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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Кліматологія» є однією із складових комплексної
підготовки бакалаврів спеціальності 103 «Науки про Землю» за програмою
«Метеорологія». В процесі вивчення дисципліни розглядаються основні
кліматоутворювальні чинники і процеси; кліматична система і взаємозв’язки між
окремими її компонентами; основні риси теплового режиму, вологообігу і
загальної циркуляції атмосфери; глобальні поля метеорологічних величин;
основи класифікації і районування клімату; географічні типи кліматів; основні
типи мікрокліматів.
Вивчення дисципліни передбачає проведення різних видів занять: лекцій,
практичних і семінарських занять, а також самостійної роботи студентів. Дані
методичні вказівки розроблено з метою полегшити організацію проведення
практичних робіт з кліматології. Згідно з навчальним планом, такі роботи
передбачено в 3 семестрі в обсязі 34 годин. Вони логічно доповнюють лекційний
матеріал з дисципліни «Кліматологія» та націлюють студентів на поглиблене
вивчення закономірностей кліматоутворення та оволодіння методами і
прийомами дослідження в сучасній кліматології. Більшість практичних робіт
передбачає роботу з даними спостережень вітчизняних метеорологічних станцій.
У практикумі представлено 11 практичних робіт, більша частина яких
розрахована на виконання протягом 4 академічних годин. Кожна робота включає
мету роботи, короткі теоретичні відомості, змістовну частину роботи з переліком
основних завдань і методичних рекомендацій до їх виконання, а також
контрольні запитання і завдання.
В кінці практикуму подано докладний список рекомендованої літератури та
5 додатків.
При підборі тематики і завдань практичних робіт враховано багаторічний
досвід викладання кліматології в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка та сучасні тенденції в кліматологічному опрацюванні
метеорологічної інформації.
Порядок виконання практичних робіт у практикумі викладено відповідно до
робочої навчальної програми дисципліни, однак в значній частині випадків його
можна змінювати без шкоди для навчального процесу.
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Практична робота № 1.
Розвиток кліматології в Україні і світі
Мета: Закріпити знання про місце і роль кліматології в сучасній системі наук про Землю.
Розглянути предмет, методи і завдання кліматології. Ознайомитися з основними тенденціями розвитку
та досягненнями кліматології в Україні і світі.

Короткі теоретичні відомості.
Основним предметом дослідження в кліматології є клімат. Однак поняття
"клімат" в різні часи трактувалося по-різному. В античну епоху різноманіття
кліматів на Землі пояснювали різним нахилом сонячних променів до земної
поверхні, тобто географічною широтою. В середні віки утвердилася думка, що
кліматичні умови визначаються й іншими важливими чинниками. У 1831 р.
видатний німецький географ Олександр фон Гумбольдт (1769-1859)
запропонував розглядати клімат як сукупність атмосферних умов, які мають
визначальний вплив на перебіг найважливіших природних процесів на поверхні
Землі. З часом найбільше поширення отримали визначення клімату як режиму
погоди, закономірної сукупності або послідовності погод. Підкреслюючи
різноманітність типів клімату й зазначаючи найзагальнішу причину цієї
різноманітності, можна дати загальне визначення клімату як статистичного
режиму умов погоди, характерного для певного місця в силу його географічного
положення.
Головні риси різних типів кліматів визначаються взаємодією основних
кліматоутворювальних чинників: сонячної радіації, підстильної (діяльної)
поверхні та циркуляції атмосфери й океану як системи повітряних та океанічних
течій різних масштабів.
Таким чином, клімат даної місцевості – це характерний для неї
багаторічний режим погоди, зумовлений сонячною радіацією, її перетвореннями
у діяльному шарі земної поверхні та пов’язаною з ними циркуляцією атмосфери
й океанів.
Загальний характер кліматичних умов в масштабах усієї планети
називається глобальним кліматом, а особливості кліматичного режиму
порівняно невеликих ділянок земної поверхні, пов’язані з особливостями її
будови або стану, – мікрокліматом.
Клімату притаманна певна мінливість – відносно короткочасні оборотні
зміни, які охоплюють періоди, менші тих, які використовуються для визначення
самого клімату (декілька десятиріч). Триваліші процеси слід віднести до
коливань клімату (якщо вони оборотні) або до змін клімату (якщо вони мають
необоротний характер).
Процеси, які безперервно відбуваються в атмосфері, перебувають у тісній
взаємодії з усім комплексом природних умов, а тому клімат є невід’ємним
атрибутом географічного середовища.
Завданнями кліматології є з’ясування походження клімату, складання
докладного опису кліматів різних регіонів Земної кулі, їх класифікація та
географічний розподіл; вивчення кліматів історичного і геологічного минулого,
а також прогноз змін клімату.
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Ядро наук про клімат становлять загальна кліматологія, яка вивчає клімат і
різні аспекти його утворення та прояву в цілому, а також кліматографія, яка
вивчає кліматичні умови різних районів Земної кулі. Вивченням кліматів
історичного і геологічного минулого займається палеокліматологія. Окремо
стоїть вчення про методи кліматологічного опрацювання метеорологічних
спостережень. З інших спеціальних розділів кліматології можна назвати
мікрокліматологію, комплексну кліматологію та аерокліматологію.
Мікрокліматологія вивчає місцеві особливості клімату, які формуються під
впливом неоднорідностей земної поверхні.
Комплексна кліматологія погоду розглядає як сукупність взаємопов’язаних
і взаємозумовлених метеорологічних величин та явищ. При цьому окремі
метеорологічні величини у певних градаціях об’єднуються у комплекси, які
називаються типами погоди.
У зв’язку зі зростанням обсягу аерологічних спостережень та поширенням
поняття клімату на верхні шари атмосфери, у середині XX ст. виникла
аерокліматологія – наука про клімат шарів атмосфери поза безпосереднім
впливом підстильної поверхні Землі, переважно до висоти 20-25 км. Основним
завданням аерокліматології є емпіричне виявлення і теоретичне пояснення
середнього тривимірного розподілу в атмосфері основних метеорологічних
величин та їх типових розподілів на різних висотах. Дані аерокліматології
дозволяють встановити тривимірну картину циркуляції атмосфери і пов’язаних
з нею режимів температури, вологовмісту, хмарності та ін.
Проблемами використання кліматологічної інформації у різних сферах
економіки займається прикладна кліматологія. Вона утворює вельми
розгалужену систему галузевих дисциплін.
Кліматологія як наука виокремилась з метеорології. Вона користується як
спільними для цих наук, так і своїми специфічними методами дослідження.
Зокрема, основними методами досліджень у метеорології є метод
спостережень, метод експерименту і теоретичні методи. У кліматології
найширше застосування отримали методи математичної статистики, певною
мірою адаптовані нею для потреб практики та з урахуванням специфіки
досліджуваних метеорологічних величин, методи класифікації і районування
та ін. Метод карт (або, по-іншому, картографічний метод) найширше
використовується у синоптичній метеорології та в кліматології.
Зміст роботи
Завдання 1. Охарактеризувати кліматологію як науку. З якими науками її
зв’язки найтісніші?
Завдання 2. Опрацювати навчальну літературу з метеорології та
кліматології та підготовити доповідь або презентацію про методи дослідження
в цих науках.
Завдання 3. Підготовити доповідь про видатних представників
кліматологічної науки в Україні і світі.
Контрольні запитання і завдання.
1. До яких наук відносяться метеорологія і кліматологія?
2. Як змінювалося протягом історії трактування клімату?
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3. Дайте визначення таким поняттям: «погода», «клімат», «глобальний клімат»,
«мікроклімат».
4. Поцікавтесь більше науковим змістом поняття глобального клімату. Наскільки точним, на
Вашу думку, буде підхід, за якого глобальний клімат трактується як сукупність локальних
кліматів?
5. Порівняйте основні риси наукових досліджень на початковому і сучасному етапах розвитку
кліматології.
6. Назвіть найважливіші центри кліматологічних досліджень в Україні.
7. Метеорологія і кліматологія в українських університетах.

Практична робота № 2.
Мінливість складових радіаційного балансу
Мета: Ознайомитися з основними показниками мінливості метеорологічних величин та
навчитися оперувати деякими із них. На прикладі однієї із складових радіаційного балансу
розвивати навички аналізу кліматичної інформації.

Короткі теоретичні відомості.
Для побудови карт місячних і річних величин будь-якої метеорологічної
величини, радіаційного балансу зокрема, використовують середні значення,
отримані за певний багаторічний період спостереження. Отримані таким чином
значення називають ще кліматологічними нормами. Широке поширення в
кліматологічній практиці отримали кліматологічні стандартні норми – середні
значення величин, які обчислюються за повний 30-річний період, який
починається з року, який закінчується на один, та закінчуються роком, який
закінчується на нуль. Наприклад, донедавна кліматологічна стандартна норма
обчислювалася за період з 1 січня 1961 р. до 31 грудня 1990 р. Актуальною на
сьогодні є кліматологічна стандартна норма, що обчислюється за період з 1 січня
1991 р. до 31 грудня 2020 р. Зазначимо, однак, що публікації з такими середніми
значеннями метеорологічних величин тільки починають появлятися.
Незважаючи на свою популярність, середні значення не задовольняють усі
потреби народного господарства. Середнє багаторічне значення будь-якої
метеорологічної величини свідчить про те, що в одній частині років вона буде
меншою за це значення, а в іншій частині – більшою. Тому для докладної
характеристики використовують мінімальні і максимальні значення, амплітуду,
відношення максимальних і мінімальних величин до середнього значення і різні
коефіцієнти мінливості, запозичені з теорії ймовірності та математичної
статистики.
Основними показниками мінливості або розсіювання значень випадкової
величини щодо середнього арифметичного її значення є середнє абсолютне,
середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.
Середнє абсолютне і середнє квадратичне відхилення характеризують
середнє відхилення індивідуальних значень ряду 𝑥𝑖 від середнього
арифметичного 𝑥̅ . При цьому знак відхилення не враховується. У протилежному
випадку середнє відхилення, відповідно до властивості середнього
арифметичного, завжди дорівнювало б нулю. Тому середнє абсолютне
відхилення обчислюється як середнє або середнє зважене з модулів відхилень
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індивідуальних значень 𝑥𝑖 від середнього, а середнє квадратичне – як корінь
квадратний із середнього значення тих самих відхилень, але піднесених до
квадрату.
Середнє абсолютне відхилення ν обчислюється за формулою
∑𝑛|𝑥 −𝑥̅ |

ν= 1 𝑖 ,
𝑛
де 𝑛 – кількість спостережень (довжина ряду).
Середнє квадратичне відхилення σ обчислюється за формулою

(2.1)

1

σ = √ ∑𝑛1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 .

(2.2)

𝑛

З достатньою точністю виконується така рівність:
σ = 1,28ν.
(2.3)
Середнє квадратичне відхилення, піднесене до квадрату, називається
дисперсією.
Коефіцієнт варіації 𝑐𝑣 визначається за формулою
σ
𝑐𝑣 = .
(2.4)
𝑥̅
Цей відносний показник зручний у тих випадках, коли порівнюється
мінливість випадкових величин, що мають дуже відмінні середні значення.
Зміст роботи
Завдання. Використовуючи місячні значення потоків сонячної радіації, які
отримано шляхом безпосередньої реєстрації за допомогою самописців,
дослідити (письмово) характеристики їх мінливості на одній із метеостанцій
України (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Місячні суми сумарної сонячної радіації 𝑄
та деякі показники її мінливості в Одесі
Показник
𝑄мін , МДж/(м2·міс)
Рік
𝑄̅ , МДж/(м2·міс)
Середнє квадратичне
відхилення σ
𝑄макс, МДж/(м2·міс)
Рік

I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
71 105 231 352 478 599 587 499 365 168 59 59
1966 1951 1978 1965 1960 1977 1977 1977 1971 1976 1968 1970
109 159 306 461 620 687 712 612 448 277 117 84
17

25

46

59

67

55

63

59

46

38

29

21

159 264 369 574 763 842 859 691 553 356 168 151
1954 1954 1957 1952 1951 1951 1952 1954 1951 1969 1963 1951

Методичні рекомендації.
Перепишіть табл. 2.1, додавши до неї п’ять рядків: 1) Коефіцієнт варіації 𝑐𝑣 ;
2) Різниця 𝑄̅𝑖 − 𝑄̅𝑖−1 ; 3) Амплітуда 𝑄макс − 𝑄мін ; 4) Відношення 𝑄мін ⁄𝑄̅;
5) Відношення 𝑄макс ⁄𝑄̅.
Опишіть річний хід коефіцієнта варіації.
Опишіть характер зростання навесні і зменшення восени середніх місячних
значень сумарної сонячної радіації 𝑄̅. Обчисліть і подайте у вигляді таблиці
різницю значень 𝑄̅𝑖 − 𝑄̅𝑖−1 . Для січня (𝑖 = 1) від'ємником брати значення радіації
у попередньому місяці – у грудні (𝑖 = 12).
Вкажіть, коли і чому спостерігаються максимальні і мінімальні значення 𝑄̅.
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Обчисліть місячні амплітуди сумарної радіації (𝑄макс − 𝑄мін ). Опишіть та
поясніть річний хід цієї величини.
Обчисліть та опишіть динаміку впродовж року відношення місячних
максимальних і мінімальних значень до середніх місячних значень
радіації:𝑄мін ⁄𝑄̅ та 𝑄макс ⁄𝑄̅.
Контрольні запитання і завдання.

1.
2.
3.
4.
5.

Що таке кліматологічна норма?
Що таке кліматологічна стандартна норма? За який період вона обчислюється?
Як отримують середні багаторічні значення метеорологічних величин?
Наведіть характеристики мінливості одного із потоків сонячної радіації в Україні.
Як змінюються складові радіаційного балансу впродовж року?

Практична робота № 3.
Зв'язок між складовими радіаційного балансу
Мета: Сформувати уявлення про різноманіття величин радіаційного балансу, які
використовуються в кліматології, та їх зв'язок з основними потоками сонячної радіації. Розвивати
навики побудови та аналізу графіків залежності між метеорологічними величинами. Отримати
уявлення про тісноту залежності між величинами.

Короткі теоретичні відомості.
Відношення між окремими складовими радіаційного балансу і частка
кожного радіаційного потоку у загальній величині балансу мають велике
кліматоутворювальне значення. Залежно від фізико-географічних умов
змінюється відношення між прямою і розсіяною радіацією, а також між
радіаційним балансом і сумарною сонячною радіацією. Закономірна зміна цих
відношень у відповідних межах дає можливість за відомими складовими
обчислювати невідомі величини.
Завдання 1. За матеріалами табл. 3.1 побудувати графіки залежності
радіаційного балансу від сумарної сонячної радіації (зразок такого графіка
наведено на рис. 3.1), а також сумарної сонячної радіації від прямої сонячної
радіації для метеорологічних станцій країни.
Методичні рекомендації.
1. Визначити мінімальні й максимальні значення досліджуваних величин
(прямої і сумарної сонячної радіації, а також інтегрального радіаційного
балансу) для сукупності актинометричних станцій. Підібрати зручні масштаби й
інтервали для їх графічного представлення.
2. На осі абсцис відкласти значення відомої (незалежної) змінної, а по осі
ординат – невідомої (залежної) змінної.
3. За одержаною сукупністю точок визначити загальний характер
залежності і провести деяку згладжену лінію регресії, яка не завжди може бути
прямою. Останню будують таким чином, щоби точки лягали якомога ближче до
неї і при цьому по різні боки перебувала приблизно однакова їх кількість.
Інструменти побудови графіків у Word’і або Excel’і дозволяють самостійно
задавати форму залежності між незалежною величиною 𝑥, яка відкладається по
осі абсцис, та залежною від неї величиною 𝑦, яка відкладається по осі ординат.
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Точність побудови графіка залежності характеризує коефіцієнт детермінації 𝑅2 .
Чим ближчий він до одиниці, тим краще підібрана модель залежності. За
відсутності кореляції між фактичними та оціночними значеннями величини
коефіцієнт детермінації дорівнює нулю.
Таблиця 3.1.
Річні суми сонячної радіації (МДж/м ) і середнє альбедо (%)
за пересічних умов хмарності *
2

* Таблицю складено за виданням: «Справочник по климату СССР. Вып. 10. Украинская ССР. Часть I.
Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние», 1966.

Радіаційний баланс, МДж/м2
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Сумарна сонячна радіація, МДж/м2
Рис. 3.1. Графік залежності радіаційного балансу
від сумарної сонячної радіації. Україна
(підбірка станцій за виданням «Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3.
Многолетние данные. Части 1–6. Вып. 10. Украинская ССР. Книга I», 1990).

Зауважимо, що лінія регресії на рис. 3.1 могла би бути й прямою, якби не
одна пара значень (відповідна точка позначена інакше, ніж усі інші). Якщо для
того є серйозні підстави (наприклад, використана інша методика спостережень,
або період спостережень був недостатнім для отримання точних кліматичних
даних, або ж конкретна точка не є репрезентативною, тобто характерною за
низкою ознак, для досліджуваного району тощо), то при побудові відповідних
ліній регресії такі точки не беруть до уваги.
У випадку близької точності різних апроксимацій перевага нерідко
надається простішому розв'язанню, загальний характер якого не суперечить
фізичній природі досліджуваної залежності, особливо в області екстремальних
(тобто мінімальних і максимальних) значень аргументу. Тому, наприклад,
зменшення величини радіаційного балансу при великих значеннях сумарної
сонячної радіації на рис. 3.1 може викликати у дослідника радіаційного режиму
території України закономірні сумніви щодо вдалості представленої там
апроксимації. Разом з тим, зростання сумарної сонячної радіації
супроводжується зростанням довгохвильового випромінювання підстильної
поверхні, що за умови малої хмарності може спричинити такий характер зміни
інтегрального радіаційного балансу.
Тому попередній висновок про прямий характер залежності між цими
складовими радіаційного балансу (із зростанням одного показника зростає й
інший) не можна поширювати на інші, крім України, території. Очевидно, що
остаточний висновок дослідник може зробити тільки після опрацювання даних
актинометричних спостережень в інших регіонах Земної кулі.
Завдання 2. Проаналізувати річний хід місячних сум та структури сумарної
сонячної радіації на одній із актинометричних станцій (табл. 3.2). Отримані
результати представити графічно (рис. 3.2).
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Таблиця 3.2.
Місячні суми прямої S', розсіяної D і сумарної Q сонячної радіації (МДж/м2)
за пересічних умов хмарності *

* Таблицю складено за виданням «Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3.
Многолетние данные. Части 1–6. Вып. 10. Украинская ССР. Книга I», 1990.
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XI XII

Розсіяна сонячна радіація
Пряма сонячна радіація на горизонтальну поверхню
Частка розсіяної радіації в її сумарному потоці, %

Рис. 3.2. Річний хід місячних сум та структури
сумарної сонячної радіації в Одесі, ГМО.

Методичні рекомендації.
Визначити внесок розсіяної радіації у сумарний потік радіації, яким є частка
від ділення величини розсіяної радіації на сумарну, виражена у відсотках.
Отримані результати порівняти із закономірностями річного ходу хмарності.
Порівняти отримані результати із висновками по інших станціях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольні запитання і завдання.
Що таке радіаційний баланс, які складові балансу?
Поясніть, який зміст несуть величини 𝐵+ та 𝐵− радіаційного балансу в табл. 3.1.
Які чинники визначають величину інтегрального радіаційного балансу?
Яке відношення між прямою і сумарною радіацією на різних широтах?
Чому на практиці часто доводиться обчислювати величини радіаційного балансу і його
складових?
Що таке коефіцієнт детермінації і в яких межах він змінюється?

Практична робота № 4.
Визначення індексів континентальності клімату України
Мета: Закріпити знання про вплив підстильної поверхні на клімат, а також особливості
морського і континентального кліматів. Ознайомитись з показниками континентальності й
океанічності клімату та науковими засадами їх побудови, навчитися їх обчислювати та
аналізувати. Ознайомитися з методом множинної регресії та навчитися інтерпретувати
отримані з її допомогою просторові моделі метеорологічних величин.

Короткі теоретичні відомості.
Найважливіші риси кліматичного режиму різних регіонів пов’язані з
поділом поверхні Землі на океан і суходіл. Під їх впливом на Земній кулі
формується сукупність океанічних та материкових кліматів, основні відмінності
між якими пояснюються неоднаковою реакцією різного типу діяльних поверхонь
(океану та суходолу) на зміни радіаційного балансу протягом року.
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Континентальність або океанічність клімату певної території виражається у
більших впливах на нього повітряних мас материкового або океанічного
походження.
Аналіз публікацій з питань континентальності й океанічності клімату
дозволяє говорити принаймні про чотири підходи до їх кількісної оцінки. В їх
основі лежать: 1) повторюваність повітряних мас різного походження;
2) особливості термічного режиму над океаном і суходолом; 3) особливості
зволоження території; 4) складний комплекс метеорологічних показників.
Раніше всіх для оцінки континентальності клімату почали враховуватися
особливості термічного режиму. Цей підхід є найпростішим, а відтак і найбільш
популярним.
В 1852 р. директор Прусського метеорологічного інституту, а також
професор фізики в Кенігсберзькому і Берлінському університетах Генріх
Вільгельм Дове запропонував для характеристики відмінностей термічного
режиму океанів та материків використовувати температурні аномалії, тобто
відхилення температур повітря від їх середніх широтних значень. На карті світу
він провів лінії, які сполучали точки з однаковими значеннями температурних
аномалій – термоізаномали. Побудована ним карта ізаномал широтних
температур стала першим зображенням просторового розподілу ступеня
континентальності клімату. Запропонований тоді метод ізаномал широтних
температур не втратив свого значення і по цей час.
В сучасній літературі прийнято представляти термоізаномали тільки для
двох місяців: січня і липня. Так їх подано, зокрема, у відомій книзі Р.Г. Баррі і
Р.Дж. Чорлі (2003), яка витримала уже 8 перевидань.
На січневій карті ізаномал в районі Гудзонової затоки і якутського полюса
холоду виділяються чіткі осередки великих від’ємних ізаномал (до -12°C і -24°C
відповідно). В океані між Ісландією та Скандинавією під впливом утеплювальної
дії Гольфстріму встановлюються великі додатні аномалії температури (до 24°C).
В Євразії нульова ізаномала проходить приблизно уздовж узбережжя Малої Азії
на Азовське море і далі на півострів Ямал і поділяє її на аномальну теплу
(західну) та аномально холодну (східну) частини. На території України
відмічаються дуже слабкі (до 2°C) додатні аномалії температури. У цей самий
час в Південній півкулі літо і над центральними частинами материків виникають
слабкі (до 4°C) додатні аномалії, а над центральними акваторіями океанів – такі
ж слабкі від’ємні аномалії температури.
На липневій карті ізаномал термічні контрасти між материками і океанами
помітно вирівнюються. Додатні аномалії температури в глибині материків
Північної півкулі зазвичай не перевищують 8-12°C. Над материками Південної
півкулі, де в цей час зима, невеликі (до -4°C) від’ємні аномалії. Аномально
холодні (місцями до -4…-8°C) океани Північної півкулі.
Ще більшого поширення набув підхід австрійського метеоролога і географа
О. Зупана (1847-1920), за якого кількісна оцінка материкових або океанічних
впливів на клімат ґрунтується на річній амплітуді температури повітря 𝐴р :
𝐴р = 𝑡max − 𝑡min ,
(4.1)
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де
𝑡max і 𝑡min – середні місячні температури повітря найтеплішого і
найхолоднішого місяців року відповідно, °C.
Відомо, що цей метод Олександр Зупан запропонував ще у 1884 р. Для нас
важливо, що декілька років свого життя він присвятив викладанню географії в
Чернівецькому університеті.
Розподіл річної амплітуди температури на Земній кулі представлено на
рис. 4.1.
Річна амплітуда температури найменша поблизу екватора, де вона
становить 0-2°C. З просуванням у високі широти вона зростає до 20-30°C над
океаном та до 40°C і більше над глибинними районами материків. Як зазначають
А.С. Монін і Ю.А. Шишков (1979), річні амплітуди температури повітря на
океанах і на континентах (за винятком тропічних лісів) настільки відрізняються,
що за ізолініями цих амплітуд у помірних і високих широтах можна доволі легко
відновити положення континентів навіть без зазначення на карті їхньої берегової
лінії.

Рис. 4.1. Річна амплітуда температури повітря. За А.С. Моніним (1975).

Не дивно, що велика кількість показників континентальності клімату
ґрунтується саме на врахуванні річної амплітуди температури повітря.
Важливо, проте, що типові значення річної амплітуди температури у
високих широтах значно перебільшують характерні їх значення у низьких
широтах. Тож в заснованих на ній показниках ступеня континентальності
клімату реалізуються ті чи інші методи виключення впливу географічної
широти.
На сьогоднішній день відомими є близько двох десятків способів
розв’язання цього завдання. Найпростіший спосіб ще в 1888 р. запропонував
В. Ценкер:
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𝐾Ц =

600 𝐴р
5 φ

− 20,

(4.2)

де
𝐾Ц – індекс континентальності клімату Ценкера, у відсотках; 𝐴р – річна
амплітуда температури, °C; φ – географічна широта, град.
Деякий час дослідники намагалися вдосконалити індекс Ценкера шляхом
введення інших сталих коефіцієнтів, отриманих емпірично. Та найвдалішою
модифікацією виявилася формула Л. Горчинського (1918), в якій підбір
коефіцієнтів не тільки втратив свою проблемність, але й набув важливий
фізичний зміст:
𝐶(𝐴Р −12 sin φ)
𝐾Гр =
,
(4.3)
sin φ

де
𝐾Гр – індекс континентальності клімату Горчинського, відсотків; 𝐴р –
амплітуда річного ходу температури у даному пункті, °C; вираз 12 sin φ
характеризує середнє багаторічне значення амплітуди температури над океаном
в широтному поясі між 30 і 60° широти; φ – географічна широта, град.; 𝐶 = 1,7 –
деякий емпіричний коефіцієнт. Зауважимо, що коефіцієнт 𝐶 в цьому рівнянні
підбирався, виходячи із припущення, що середня континентальність над океаном
дорівнює нулю, а у Верхоянську, що на північному сході Сибіру – 100 %.
Таким чином, після виключення (віднімання) з фактичної річної амплітуди
𝐴р значення відповідної їй амплітуди під широтою φ в деякому "середньому
океанічному кліматі" (𝐴̄ок (φ) = 12 sin φ), Л. Горчинський дістав остаточну
формулу:
𝐴р
𝐾Гр = 1,7
− 20,4.
(4.4)
sin φ

На основі (4.4) було побудовано карту географічного розподілу величини
континентальності клімату для усієї Земної кулі. При цьому умовно вважалося,
що для морського і перехідного кліматів величина 𝐾Гр змінюється від 0 % до
33 %, для континентального клімату – від 34 % до 66 %, а для різко
континентального клімату – від 67 % до 100 %.
За оцінками самого Горчинського (1920), середні значення 𝐾Гр для деяких
територій становлять: Європа – 30 %; Азія – 58 %; Африка – 36 %; Північна
Америка та Гренландія – 44 %; Південна Америка – 18 %; Австралія – 32 %;
Арктична зона – 40 %; Антарктична зона – 20 %. Індекс континентальності для
Північної півкулі (материки та океани) становив 20 %, що значно перевищувало
його значення для Південної півкулі – 3 %.
Індекс континентальності клімату Горчинського найбільш поширений в
сучасних дослідженнях клімату в Європі і в Україні зокрема (Врублевська, 2012).
Чимало інших авторів пропонували індекси континентальності, які
відрізняються від базових формул Ценкера або Горчинського тільки значеннями
використовуваних коефіцієнтів. Такими є індекси О.В. Йохансона (1926),
В. Конрада (1946), Н. Рауніо (1948), М.М. Іванова (1953) та ін. Усі вони
ґрунтуються на використанні річної амплітуди температури і конструктивно
мало чим відрізняються один від одного.
В 1957 р. російський метеоролог С.П. Хромов запропонував ще один спосіб
визначення показника континентальності клімату, що базується на індексі
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Горчинського. З цією метою він запровадив поняття "суто океанічної амплітуди",
в якості якої бралася не середня океанічна амплітуда, як у його попередника, а
річна амплітуда температури над океаном за умови відсутності материкових
впливів. Як з’ясувалося, для таких районів має місце співвідношення
𝐴ок (φ) = 5,4 sin φ,
(4.5)
де
𝐴ок (φ) – "суто океанічна амплітуда", °C; φ – географічна широта, град.
Хромов запропонував інший спосіб побудови індексу континентальності,
згідно з яким замість співвідношення різниці амплітуд (𝐴р − 𝐴ок (φ)) до sin φ, як
у Горчинського, було використане співвідношення цієї різниці до фактичної
амплітуди 𝐴р . Вважаючи неможливою стовідсоткову континентальність на
Земній кулі в принципі, Хромов опустив з конструкції (4.3) Горчинського і сам
коефіцієнт 𝐶. Після цього формула набула остаточного вигляду
𝐾Хр =

𝐴р −5,4 sin φ
𝐴р

⋅ 100 %,

(4.6)

де
𝐾Хр – індекс континентальності клімату Хромова, відсотків; 𝐴р –
амплітуда річного ходу температури у даному пункті, °C; φ – географічна
широта, град.
За формулою (4.6) було побудовано карту континентальності клімату для
усієї Земної кулі (рис. 4.2). Згідно із нею, значення 𝐾Хр коливаються від 10 % і
менше у внутрішніх частинах усіх океанів Південної півкулі до понад 90 % над
Центральною і Північно-Східною Азією та невеликими областями Австралії,
Північної Африки і Південної Америки. В глибині Євразії, поблизу Верхоянська
досягається максимально можливе на Землі значення індексу – 92 %.

Рис. 4.2. Географічний розподіл індексу континентальності клімату. За С.П. Хромовим.

Як бачимо, Хромов відмовився від поширеного способу нормування
амплітуди температури географічною широтою, а використав для цього у якості
дільника саму амплітуду. Інтуїтивно зрозумілою і дуже зручною в користуванні
виявилася відсоткова форма індексу. І, як уже зазначалося, при конструюванні
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свого показника автор виходив з того, що на нашій планеті нема жодної точки,
вільної від океанічних впливів. Тож показник 𝐾Хр не досягає 100 % навіть в
найбільш віддалених від океану районах Євразії. Усією сукупністю цих переваг
і пояснюється загальний успіх запропонованої конструкції. Карту розподілу
індексу Хромова на території України представлено на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Індекс континентальності клімату С.П. Хромова.
За В.І. Затулою та Н.І. Затулою (2015).

В дослідженнях континентальності клімату використовуються і показники,
що базуються на врахуванні особливостей річного ходу температури повітря,
який в материкових та океанічних умовах суттєво відрізняється. Так, в роботі
(Prohaska, 1976) в якості критерію морського клімату у позатропічних широтах
Південної Америки розглядалася додатна різниця середніх температур травня і
вересня, тоді як від’ємна різниця була критерієм континентального клімату.
Для встановлення просторових відмінностей океанічних впливів
використовуються і температурні показники інших місяців або навіть цілих
сезонів. Так, в роботі (Затула і Затула, 2016) розглядалися особливості термічних
впливів океану на клімат України, які оцінювалися на підставі показника
термічної океанічності Х. Хенсе (1929):
07
𝐾Х = ∑10
(4.7)
𝑖=08 𝑡𝑖 − ∑𝑖=05 𝑡𝑖 ,
10
07
∑𝑖=08 𝑡𝑖 i ∑𝑖=05 𝑡𝑖 – суми середніх температур повітря за серпень – жовтень
де
і травень – липень відповідно.
До показників іншого типу належить також індекс океанічності Р. Кернера:
𝑡 −𝑡
𝐾К = 10 04 ∙ 100,
(4.8)
𝐴Р

де
𝐾К – індекс океанічності Кернера; 𝑡10 і 𝑡04 – середня температура повітря у
жовтні і квітні, відповідно; 𝐴Р – річна амплітуда температури. Малі або від’ємні
значення індексу Кернера вказують на континентальний клімат, а великі додатні
значення – визначають океанічність.
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Відомі показники континентальності клімату, які поєднують обидва
підходи: річну амплітуду температури та середню різницю температур осені та
весни. Таким є, зокрема, індекс Йохансона-Рінгліба (Ciaranek, 2014):
𝐴р
𝐾J-R = 0,6 (1,6
− 14) − 𝐷 + 36,
(4.9)
sin φ

де 𝐾J-R – індекс континентальності клімату Йохансона-Рінгліба; 𝐴р – річна
05
∑11
𝑖=09 𝑡𝑖 −∑𝑖=03 𝑡𝑖

амплітуда температури, °C; φ – географічна широта, град.; 𝐷 =
–
3
різниця середніх осінніх та весняних температур повітря, °C. Зауважимо, що
вираз в круглих дужках у цій формулі є не чим іншим, як індексом
континентальності клімату О.В. Йохансона (1926).
Уважається, що значенням індексу від 0 до 40 відповідає морський, від 40
до 70 – континентальний, від 70 до 100 – різко континентальний клімат.
Зміст роботи
Завдання 1. Проаналізувати географічний розподіл річної амплітуди
температури повітря в Україні.
Методичні рекомендації.
Річна амплітуда температури повітря формується під впливом адвекції
повітряних мас з океану і залежить від географічної широти, близькості океану,
характеру рельєфу тощо (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Річна амплітуда температури повітря в Україні, °C.
За В.І. Затулою (2018).

Сукупний вплив елементів географічного положення на річну амплітуду
температури повітря в Україні можна представити за допомогою моделі
множинної регресії:
𝐴р = 0,3529λ + 0,6823φ − 0,0032ℎ − 19,17,
(4.10)
де
𝐴р – річна амплітуда температури повітря у даному пункті, °C; λ і φ –
географічна довгота і широта метеорологічної станції відповідно, град.; ℎ –
висота над рівнем моря, м.
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Завдання 2. Обчислити та проаналізувати середнє арифметичне і середнє
квадратичне відхилення різниць температур серпня і червня (𝑡08 − 𝑡06 ), вересня
і травня (𝑡09 − 𝑡05 ), жовтня і квітня (𝑡10 − 𝑡04 ), листопада і березня (𝑡11 − 𝑡03 ), а
також грудня і лютого (𝑡12 − 𝑡02 ) по вибірці метеорологічних станцій України
(дод. Б). Результати обчислень представити у вигляді таблиці:
Статистична характеристика
Середнє арифметичне
Максимальне значення
Мінімальне значення
Розмах значень
Середнє квадратичне відхилення

𝑡08 − 𝑡06

𝑡09 − 𝑡05

𝑡10 − 𝑡04

𝑡11 − 𝑡03

𝑡12 − 𝑡02

Методичні рекомендації.
Ще один спосіб кількісної оцінки ступеня океанічності клімату
відштовхується від того, що швидкість нагрівання та охолодження повітря над
різними типами діяльної поверхні відчутно відрізняється. Відомо, що через
високу питому теплоємність води водна поверхня навесні повільніше
прогрівається, а восени повільніше охолоджується, ніж суходіл. Це породжує
певну асиметричність річного ходу температури повітря відносно найтеплішого
місяця року, яким в Північній півкулі є липень.
Завдання 3. Проаналізувати географічний розподіл в Україні параметра
𝑡09 − 𝑡05 (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Різниця середніх температур повітря вересня і травня, °C.
За В.І. Затулою (2018).

Завдання 4. Проаналізувати просторовий розподіл в Україні індексу
термічної океанічності клімату В.І. Затули (2018):
𝑡 −𝑡
𝐾ок = 09 05 · 100,
(4.11)
𝐴р
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де
𝐴р – річна амплітуда температури; 𝑡09 і 𝑡05 – середня температура повітря
у вересні і травні, відповідно.
Порівняти його з географічним розподілом індексу континентальності
клімату С.П. Хромова (див. рис. 4.3).
Методичні рекомендації.
Просторовий розподіл індексу 𝐾ок на території України показано на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Індекс термічної океанічності клімату України, %. За В.І. Затулою (2018).

Завдання 5. Проаналізувати результати моделювання просторового
розподілу різниці температури 𝑡09 − 𝑡05 та індексу термічної океанічності
клімату 𝐾ок в Україні (табл. 4.1) за допомогою двофакторної моделі множинної
регресії виду 𝑦 = 𝑎λ λ + 𝑎φ φ + 𝑎0 (чинник висоти над рівнем моря виявився
статистично незначущим).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольні запитання і завдання.
Що таке континентальність клімату?
Чим зумовлені основні відмінності між кліматами материків та океанів?
Охарактеризуйте основні підходи до оцінки термічної континентальності клімату.
Опишіть розподіл січневих ізаномал на карті світу. Як змінюється їх характер у липні?
Які індекси термічної континентальності та океанічності клімату Вам відомі? Про що може
свідчити велика їх кількість?
Які відмінності термічного режиму над материками та океанами вони демонструють?
Від яких чинників залежить континентальність клімату в Україні?
Чи дозволяють моделі множинної регресії оцінити внесок окремих чинників в загальну
дисперсію метеорологічної величини?
Які статистичні величини окрім коефіцієнта детермінації використовуються для оцінки
якості моделювання метеорологічних величин?
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Таблиця 4.1.
Деякі параметри двофакторних моделей множинної регресії різниці температури 𝑡09 − 𝑡05 та
індексу термічної океанічності 𝐾ок клімату України. За В.І. Затулою (2018).

Параметри моделей
Коефіцієнт 𝑎λ
Коефіцієнт 𝑎φ
Вільний член рівняння регресії 𝑎0
Коефіцієнт детермінації
𝐹 -статистика
Рівень значущості
Середня абсолютна похибка рівняння регресії
Внесок в загальну дисперсію (%):
географічної довготи
географічної широти

Модель множинної регресії
різниця
індекс
температури
океанічності
𝑡09 − 𝑡05
клімату 𝐾ок
-0,0807
-0,3006
-0,5815
-2,4866
30,48
129,31
0,799
0,764
366,0
297,3
0,01
0,01
0,40
1,81
24,1
75,9

21,7
78,3

Практична робота № 5.
Залежність метеорологічних величин від висоти місцевості
Мета: Закріпити знання про вплив рельєфу, насамперед його абсолютної висоти, на
деякі показники клімату. Навчитися визначати та/або інтерпретувати вертикальні градієнти
метеорологічних величин, у т. ч. і тих, що отримані з допомогою методу гармонічного аналізу.
Розвивати навички графічного представлення кліматичної інформації.

Короткі теоретичні відомості.
Як відомо, просторовий розподіл усіх метеорологічних величин в умовах
сильно розчленованої місцевості різко порушується. На нього впливають
абсолютна і відносна висота місцевості, форми рельєфу, крутизна та експозиція
схилів, вид підстильної поверхні. Вплив великих гірських хребтів і масивів
позначається навіть на загальному характері циркуляційних процесів.
Дуже сильний вплив на метеорологічний режим виявляє висота місцевості.
Зокрема, за численними спостереженнями в різних гірських країнах було
встановлено, що середня температура повітря в горах знижується приблизно на
0,5°С на кожні 100 м висоти. Такий вертикальний градієнт температури повітря
використовується для приведення температури до рівня моря на картах світу.
Разом з тим, залежно від сезону року і форми рельєфу фактичні вертикальні
градієнти температури можуть значно відрізнятися від цієї середньої величини.
На вологих навітряних схилах гір вертикальні градієнти температури не
перевищують 0,6°С/100 м, а от на сухих підвітряних схилах вони часто
наближаються до 1°С/100 м. Такі великі вертикальні градієнти температури
властиві літнім місяцям, а от взимку в горах часто встановлюється інверсійний
розподіл температури. Винятково потужними зимовими інверсіями температури
славляться північні райони Східного Сибіру.
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Дуже сильно рельєф впливає на географічний розподіл опадів, причому це
стосується не тільки кількості опадів, але і їх тривалості та інтенсивності. За
даними О.А. Дроздова і Л.П. Кузнецової в умовах навіть горбкуватого рельєфу
на кожні 100 м висоти кількість опадів збільшується на 10-15 %. Однак у горах
збільшення опадів з висотою спостерігається лише до певної межі, вище якої
через зниження температури і загального вмісту водяної пари кількість
атмосферних опадів починає зменшуватися. Висота цієї межі залежить від
географічного положення, пори року, положення рівня конденсації та характеру
атмосферної циркуляції. Наприклад, в Баварських Альпах взимку вона
знаходиться на висоті 600-1000 м, а влітку – вище. В навчальній літературі
можна знайти і численні приклади ефектів навітряності та підвітряності схилів
гір і височин щодо кількості атмосферних опадів.
Один із найпростіших способів визначення кількісних характеристик зміни
метеорологічних величин із висотою ґрунтується на побудові графіків, причому
на осі абсцис відкладають висоту місцевості, а на осі ординат – значення
метеорологічної величини на відповідній висоті. На перетині цих двох величин
наносять точку. Після того, як будуть нанесені усі значення величини, за
сукупністю точок проводять лінію регресії, яка має якомога точніше відображати
загальний характер їх розташування на координатній площині (див. практичну
роботу № 3). Побудована лінія характеризує середню зміну величини при
зростанні висоти. За допомогою цієї лінії і визначаються вертикальні градієнти
метеорологічних величин.
Зміст роботи
Завдання 1. Визначити вертикальні градієнти середньої місячної
температури повітря у січні і липні: а) в Українських Карпатах і Передкарпатті;
б) в Українських Карпатах і Закарпатті; в) в Кримських горах і на Південному
березі Криму; г) в Кримських горах і в степовому Криму.
Методичні рекомендації.
Завдання виконується за даними додатків А і Б. Порядок виконання
завдання:
1. Дуже відповідально слід поставитися до вибору станцій. Їх розташування
має точно відповідати умовам завдання. Зазвичай підрозумівається, що
дослідник шукатиме вертикальний градієнт за допомогою лінії регресії,
побудованої за даними максимальної кількості метеорологічних станцій і постів.
При цьому шукана залежність не обов’язково буде лінійною. Тоді він має
оцінити середнє значення вертикального градієнта принаймні для двох
діапазонів висот, наприклад для відміток висот до 500 м і понад 500 м. Нас
передусім цікавлять градієнти величин у власне гірській місцевості, тобто на
висотах понад 500 м. У деяких випадках вертикальні градієнти доведеться
обчислювати за парами станцій, одна з яких розташована біля підніжжя гір, а
інша – на відповідному макросхилі. У цьому випадку дослідження значно
спрощується, оскільки зміна метеорологічної величини з висотою буде строго
лінійною і вертикальний градієнт буде єдиним для усього діапазону висот.
2. З додатків А і Б виписати висоту потрібних метеорологічних станцій і
значення відповідних метеорологічних величин.
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3. На міліметровому папері в довільному масштабі побудувати графіки,
використавши різні позначення точок для різних напрямків вертикального
профілю (див. завдання). Доцільно поєднати на одному рисунку графіки для
випадків а) і б), а на другому – для випадків в) і г). Тоді для січня буде будуватися
два рисунки і для липня – теж два.
4. Провести обчислення середніх вертикальних градієнтів температури
повітря для інтервалу висот 500-1000 м. Результати обчислень представити у
вигляді таблиці:
Середній вертикальний градієнт температури повітря (°C/100 м) для профілю
а
б
в
г

Місяць
січень
липень

5. Порівняти одержані значення градієнтів у розрізі різних місяців, різних
гір та різних схилів тих самих гір. Сформулювати висновки.
Завдання 2. Для тих самих вертикальних профілів визначити вертикальні
градієнти річних сум опадів.
Методичні рекомендації.
Скористатися даними додатків А і В. При виконанні завдання орієнтуватися
на рекомендації до завдання 1.
Завдання 3. Проаналізуйте, як змінюється з висотою річний хід деяких
метеорологічних величин в Українських Карпатах (рис. 5.1).
7,4

фаза 1-ї гармоніки, міс.
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Рис. 5.1. Запізнювання фази першої гармоніки з висотою в Українських Карпатах.
За V.I. Zatula (2018).

Методичні рекомендації.
Представлений вище рисунок отримано з використанням методу
гармонічного аналізу. Згідно із ним, зміну будь-якої метеорологічної величини
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протягом року можна представити у вигляді скінченої суми періодичних
функцій – гармонік. Якщо певна величина характеризується простим річним
ходом (з одним максимумом і одним мінімумом), то його можна достатньо точно
апроксимувати однією гармонікою з періодом тривалістю 1 рік. Фаза першої (у
даному випадку річної) гармоніки метеорологічної величини на рис. 5.1
відображає час настання максимуму в річному ході цієї величини. Мінімум
величини для цієї гармоніки буде зміщений відносно максимуму точно на
півроку.
Отже, на рисунку показано, як змінюється, а точніше запізнюється, час
настання максимуму і мінімуму в річному ході метеорологічної величини з
висотою. В статті можна знайти й іншу цікаву інформацію про особливості
річного ходу метеорологічних величин у різних частинах Українських Карпатах.
Виявлені таким чином кліматичні ефекти мають велике значення для вивчення
закономірностей розвитку природи в цих горах.
Контрольні запитання і завдання.
1. Під впливом яких чинників порушується розподіл температури повітря в горах?
2. Які чинники є визначальними для зміни кількості атмосферних опадів на височинах і в
горах?
3. Що таке плювіометричний градієнт? Як він визначається?
4. Які значення вертикальних градієнтів температури та атмосферних опадів у горах України?
5. Яким чином виявляють себе ефекти навітряності чи підвітряності схилів в горах України?
6. Для чого визначають значення вертикальних градієнтів у горах?
7. З якою метою використовується гармонічний аналіз?
8. Що таке гармоніка? Який період у річної гармоніки?
9. Про що говорить різний нахил ліній регресії на рис. 5.1?

Практична робота № 6.
Дослідження динаміки тропічних циклонів
у різних частинах Світового океану
Мета: Ознайомитися з умовами утворення тропічних циклонів. Закріпити знання про динаміку
і частоту утворення тропічних циклонів в різних частинах Світового океану. Отримати повніші
уявлення про особливості переміщення і руйнівні наслідки тропічних циклонів.

Короткі теоретичні відомості.
Тропічні циклони є важливим елементом циркуляції атмосфери в тропічних
широтах. Розвиток їх із початково слабкої депресії вимагає поєднання низки
чинників, серед яких ключову роль відіграють значна нестійкість та високий
вологовміст атмосфери. Такі умови можуть виникати над добре прогрітими (не
менше 26°С) частинами океанів, переважно в зоні 10-20° широти, в районах,
максимально віддалених від внутрішньотропічної зони конвергенції. Загальна
нестійкість атмосфери тут дуже посилюється при вторгненнях холодного повітря
на висотах.
Порівняно із позатропічними циклонами ці баричні утворення вирізняються
меншими розмірами (декілька сотень кілометрів в діаметрі) та великими, аж до
штормових, швидкостями вітру. Останні зумовлені великими горизонтальними
градієнтами тиску. Найбільші швидкості вітру досягаються там, де напрямок
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обертального руху в системі тропічного вихору збігається з напрямком його
переміщення. Переміщення тропічних циклонів значною мірою визначається
відцентровою силою.
Залежно від інтенсивності тропічні циклони поділяються на такі категорії:
1) тропічне збурення – утворення найменшої інтенсивності (швидкість
вітру до 15 м·с-1), яке на синоптичних картах спеціально не виділяється;
2) тропічна депресія – область зниженого тиску зі швидкістю вітру 16-20
м·с-1, яке на картах позначається літерами TD (tropical depression);
3) тропічний шторм (швидкість вітру 21-32 м·с-1), яке позначається
літерами TS (tropical storm);
4) ураган (швидкість вітру перевищує 32 м·с-1), яке позначається літерою H
(hurricane).
Подібно до циклонів позатропічних широт вони проходять чотири стадії
розвитку: 1) стадія формування; 2) стадія молодого циклону; 3) стадія зрілості;
4) стадія загасання.
Зародившись у штилевій зоні тропічних широт над океанами, тропічні
циклони переміщуються уздовж ведучого потоку на захід із складовою у бік
вищих широт із швидкістю близько 10-15 км·год-1. В Північній півкулі, де
меридіональність повітряних потоків виражена краще, вони, досягнувши 25-30°
широти, прискорюються і змінюють напрямок руху на північно-східний,
набуваючи на широті 32-35° властивості позатропічних циклонів. В Південній
півкулі тропічні циклони заходять на південь не далі 30° широти.
Система циркуляції в тропічних циклонах не відрізняється від циркуляції в
циклонах позатропічних широт: в Північній півкулі вона здійснюється проти
годинникової стрілки, а в Південній півкулі – за годинниковою стрілкою.
Найбільш спокійною частиною циклону виявляється його центр («око бурі»).
Траєкторія тропічних циклонів нагадує параболу, вершина якої спрямована
на захід. Особливо часто початкова траєкторія руху цих циклонів змінюється при
підході їх до материка (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Траєкторії тропічних циклонів.
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Супутникові спостереження дозволити встановити, що пересічно за рік
утворюється близько 120 тропічних циклонів при значних коливаннях їх
кількості від року до року. Повторюваність тропічних циклонів в Північній
півкулі приблизно втричі більша, ніж в Південній півкулі.
Середня тривалість життя тропічних циклонів становить 6 діб. Цей час
обчислюється від зародження баричного утворення до його виходу на суходіл
або переходу в зону середніх широт. Однак відомі випадки, коли існування
тропічних циклонів підтримувалося значно довше, аж до одного місяця.
Тропічні циклони часто викликають великі руйнівні наслідки. Так, під час
урагану «Катріна» у 2005 р. в США загинуло 1836 людей, а економічні збитки
сягнули 125 млрд. дол. Найнебезпечнішою в Північній півкулі виявляється права
(за напрямком руху) частина циклону.
Зміст роботи
Завдання 1. Проаналізуйте та
поясніть особливості річного ходу
повторюваності виникнення тропічних
циклонів у різних частинах Світового
океану (рис. 6.2).
Методичні рекомендації.
Основну увагу акцентуйте на часі
досягнення
максимальної
повторюваності тропічних утворень в
Північній
і
Південній
півкулях.
Порівняйте її з часом досягнення
максимальної температури поверхні
океану.
Завдання 2.
Побудувати
та
проаналізувати графіки динаміки числа
тропічних циклонів у різних частинах
Світового океану в 1970-1999 рр.
(табл. 6.1).
Методичні рекомендації.
При аналізі графіків особливу увагу
зверніть на те, наскільки узгоджено
Рис. 6.2. Річний хід повторюваності
виникнення циклонів у різних районах
змінюється кількість тропічних циклонів
тропічної зони. За Греєм.
над різними частинами Океану.
1 – північна частина тропічної зони Тихого
океану; 2 – північна частина тропічної зони
Атлантики; 3 – південно-західна частина
тропічної зони Тихого океану; 4 –
Аравійське море; 5 – Бенгальська затока.
𝑛 – середнє місячне число циклонів.

Контрольні запитання і завдання.
1. Перелічіть найважливіші риси циркуляції
атмосфери в тропічних широтах.
2. Що таке тропічний циклон? Чим він
відрізняється від циклону позатропічних
широт?
3. Які назви закріпилися за тропічними циклонами в різних регіонах світу?
4. Що Ви знаєте про систему найменування тропічних циклонів?
5. Які категорії тропічних циклонів виділяють за їх інтенсивністю?
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6. В якій частині Світового океану в тропічних широтах тропічні циклони не
спостерігаються?
7. У чому полягає подібність і відмінність траєкторій тропічних циклонів у Північній і
Південній півкулях?
8. В які сезони року повторюваність тропічних циклонів найбільша? Чому?
9. Наскільки синхронно змінюється число тропічних циклонів в різних частинах Світового
океану?
10. Чим небезпечний тропічний циклон?
11. Підготуйте коротку доповідь про руйнівні наслідки одного з останніх великих тропічних
циклонів.
Таблиця 6.1
Динаміка числа тропічних циклонів у 1970-1999 рр. *

* Гончарова Л.Д., Серга Е.М., Школьний Є.П. Клімат і загальна циркуляція атмосфери.
Київ: КНТ, 2005. С. 147.
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Практична робота №7.
Загальна циркуляція атмосфери і океану та їх вплив на клімат
Короткі теоретичні відомості.
Загальна циркуляція атмосфери визначається системою великомасштабних
повітряних течій, унаслідок яких здійснюється обмін великими масами повітря
у горизонтальному і вертикальному напрямках. Ці повітряні течії зумовлені
перш за все різницею температур між екватором і полюсами, материками та
океанами, а також обертанням Землі навколо своєї осі.
Основні риси циркуляції атмосфери на нашій планеті визначаються
наявністю трьох циркуляційних областей у кожній півкулі. Схематично їх можна
представити у вигляді замкнених кілець, які утворюють крупномасшабні
повітряні течії поблизу земної поверхні і на висотах.
Перше кільце охоплює тропічні широти. Його утворюють висхідні потоки
теплого легкого повітря над екватором, які у верхній тропосфері переносяться до
тропіків й опускаються на широтах біля 30°. Звідси, з областей субтропічних
баричних максимумів, повітря повертається до екватора, де розташована
розмита екваторіальна депресія.
Друге кільце формується у помірних широтах і виражене гірше. Поблизу
земної поверхні тут переважають західні вітри, які дмуть з областей
субтропічних баричних максимумів. При цьому у верхній тропосфері повітря з
мінімумів помірних широт розтікається у бік тропічних і полярних широт.
У полярних кільцях відбувається опускання повітря під впливом сильного
його охолодження над вкритими снігом і кригою полярними регіонами. В нижніх
шарах холодне повітря поступово розтікається в бік помірних широт. У верхніх
шарах тропосфери формуються горизонтальні компенсаційні течії.
Дана схема не відображає ряд важливих закономірностей. Так, у ній зовсім
не враховано вплив неоднорідностей земної поверхні. Разом з тим відомо,
наскільки важливу роль у переміщенні повітря відіграють суттєві відмінності у
нагріванні материків і Світового океану. Фактична циркуляція ще більше
ускладнюється циклонічною та антициклонічною діяльністю, хоча обмін
повітряними масами між екватором і полюсами здійснюється, головним чином,
горизонтальними переміщеннями. Вертикальні вітки кілець проявляються
нечітко і не є стійкими утвореннями, особливо у позатропічних широтах.
У загальній циркуляції атмосфери добре простежується зональність у
розподілі вітрів: у низьких широтах переважає східне тропічне перенесення
повітря, у середніх – західне, у високих – полярна циркуляція з переважно
північно-східними вітрами у Північній півкулі і південно-східними – у
Південній.
В східному тропічному перенесенні ключову роль відіграють пасати –
постійні вітри помірної сили (пересічно 5-8 м·с-1), які дмуть із субтропічних
антициклонів в бік екваторіальної депресії. Оскільки міжширотні градієнти
температури у жаркому поясі невеликі, то й атмосферна циркуляція не така
інтенсивна, як у помірних широтах. У Північній півкулі пасати дмуть з

30

північного сходу на південний захід, а в Південній – з південного сходу на
північний захід. Смуга пасатів у тропічному поясі несуцільна: цих вітрів немає
над південною частиною Північної Америки і над північною Австралією.
Важливою рисою цих вітрів є пасатна інверсія, вертикальне положення якої
щодо рівня конденсації відіграє надзвичайно важливе значення в розподілі
атмосферних опадів в тропічній зоні.
Зона західних вітрів у середніх широтах охоплює усю тропосферу.
Швидкість вітру змінюється в широких межах, пересічно досягаючи 5-10 м·с-1.
У полярних поясах обох півкуль до висоти 2-3 км переважають вітри
східних румбів з малими швидкостями, що пояснюється відсутністю тут
постійного антициклона. Відтікаючи у приполярні широти, арктичне та
антарктичне повітря нагрівається й віддаляється від стану насичення, а тому
опадів, як правило, не дає. На вищих рівнях у цих широтах панують західні вітри.
Західно-східне перенесення повітря у помірних широтах часто порушується
перенесенням повітря в системах атмосферних вихорів. Частому зародженню
циклонів сприяють тут значні контрасти температур повітря, які створюють
сприятливі умови для інтенсивної адвекції тепла і холоду. Особливо часто вони
утворюються на півночі Атлантики і Тихого океану. Взимку, коли контрасти
температур між океаном і материками зростають, посилюється і циклонічна
діяльність. Зокрема, в Україні в зимовий період часу значні зміни в характері
погоди приносять циклони, які виникають над акваторією Середземного моря.
Циклони помірних широт – це грандіозні порівняно невисокі атмосферні
вихори розміром до декількох тисяч кілометрів та зі зниженим тиском у центрі.
Їм властиві сильні вітри, які дмуть по спіралі від периферії до центру. Водночас,
унаслідок загального піднімання теплих вологих мас повітря угору, навколо
центра циклона нагромаджуються хмари високої щільності, які часто дають
інтенсивні опади.
Коли атмосферний тиск зростає, це може зумовити виникнення
антициклонів – баричних максимумів в однорідній повітряній масі. Повітря в
них опускається із середньою швидкістю в декілька десятків або сотень метрів
за добу та ущільнюється при цьому. Адіабатичне нагрівання в низхідних течіях
повітря є основною причиною ясної і сухої погоди, яка встановлюється в
антициклонах. Температура влітку висока, а взимку дуже морозна. У центрі
антициклона стоїть штиль, а на периферії дмуть слабкі вітри.
Істотну роль у загальній циркуляції атмосфери відіграють мусони (тропічні
і позатропічні) – стійкі сезонні повітряні течії з різкою зміною панівного
напрямку вітру від зими до літа і навпаки.
Виникненню тропічних мусонів сприяють сезонні зміщення екваторіальної
депресії і субтропічних антициклонів – на північ влітку Північної півкулі і на
південь влітку Південної півкулі. В результаті зимові мусони збігаються за
напрямком з пасатами і посилюють їх, а літні мусони є протилежними до них.
Наприклад, взимку над північною частиною Індійського океану і прилеглими
частинами суходолу дмуть північно-східні вітри, а влітку розвивається південнозахідний мусон, який в цю пору року цілком порушує пасатну циркуляцію.
Значний вплив на кліматичний режим зазначеного регіону має не тільки
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надходження сухого континентального чи вологого океанічного повітря з
мусонами, але й складний рельєф Південної і Східної Азії. Цим пояснюються
його великі регіональні відмінності.
Позатропічні мусони зумовлені розвитком над материками сезонних
центрів дії атмосфери – областей зниженого тиску влітку та областей
підвищеного тиску – взимку. Найбільш відомими з них є східноазіатські мусони
(Далекий Схід, північний схід Китаю та Японії). Улітку, коли краще нагрітий
суходіл, з океану дме вологий вітер – літній мусон, який приносить рясні опади.
Узимку ж, навпаки, відбувається перенесення повітря з холодного суходолу на
теплий океан у вигляді сухого й холодного зимового мусону. Загалом, стійкість
позатропічних мусонів менша, ніж тропічних.
Виділяють ще екваторіальні мусони. Вони утворюються у зв'язку з
періодичним сезонним переходом тропічних пасатів через екватор з однієї
півкулі у другу. Цей перехід зумовлюється міграцією термічного екватора вслід
за зміною зенітального положення Сонця. При переході через екватор повітряні
течії відхиляються під впливом сили Коріоліса в іншій півкулі не на захід, а на
схід. Так виникають між східними пасатними течіями окремі вузькі приземні
західні потоки повітря, які рухаються безпосередньо уздовж екватора.
Важливою складовою циркуляції повітря в тропічних широтах є тропічні
циклони. Вони докладно розглядалися у попередній роботі.
Важливим елементом загальної циркуляції атмосфери є повітряні течії поза
приземним шаром, де значно послаблюються сили тертя. У верхніх шарах
атмосфери і нижніх шарах стратосфери дмуть винятково сильні вітри зі
швидкістю понад 30 м·с-1 у вигляді потужних вузьких струменів. Звідси і
походить їхня назва – струминні течії. Довжина їх може сягати тисячі
кілометрів.
Утворення струминних течій помірних і субтропічних широт пов’язують з
еволюцією тропосферних фронтів та певними стадіями розвитку циклонів та
антициклонів, коли досягаються найбільші контрасти температур. Екваторіальні
струминні течії формуються переважно на периферії субтропічних антициклонів
і мають східний напрямок. Особливий різновид становлять стратосферні західні
струминні течії, виявлені на широті 50-70°. Вони характеризуються сталістю і
дуже високими швидкостями. Вважають, що причиною їхнього існування є різкі
перепади температур між помірними і приполярними областями.
Струминні течії, які виникли за певними обставинами загальної циркуляції
атмосфери, активно впливають на циклони й антициклони, переміщення
повітряних мас і на вітри нижньої тропосфери.
Основними складовими загальної циркуляції океану є: 1) крупномасштабні
квазістаціонарні течії та 2) синоптичні вихори в океані.
Найважливішими елементами мезомасштабної і синоптичної мінливості в
океані є підводні вихори та кільцеподібні вихрові утворення діаметром до
200 км – ринги, які охоплюють поверхневі шари океану завтовшки до декількох
кілометрів і відіграють важливу роль у перерозподілі енергії у ньому.
Однак провідну роль в загальній циркуляції океану відіграють усе-таки
течії. Морські течії у кожному океані утворюють кільця океанічної циркуляції.
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Найбільші з них розташовані приблизно між екватором і 40-ми паралелями. У
відповідності з дією сили Коріоліса у Північній півкулі вода в кільці утворює
антициклонічні круговороти і рухається за годинниковою стрілкою, в
Південній – проти годинникової стрілки. В обох випадках кільця оточують
області субтропічних стаціонарних антициклонів і ніби "омивають" їх.
Циркуляція води в помірних і високих широтах має характер циклонічних
круговоротів.
Циркуляція поверхневих вод в цілому відображає основні системи вітрів,
які склалися у відповідному районі Світового океану. Однак не можна
пов'язувати її лише з процесами в атмосфері. Унаслідок аномалій сили тяжіння
та впливу припливних сил Місяця і Сонця, рівень Світового океану має складну
поверхню. Окремі її ділянки розташовані нижче, або вище середнього рівня.
Якщо врахувати напрям градієнтів рівня і закон Коріоліса, можна переконатися,
що основні риси системи циркуляції океанів досить добре пояснюються
розподілом аномалій середнього рівня. Це свідчить про те, що на Землі, навіть за
відсутності повітряної оболонки, рух вод океану мало б відрізнявся від
сучасного.
Важливою ланкою циркуляції води в океанах є компенсаційні протитечії,
які особливо чітко виражені в екваторіальній зоні. Так, течія Кромвелла у
Тихому океані проходить на глибинах від 100 до 400 м із заходу на схід, тобто у
напрямі, протилежному руху води в поверхневій Південно-Пасатній течії. Вона
поширюється на 15 тис. км у вигляді смуги шириною 300-400 км між 2° пн. ш і
2° пд. ш. і щосекунди переносить до 40 млн. м3 води. Течія Ломоносова в
Атлантичному океані знаходиться на глибині 50-200 м під Південною Пасатною
течією. Вона переносить до 35 млн. м3·с-1 води і простежується на відстані
5000 км.
Поверхневі протитечії відновлюють водний і сольовий баланс східних
областей океанів.
Поверхневу циркуляцію в океані доповнює крупномасштабна термохалінна
циркуляція, яка охоплює більшу частину океану і завдяки якій відбувається
перемішування вод за глибиною. Остання відбувається за рахунок архімедових
сил, які виникають у водних масах різної температури і солоності, а отже і різної
густини.
Термічна циркуляція в океані є начебто дзеркальним відображенням
термічної циркуляції в атмосфері, але спусковим гачком її є неоднорідне
охолодження поверхневих вод. У термохалінній циркуляції ключову роль
відіграють впорядковані вертикальні рухи при осолоненні чи опрісненні води. В
обох випадках щільніші води опускаються вниз, а води з меншою густиною
піднімаються вгору. Так в океані виникають різні за просторовим охопленням
види циркуляції.
Великомасштабні взаємодії океану з атмосферою описуються з допомогою
кліматичних індексів. Найбільш відомими серед них є кліматичні індекси, що
визначаються за особливостями поля тиску (напр., індекс ПівнічноАтлантичного коливання) та за температурою поверхні океану (напр., індекс
Ель-Ніньо – Ла-Ніньо). В сучасних дослідженнях океану значне місце
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відводиться його енергоактивним зонам, де взаємодія океану з атмосферою
вирізняється особливою інтенсивністю.
Крупномасштабні океанічні течії традиційно поділяють на теплі і холодні.
Вплив теплих і холодних течій на кліматичні умови прилеглих материків та
акваторій дуже відмінний. Над районами холодних течій формується стійка
вертикальна стратифікація повітря, яка стримує розвиток висхідних рухів
повітря і тому є причиною сухості місцевого клімату. В тропічних широтах з
ними пов’язане утворення прибережних пустель, які насамперед виділяються
малою кількістю опадів (напр., Західна Сахара, пустелі Атакама та Наміб). Від
інших пустель їх вирізняє підвищена вологість повітря. Водночас, вертикальна
стратифікація повітря в зоні теплих океанічних течій винятково нестійка і це є
причиною рясних атмосферних опадів.
У процесах кліматоутворення надзвичайну важливу роль відіграє взаємодія
атмосфери й океану. Уважається, що в активному теплообміні з атмосферою
задіяний верхній шар океану товщиною близько 240 м. Характер цього
теплообміну визначається різницею температури поверхні океану та
температури повітря. Відомо, що середня приземна температура повітря близька
до 15°C. Однак середня річна температура поверхні Світового океану становить
17,8°C, причому у Північній півкулі вона на 3°C вища, ніж у Південній. Найвищі
температури води у Північній півкулі спостерігаються у серпні, найменші – у
лютому; у Південній – навпаки.
Від океану атмосфера отримує близько ¾ усієї енергії, що в ній знаходиться.
На колосальну роль океану в кліматичній системі Землі вказує і той факт, що у
будь-який момент часу кількість тепла, що міститься у верхній триметровій його
товщі не поступається її кількості в усьому вертикальному стовпі атмосфери
(Врублевська та ін., 2013). Саме тому океан є головним акумулятором сонячної
енергії, яка надходить до поверхні Землі, а потім передається в атмосферу.
Завдяки великій теплоємності океани надають клімату планети значну стійкість.
У Південній півкулі океан дуже переважає над континентом, що визначає
тут більш рівномірний перебіг атмосферних процесів протягом доби і протягом
року. Порівняно невеликими є і синоптичні коливання метеорологічного
режиму. Це виявляється у більшій однорідності полів основних метеорологічних
величин та більшій залежності їх від радіаційних чинників клімату. Зокрема, тут
добре виражена зональність у розподілі температури, атмосферного тиску та
вітру. В Північній півкулі зональний розподіл метеорологічних величин значно
частіше порушується дією азональних чинників, насамперед рельєфу.
Зміст роботи
Завдання 1. Проаналізувати табл. 7.1 на предмет виникнення тривалих
періодів порушення західно-східного перенесення повітряних мас в АтлантикоЄвропейському регіоні. Пояснити, як послаблення впливу Атлантичного океану
в ці періоди позначається на характеристиках мінливості погоди.
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Таблиця 7.1
Циркуляційні епохи, виділені за панівними формами циркуляції Вангенгейма.
За А.А. Гірсом (1956) та Ю.П. Переведенцевим та ін. (2013).
Роки
Епоха

1891-1899 1900-1928 1929-1939 1940-1948 1949-1971 1972-1995
W+C
W
Е
С
Е+С
Е

1996- …
W

Методичні рекомендації.
В 30-х роках XX ст. Г.Я. Вангенгейм, виходячи з поняття елементарного
синоптичного процесу, протягом якого у певному географічному районі
зберігаються основні напрямки повітряних течій, а відтак і знак баричного поля,
виділив 26 типів макросиноптичних процесів.
У 1974 р. Гірс запропонував схему виділення періодів з різною циркуляцією
(т. зв. циркуляційних епох) залежно від панівної форми циркуляції Вангенгейма.
За даними А.А. Гірса (1956) та Ю.П. Переведенцева та ін. (2013), починаючи з
1891 рр. циркуляційні епохи неодноразово змінювали одна одну. В 1996 р. над
великими просторами Атлантико-Європейського регіону розпочалася епоха
західної форми циркуляції, яка триває і досі (див. табл. 7.1).
В синоптичній метеорології при узагальненні типів циркуляції атмосфери
використовується класифікація Вангенгейма-Гірса, в основу якої покладено три
форми циркуляції: W (західна), Е (східна) та C (меридіональна).
Для західної форми циркуляції в тропосфері помірних широт
встановлюється майже незбурене західно-східне перенесення, в загальній
системі якого швидко переміщуються хвилі малої амплітуди. Наявність у
тропосфері ультрадовгих стаціонарних хвиль великої амплітуди класифікується
формами циркуляції E і C. При східній формі циркуляції над СхідноЄвропейською рівниною, аж до Уралу розташований стаціонарний (блокуючий)
антициклон або гребінь, а над Західною Європою і Західним Сибіром – потужні
улоговини. Меридіональна форма циркуляції описується дзеркально
протилежним баричним полем: стаціонарні антициклони або гребені над
Західною Європою і Західним Сибіром та улоговина – над Східною Європою.
Для форми циркуляції E порівняно з циркуляцією C властиві потужніші баричні
утворення і сильніші порушення західної циркуляції.
Різним формам циркуляції можна покласти у відповідність різний перебіг
атмосферних процесів. Так, при формі циркуляції W від’ємні аномалії
температури і тиску спостерігаються в полярних, а додатні – в помірних і
субтропічних широтах. При формах циркуляції E і C додатні аномалії
температури і тиску зазвичай мають місце в баричних гребенях, а від’ємні – в
улоговинах (Сидоренков, Свиренко, 1983).
Завдання 2. Побудувати та проаналізувати графік динаміки кількості
елементарних синоптичних процесів в Атлантико-Європейському регіоні
протягом 1891-2017 рр. (табл. 7.2).
Методичні рекомендації.
Методика побудови графіків зміни величини у часі (динаміки) традиційна.
При аналізі графіка насамперед виділяйте періоди тривалого підвищення та
тривалого зниження метеорологічної величини. Обов’язково відмітіть
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періодичність її коливання, якщо така виявляється. Зверніть увагу також на
амплітуду мінливості розглядуваної величини протягом різних періодів.
Порівняйте ці періоди з періодами в завданні 1.
Таблиця 7.2
Річна кількість елементарних синоптичних процесів (K)
в Атлантико-Європейському регіоні за період з 1891 по 2017 рр.
За А.А. Дмитрієвим та ін. (2018).

Завдання 3. Проаналізувати річний хід та розподіл по сезонам
повторюваності блокувальних процесів в різних секторах АтлантикоЄвропейського регіону (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Повторюваність (%) блокувальних процесів в атлантичному
та континентальному регіонах Євроатлантичного сектора
Північної півкулі впродовж року та в окремі сезони.
За Ю.В. Базалеєвою та В.О. Балабух (2016).

Методичні рекомендації.
За блокувальні процеси відповідальні потужні стаціонарні антициклони або
гребені. З ними пов’язані тривалі періоди бездощів’я. Тривалою трансформацією
повітря в антициклонах пояснюється масштабні посухи та суховії
(Нажмудінова О.М., Єрмоленко Н.С., 2011; Затула В.І., Затула Н.І., 2020).
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Зокрема, саме наявністю високого (помітного у вигляді гребеня високого тиску
навіть на поверхні 100 гПа) блокуючого антициклону незвичайної інтенсивності
і тривалості існування (майже 2 місяці) та пов’язаною з ним адвекцією
тропічного повітря пояснюється аномально жарке і сухе літо 2010 р. в
центральній частині Східної Європи (Шакина Н.П. и др., 2011). Це літо
запам’яталося великими лісовими пожежами і масштабними загорянням
торф’яників, дим від яких розносився вітрами на великі відстані. Інтенсивна імла
зі специфічним запахом згару спричинила сильне забруднення атмосферного
повітря і зниження дальності видимості до 100-120, місцями навіть 50 м.
Завдання 4. Підготовити доповідь або презентацію на одну із таких тем:
1. Механізми термобаричних взаємодій у системі океан – атмосфера –
суходіл.
2. Квазістаціонарні великомасштабні течії в океані.
3. Синоптичні вихори в океані.
4. Глибинна циркуляція в океані.
5. Індикатори кліматичної мінливості.
6. Ель-Ніньо-Південне коливання – найбільш значущий сигнал у системі
океан – атмосфера.
7. Північно-Атлантичне коливання.
8. Південна Кільцева мода.
9. Тихоокеанське Декадне коливання.
10. Атлантичне Мультидекадне коливання.
Завдання 5. Проаналізувати особливості річного ходу баричних утворень,
які своїми центрами проходили через територію України (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Розподіл кількості баричних утворень, що проходили своїм центром
по території України за місяцями року. 1971-2000 рр.

За В.І. Затулою та ін. (2007)

Методичні рекомендації.
Відомо (Кобзистий П.І., 2002), що на території України циклонічний
характер циркуляції спостерігається упродовж 129-136 днів, а антициклонічний
значно довше – 229-242 днів на рік. Поясніть, як це узгоджується з більшою
часткою циклонів на рисунку.
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Завдання 6. Проаналізувати розподіл антициклонів за регіонами їх
формування та напрямками переміщення (табл. 7.3).
Таблиця 7.3
Розподіл антициклонів, що проходили своїм центром над територією України,
за регіонами їх формування та траєкторіями переміщення. 1971-2000 рр.
За В.І. Затулою та С.В. Мисником (2008)
Регіон формування
1 Північна Атлантика
2 Центральна
Атлантика
3 СкандинавськоБалтійський
4 Центральна Європа
5 Балканський
півострів
6 Середземномор’я
7 Україна
8 Кавказ та Чорне море
9 Східно-Європейська
рівнина
10 Арктичний басейн
РАЗОМ:

Всьо
го

%

У тому числі за напрямками переміщення
ПнПдПн- Міс
Пн
Сх
Зх
Сх
Зх
Зх
цеві
15
0
0
0
6
44
0
1
0
0
3 100
33
0

65
137

8,2
17,4

109

13,8

32

0

0

0

4

73

0

91
104

11,5
13,2

1
0

0
0

0
0

4
52

77
50

8
2

1
0

14
148
54
32

1,8
18,8
6,8
4,1

0
5
0
15

0
5
0
8

0
1
3
8

12
15
9
0

2
39
12
0

0
12
5
1

0
71
25
0

35
789

4,4
100,0

27
96

7
20

0
12

0
0
95 290

1
179

0
97

Завдання 7. Проаналізувати багаторічну динаміку кількості баричних
утворень, які своїм центром проходили через територію України (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Багаторічна динаміка кількості баричних утворень,
що проходили своїм центром над територією України. 1971-2000 рр.
За В.І. Затулою та ін. (2007)
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Методичні рекомендації.
Поясніть, чому автори не стали екстраполювати тренди кількості баричних
утворень на майбутнє.
Контрольні запитання та завдання.
1. Що таке загальна циркуляція атмосфери? Назвіть її основні елементи.
2. Постійні і сезонні центри дії атмосфери.
3. Чарунок Гадлея.
4. Пасати і антипасати.
5. Схема мусонної циркуляції.
6. Що таке екваторіальний мусон?
7. Чому бризова циркуляція в тропічних широтах спостерігається цілорічно?
8. У чому полягає трансформація повітряних мас?
9. Охарактеризуйте основні складові циркуляції океану.
10. Форми циркуляції та циркуляційні епохи за Вангенгеймом – Гірсом.
11. Розкажіть про крупномасштабну термохалінну циркуляцію та її особливості в тропічних і
полярних районах океану.
12. Що Ви чули про конвеєр Брокера і його роль в глобальних змінах клімату?
13. Підготуйте коротке повідомлення про ринги в океані.
14. Покажіть на карті найважливіші теплі та холодні океанічні течії.
15. Як на клімат впливають теплі і холодні океанічні течії?
16. На яку особливість циркуляції атмосфери вказує її динаміка?
17. Які кліматичні індекси, що характеризують взаємодію атмосфери й океану, Ви знаєте?
18. Що можна сказати про особливості циклонічної та антициклонічної діяльності в Україні?
19. Які небезпечні метеорологічні явища пов’язані із ситуаціями блокування в атмосфері?

Практична робота № 8.
Визначення дати сталого переходу температури
повітря через певні рівні в окремі роки
Мета: Ознайомитися із методами визначення дати сталого переходу температури повітря через
певні рівні. Розвивати навички роботи з кліматологічними веб-сайтами та з методами кліматологічного
опрацювання метеорологічної інформації.

Короткі теоретичні відомості.
При кліматологічному аналізі температури не достатньо розглядати
характерні риси її просторово-часового розподілу. Важливо відмічати також
дати початку і закінчення та тривалість періодів, коли вона досягає певних
значень, оскільки вони відіграють важливу роль в природі і, насамперед, в житті
рослин.
Дату сталого переходу температури повітря через певні рівні (0°C, 5°C, 10°C
і т. д.) в окремі роки можна визначити за середньою добовою, або ж за середньою
декадною чи середньою місячною температурою. Існує велика кількість методів,
як це можна зробити. Розглянемо деякі із них.
Дату переходу за середньою добовою температуро ю
визначають за методом А.В. Федорова. Датою сталого переходу температури
повітря навесні вважається перший день періоду, сума додатних відхилень якого
(+Δ𝑡) перевищує суму від'ємних відхилень (-Δ𝑡) будь-якого із наступних
періодів з від'ємними відхиленнями.
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Приклад 1. Визначити дату переходу температури повітря через 5°C за
методом А.В. Федорова (табл. 8.1).
Таблиця 8.1.
Приклад аналізу середніх добових температур повітря

Дата

до 1.04
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
з 8.04

Середня добова
температура
повітря,
𝑡, °C
усі нижче 5°C
5,9
6,6
4,5
2,1
4,0
5,7
4,4
усі вище 5°C

Відхилення
середньої добової
температури від
5°C
Δ𝑡, °C
усі від'ємні
+0,9
+1,6
–0,5
–2,9
–1,0
+0,7
–0,6
усі додатні

Сума додатних (від'ємних)
відхилень середніх добових
температур повітря від заданого
рівня
ΣΔt, °C
не визначається
Σ+Δt = +2,5
Σ–Δt = –4,4
Σ+Δt = +0,7
Σ–Δt = –0,6
не визначається

Відповідь: датою переходу температури через 5°C є 6 квітня.
Датою сталого переходу температури через 15°C, 10°C і т. д. восени
вважається перший день періоду, сума від'ємних відхилень якого перевищує
суму додатних відхилень будь-якого із наступних періодів з додатними
відхиленнями.
З а с е р е д н ь о ю д е к а д н о ю т е м п е р а т у р о ю можна визначити дату
сталого переходу температури повітря графічно або за формулою. Для цього
потрібно розглянути середні температури сусідніх декад, одна з яких нижча за
даний рівень, а друга – вища за нього. Якщо в окремі роки періоди потепління й
похолодання чергуються, то декади вибирають методом відхилення. Наприклад,
при визначенні дати сталого переходу температури навесні необхідно, щоб
додатне відхилення розглядуваної середньої декадної температури було більшим
за будь-яке наступне від'ємне відхилення.
Середні температури повітря за відібрані у такий спосіб декади наносяться
на графіки. При цьому по осі абсцис відкладаються дати (у масштабі 1 мм –
1 день, або крупнішому), а по осі ординат – середні декадні температури (1 мм –
1°C, або крупнішому). Ці температури слід відкласти на середині декади (5, 15,
25 число місяця). Нанесені точки з'єднати прямою лінією і за графіком визначити
дату сталого переходу температури (рис. 8.1).
Датою переходу температури повітря через 5°C на рис. 8.1. є 8 квітня.
За формулою дату обчислюють
𝑡−𝑡н
𝐷=
𝑑 + 5,
для весни:
(8.1)
𝑡 −𝑡
в

н

𝑡в −𝑡

𝐷=
𝑑 + 5,
для осені:
(8.2)
𝑡в −𝑡н
де 𝐷 – дата сталого переходу температури (кількість днів від першого дня
періоду, який розглядається); 𝑡 – температура, дату переходу через яку потрібно
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визначити; 𝑡н і 𝑡в – середні декадні температури, що нижчі і вищі за 𝑡, відповідно;
𝑑 – кількість днів першої декади.
Приклад 2. Визначити дату переходу
температури повітря через 5°C для таких
середніх температур повітря: III декада
березня – 1,0°C, I декада квітня – 5,4°C.
5−1,0
4⋅11
Розв'язок: 𝐷 =
⋅ 11 + 5 =
+
5=

Рис. 8.1. Графік для визначення дати
переходу температури через 5°C
навесні за середніми декадними
температурами повітря.
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4,4

5,4−1,0

4,4

+ 5 = 10 + 5 = 15 (на 15-й день після

20 березня).
Відповідь: дата переходу температури
повітря через 5°C – 4 квітня.
Визначення д а т и п е р е х о д у з а
середньою
місячною
т е м п е р а т у р о ю здійснюється аналогічно.
Зокрема, при обчисленнях використовують
формули
𝑡−𝑡н
𝐷=
𝑑 + 15,
для весни:
(8.3)
𝑡 −𝑡
в

н

𝑡в −𝑡

𝐷=
𝑑 + 15,
для осені:
(8.4)
𝑡в −𝑡н
де 𝑡н і 𝑡в – середні місячні температури
повітря, нижчі і вищі за відповідний рівень; 𝑑 – кількість днів першого місяця.
Зміст роботи
Завдання 1. За даними одного із кліматичних веб-сайтів (напр.,
http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php) підготовити таблицю середніх добових,
середніх декадних та середніх місячних температур повітря на одній із
метеорологічних станцій України за останній рік.
Варіанти завдання:
№ вар.
1
2
3
4
5
6
7

Метеостанція
№ вар. Метеостанція № вар. Метеостанція
Вінниця
8 Кривий Ріг
15 Сімферополь
Генічеськ
9 Кропивницький
16 Ужгород
Дніпро
10 Львів
17 Харків
Запоріжжя
11 Маріуполь
18 Херсон
Івано-Франківськ
12 Одеса
19 Чернігів
Ізмаїл
13 Полтава
20 Чернівці
Конотоп
14 Рівне
21 Ялта

Методичні рекомендації.
Зразок оформлення таблиці наведено в табл. 8.2.
Завдання 2. За побудованою в завданні 1 таблицею визначити дати сталого
переходу температури повітря через 0°C, 5°C, 10°C та 15°C навесні й восени.
Методичні рекомендації.
Порядок виконання завдання наведено вище. Розрахункові методи
обчислення дат переходу температури застосувати окремо для середніх декадних
та середніх місячних температур. В побудованій у завданні 1 таблиці виділити
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(напр., особливим фоном) клітинки з датами переходу температури повітря через
певні рівні за методом А.В. Федорова.
Результати усіх обчислень представити у вигляді таблиці:

Метод визначення

Дати переходу температури
через певні рівні у бік
підвищення
0°C
5°C
10°C 15°C

Дати переходу температури
через певні рівні у бік
зниження
15°C 10°C
5°C
0°C

за методом
А.В. Федорова
за формулами (3.1)
або (3.2)
за формулами (3.3)
або (3.4)

З'ясуйте, наскільки близькими є дати переходів, отримані різними
способами.
Необхідно звернути увагу на те, що дати переходу температури через 0°C і
15°C у бік підвищення визначають початок метеорологічної весни або літа, а
дати переходу температури через 15°C і 0°C у бік зниження – початок
метеорологічної осені або зими. Тож з урахуванням середніх багаторічних дат
настання цих періодів можна говорити про раннє чи пізнє настання відповідних
метеорологічних сезонів. Початок і закінчення метеорологічних сезонів не слід
плутати з початком і закінченням календарних сезонів.
В окремі роки, особливо в південних регіонах країни та у зв’язку із сучасним
потеплінням клімату, метеорологічна зима може не наставати. У горах може не
наставати метеорологічне літо, а у найвищих із них цілорічно може тривати зима.
У цьому плані цікавою є інформація щодо положення снігової лінії в горах.
Наприклад, відомо, що снігова лінія в полярних широтах лежить на рівні моря.
Період з температурами повітря понад 5°C називається вегетаційним, а з
температурами понад 10°C – періодом активної вегетації.
Контрольні запитання і завдання.
1. Чому кліматологічний аналіз температури відрізняється від аналізу інших метеорологічних
величин?
2. Для чого визначають дати переходу температури через різні рівні?
3. Чим дата стійкого переходу температури відрізняється від дати її нестійкого переходу?
4. Якими рівнями середньої добової температури визначаються межі метеорологічних
сезонів?
5. Як визначити дату сталого переходу температури через будь-який рівень за середньою
добовою, середньою декадною і середньою місячною температурами?
6. Що таке вегетаційний період?
7. Як визначити тривалість холодного і теплого періодів, тривалість періоду активної
вегетації?
8. Якому із методів визначення дати переходу температури через фіксовані рівні слід надати
перевагу, якщо різні методи дають різні результати? Відповідь обґрунтуйте.
9. Чи змінилося останнім часом функціонування кліматичних веб-сайтів? Чому?
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Таблиця 8.2
Середні добові температури повітря у Києві. 2019 р.

Практична робота № 9.
Графіки річного ходу температури повітря
(гістограми) і кліматичні обчислення
Мета: Ознайомитися із методом А.А. Шепелевського визначення дати сталого переходу
температури повітря через фіксовані рівні за середніми багаторічними температурами.
Отримати навички оцінки початку, закінчення та тривалості періодів з певною температурою
повітря. Навчитися обчислювати суми середніх добових температур.

Короткі теоретичні відомості.
Методику побудови графіків річного ходу середньої температури повітря
запропонував А.А. Шепелевський. Рисунки будують на міліметровому папері.
На осі абсцис відкладають місяці (масштаб 1 мм – 1 день), у лютому беруть
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28 днів. На осі ординат відкладають температуру повітря (масштаб 1 см – 1°C).
Щоб легко було відстежити зміну температури впродовж сезонів, гістограму
будують на 16 місяців, починаючи з жовтня і закінчуючи січнем (зразок
гістограми без дотримання рекомендованих масштабів представлено на рис. 9.1).

Рис. 9.1. Річний хід температури повітря у м. Києві

Температуру кожного місяця зображають у вигляді прямокутника, в основі
якого кількість днів у відповідному місяці, а висота – середня багаторічна
температура за цей місяць. Через середню частину верхньої сторони цих
прямокутників проводять плавну криву (червона лінія на рис. 9.1) так, щоб
площа трикутника, який вона відрізає з одного боку прямокутника, дорівнювала
площі трикутника, який вона добавляє з другого боку, тобто площа
прямокутника має зберігатись. Важливо, щоб крива, проведена для усіх 16
місяців, була гладкою. За допомогою цього графіка визначають низку важливих
характеристик клімату.
Завдання 1. За середніми місячними температурами повітря для однієї із
метеорологічних станцій (дод. Б) побудувати гістограму і графік річного ходу
температури.
Методичні рекомендації.
Порядок виконання завдання наведено вище.
Завдання 2. Визначити середні багаторічні дати переходу температури
через 0°C, 5°C, 10°C, 15°C навесні й восени.
Методичні рекомендації.
Від точок перетину ліній відповідних температур з кривою річного ходу
опустити перпендикуляри на вісь абсцис і визначити середні багаторічні дати
стійкого переходу температури.
Завдання 3. Визначити тривалість періодів із температурою повітря нижче
0°C, вище 0°C, 5°C, 10°C, 15°C.
Методичні рекомендації.
Тривалість відповідних періодів визначається шляхом підрахунку кількості
днів між датами переходу заданих температур навесні і восени.
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Завдання 4. Визначити середні декадні температури повітря для кожного
місяця.
Методичні рекомендації.
Для виконання завдання необхідно провести перпендикуляри від 5 і 25 (для
лютого – 24) числа кожного місяця до перетину з кривою річного ходу
температури. Шукані температури для перших і третіх декад визначаються по
осі ординат, до якої проводяться горизонтальні лінії від відповідних точок.
Середні температури других декад кожного місяця дорівнюють середнім
багаторічним температурам за ці місяці (це визначається самими правилами
побудови графіка річного ходу температури). Отримані результати доцільно
оформити у вигляді таблиці:
Місяць

I

Декади
II

III

січень
...
грудень

Завдання 5. Обчислити суми середніх добових температур повітря вище
10°C за вегетаційний період.
Методичні рекомендації.
Суми таких температур доцільно визначати шляхом додавання добутків
середніх місячних або декадних температур на кількість днів відповідного місяця
або декади. Доданки за неповні декади навесні й восени, коли відбувається
перехід температури через 10°C, обчислюються таким самим чином. Для цього
перемножують тривалість таких неповних декад на відповідні їм середні
температури, що також визначаються за графіком у середині відрізків цих декад.
Отримані суми температур можна звірити з агрокліматичними або іншими
спеціальними картами, що містять відповідну інформацію.
Контрольні запитання і завдання.
1. Як за методом А.А. Шепелевського будують графіки річного ходу температури повітря?
2. Чому графіки річного ходу температури повітря будують за 16 місяців?
3. Як і з якою метою визначають середні багаторічні дати переходу температури через
фіксовані рівні?
4. Як визначають середні декадні температури повітря?
5. Що виражають суми середніх добових температур повітря і як їх обчислюють?

Практична робота № 10.
Вологообіг та його вплив на клімат.
Визначення загального вмісту вологи в атмосфері
Мета: Ознайомитися з методами оцінки загального вмісту і потенційних запасів вологи
в атмосфері, а також з основними рисами їх географічного розподілу. Закріпити знання про
особливості географічного розподілу та типи річного ходу атмосферних опадів на Земній кулі.
Закріпити знання про роль атмосферної вологи в тропосферних процесах та формуванні
кліматичних особливостей території.
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Короткі теоретичні відомості.
Атмосферна волога, її фазові перетворення та кругообіг відіграють
надзвичайно важливу роль у формуванні клімату.
Перехід води з одного стану в інший потребує затрат тепла (випаровування
й танення), або, навпаки, супроводжується виділенням відповідної його кількості
(конденсація, замерзання). Для випаровування 1 г води необхідно витратити
2,5 кДж, на танення 1 г льоду – 335 Дж тепла.
Безперервний процес переміщення води під впливом сонячної енергії та
сили тяжіння, який охоплює гідросферу, атмосферу, літосферу та організми,
називається світовим вологообігом, або кругообігом води.
Вода у природі безперервно переходить з одного стану в інший, здійснюючи
т. зв. великі й малі кругообіги. Випаровування води з поверхні океану,
конденсація водяної пари в атмосфері та випадання опадів на поверхню океану
утворює малий кругообіг. У тих випадках, коли водяна пара переноситься
повітряними течіями з океану на суходіл, кругообіг води ускладнюється. Частина
опадів, яка випала на поверхню суходолу, випаровується і повертається назад в
атмосферу. Інша частина стікає в ріки та інші водойми. Процес випаровування
води і випадання опадів на суходіл може багатократно повторюватися, але в
кінцевому підсумку перенесена на нього волога знову повертається в океан у
вигляді річкового і підземного стоку, завершуючи свій великий кругообіг.
У загальному кругообігу води найбільшу рухливість виявляє атмосферна
волога. Середній уміст водяної пари в атмосфері становить близько 12,9 тис. км3,
а загальна річна кількість опадів на Землі – 577 тис. км3. Отже, об'єм вологи в
атмосфері поновлюється 45 разів на рік. На випаровування опадів витрачається
понад 20 % сонячної енергії, яка надходить на Землю. Однак тепло, яке
витрачається на випаровування, вивільняється при конденсації водяної пари.
Таким чином, кругообіг води супроводжується кругообігом тепла.
Однією із найважливіших характеристик вологообміну є загальний
вологовміст атмосфери. Він характеризує запаси вологи у вертикальному стовпі
повітря, що може бути осадженою у вигляді опадів.
Для обчислення вологовмісту звичайно користуються формулою
1 𝑝
𝑊 = 𝑔 ∫𝑝 𝑧 𝑠(𝑝)𝑑𝑝,
(10.1)
0
де 𝑊 – загальний вологовміст в атмосфері; 𝑔 – прискорення вільного падіння; 𝑝0
і 𝑝𝑧 – тиск поблизу поверхні землі і на висоті 𝑧; 𝑠(𝑝) – масова частка водяної
пари.
Сумарний вологовміст в атмосфері визначається, виходячи з вологості на
основних ізобаричних рівнях:
𝑊 = 2,25𝑠850 + 1,75𝑠700 + 𝑠500 .
(10.2)
На практиці для його визначення часто користуються емпіричними
формулами, в яких фігурує парціальний тиск водяної пари:
Ганна
(10.3)
𝑊 = 1,7𝑒;
Гемфріса
𝑊 = 1,5𝑒;
(10.4)
Фоуля
𝑊 = 1,6𝑒;
(10.5)
3
С.І. Сівкова
(10.6)
𝑊 = 3,1√𝑒 2 ;
Т.П. Торопової
(10.7)
𝑊 = 1,44𝑒 + 0,09,
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де 𝑊 – загальний вміст вологи в атмосфері (мм), 𝑒 – парціальний тиск водяної
пари в приземному шарі повітря (гПа).
Т.В. Євневич показала, що характер залежності цих величин в різних
пунктах і в різні сезони року дещо відрізняється:
зима
літо
Київ
𝑊 = 1,6𝑒 + 2,0
𝑊 = 1,5𝑒 + 2,2
Одеса
𝑊 = 1,7𝑒 + 1,8
𝑊 = 1,3𝑒 + 4,6
Згідно із сучасними оцінками водного балансу Землі, повне оновлення
водяної пари відбувається за 8,1 доби. Умови вологообміну в Україні доволі
добре описуються цими цифрами.
Відомості про кількісні оцінки складових вологообміну конкретних регіонів
дуже важливі, оскільки дозволяють глибше зрозуміти закономірності утворення
опадів та клімату у цілому.
Зі сказаного вище видно, що потенційні запаси атмосферної вологи
визначаються її миттєвим вмістом у вертикальному стовпі повітря над деякою
одиничною площадкою земної поверхні та інтенсивністю процесів вологообміну
над нею.
Найважливішою характеристикою зволоження є атмосферні опади. Для
Земної кулі загалом річна сума опадів кількісно дорівнює випаровуванню і
становить 1130 мм.
У розподілі річної суми опадів по Земній кулі простежується певна
зональність (табл. 10.1), яка ускладнюється впливом азональних чинників,
насамперед розподілу океану і суходолу, а також орографії.
Таблиця 10.1.
Середні зональні значення атмосферних опадів на континентах.
За О.А. Дроздовим та ін., 1989.

Зміст роботи
Завдання 1. Для декількох пунктів, розташованих у різних фізикогеографічних районах України, визначити потенційні запаси атмосферної вологи
в різні періоди року за залежностями, встановленими різними авторами.
Методичні вказівки.
Порядок виконання завдання:
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1. Виписати з дод. Г місячні значення парціального тиску водяної пари в
двох-трьох пунктах України.
2. Визначити для цих пунктів загальний вологовміст атмосфери за
формулами Фоуля, Сівкова, Торопової та Євневич. Річні значення обчислювати
як суму 12 місячних значень. При обчисленні сумарного вологовмісту над
конкретним пунктом України за Т.В. Євневич користуватися формулами для
найближчої метеостанції, причому формули для літа використовувати для усього
теплого періоду (квітень – жовтень), а для зими – для усього холодного періоду
року (листопад – березень). Результати обчислень представити у вигляді таблиці:
Річний хід сумарного вмісту вологи над Україною, мм
Місяць

за Фоулем

за С.І. Сівковим

за Т.П. Тороповою

за Т.В. Євневич

Назва метеостанції 1
I
...
XII
Рік
Назва метеостанції 2
...

3. Визначити потенційні запаси атмосферної вологи над цими пунктами в
окремі місяці і за рік в цілому. Для цього отримані раніше значення сумарного
вологовмісту 𝑊 перемножуються на кількість днів відповідного періоду (місяця
або року) та діляться на тривалість періоду повного оновлення водяної пари над
розглядуваним пунктом (8,1 доби). Результати обчислень також представити у
вигляді таблиці.
Завдання 2. За отриманими у першому завданні результатами визначити
масу води, що може випасти з атмосферними опадами протягом року на 1 га
площі. Вважати, що на поверхню землі може випасти уся наявна в атмосфері
волога.
Методичні вказівки.
Маса води на площі 1 га визначається як добуток потенційних річних
запасів атмосферної вологи на площу 1 га (10 000 м2) та густину води
(1000 кг/м3). Остаточний результат виразити у тоннах на гектар.
Завдання 3. За даними табл. 10.1 побудувати та проаналізувати графік
розподілу атмосферних опадів на різних широтах.
Завдання 4. Зобразити методом стовпчикових діаграм типи річного ходу
опадів на Земній кулі (табл. 10.2).
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Таблиця 10.2.
Типи річного ходу опадів на Земній кулі.
За О.А. Дроздовим та ін., 1989.

Методичні вказівки.
Для побудови усіх діаграм необхідно скористатися одним масштабом (в
1 см – 20 мм опадів). Усі діаграми розмістити на розвороті одного аркуша. На
рис. 10.1 приведено зразок такої діаграми для м. Манаус (Бразилія).
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Рис. 10.1. Розподіл атмосферних опадів по місяцях.
Метеостанція Манаус (3° пд. ш., 60° зх. д.).

Завдання 5. Визначити, до якого типу річного ходу атмосферних опадів
належать метеорологічні станції України (дод. В).
Методичні вказівки.
В основі одного з показників континентальності клімату лежить відношення
атмосферних опадів у весняно-літнє (березень – серпень) та осінньо-зимове
(вересень – лютий) півріччя (Швер, 1976):
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∑08

𝑟

𝑖
𝐶 = ∑𝑖=03
,
02

(10.8)

𝑖=09 𝑟𝑖

де
𝐶 – ступінь континентальності клімату; 𝑟𝑖 – середня кількість атмосферних
опадів за 𝑖-й місяць, мм.
Залежно від показника 𝐶 виділяється чотири типи річного ходу опадів:
1) неконтинентальний, 𝐶 < 1,0;
2) напівконтинентальний, 1,0 ≤ 𝐶 < 1,75;
3) континентальний, 1,75 ≤ 𝐶 < 3,5;
4) різко континентальний, 𝐶 ≥ 3,5.
На території колишнього СРСР, в межах Східно-Європейської рівнини
зокрема, переважає напівконтинентальний тип річного ходу опадів. Різко
континентальний тип характерний для Забайкалля. До неконтинентального типу
належать більша частина Камчатки, Курильські острови та Сахалін, а також
узбережжя Північного Льодовитого океану західніше 80° сх. д., вузька смуга
узбережжя Балтійського моря і доволі широкі простори на північ від узбережь
Чорного і особливо Каспійського морів.
Отже,
на
величезній
території
Східної
Європи
переважає
напівконтинентальний тип річного ходу опадів з двома максимумами і двома
мінімумами. За даними Ц.А. Швер (1976), на північному узбережжі Чорного
моря головна і вторинна амплітуди опадів майже однакові. За обчисленнями
В.І. Затули та Н.І. Затули (2014), внесок піврічної гармоніки, відповідальної за
наявність двох максимумів і двох мінімумів у річному ході опадів, в загальну
дисперсію річного ходу опадів в Харкові становить 57 %, а в Одесі – навіть 73 %.
Таким чином, більша частина території України характеризується
перехідним типом річного ходу атмосферних опадів від морського типу до
внутрішньоматерикового типу помірних широт. У морському типі переважають
зимові опади, або спостерігається рівномірний їх розподіл протягом року.
Зокрема, на західному узбережжі Європи максимум опадів припадає на осінь –
зиму, а мінімум – на весну та раннє літо. У внутрішньоматериковому типі
помірних широт річний хід опадів чітко корелює з інтенсивністю циклонічної
діяльності, а саме: максимум опадів припадає на літо, а мінімум – на зиму
(Сніжко та ін., 2010).
Завдання 6. Для станцій, представлених в дод. В, показати як географічне
положення впливає на ступінь нерівномірності випадіння опадів протягом року.
Методичні вказівки.
Ступінь нерівномірності випадіння опадів протягом року можна оцінити за
допомогою індексу (Швер, 1976):
𝑤=

∑12
𝑖=1 |𝑟𝑖 −𝑟р /12|
𝑟р

∙ 100,

(10.9)

де
𝑤 – показник нерівномірності (або показник періодичності) річного
розподілу атмосферних опадів, %; 𝑟𝑖 – середня кількість атмосферних опадів за
𝑖-й місяць, мм; 𝑟р – середня річна кількість опадів, мм.
З (10.9) видно, що при цілком рівномірному розподілі опадів протягом року
показник 𝑤 дорівнює нулю. Очевидно також, що з посиленням нерівномірності
випадіння опадів протягом року показник 𝑤 зростає. Максимальні значення 𝑤
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(наприклад, в тропічних пустелях, або областях мусонного клімату) можуть
перевищувати 125 %. В Євразії з просуванням від Атлантичного узбережжя
вглиб материка цей показник зростає від 25 % до 100 % і більше.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Контрольні запитання і завдання.
Яку роль відіграє водяна пара в атмосферних процесах?
Що таке парціальний тиск водяної пари?
Які існують методи визначення вмісту водяної пари в атмосфері?
Які формули використовуються для обчислення загального вмісту вологи в атмосфері?
За матеріалами підручника О.А. Дроздова та ін. (1989) опишіть закономірності
географічного розподілу середнього річного вологовмісту атмосфери. Якими основними
чинниками він визначається?
Які географічні чинники (зональні й азональні) найбільшою мірою впливають на
географічний розподіл кількості атмосферних опадів?
Поясніть причини майже цілковитої відсутності атмосферних опадів в тропічних пустелях.
Чому у більшості регіонів Земної кулі режими випадання атмосферних опадів у різні сезони
року сильно відрізняються?
Відомо, що в географічній літературі у якості найвологіших місць на Землі називають то
південно-західні схили Гімалаїв, то Гавайські острови. Прокоментуйте цю суперечність.

Практична робота № 11.
Віковий хід метеорологічних величин
Мета: Закріпити і розвинути поняття про коливання і зміни клімату. Навчитися будувати
й аналізувати графіки вікового ходу метеорологічних величин за ковзними 5-річними
періодами. Розвивати навички опрацювання та графічного представлення кліматичної
інформації.

Короткі теоретичні відомості.
Як відомо, клімату притаманна певна мінливість – відносно короткочасні
оборотні зміни, які охоплюють періоди, менші тих, які використовуються для
визначення самого клімату (декілька десятиріч). Триваліші процеси слід
віднести до коливань клімату (якщо вони оборотні) або до змін клімату (якщо
вони мають необоротний характер).
У поняття "зміна клімату" різні автори вкладають неоднаковий зміст.
Враховуючи цю обставину, з метою стандартизації термінів робоча група з
вивчення коливань клімату Всесвітньої метеорологічної організації визначила
"зміну клімату" як загальний термін, що включає усі види його мінливості
незалежно від їхньої природи. Як окремі випадки в поняття "зміна клімату"
входять:
а) стрибкоподібні зміни параметрів статистичного розподілу від однієї
частини ряду до іншої;
б) коливання клімату – така зміна клімату, за якої значення метеорологічної
величини поступово й плавно змінюються між максимальними й мінімальними
значеннями;
в) кліматичні ритми – коливання із приблизно однаковими часовими
інтервалами між послідовними максимумами й мінімумами, тобто тривалість
коливань та їхня амплітуда не залишаються сталими;
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г) кліматичні періоди – коливання зі сталими часовими інтервалами між
максимумами й мінімумами;
д) кліматичні тенденції (тренди) – зміна клімату, що характеризується
згладженим, монотонним зростанням або спаданням значень змінної в період
спостережень;
е) кліматичні флуктуації – одна із форм систематичної зміни клімату, за
винятком кліматичної тенденції й стрибкоподібної форми зміни клімату.
В літературі найбільше поширення отримав термін "зміна клімату" як
узагальнення всякого роду його мінливості. Фактори, які спричиняють зміни
клімату, складні й різноманітні, оскільки їхній вплив на клімат накладається
один на одного й ранжирування їхньої ролі зазвичай унеможливлюється.
У природі спостерігаються значні щорічні коливання метеорологічного
режиму, у тому числі і температури. Тому за щорічними матеріалами часто
важко визначити тенденцію (тренд) зміни температури. Так, на рис. 11.1 добре
помітно зростання середніх січневих температур, а от повільніше зростання
температури повітря у липні уже не таке очевидне. Ще складніше оцінити з
першого погляду тенденцію зміни кількості атмосферних опадів. Причина
такого стану речей лежить на поверхні: повільне зростання температури повітря
і кількості опадів в Києві протягом 1881-2020 рр. відбувається на тлі значної
міжрічної мінливості, тобто великих коливань цих величин від року до року.
Саме тому в кліматології для згладжування випадкових щорічних коливань і
визначення тренду користуються середніми значеннями величини за ковзними
5-річними, 10-річними або іншими періодами.

t (VII)
тренд t (VII):
y = 0,0128x + 19,033

Рис. 11.1. Динаміка середньої місячної температури повітря
та річної кількості опадів у Києві. 1881-2020 рр.

Розглянемо докладніше, як будуються графіки ковзних 5-річних
температур. Для цього увесь період спостереження розбивають на 5-річні
відрізки. Нехай у нас є середні січневі температури з 1881 р. до наших днів.
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Визначаємо середню температуру за 1881-1885 рр. Далі – середню температуру
наступних 5 років, а саме 1882-1886 рр., потім – 1883-1887 рр. і т. д. Можна
брати абсолютні значення температури або щорічне її відхилення від середньої
за усі 140 років регулярних спостережень. Для відстеження тренду будують
графік ковзних 5-річних середніх температур. Для цього по осі абсцис
відкладають роки, а по осі ординат – значення осередненої за кожні 5 років
температури або середнє за 5 років відхилення її від середньої за 140 років. Тому
перша точка буде нанесена проти 1883 р. – центрального року для періоду
осереднення 1881-1885 рр., друга точка – проти 1884 р., який є серединою
періоду осереднення 1882-1886 рр. і т. д. Якщо будуються графіки тільки
середніх ковзних, то роки осереднення внизу краще підписувати повністю: 18811885, 1882-1886 і т. д. Нанесені точки сполучають ламаною лінією.

t (VII)
ковзна t (VII)

Рис. 11.2. До побудови графіків ковзних 5-річних середньої місячної
температури повітря та річної кількості опадів у Києві. 1881-2020 рр.

Поступове збільшення або зменшення середніх 5-річних температур
протягом багатьох десятиріч виявляє віковий хід температури. При цьому явніше
проступають періоди поступового підвищення або зниження температури. Такі
періоди легше виділяти, а отже й аналізувати.
Декілька важливих прикінцевих застережень. Як уже говорилося, в
кліматології часто будуються графіки ковзних і за 10-річний період, щодо
обрання якого значною мірою спрацьовує магія круглих чисел. Проте при цьому
виникає певна незручність, пов’язана з неможливістю використання одного
центрального року періоду ковзного осереднення. Те саме можна сказати і про
будь-яке інше парне число років періоду ковзного осереднення.
Непарне число років періоду ковзного осереднення (11 років)
використовується при дослідженні сонячно-земних зв’язків, однак вибір періоду
осереднення має тут глибокий фізичний зміст, оскільки сонячна активність
характеризується саме 11-річною квазіперіодичністю.
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При збільшенні періоду осереднення графіки середніх ковзних
вирівняються, однак при цьому зменшується загальна кількість точок.
Зміст роботи
Завдання 1. Проаналізувати віковий хід середньої температури повітря в
Києві у січні і липні (рис. 11.1).
Завдання 2. Проаналізувати віковий хід річної кількості опадів в Києві
(рис. 11.1).
Завдання 3. Побудувати та проаналізувати графіки вікового ходу
температури повітря з ковзним 5-річним та 10-річним осередненням за січень і
липень у Відні (дод. Д).
Методичні рекомендації.
Порівняйте також, наскільки схожими чи відмінними виявилися графіки
вікового ходу температури повітря у Києві, який розташований у Східній Європі,
і Відні, який розташований у Центральній Європі.
Контрольні запитання і завдання.
1. Розкрийте зміст і співвідношення понять «зміни клімату», «коливання клімату»,
«мінливість клімату».
2. Що таке віковий хід метеорологічної величини? За який період часу він визначається?
3. Як визначають середнє значення метеорологічної величини за будь-який проміжок часу?
4. Що таке тренд метеорологічної величини?
5. Порівняйте коефіцієнти лінійного тренду температури повітря у Києві у січні і липні
(рис. 11.1). Про що вони говорять?
6. Чому визначення вікового ходу метеорологічних величин за їх щорічними значеннями є
непростим завданням?
7. У чому полягає визначення середніх ковзних величин?
8. Чим відрізняються графіки вікового ходу метеорологічної величини з різним періодом
ковзного осереднення?
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ДОДАТКИ
Додаток А
Географічні координати та висота над рівнем моря
метеорологічних станцій України
Координати
Метеорологічна станція
Чернігівська область
Покошичі
Чернігів, АМСЦ
Сумська область
Суми, АМСЦ
Ромни
Волинська область
Луцьк, АМСЦ
Рівненська область
Сарни
Рівне, АМСЦ
Житомирська область
Житомир, АМСЦ
Київська область
Київ, ГМО
Львівська область
Львів, АМСЦ
Стрий
Хмельницька область
Шепетівка
Хмельницький, АМСЦ
Нова Ушиця
Полтавська область
Полтава
Харківська область
Харків, АМСЦ
Тернопільська область
Тернопіль, АМСЦ
Черкаська область
Черкаси, АМСЦ
Умань
Луганська область
Луганськ
Вінницька область
Вінниця, АМСЦ
Івано-Франківська область
Івано-Франківськ, АМСЦ
Пожежевська
Кіровоградська область
Знам'янка
Кропивницький, АМСЦ
Дніпропетровська область
Дніпро, АМСЦ
Донецька область

широта

довгота

Висота над
рівнем моря, м

51°46’
51°24’

32°58’
31°09’

193
140

50°53’
50°46’

34°47’
33°27’

181
168

50°43’

25°24’

195

51°19’
50°35’

26°37’
26°09’

154
227

50°17’

28°44’

219

50°23’

30°32’

167

49°49’
49°16’

23°57’
23°52’

319
294

50°10’
49°24’
48°51’

27°02’
26°59’
27°16’

276
349
292

49°35’

34°24’

152

49°56’

36°17’

154

49°32’

25°41’

327

49°24’
48°46’

32°02’
30°14’

106
215

48°25’

39°23’

194

49°14’

28°35’

296

48°53’
48°09’

24°42’
24°32’

245
1450

48°42’
48°33’

32°42’
32°17’

180
170

48°22’

35°05’

142
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Координати
Метеорологічна станція
Донецьк, АМСЦ
Закарпатська область
Плай
Ужгород, АМСЦ
Чернівецька область
Чернівці, АМСЦ
Одеська область
Одеса, ГМО
Сарата
Ізмаїл, ГМО
Запорізька область
Запоріжжя
Миколаївська область
Миколаїв
Херсонська область
Херсон
Асканія-Нова
Генічеськ
Автономна Республіка Крим
Клєпініне
Сімферополь, АМСЦ
Феодосія
Карабі-Яйла
Севастополь
Ялта
Ай-Петрі

широта

довгота

Висота над
рівнем моря, м

48°04’

37°46’

224

48°40’
48°38’

23°12’
22°16’

1331
113

48°16’

25°58’

242

46°28’
46°01’
45°22’

30°46’
29°40’
28°51’

42
12
28

47°52’

35°19’

108

47°03’

31°55’

49

46°40’
46°27’
46°10’

32°31’
33°53’
34°49’

43
29
4

45°32’
45°02’
45°02’
45°52’
44°37’
44°29’
44°28’

34°11’
33°58’
35°23’
34°31’
33°21’
34°10’
34°04’

36
181
3
988
7
66
1196
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Додаток Б
Середня місячна і річна температура повітря, °C

62

63

Додаток В
Середня місячна і річна кількість опадів в Україні, мм
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Додаток Г
Середній місячний і річний парціальний тиск водяної пари в Україні, гПа
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Додаток Д
Середні місячні і річні температури повітря (°C) у Відні. 1901-2020.
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