejście Kalinina i Milukowa ma pewien posmak 
interpretacji fizycznej (realnie istniejące odcinki charakterystyczne). 

W pewnych warunkach przepływu lepsze dopasowanie do danych pomiarowych 
mogą zapewnić inne struktury zbudowane z powyższych elementów (połączenia 

szeregowe, równoległe i mieszane). 
Koncepcje kaskad zbiorników liniowych bywają modyfikowane celem lepszego 

dopasowania do istniejących danych. Jednym z uogólnień modelu Nasha jest łań
. cuch zbiorników z interakcjami. W modelu tym przepływ międzyzbiornikowy za-
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leży od różnicy stanów w obu zbiornikach, to znaczy dla i-tego zbiornika obowiązu
jące jest równanie dynamiczne 

(25) 

Innym rozbudowanym modelem tego typu jest kaskada zbiorników liniowych 
z dodatkowymi dopływami bocznymi do poszczególnych zbiorników. 

Najogólniejsze sformułowanie równania dynamiki koncepcyjnego modelu li-
niowego ma postać ([13]): 

Af N 

(26) s= L amx<m>+ L bny<n>, 
m=O n=O 

gdzie x oznacza dopływ do systemu, y - odpływ z systemu, s- napełnienie w sys-
temie, M, N- empirycznie określane najwyższe rzędy pochodnych czasowych, które 
należy uwzględnić. 

Niektóre modele koncepcyjne tworzone były w formie szczególnych przypadków 
równania (26) bez korzystania z analogii zbiornikowych. Jednym z najprostszych 
podejść tego typu jest metoda Muskingum, szeroko stosowana w hydrologii inży
nierskiej w USA, w której równanic dynamiki wiążą całkowitą retencję wody w sys-
temie rzecznym s z dopływem x oraz odpływem y w następujący sposób: 

(27) s = k[o:x+ (1- o:)y], 

gdzie k i o: są współczynnikami empirycznymi. 
Bardzo popularnym, szczególnie w ZSRR, podejściem do modelowania zlewni 

była przez dziesięciolecia metoda izochron, polegająca na podziale zlewni za pomocą 
zespołu linii o jednakowym czasie dobiegu do przekroju zamykającego. Funkcja 
chwilowego hydrografu jednostkowego odpowiadającego tej metodzie związana 
była z morfologią zlewni poprzez rozkład pól izochron. · 

W wielu przypadkach modele liniowe nie pozwalają na uzyskanie odpowiednio 
dokładnego opisu zjawisk przepływu. Najczęściej spotykaną nieliniową strukturą 
koncepcyjną jest zbiornik nieliniowy, którego równanie ciągłości jest identyczne 
z odpowiednim równaniem zbiornika liniowego, natomiast równanie dynamiki ma 
postać 

(28) y(t) = f[s(t)]. 

Najczęściej przyjmuje się wykładniczą formę tej zależności: 

(29) y(t) = o:sf1(t). 

Łatwo zauważyć, że model ten odpowiada w pewnym sensie modelowi fali kinema-
tycznej (ten ostatni stanowi nieskończoną kaskadę nieliniowych zbiorników o wykład
niczych równaniach retencji). 

Niestety, dla celów praktycznych modelowanie zlewni przez kombinację zbior-
ników nicliniowych nie jest użyteczne ze względu na nieprzenoszenie się wygodnych 
własności transformacji w kaskadach zbiorników liniowych. Wprowadzenie nieli-
niowości do struktur typu (26), np. poprzez uzależnienie współczynników przy ele-
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mentach szeregów od sygnałów wejściowych i wyjściowych, ma znaczenie czysto 
akademickie. 

Nie widać również na razie udanych koncepcyjnych modeli nieliniowych odpo-
wiadających strukturze szeregu Volterry, poza propozycją Diskina i Boneha ([1]), 
którzy dokonali analizy własności układu opisywanego dwoma pierwszymi wyrazami 
szeregu Volterry. Jądro pierwszego składnika, reprezentujące liniowe własności 

systemu, odpowiada funkcji IUH kaskady zbiorników liniowych. Opierając się na 
pewnych formalnych analogiach matematycznych Diskin i Boneh zaproponowali 
jądro drugiego składnika szeregu (21) w postaci 

(30) l ( ) (
r 1+r2 2rlr2) -<T+T)/A 

z2 r l ' r 2 = A - K;--+ - K 2- e 1 z ' 

gdzie r 1 , r 2 oznaczają zmienne niezależne o charakterze czasowym, a A, K1 , K2 -

parametry systemu. 
Ciekawą strukturą należącą do klasy nieliniowych modeli koncepcyjnych są 

modele progowe. Odpowiadają one znanym z teorii układów dynamicznych mode-
lom ze strefą martwą, w których odpowiedź na wymuszenie pojawia się dopiero 
przy pewnym poziomie sygnału wejściowego. Idea progowości jest w hydrologii 
naturalna. Na przykład, odpływ powierzchniowy formuje się po przekroczeniu 
"progu" - zapełnienia pojemności "zbiornika" infiltracji oraz lokalnej retencji 
powierzchniowej. Jednym z zastosowań tego typu modeli jest słynny model Suga-
wary ([12]), stanowiący kombinację zbiorników, w których oprócz wyjść identycz-
nych jak w przypadku zbiorników liniowych istnieją dodatkowe wyjścia otwierane 
progowo przez pewne warunki w systemie. Modelem tym Sugawara zadowalająco 
przybliża działanie całej zlewni. 

Przykłady zastosowań. Obszerna lista zastosowań powyższych modeli znacznie 
przekraczałaby ramy niniejszego opracowania. Jako przykłady zastosowań przed-
stawionych modeli podać można: 

- obliczanie transformacji fali powodziowej (możliwość ewakuacji ludzi i sprzę
tu, możliwość przygotowania się do przyjęcia dużej fali poprzez opróżnienie zbior-
ników retencyjnych); 

- obliczanie transformacji fali uderzeniowej (powstałej np. wskutek zniszczenia 
zapory wodnej); 

- określanie propagacji fal tam, gdzie przepływ wejściowy ma charakter kon-
trolowany, np.: prognozowanie dopływu do i-tego zbiornika w kaskadzie na podsta-
wie zrzutu ze zbiornika i- l ; 

- określenie rozkładów głębokości wzdłuż koryta. Jest to zadanie interesujące 
żeglugę (problem mielizn), konsumentów wody, projektantów systemu osłony prze-
ciwpowodziowej (potrzebna wysokość wałów) itp.; 

- problem projektowy- odwadnianie autostrad i pasów startowych lotnisk 
za pomocą otwartych kanałów sztormowych. 

Autor pragnie podziękować Panu Docentowi Witoldowi Strupczewskiemu za 
cenne uwagi podczas przygotowywania niniejszej pracy. 
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