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Көчкүлөрдү изилдөөдөгү бирден бир маанилүү маселелердин бири болуп, тоо беттеринин туруктуулугун механиканын 
закондорунун негизинде изшдөө болуп эсептелет. Берилген статьяда көчкү жүрүүгө карты жантайма беттин 
туруктуулук коэффициентин эсептөө маселеси каралган. Ошондой эле, майда суулардын физикалык теориясынын 
негизинде, көчкү - агымдарыньш кыймыльш баяндап жазуучу, так аналитикалык чыгарылышын табуу жөнүндө маселе 
чыгарылган. 

One of the important questions in the study of landslides is to study the stability of the slopes in the sense of the laws of mechanics. 
In this article there is reviewed the problem of the calculation of the slope stability against sliding of. And also there is solved the 
problem of finding the exact analytical solutions describing the motion of the landslide-stream based on the physical theory of shallow 
water. 

Азыркы учурда табыйгый катастрофалык процесстерди, тактап айтканда Кыргызстандын аймагындагы 
көчкулөрду, изилдөөнүн кубаттуу инструменттери катарында, механиканын жана математикалык физиканын 
аналитикалык методдорун алсак болот. Көчкулөрду изилдөөдөгү бирден бир маанилуу маселелердин бири 
болуп, тоо беттеринин туруктуулугун механиканын закондорунун негизинде изилдөө болуп эсептелет. 
Беттердин туруктуулугуна атмосфералык жаан-чачындар жана топурактагы суулардын денгээли маанилүү 
таасир тийгизет. Беттердин туруктуулугу, негизги деформациялануучу горизонттун жана тоо тектериндеги 
суулардын денгээлинин өз ара жайланышуусунан көз каранды, Жогорудагы параграфта белгиленгендей, көчкү 
жүрүү беттеринин туруктуулугу тоо тектеринин механикасында, К 

тур туруктуулук коэффициента менен 
мүнөздөлөт: 
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Демек, (17) айкын эмес формада, биз (11) түрүндөгү күчтү колдонуу учуру үчүн, (10) агымдын 

кыймылынын тендемелеринин системасынын жалпы чыгарылышын аныктадык. 
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