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Анотація. У роботі розраховано коефіцієнт кореляції з метою оцінки 

адекватності моделі прогнозування рівня паводкових вод. Розроблення моделі 

здійснювалось з використанням статистичних даних про рівень води ріки 

Прут з трьох метеорологічних станцій (Яремча, Коломия та Чернівці) та 

методів математичного аналізу. 

Ключові слова: адекватність моделі, рівень води, паводкові води, 

прогнозування.  

Abstract. The correlation coefficient to access the adequacy of the model for 

flood water predication has been calculated. Development of the model was carried 

out using statistical data on the water level of the river Prut three meteorological 

stations (Yaremcha, Kolomyya and Chernivtsi) and methods of mathematical 

analyseas. 
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У [1,2] запропонована математична модель прогнозування рівня 

паводкових вод, яка дозволить попередити виникнення природних катаклізмів. 



Адекватність даної моделі перевірялась за допомогою коефіцієнта 

кореляції (формула 1) з використанням програмного середовища Matlab: 
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де N  – кількість статистичних даних; Yi  – реальні дані; yi  – значення на виході 

моделі. 

Реальними даними послужили значення рівнів води річки Прут з 

метеорологічних станцій Яремча, Коломия та Чернівці [3]. 

У табл. 1 наведені розрахункові значення коефіцієнтів кореляції. 

Таблиця 1 

Розрахункові 
значення 

коефіцієнтів 
кореляції 

Метеорологічні станції 
Яремча Коломия Чернівці 
0,6773 0,8027 0,8568 

 

 

Отримані результати (табл. 1 ) засвідчили про середню (р. Прут-Яремча) та 

високі (р. Прут-Коломия та р. Прут-Чернівці) степені кореляції між реальними 

даними Yi  і даними отриманими на виході прогностичної моделі yi . 

На рис. 1а), б), в) графічно показані залежності реальних даних Yi  від 

розрахункових yi  для річки Прут з метеорологічних станцій Яремча, Коломия 

та Чернівці відповідно. 

 
а) 

 
б) 



 
в) 

Рис. 1. Залежності дійсних значень рівня води ріки 

від отриманих даних на виході моделі 

 

Апроксимуючі криві, а також визначення коефіцієнтів кореляції для 

встановлення адекватності математичної моделі дозволяють спрогнозувати 

формування паводкових вод, проконтролювати рівень їх зміни і встановити, 

при яких метеорологічних характеристиках відбувається процес їх формування, 

а також визначати можливу тривалість паводкових вод у певній місцевості [2]. 
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