
Programma TopoDrive 
     Datorprogrammu TopoDrive  ir izstrādājis ASV Ģeoloģijas dienests (USGS), un tā ir brīvi pieejama 
USGS mājaslapā (http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/tdpf/tdpf.html). TopoDrive paredzēta pazemes 
ūdeņu plūsmu ietekmējošo faktoru apzināšanai, kā arī konceptuālo modeļu izstrādei (Hseih 2001) 
griezumā 2D. 
     TopoDrive princips ir attēlot pazemes ūdens plūsmu divdimensiju telpā, nosakot 2D plūsmas robežas 
vertikālā griezumā (3. att). Modeļa augšējo robežu AB veido pazemes ūdeņu līmenis, kurš tiek 
pieņemts, ka atrodas tuvu zemes virsmai. AD, BC un DC tiek pieņemtas par robežām, kur nav plūsmas 
jeb Q=0 (Hseih 2001). Tās dabā var būt gan pazemes ūdensšķirtnes, gan vāji caurlaidīgi slāņi horizonta 
pamatnē jeb sprostslāņi. Pazemes ūdeņu stacionārās plūsmas modelēšanai vertikālā mērogā TopoDrive 
tiek izmantots pamatvienādojums, kurš tiek risināts pēc galējo elementu metodes (Hseih 2001): 
  
 

kur h – hidrauliskais spiediens, kurš tiek pieņemts, ka ir vienāds ar z (jo ir zināms pazemes ūdeņu 
līmenis jeb modeļa robeža AB), Kxx un Kzz – principiālās vērtības filtrācijas koeficientam (Hseih 2001).  
     Vidējo plūsmas ātrumu vektorus vx un vz aprēķina pēc vienādojumiem:    
 
 

kur n – porainība (Hseih 2001). Iegūtie ātruma vektori vertikālā (vz) un horizontālā (vx) virzienā tiek 
izmantoti, lai aprēķinātu plūsmas ceļus, kas arī ir mērķis konceptuālo modeļu izveidei. 

Ievads 
     Dažādu hidroģeoloģisko uzdevumu risināšanai parasti ir nepieciešama hidroģeoloģisko apstākļu 
shematizācija un ģeneralizēšana (Kļimentov, Kononov 1985), kas īpaši būtiski ir sarežģītos 
hidroģeoloģiskos apstākļos. Viena no shematizācijas un ģeneralizācijas metodēm ir konceptuālo modeļu 
izstrāde, kas ļauj efektīvāk analizēt pazemes ūdeņu plūsmas likumsakarības, ņemot vērā atšķirīgu 
faktoru un parametru kompleksu (Rushton 2003). 
 
Mērķis 
     Izpētīt vienkāršotas pazemes ūdeņu modelēšanas programmas TopoDrive izmantošanas iespējas 
konceptuālo modeļu izveidei sarežģītos hidroģeoloģiskos apstākļos. 
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Pētījumu teritorija 
     Pētījumam izraudzīta ūdensgūtnes “Ogsils” apkārtne, jo te hidroģeoloģisko apstākļu sarežģītību 
nosaka vairāki faktori: 
-Ielejveida iegrauzumu esamība, un to dažādais aizpildījums, 
-Arukilas ūdens horizonta ļoti neviendabīgā uzbūve, 
-Ūdensgūtnes ietekme (šajā gadījumā gan netiks ņemta vērā, jo programma to neļauj modelēt). 
 

Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi 
 
     Pētāmā teritorija atrodas Piejūras zemienes Rindas līdzenumā, un te raksturīga salīdzinoši plāna 
kvartāra nogulumu sega (biezums vidēji 10-20 m, vietām zemes virspusē atsedzas pirmskvartāra 
nogulumi).  
     Kvartāra nogulumus veido morēnas smilšmāls un mālsmilts ar atsevišķām smilts un grants lēcām un 
starpslāņiem, ko vietām sedz Baltijas ledus ezera smilts nogulumi (1. att.). Ielejveida iegrauzumu 
dziļums ir dažāds, tieši ūdensgūtnes urbumos tas ir 25-60 m, bet nedaudz uz rietumiem sasniedz 100-
120 m dziļumu, un tos aizpilda dažādas ģenēzes kvartāra nogulumi – gan morēnas smilšmāls un 
mālsmilts, gan smilts un grants (1. att.).  
     Pamatiežu virsmā Ogsila apkārtnē pārsvarā atsedzas vidus devona Arukilas svītas nogulumi un 
Burtnieku svītas nogulumi teritorijas austrumu daļā, bet ielejveida iegrauzumos – arī Narvas svītas ieži 
(2. att.). 
     Pazemes ūdeņi pārsvarā saistīti ar Arukilas svītas iežiem – smilšakmeņiem un smilšakmeņu un 
aleirolītu slāņmijām. Horizonts satur spiedienūdeņus, un pazemes ūdeņu plūsma ir vērsta uz 
rietumiem, uz Baltijas jūru. Pazemes ūdeņu statiskais līmenis pētījumu teritorijā ir 10-20 m v.j.l. 

Modeļa parametri 
Modelējamā teritorija izvēlēta 5 km abpus ūdensgūtnes līnijai, kā arī papildus 5 km buferzona uz katru 
pusi, lai minimizētu necaurlaidīgo sānu robežu ietekmi uz pazemes ūdeņu plūsmām modelējamā 
teritorijā. Tādejādi kopējais modeļa garums ir 15 km.  
 
Viena konceptuālā modeļa ietvaros nogulumiem iespējams piešķirt piecas dažādas filtrācijas koeficienta 
vērtības, tāpēc nogulumi ar līdzīgām filtrācijas īpašībām apvienoti vienā grupā, neatkarīgi no to ģenēzes 
(1. tab.).  

Secinājumi 
•Lielāka ūdens daļiņu izkliede vērojama modeļos ar sarežģītiem  hidroģeoloģiskajiem apstākļiem (C un D), jo dažādāki 
slāņi un to ieguluma dziļums un apveids nekā A un B variantos. Pazemes ūdeņu plūsma ir straujāka sarežģītos apstākļos, 
jo grants slāņi kalpo par ātras filtrācijas zonām, savienojot dažādas horizontal daļas. Tāpat ātrāk norisinās filtrācija pa 
slāni, cauri visai ūdensgūtnei. D variantā infiltrācija norisinājās ievērojami ātrāk, pateicoties izveidotajam grants 
ielejveida iegrauzumam. Infiltrācijas dziļums nevienā variantā nepārsniedz 30 metrus no zemes virsmas. Ielejveida 
iegrauzumi sadala pazemes ūdeņu plūsmu, koncentrējot galveno plūsmu ārpus vājāk filtrējošo nogulumu apgabaliem. 
•Izveidotie konceptuālie modeļi ar TopoDrive datorprogrammu palīdz ieraudzīt galvenos pazemes ūdeņu plūsmu 
ietekmējošos faktorus - ūdens horizonta ģeometrija, gruntsūdens līmeņa virsma, hidrauliskais gradients un filtrācijas 
īpašību sadalījums. Neskatoties uz programmas ierobežojumiem (tikai 5 filtrācijas īpašību varianti), ir iespējams 
atspoguļot pietiekami sarežģītus hidroģeoloģiskos apstākļus. 
•Pētījumā paveiktais parāda arī ierobežojumus izvēlētās programmatūras pielietojumā – lielā modeļa apgabalā būtisku 
ietekmi rada sīkākās neviendabības pazemes ūdeņu līmeņa virsmā, iesniedzoties visā modelējamajā apgabalā, kas nav 
novērots dabā. Sarežģītos hidroģeoloģiskos apstākļos, kādi pastāv ūdensgūtnē Ogsils, konceptuālais modelis stipri reaģē 
uz ģeoloģiskā griezuma neviendabību, iespējams atainojot dabiski maz ticamas pazemes ūdeņu plūsmas līnijas.  

2. att. Pētāmās teritorijas pirmskvartāra iežu virsma 
(Mūrnieks 1998) un pazemes ūdeņu līmenis D2ar 

horizontā (pēc LVĢMC datiem) 

1. att. Shematizēts ģeoloģiskais griezums pa līniju AB , (Dūdiņa 
2014) 

A 

B 

3. att. Konceptuālo modeļu robežas vertikālā 
griezumā (pēc Hseih 2001  ar izmaiņām) 
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Krāsa modelī Nogulumi Filtrācijas koeficients (k) 
m/dnn 

Aktīvā porainība, % 

Morēnas smilšmāls un mālsmilts 2,8*10-4 5 

Grants un rupjgraudaina smilts 10 25 

Smilšakmens ar aleirolīta piejaukumu, smalkgraudaina smilts 2 15 

Smilšakmens 6,5 20 

Māls un aleirolīts 5,8*10-5 5 

Materiāli 
     Konceptuālo modeļu izveidei nepieciešamā ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā informācija par ģeoloģiskā 
griezuma uzbūvi, tajā ietilpstošo slāņu filtrācijas parametriem un modeļa robežnosacījumiem gūta no 
ūdensgūtnes Ogsils apkalpojošā ūdensapgādes uzņēmuma SIA „ŪDEKA” arhīva un Latvijas Vides, 
Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra (LVĢMC) urbumu datu bāzes. 

A – bez ielejveida iegrauzumiem, 
ietverot galvenos sprostslāņus 
Arukilas ūdens horizontā; 
B – bez ielejveida iegrauzumiem, 
ietverot tikai morēnas, augšējo 
Arukilas un Narvas svītas 
nogulumu sprostslāņus; 
C – ar ielejveida iegrauzumiem, 
ievērojot griezumā attēlotos 
slāņus; 
D – ar ielejveida iegrauzumiem, 
ievērojot griezumā attēlotos 
slāņus, kurā viena ieleja aizpildīta 
ar morēnu, otra – ar granti. 
 
Ar melnu kontūru iezimēta modeļa 
teritorija, ārpus tās – buferzona. 

1. tabula. Modelī izmantotie nogulumi un to filtrācijas īpašības 

Konceptuālie modeļi izveidoti un analizēti četriem dažādiem hidroģeoloģisko apstākļu shematizācijas variantiem 
(4. att. A-D, ar zilajām līnijām parādītas plūsmas līnijas). Analizēta ūdens daļiņu plūsma D2ar horizontā un 
infiltrācija no zemes virsmas (skat. Rezultātus). 

A1 

    

A2 

    
Filtrācijas 

laiks 
0 dienas 70 000 dienas (≈200 gadi) 350 000 dienas (≈960 gadi) 850 000 dienas (≈2300 gadi) 

Plūsma ātrāk pārvietojas slāņos ar labākām filtrācijas īpašībām (smilšakmens), savukārt vislēnāk – māla un aleirolīta slāņos. Horizontālās 
filtrācijas gadījumā (A1) pārsvarā saglabājas paralēla daļiņu plūsma, dažādu slāņu ūdeņu sajaukšanās praktiski nenotiek. Filtrācijā no 
zemes virsmas (A2) daļiņas tiecas pārvietoties sākotnēji dziļumā, tad ārā no modeļa, skarot tikai augšējo smilšakmeņu slāni. Būtiski – 
daļiņu plūsma neiziet buferzonās, tās paliek modelī. A1 – daļiņas cauri modelim izgājušas cauri 7 100 000 dienās, bet A2 ilgāk – 9020 000 
dienās. 
 

 

B1 

    

B2 

    
Filtrācijas 

laiks 
0 dienas 70 000 dienas (≈200 gadi) 350 000 dienas (≈960 gadi) 850 000 dienas (≈2300 gadi) 

Izņemot no modeļa vidējo Arukilas svītas sprostslāni, daļiņas cauri modelim kustās ātrāk, jo augšējo smilšakmens slāni nenošķir lokālais 
sprostslānis. B2 gadījumā plūsmas kustība līdzīga kā iepriekš – te galvenā loma augšējam D2ar sprostslānim.  
Kopējais filtrācijas laiks: B1- 5 100 000 dienās, B2 – 7 460 000 dienās. 
 

 

C1 

    

C2 

    
Filtrācijas 

laiks 
0 dienas 70 000 dienas (≈200 gadi) 350 000 dienas (≈960 gadi) 850 000 dienas (≈2300 gadi) 

Sarežģītos apstākļos daļiņu plūsmas tiecas virzīties uz slāņiem ar labākām fitlrācijas īpašībām, kā šeit – grants slāņos, respektīvi ielejveida 
iegrauzumā. Tālāk tās virzās uz otru slāni ar labām īpašībām – smilškameni, apliecot māla un aleirolīta slāņus. Infiltrācija vērsta dziļumā, 
bet nesasniedz grants nogulumus ielejveida iegrauzumā. Cenšas tiekties līdz smilšakmens slānim, lai ātrāk izietu no modeļa. Kopējais 
filtrācijas laiks: C1- 2 710 000 dienās, C2- 4 140 000 dienās. 
 

 

D1 

    

D2 

    
Filtrācijas 

laiks 
0 dienas 70 000 dienas (≈200 gadi) 350 000 dienas (≈960 gadi) 

850 000 dienas (≈2300 gadi) 
650 000 dienas (≈1780 gadi) 

Plūsmas līdzīgas kā iepriekš C variantā, tomēr vairāk daļiņu atrodas augstākos slāņos nekā iepriekš. Tas saistīts ar grants nogulumiem 
ielejveida iegrauzumā. Infiltrācijass apstākļos (D2) lielākā daļa plūsmas daļiņu netiek līdz zemāk atrodošajam smilšakmens slānim, jo 
pateicoties grants ielejveida iegrauzuma labajām filtrācijas īpašībām, tās no modeļa iziet ievērojami ātrāk (modeļa beidzamais attēls pie 
650 000 dienām). Kopējais filtrācijas laiks: D1-3 010 000 dienās, D2 – 750 000 dienās. 
 

Rezultāti 
Katram no izvēlētajiem shematizācijas variantiem (A – D) modelēta divejāda pazemes ūdeņu daļiņu plūsma: 1) daļiņu filtrācija 
pa ūdens horizontu, 2) daļiņu filtrācija no zemes virsmas. Abos gadījumos daļiņu kustības sākums ir pētāmās teritorijas 
robeža, neņemot vērā modeļa buferzonu. 


