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АНОТАЦІЯ 

 

Ошурок Д.О. Вітроенергетичні ресурси України в сучасних кліматичних 

умовах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. – 

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню сучасного стану 

вітроенергетичних ресурсів на території України з використанням 

спеціалізованого метеорологічного забезпечення та емпіричної метеорологічної 

інформації, зібраної за кліматологічний період 1981–2010 рр. 

В останні роки спостерігається швидкий розвиток вітрової енергетики, 

пов’язаний з активним переходом людства на відновлювані джерела енергії. 

Проте вітер є надзвичайно мінливою величиною у просторі та часі, що зумовлено 

впливом великої кількості факторів, серед яких важливою є не лише структура 

баричного поля, але й рельєф, тип підстильної поверхні та сезонні і добові 

коливання. Тому оцінювання просторового-часового розподілу швидкості й 

напряму вітру, необхідної інформації для виробників вітрової енергії, є складною 

задачею, що потребує залучення спеціальних методів моделювання, які б 

враховували вище перелічені чинники. 

Метою дослідження є проведення оцінювання сучасного стану 

вітроенергетичних ресурсів на території України. 

Об’єктом дослідження є вітровий режим на території України у період з 

1981 по 2010 роки. 

Предметом дослідження є просторово-часовий розподіл швидкості, 

напряму та енергетичного потенціалу вітру. 
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На початковому етапі дослідження проведено аналіз просторово-часового 

розподілу швидкості й напряму вітру на території України за сучасний 

кліматологічний період (1981–2010 рр.) на основі строкових даних вимірювань 

мережі метеостанцій. Карти середнього результуючого вектору приземного 

вітру зіставлено з осередненими даними тиску на рівні моря. Осереднення та 

аналіз проведено як за весь період дослідження, так і у розрізі сезонів (на основі 

багаторічного масиву даних за 4 окремі місяці). Розглянуто інші чинники, що 

впливають на формування поля вітру, а також види місцевої циркуляції в 

Україні. З метою більш детального аналізу вітрового режиму відібрано 12 

станцій з мінімальною закритістю горизонту, розташованих у різних фізико-

географічних зонах – зоні мішаних лісів (Сарни, Чернігів), лісостепу (Вінниця, 

Суми), степу (Миколаїв, Донецьк, Мисове), Карпатах (Ужгород, Плай, Міжгір’я) 

та Кримських горах (Ай-Петрі, Нікітський Сад). 

Відповідно до просторового розподілу середнього результуючого вектору 

вітру, переважаючими у західній та північній частині України є вітри західних 

румбів, на сході – східних напрямів, а на півдні – північних. Даний розподіл 

добре узгоджується із середніми багаторічними розами вітрів. У гірських 

районах та прилеглих територіях рози вітрів мають орографічний характер, який 

найбільше виражений у гірських долинах. На Південному березі Криму 

додатковим вагомим чинником є направленість бризу. 

З огляду на деякі розраховані статистичні характеристики вітрового 

режиму, найбільша середня річна швидкість, ~5–5.5 м/с, характерна для вершин 

Карпат, Кримських гір та підвищених ділянок узбережь Чорного і Азовського 

морів. Високогірні райони також характеризуються найбільш мінливим вітровим 

режимом. На рівних відкритих ділянках степу дана величина становить 3.5–4.5 

м/с, лісостепу – 3.5–4 м/с, а у зоні мішаних лісів коливається в межах 2–3.5 м/с. 

Середні швидкості 2–2.5 м/с спостерігаються на Закарпатській низовині та 

Південному березі Криму. Найменші середні значення, 1 м/с і менше, мають 

місце у щільно закритих гірських долинах Карпат. Частота штилю у даних 

районах може перевищувати 60%. Слід зазначити, що на усіх вибраних станціях, 
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крім Ужгорода, вітер швидкістю >6 м/с припадає здебільшого на переважаючі 

напрями. 

Сезонні зміни основних статистичних характеристик швидкості вітру, а 

саме її середнього значення та середнього квадратичного відхилення, 

розрахованих для кожного місяця року, є подібними. Їх максимум 

спостерігається у січні або лютому, а мінімум – у серпні. Проте окрім станцій 

гірського Криму, амплітуда річного ходу середнього квадратичного відхилення 

є меншою у порівнянні з річною амплітудою середньої швидкості. 

Добові коливання швидкості вітру виражені найбільше у весняно-літній 

період, а найменше – узимку. Максимальні швидкості припадають зазвичай на 

денні години, а мінімальні – на нічні або вранішні. Для гірських вершин 

характерний практично зворотний добовий хід. У районах з бризовою чи гірсько-

долинною циркуляцією характер добових змін швидкості вітру значно 

змінюється упродовж року. 

Основним інструментом для розрахунку полів вітру з високою 

просторовою і часовою роздільною здатністю слугувала діагностична 

мезомасштабна модель CALMET, яка є метеорологічним препроцесором 

дифузійної моделі CALPUFF. У ході підготовки вхідної наземної 

метеорологічної інформації для CALMET, здійснено обробку строкових даних 

станцій за період 1981–2010 рр., що полягала у проведенні контролю якості 

даних, виправленні помилкових значень, заповненні пропусків за розробленою 

методикою, часовій інтерполяції та переведенні даних до спеціального 

CALMET-сумісного формату. У якості вертикальної вхідної інформації 

використано та проведено обробку даних реаналізу ERA-Interim з просторовою 

роздільною здатністю  25.025.0  та часовою дискретністю 4 рази за добу на 

17-ти вертикальних рівнях від земної поверхні до ізобаричної поверхні 500 гПа. 

За результатами виконаної обробки сформовано цифрову базу строкових 

даних 12-ти метеорологічних показників на 207 станціях України та архів 

вертикальних профілів характеристик вітру та температури повітря і точки роси 

за період 1981–2010 рр. 
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Верифікація метеорологічної моделі CALMET проведена у чотирьох 

областях моделювання з різним рельєфом та типом ландшафтів – у Київській, 

Дніпропетровській, Закарпатській областях та АР Крим. У кожній області 

дослідження виконано вісім тестових розрахунків із заданням різних значень 

контролюючих параметрів моделі. Моделювання проведені упродовж 1 року 

(2007 р.) з просторовим кроком 2.5 км на горизонтальних рівнях з висотами від 

10 м до ~1.5 км над земною поверхнею. Для оцінки точності розрахованих 

компонент та модуля швидкості вітру на приземному рівні (10 м) використано 

строкові дані станцій Київ, Кривий Ріг, Плай і Алушта за весь рік. Точність 

вертикальних профілів оцінено на основі даних радіозондувань на аерологічних 

станціях Київ, Кривий Ріг, Ужгород та Сімферополь за 4 місяці – січень, квітень, 

липень та жовтень. Порівняння змодельованих та фактичних даних базується на 

розрахунку наступних статистичних показників та метрик: систематична 

похибка, середнє абсолютне відхилення, середня квадратична похибка, 

коефіцієнт кореляції Пірсона, індекс узгодженості та фактори 2-х і 5-ти. 

На приземному рівні модель демонструє кращу точність при відтворенні 

полів вітру у відносно рівнинних районах. В умовах складного рельєфу та 

місцевої циркуляції на ефективність моделі різко впливає просторова щільність 

мережі пунктів вимірювання. Візуальний аналіз часових рядів на станції Плай 

підтверджує певні проблеми з відтворенням пікових значень компонент вітру. 

Виявлено, що розбіжності у точності розрахованих значень вітру у рамках 

окремої області моделювання зумовлені переважно заданням вагових 

коефіцієнтів (підгоночних/контролюючих параметрів моделі) для вхідних даних 

наземних станцій та даних радіозондувань/реаналізу. 

Відмінності результатів моделювання з різними значеннями 

контролюючих параметрів простежуються лише на нижніх кількасот метрах. 

Точність розрахунків зі збільшенням висоти загалом зростає. Також виявлено, 

що на точність відтворення вертикальних профілів швидкості вітру впливають 

передусім розбіжності між вхідною інформацією на висотах, узятою з реаналізу 

ERA-Interim, та вимірами аерологічних станцій. 
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Розрахунок полів вітру на усій території України за період дослідження 

проведено з просторовим кроком 2.5 км та 1-годинною часовою дискретністю на 

шести висотах – 10, 40, 80, 120, 160 і 200 м. У процесі розрахунку задано 25 

окремих прямокутних доменів, приурочених до адміністративних областей, де 

розрахунки проводились окремо з використанням різних наборів значень 

контролюючих параметрів моделі. Об’єднання розрахованих полів у єдину 

розрахункову область та згладжування даних у зонах перекриття виконано на 

кожному часовому кроці з допомогою процедури гармонізації. На основі 

отриманого багаторічного масиву даних розраховано осереднені поля швидкості 

вітру, питомої потужності вітру (вітроенергетичного потенціалу) та 

повторюваності швидкості в інтервалі 3–25 м/с. Слід зауважити, що у зв’язку зі 

складністю коректного врахування висоти шорсткості (
0

z ) на метеостанціях, усі 

використані у розрахунках строкові виміри швидкості вітру було приведено до 

умов відкритої місцевості, а підстильна поверхня задана відповідно до 

однорідних умов шорсткості ( 1.0
0
z  м). 

Згідно отриманих оцінок, запаси вітрової енергії на висоті 10 м є 

достатніми для ефективного використання вітрогенераторів малої потужності на 

більшості території України. На передгір’ї і долинах Карпат, Південному березі 

Криму та переважній більшості Полісся, де вітроенергетичний потенціал 

становить <30 Вт/м2, економічно доцільно розглядати автономні установки для 

приватних господарських потреб. Перспективними для встановлення 

великогабаритних турбін номінальною потужністю >1 мВт є Керченський і 

Тарханкутський п-ови, прибережні райони Азовського моря у Запорізькій та 

Донецькій областях, локальні підвищення рельєфу на території Донецького 

кряжу, Приазовської, Подільської та Волинської височин, гірські хребти Карпат 

та Кримські яйла. Середній річний вітроенергетичний потенціал у цих районах 

на висоті 80 м перевищує 200 Вт/м2, а на 200 м – понад 350 Вт/м2. Проте у 

високогірних районах, повторюваність робочих швидкостей більшості агрегатів 

оцінена в цілому нижчою у порівнянні з рівнинною частиною України. 
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Амплітуда сезонних змін питомої потужності вітру залежить не лише від 

вертикального рівня. Розмах коливань на гірських вершинах і хребтах та, 

меншою мірою, на локальних підвищеннях рельєфу більший порівняно з рештою 

територій, а у прибережних районах морів ця величина відносно незначна. 

Основні результати дисертаційного дослідження графічно представлені у 

Атласі вітроенергетичних ресурсів України, який містить карти полів швидкості 

вітру та вітроенергетичного потенціалу на 6-ти вертикальних рівнях над земною 

поверхнею (10, 40, 80, 120, 160 і 200 м), осереднені за 30-річний період 

(інформація актуальна для умов відкритої місцевості), та кліматологічну 

інформацію про вітровий режим на метеорологічних станціях: гістограми 

частотного розподілу швидкості вітру, рози вітрів, графіки річного ходу 

швидкості та її середнього квадратичного відхилення та графіки добового ходу 

швидкості у січні, квітні, липні та жовтні. 

Ключові слова: вітровий режим, вітроенергетичні ресурси, 

метеорологічний препроцесор CALMET, база даних. 

 

ABSTRACT 

 

Oshurok D.O. Wind energy resources in Ukraine under the current climatic 

conditions. – The qualification scientific work as a manuscript. 

The thesis for the degree of a candidate of geographical sciences in specialty 

11.00.09 – meteorology, climatology, agrometeorology. – Ukrainian 

Hydrometeorological Institute of the State Emergency Service of Ukraine and National 

Academy of Sciences of Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the research of the current state of wind energy resources 

over the territory of Ukraine with the applying of specialized meteorological software 

and using information collected during the climatological period of 1981–2010. 

During recent years, wind energy sector has been developing rapidly, that is 

associated with the accelerated transition of humanity to renewable energy sources. 
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However, wind is an extremely variable characteristic in space and time due to the 

influence of many factors, where beside pressure field pattern, terrain features together 

with seasonal and diurnal oscillations are important as well. For this reason, the 

evaluation of spatiotemporal distribution of wind speed and its direction, that is crucial 

for wind energy manufacturers, is a difficult task that requires involvement of special 

methods of modelling, capable of taking into account the considered factors. 

The goal of the thesis is to provide an evaluation of the current state of wind 

energy resources over the territory of Ukraine. 

The research object is wind conditions over the territory of Ukraine for the period 

of 1981–2010. 

The research subject is spatiotemporal distribution of wind speed and direction 

and energy potential of wind. 

During the initial stage of the research, the analysis of spatiotemporal 

distribution of wind speed and direction was performed over the territory of Ukraine 

for the current climatological period (1981–2010) based on the sub-daily 

measurements on the meteorological stations network. The maps of mean resultant 

vector of surface wind were compared to the data of average sea level pressure. The 

analysis was conducted covering the whole period of research and during separate 

seasons (using the multiyear data for 4 certain months). The other factors that have 

impact on wind field formation and mesoscale circulation types in Ukraine were 

considered as well. In order to analyze wind conditions in more detail there were 

selected 12 stations with the lowest horizon closure in different landscape zones – the 

forest zone (Sarny, Chernihiv), the forest-steppe (Vinnytsia, Sumy), the steppe 

(Mykolaiv, Donetsk, Mysove), the Carpathians (Uzhhorod, Plai, Mizhhir’ya) and the 

Crimean mountains (Ai-Petri, Nikitsky Sad). 

According to the spatial distribution of mean resultant wind vector, western 

rhumbs prevail in the western and northern parts of Ukraine, eastern winds – in the east 

and northern directions – in the south. This distribution corresponds well with wind 

roses averaged for the multiyear period. Wind roses in mountain regions and adjacent 

areas have orographic nature, which is expressed the most in mountain valleys. The 
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direction of land-sea breeze is an additional important factor on the southern coast of 

Crimea. 

Taking into account some calculated statistical characteristics of wind 

conditions, the largest average annual speed, about 5–5.5 m/s, is detected on the ridges 

of the Carpathian and Crimean mountains and sites of the Black Sea and the Sea of 

Azov shores above surrounding areas. Highlands are also characterized by the most 

variable wind conditions. Mean annual speed over the open sites of the steppe is 3.5–

4.5 m/s, in the forest-steppe – 3.5–4 m/s, and in the forest zone varies from 2 to 3.5 

m/s. The values of 2–2.5 m/s are in the Transcarpathian lowland and on the southern 

coast of Crimea. The lowest average speed magnitude, down to less than 1 m/s, are 

found at densely closed mountain valleys. At these sites, calm frequency can exceed 

60%. The frequency of wind stronger than 6 m/s corresponds mainly with the 

prevailing directions at all the chosen stations except Uzhhorod. 

Seasonal variation of the main wind speed statistics, average value and standard 

deviation, obtained for each month, are similar. Their maximum occurs in January or 

February, and minimum – in August. However, except stations in mountains of Crimea, 

the range of standard deviation in an annual cycle is less than the range of annual 

oscillations of average speed. Diurnal oscillations are the most significant in spring-

summer period and the least – in winter. Maximum speeds usually occur at afternoon 

and minimum values – at night hours or at sunrise. Almost converse diurnal cycle is 

found on mountains tops. At sites with the presence of land-sea breeze or mountain-

valley circulation the diurnal wind speed variation changes considerably over the year. 

As the main tool for calculation of wind fields with high spatiotemporal 

resolution, the CALMET diagnostic mesoscale model was used, which is a 

meteorological preprocessor of the CALPUFF dispersion model. During the 

preparation of the input meteorological information for CALMET in the surface layer 

of the atmosphere, the sub-daily dataset from stations for the period of 1981–2010 was 

processed including quality control procedure, correction of false values, filling gaps 

using developed methodology, temporal interpolation and data conversion into 

specialized CALMET-compatible format. As an input information in the vertical 
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direction, there was used and processed the ERA-Interim reanalysis dataset with the 

spatial coverage of  25.025.0  and the temporal resolution of 4 times per day at 17 

vertical levels from surface to 500 hPa isobaric level. 

Based on the results of data processing the sub-daily digital database of 12 

meteorological parameters at 207 Ukrainian stations and the archive of vertical profiles 

of wind characteristics, dew point and air temperature have been created for the period 

of 1981–2010. 

Assessment of the CALMET meteorological model has been conducted at four 

domains with the different relief patterns and types of landscapes – at Kyiv, 

Dnipropetrovsk and Transcarpathian regions and the Autonomous Republic of Crimea. 

Eight simulations with the various sets of the model input parameters were performed 

for the each spatial domain. The simulations were ran during 1-year period (2007) 

using 2.5 km spatial grid at the horizontal levels with height from 10 m to ~1.5 km 

above surface. The sub-daily datasets at Kyiv, Kryvyi Rig, Plai and Alushta stations 

for the entire year were used for the evaluation of accuracy of the modelled wind speed 

and its components at the near-surface level (10 m). The accuracy of vertical profiles 

was estimated based on the data obtained from soundings at Kyiv, Kryvyi Rig, 

Uzhhorod and Simferopol upper-air stations for January, April, July and October. In 

order to compare results and observations the following statistics were calculated: bias, 

mean absolute deviation, root-mean-square error, Pearson correlation coefficient, 

index of agreement and factors of 2 and 5. 

At the near-surface level, the model demonstrates better accuracy in regions with 

relatively flat terrain when reproducing wind fields. The efficiency of the model 

depends a lot on the spatial density of the observational grid in areas with complicated 

terrain and mesoscale circulation. Visual analysis of the time series in Plai confirms 

some problems with reproducing of peak values of the wind components. It is revealed 

that discrepancies in precision of the modelled wind within separate domain are caused 

mainly by the setting of weights (control parameters of the model) for the input data 

from surface weather stations and upper-air data/reanalysis. 
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The precision of simulations with the different values of input parameters varies 

only at the lower several hundred meters. Overall, the accuracy of simulations increases 

in a vertical direction. It has also been detected that precision of the modelled wind 

speed vertical profiles depends primarily on discrepancies between input vertical 

information taken from the ERA-Interim reanalysis and measurements of the upper-air 

stations. 

The wind fields computation over the whole territory of Ukraine for the research 

period has been performed with 1-hour temporal resolution using 2.5 km spatial grid 

at six heights – 10, 40, 80, 120, 160 and 200 m. In the computational process 25 

rectangular domains, that correspond to administrative regions, were involved applying 

of the different sets of input model parameters. In order to integrate the modelled fields 

into the unified domain and smooth data at overlapping zones, the harmonization 

procedure was done at each time step. Based on the obtained multiyear array of data 

there were calculated the averaged fields of wind speed, wind power density (wind 

energy potential) and frequency of velocity range of 3–25 m/s. It should be noted that 

entire sub-daily wind speed dataset was previously corrected according to the open 

terrain conditions due to the problem of adequate representation of the roughness 

length (
0

z ) at surface weather stations. Respectively, there was used constant value of 

this parameter ( 1.0
0
z  m) for terrain representation in the model. 

According to the obtained estimates, wind energy capacity at the height of 10 m 

is enough for sufficient utilization of small wind turbines on most of the territory of 

Ukraine. It is economically reasonable to consider small-scale generators for the 

household needs in the Carpathian foothills and valleys, on the southern coast of 

Crimea and most of the Ukrainian forest zone where wind power density is less than 

30 W/m2. Perspective sites for installing of large turbines with a rated capacity >1 MW 

are available at the Kerch and Tarkhankut Peninsulas, in the coastal areas near the Sea 

of Azov in Zaporizhia and Donetsk regions, at the local elevations on the territory of 

Donets Ridge, Azov, Podolian and Volhynian uplands, on the Carpathian ridges and 

tops of the Crimean mountains. Mean annual wind energy potential at these areas 

exceeds 200 W/m2 at 80 m height and 350 W/m2 at 200 m. However, the frequency of 
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velocity range, which is relevant for energy generation by most of turbines, generally, 

is relatively low in mountain regions compared to Ukrainian flat part. 

The amplitude of seasonal variation in wind power density depends on the 

vertical level above surface and landscape features. The range of oscillations on 

mountains tops and ridges and, to a lower extent, at local elevations is higher compared 

to the other territories, and in coastal areas this magnitude is relatively small. 

The main results of the thesis are represented graphically in the Ukrainian wind 

Atlas, which contains the averaged maps (over 30-yr period) of wind speed and wind 

energy potential fields at six vertical levels above surface (10, 40, 80, 120, 160 and 200 

m). However, this information is relevant for the open terrain conditions. The wind 

atlas also consists of climatological information about the wind conditions at surface 

weather stations. These are histograms of wind speed frequency distribution, wind 

roses, graphs of annual cycle of wind speed and its standard deviation and graphs of 

wind speed diurnal cycle in January, April, July and October. 

Key words: wind conditions, wind energy, meteorological preprocessor 

CALMET, database. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Метеорологічна/кліматологічна інформація про вітер 

використовується для вирішення багатьох прикладних задач у таких сферах як 

будівництво, екологія, морське судноплавство, авіація та, насамперед, 

вітроенергетика. Прискорений розвиток цієї галузі енергетики в останні роки 

зумовлений переходом на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) та поступовою 

відмовою від викопного пального, використання якого призводить до 

забруднення атмосферного повітря, яке у свою чергу впливає на стан 

кліматичної системи, що має також прямий та опосередкований зв’язок із 

соціально-економічними процесами [100]. За оцінками, приведеними у [183], 

станом на кінець 2019 р. доля енергії вітру у світовому виробництві 

електроенергії становила близько 5.9%, хоча у деяких країнах світу ця частка є 

набагато більшою. Енергетична стратегія України до 2035 року також 

передбачає суттєве зростання частки ВДЕ у загальному виробництві 

електроенергії, де важливе місце посідатиме вітроенергетика [63]. Слід 

зауважити, що даний підхід спрямований і на зменшення енергетичної 

залежності нашої країни. 

Для виробників вітрової енергії найбільший інтерес становить 

кліматологічна інформація щодо просторово-часового розподілу характеристик 

вітру у шарі висотою до ~200 метрів. Втім, надати його реальну оцінку досить 

складно, оскільки вітер характеризується надзвичайно високою мінливістю і в 

часі, і в просторі, зумовленою одночасним впливом великої кількості чинників. 

Головним з них є макромасштабна структура баричного поля атмосфери, проте 

важливу роль відіграють рельєф місцевості й тип підстильної поверхні, а також 

такі фактори як час доби та сезон року. З іншого боку, просторова щільність 

метеорологічних та аерологічних станцій на території України, на яких 

проводять виміри швидкості та напряму вітру, є недостатньою для аналізу 

наявних вітрових ресурсів. Виходячи з цього, виникає необхідність у 

просторовій деталізації виміряних даних, проте не всі методи горизонтальної 
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інтерполяції та вертикальної екстраполяції можуть коректно відтворити поле 

вітру. Альтернативним варіантом вирішення цієї проблеми може бути залучення 

спеціальних методів моделювання, яким під силу врахувати вплив вище 

перелічених чинників та відтворити реальний просторово-часовий розподіл 

швидкості і напряму вітру. 

Мета дисертаційної роботи – провести кліматологічне оцінювання 

сучасного стану вітроенергетичних ресурсів на території України. 

Об’єкт дослідження – вітровий режим на території України у період з 

1981 по 2010 роки. 

Предмет дослідження – просторово-часовий розподіл швидкості, напряму 

та енергетичного потенціалу вітру. 

Для досягнення мети дослідження поставлено наступні завдання: 

– Створити цифрову базу даних строкових вимірювань і спостережень за 

основними метеорологічними величинами на 207 метеостанціях України за 

період 1981–2010 рр. та виконати їх обробку; 

– Провести аналіз характеристик вітру на метеорологічних станціях 

моніторингової мережі України у період дослідження; 

– Створити архів вертикальних профілів метеорологічних величин, 

отриманих з даних реаналізу; 

– Провести верифікацію діагностичної метеорологічної моделі CALMET 

за фактичними даними про швидкість і напрям вітру; 

– Розрахувати поля швидкості вітру для усієї території України на заданих 

вертикальних рівнях за весь період дослідження з високою просторовою і 

часовою роздільною здатністю з використанням моделі CALMET та провести 

аналіз осереднених у часі полів швидкості та питомої потужності вітру; 

– Розробити кліматологічний Атлас сучасного стану вітроенергетичних 

ресурсів України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали 

досліджень дисертаційної роботи отримані в ході виконання науково-дослідної 

роботи відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту 
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ДСНС та НАН України „Теоретичні та експериментальні дослідження 

атмосферних процесів різних просторово-часових масштабів (з урахуванням 

природних та техногенних чинників) з метою вдосконалення моніторингу та 

прогнозування метеорологічних явищ” (2016–2020 рр.), № держреєстрації 

0116U000740. 

Методи досліджень. Реалізація більшості задач, пов’язаних із 

формуванням баз даних метеовеличин та обробкою вхідної та вихідної 

метеорологічної інформації, була здійснена з допомогою власних програмних 

кодів, написаних на мовах програмування Fortran та VBA (Visual Basic for 

Applications), що дозволило автоматизувати розрахунки. Інструментом для 

заповнення тривалих пропусків у рядах даних та побудови представлених у 

роботі карт в автоматизованому режимі слугував модуль Surfer Scripter, який 

працює через запуск скриптів на базі прикладного програмного забезпечення 

Surfer 10. Налаштування процесу розрахунків з використанням метеорологічного 

препроцесора CALMET здійснено у передбачених для цього ініціалізаційних 

файлах, які є необхідними для активації та запуску програмного коду, 

реалізованого на мові Fortran. Більшість розрахунків проведено на віддаленому 

комп’ютері/кластері, що входить у розрахунковий модуль УкрГМІ. Аналіз 

швидкості та напряму вітру на вибраних метеорологічних станціях, порівняння 

часових рядів та оцінка точності моделювань у ході верифікації розрахункової 

моделі виконано з допомогою статистичних методів. Використовуючи скрипти 

на мові програмування Python, результати статистичного аналізу візуально 

представлені у вигляді графіків часових рядів, гістограм частотного розподілу та 

роз вітрів. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше: 

– Створено цифровий архів строкових вимірів 12-ти метеорологічних 

показників на 207 метеорологічних станціях України за період 1981–2010 рр., що 

може бути безпосередньо залучений для проведення різного роду моделювань та 

кліматологічних досліджень; 



 
 

22 
 

– На основі створеного архіву сформовано базу даних приведених до умов 

відкритої місцевості строкових вимірів швидкості вітру; 

– Проведено кліматологічне оцінювання вітроенергетичних ресурсів 

України на різних вертикальних рівнях з високою просторовою роздільною 

здатністю (2.5 км) на основі використання емпіричної бази даних строкових 

вимірів на 207 метеорологічних станціях у поєднанні із застосуванням сучасної 

добре апробованої метеорологічної діагностичної моделі CALMET. 

Удосконалено: 

– Атлас вітроенергетичних ресурсів України; 

– Алгоритм відтворення вертикальних профілів метеовеличин на основі 

даних реаналізу; 

– Методику заповнення пропусків у рядах строкових даних. 

Дістали подальший розвиток: 

– Методологія верифікації мезомасштабних метеорологічних моделей на 

основі реальних вимірів; 

– Методи розрахунку параметру шорсткості підстильної поверхні; 

– Кліматологічна інформація (знання) щодо просторово-часового 

розподілу характеристик вітру на території України у період сучасного клімату; 

– Прикладна інформація про наявні запаси вітрової енергії на різних 

висотах. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформовані архіви даних 

є важливим джерелом метеорологічної інформації на приземному рівні та у 

вищих шарах атмосфери (в межах її граничного шару), і можуть бути 

використані для вирішення багатьох прикладних задач у метеорології та 

кліматології, як наприклад, для моделювання процесів атмосферного переносу 

та дисперсії забруднювальних домішок чи дослідження екстремальності 

сучасного клімату України. Проведений у дисертаційній роботі аналіз дозволив 

систематизувати знання щодо сучасного вітрового режиму на території України. 

Розроблений Атлас вітроенергетичних ресурсів має практичну цінність для 
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потенційних виробників вітрової електроенергії як у промислових обсягах, так і 

у приватних господарствах. 

Особистий внесок здобувача. Постановка мети, завдань дисертаційної 

роботи, методологія їх реалізації, структура подачі у тексті дисертації матеріалів 

та результатів дослідження та ідеї щодо покращення ефективності виконання 

поставлених задач були обговорені спільно із науковим керівником. Особисто 

автором здійснено аналіз літературних джерел за темою дисертації та 

результатів, отриманих у ході дослідження. Практична частина виконаної 

автором роботи, полягала у наступному: обробці вхідної метеорологічної 

інформації; формуванні баз даних метеовеличин; підготовці вхідних файлів для 

проведення комп’ютерних моделювань; написанні програм для автоматизації 

розрахунків; візуалізації одержаних результатів та створенні Атласу вітрових 

ресурсів. 

Використані у дослідженні ідеї відображені в наукових публікаціях, у яких 

тією чи іншою мірою присутній особистий внесок автора, зазначений у переліку 

праць. 

Апробація результатів. Зміст та результати досліджень, проведених у 

рамках дисертаційної роботи, представлені на: XIV міжнародній науковій 

міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна – 2016» (Київ, 2016); Міжнародній науковій конференції 

молодих вчених «Сучасний стан та якість навколишнього середовища окремих 

регіонів» (Одеса, 2016); Всеукраїнській конференції молодих учених 

«Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних 

викликів сьогодення» (Київ, 2016); XIII міжнародній науковій 

міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2017); The 15th International 

Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI) (Каунас, 2018); II 

міжнародній науковій конференції «Рельєф і клімат» (Чернівці, 2018); II 

міжнародній науково-практичній конференції «Вплив кліматичних змін на 

просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» (Херсон, 
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2019); Міжнародній науково-практичній конференції «Рельєф, клімат та 

поверхневі води як об’єкти природничо-географічних досліджень» (Київ, 2019). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 

наукових праць: 3 статті у фахових періодичних виданнях України, 1 стаття у 

міжнародному науковому журналі (індексованому у міжнародних 

наукометричних базах Scopus і WoS), 8 публікацій у збірниках тез наукових 

конференцій та 1 стаття, яка додатково відображає результати дисертації. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

5-ти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (217 

найменувань) та додатків (30 сторінок). Загальний обсяг дисертації становить 

203 сторінки, з яких основний зміст – 134 сторінки (5.5 д. а.). У роботі приведено 

7 таблиць та 73 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЩОДО 

КЛІМАТОЛОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ ТА 

ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

 

1.1 Основні напрями метеорологічних та кліматологічних досліджень 

вітру 

 

Дослідження природи вітру та його властивостей, у тому числі 

енергетичних, активно проводяться із середини XX століття. Особливого 

значення це питання набуло в 60-ті роки, коли з’явились праці, присвячені 

детальному розгляду режиму швидкостей вітру на території колишнього СРСР 

[1,57], вертикальних профілів швидкості вітру [10,11,30], результатів 

паралельних спостережень за швидкістю і напрямом вітру з різними інтервалами 

осереднення [87], впливу лісосмуг на структуру повітряного потоку та 

інтенсивність турбулентного обміну в атмосфері [45], бризової циркуляції [49]. 

В цей же час, просторово-часовий розподіл характеристик вітру, добовий хід 

швидкості, повторюваність вітру різних швидкостей та місцеві вітри на території 

України широко представлені у [39], а енергетичні ресурси вітру у [14]. 

Починаючи із 70-х років, дослідження стосовно оцінки кліматологічних 

вітроенергетичних ресурсів переросли у окремий напрям. Зокрема, у [12,55,80] 

методика розрахунку базується на визначенні параметрів розподілу Вейбула, 

застосування якого є досить обґрунтованим в умовах рівнинної місцевості в 

діапазоні швидкостей 4–20 м/с [80], а у [13,42] на основі інших статистичних 

розподілів. Двопараметричний розподіл Вейбула також використано у [3] в 

якості апроксимаційної функції для розрахунку максимальних швидкостей, 

ймовірних за різні проміжки часу. Даний розподіл використовують і по 

сьогоднішній день у прикладних дослідженнях вітроенергетичного потенціалу 

окремих територій [15,147,174,175]. 
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Важливим напрямом досліджень було вивчення впливу місцеположення та 

найближчого оточення метеорологічних станцій на величину швидкості вітру. У 

роботі [9] запропоновано методику кількісної оцінки репрезентативності станцій 

по основним метеорологічним елементам для конкретного району. З метою 

приведення швидкості вітру до умов відкритої місцевості, в багатьох роботах 

використана класифікація В.Ю. Мілевського за мірою відкритості метеостанцій 

(всього 24 класи) [55,57,58], у тому числі сучасних [84]. В її основу покладені 

ступінь відкритості вимірювального приладу в залежності від характеру 

оточуючих об’єктів, відстані до водних поверхонь та форми рельєфу, на якій 

розміщений метеомайданчик. Коефіцієнти зміни швидкості вітру на різних 

формах рельєфу порівняно із відкритим рівним місцем при стійкій та нестійкій 

стратифікації атмосфери представлені у [82]. Ці результати вдалося отримати на 

основі багаторічних експедиційних вимірювань. Оцінка повторюваності штилю 

виконана у [79], зокрема, в роботі приведено коефіцієнти, що вводять поправки 

на особливості місцеположення. Отримані перевідні коефіцієнти знайшли 

застосування і в сучасних дослідженнях, наприклад [97], де їх використано для 

приведення виміряної на метеорологічних станціях України швидкості вітру до 

умов відкритої рівної місцевості. Як показано у [216], методика приведення 

швидкості вітру також може базуватися і на статистичних залежностях, в основі 

яких лежить інформація про кут закритості горизонту, що була визначена у даній 

роботі на основі панорамних знімків на метеостанції. 

Низка робіт присвячена вивченню вітрових характеристик граничного 

шару атмосфери (ГША), зокрема оцінці температурної стратифікації (стійкості) 

та її впливу на розподіл швидкості вітру з висотою. Методика оцінки 

вертикальних профілів швидкості, що базується на теорії подібності Моніна-

Обухова, детально описана у [30,138,180,196,203]. Важливе місце посідає також 

проведення експериментальних робіт. Наприклад, у [16] на основі польових 

вимірів отримані значення середнього вертикального градієнту температури для 

різних вертикальних шарів до висоти 1 км при різних класах термічної стійкості 

за класифікацією Пасквіла-Тернера. Такі роботи, зокрема, стосувались і 
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апробації різних параметризацій турбулентних характеристик граничного шару. 

У дослідженні [148] їх ефективність була оцінена за даними спеціалізованих 

вимірювань у різних типах місцевості та умовах температурної стратифікації. 

Оцінка приземного вітру в умовах складного рельєфу також посідає 

окреме місце у дослідженнях. Зокрема, у [137] представлено модель, в якій ефект 

прискорення потоку над гірським хребтом, гірсько-долинну циркуляцію та зсув 

напряму вітру описано математичними співвідношеннями. А в [217] висунуто 

припущення, за яким значення швидкості вітру випливає зі швидкості над 

рівною місцевістю та модифікується відповідно до розрахованого локального 

параметру топографії. В обох дослідженнях роль термічної складової у 

формуванні вітру не враховується. 

Серед робіт, у яких проведений ґрунтовний аналіз (з використанням даних 

метеорологічних станцій) сучасного вітрового режиму в окремих частинах 

України, можна виділити праці [17,31,47,60,65,66,81,92,147], у тому числі на 

узбережжі Чорного та Азовського морів [35,36], а також роботу [90], у якій 

областю дослідження є Антарктичний півострів, де знаходиться українська 

метеорологічна станція. Розподіл основних статистичних характеристик, 

розрахованих на основі середніх місячних значень швидкості вітру на 25 

метеостанціях України за період 1961–2010 рр., проаналізовано у [28]. У роботі 

[32] за даними радіозондувань на 8-ми аерологічних станціях досліджено 

повторюваність, інтенсивність та потужність струминних течій нижніх рівнів 

над територією України у теплий період року. 

 

1.2 Методи вимірювання та визначення кількісних характеристик 

вітру 

 

Вітер є надзвичайно мінливою величиною, яка змінюється в широкому 

спектрі просторових та часових масштабів, що поєднують у собі як міжрічні та 

сезонні зміни, так і миттєві коливання – турбулентні пульсації [29,196]. Для 

оцінки вітрових ресурсів найбільш важливими показниками є швидкість вітру та 
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його напрям [101]. На сьогоднішній день вимірювання швидкості проводять з 

допомогою анемометрів трьох типів: чашкового (найбільш розповсюджений), 

пропелерного та акустичного. Незважаючи на високу ціну, останні є більш 

точними, оскільки не мають інерції обертання [119]. Максимальна відносна 

похибка вимірювань інших анемометрів може сягати 5-7% [101,119]. Широко 

використовуються і анеморумбометри, які вимірюють одночасно напрям і 

швидкість вітру. За точністю вимірювання швидкості (абсолютна похибка 

близько 0.5 м/с) вони зіставні зі звичайними анемометрами, а напрям вітру 

визначають з точністю до 10°. Для порівняння, по флюгеру напрям вимірюють за 

16-ти румбами (22.5°) [43]. 

Масове встановлення анеморумбометрів на метеостанціях колишнього 

СРСР розпочалося з 1966 року. Слід зазначити, що вимірювання по анемометру 

чи анеморумбометру проводять з 10-хвилинним інтервалом осереднення, на 

відміну від флюгера Вільда, що раніше використовувався, і за яким осереднення 

проводять за 2-хвилинний проміжок [55,80]. Відповідно до рекомендацій 

Всесвітньої Метеорологічної Організації, 10-хвилинний інтервал осереднення є 

основним для характеристики стійкого вітрового потоку у часі [55,83]. В кінці 

60-х років також відбувся перехід з чотириразових на восьмиразові за добу 

вимірювання [55]. 

У зв’язку із цими змінами з’явились праці, в яких підняте питання про 

порушення однорідності часових рядів швидкості вітру. Зокрема, в 

[7,8,44,87,102] представлений спосіб відновлення однорідності рядів середніх та 

максимальних швидкостей вітру внаслідок заміни приладу. В результаті 

паралельних спостережень за різними типами приладів виведені 

експериментальні коефіцієнти для приведення виміряних швидкостей до показів 

анеморумбометра. Порівняння швидкостей вітру понад 10 м/с, виміряних 

флюгером з важкою дошкою та анеморумбометром М-63М, проведено в [102]. 

Відомо, що завищення реальних значень флюгером характерне за швидкості 

вітру понад 7 м/с, і ця різниця тільки збільшується із посиленням вітру [44,55]. У 

дослідженні, проведеному в [8], вказано, що ця особливість зумовлена 
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нелінійністю шкали швидкостей флюгера. Зазначимо, що для вимірювання вітру 

швидкістю до 20 м/с використовують флюгер з легкою дошкою, більш сильний 

вітер (до 40 м/с) вимірюють флюгером з важкою дошкою. У першому випадку 

похибка вимірювань становить близько 1 м/с в інтервалі швидкостей 0–10 м/с, а 

у другому 2 м/с при вітру 0–20 м/с. При більших швидкостях похибки зростають 

(через нелінійність шкали флюгера) [43,98]. 

В останні роки на метеорологічній мережі України була проведена заміна 

анеморумбометрів М-63М-1 на анемометри МАРК, які здійснюють осереднення 

характеристик вітру векторним способом. Порівняння показів швидкості і 

напряму вітру, отриманих обома приладами, приведено в [96]. Згідно отриманих 

результатів, різниця швидкостей вітру при усередненні за місяць практично 

відсутня, проте в окремі строки спостережень відхилення між показами приладів 

досягало 3 м/с. Зокрема, у роботі [90] підтверджено, що заміна приладу є 

вагомим чинником статистичної неоднорідності у рядах багаторічної приземної 

швидкості вітру. 

Оцінка зміни середніх швидкостей вітру внаслідок переходу на іншу 

кількість строків спостережень на метеостанціях проведена у [41], 

використовуючи багаторічні дані. Вказується, що зменшення середніх 

швидкостей не пов’язано зі зміною строків спостережень, а виникає воно 

внаслідок довгоперіодичної мінливості атмосферних процесів. При цьому 

кліматологічна однорідність ряду була відновлена. Подібний висновок 

отриманий і в [4]. Тим не менше, відповідно до [55], зміна частоти спостережень 

впливає на однорідність ряду швидкості вітру в районах з характерною місцевою 

циркуляцією, наприклад гірсько-долинними вітрами, де добовий хід має інший 

характер [39]. 

У випадку розрахунку кліматологічних характеристик вітру дані 

короткострокових вимірювань на місці не можуть бути використані, оскільки не 

враховують міжрічну мінливість [24]. За інформацією у [119] середня річна 

швидкість, отримана в ході таких вимірювань, відхиляється від кліматичної 

середньої на 3-6%. У [80] зазначено, що для отримання достовірних даних по 
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повторюваності заданих швидкостей вітру потрібно мати ряд спостережень 

тривалістю не менше 10 років, хоча, згідно з [40], ряди даних мають бути ще 

довші (не менше 20-25 років). Метод приведення характеристик короткого ряду 

експедиційних вимірювань до кліматичних характеристик, отриманих з довгого 

ряду даних на опорній метеорологічній станції, представлено у [55]. 

На етапі створення документації у рамках проекту зі встановлення 

вітроенергетичних установок (ВЕУ) поширеною практикою є проведення 

деталізованих вимірювань показників вітру на попередньо визначеній ділянці 

упродовж не менше 1 року [55,119]. Такі вимірювання насамперед важливо 

виконувати на висотах, що охоплюють вітроколесо установки. Згідно 

інформації, приведеної у роботах [119,149,152,184,190], типова висота 

розміщення ротора ВЕУ становить 80 м. Одним зі шляхів проведення 

моніторингової кампанії може бути встановлення метеорологічних веж та 

розміщення на них анемометрів на кількох рівнях. Більш мобільним та, зазвичай, 

менш вартісним способом є залучення пристроїв дистанційного зондування, 

зокрема содарів та лідарів, принцип дії яких базується на ефекті Доплера. 

Інтервал запису даних содара чи лідара складає 10 хвилин. Їх головними 

перевагами є можливість детального визначення характеристик вітрового потоку 

у вертикальному профілі, що і продемонстровано у дослідженні [112] на 

прикладі використання лідару. Зазначимо, що осереднення швидкості за інтервал 

вимірювання здійснюється даними приладами, як правило, не у скалярних 

величинах, а векторних. Даний спосіб осереднення потребує додаткової 

процедури коригування, оскільки величина середнього результуючого вектору є 

завжди меншою за середнє скалярне значення швидкості у випадку змінного 

напряму вітру [119]. Іноді вимірювання проводять на вершині башти ВЕУ, проте 

на покази швидкості в такому разі впливає робота самого агрегату (швидкість 

вітру за ротором зменшується в середньому на 20%) [133,177]. Не зважаючи на 

це, в цілому результати таких вимірювань зіставні з даними спостережень на 

метеорологічних вежах [133]. 
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На даний момент значна частина світової вітрової енергії виробляється 

установками, розміщеними на морському шельфі. Через складність проведення 

регулярних вимірювань вітру у даних районах, чи не єдиним способом отримати 

об’єктивну інформацію про стан вітрових ресурсів є використання супутникових 

приладів, що працюють у мікрохвильовому діапазоні. Суть цієї методики 

полягає у визначенні висоти хвиль та виведенні значення швидкості вітру на 

основі встановлених залежностей між обома параметрами [119]. Варто 

зазначити, що площа покриття, просторова роздільна здатність та частота 

зондування залежать від типу приладу. Проте для того, щоб достатньо охопити 

прибережні райони, де розташована більшість вітрових станцій, перевага 

надається приладам з високою просторовою роздільною здатністю (<500 м), 

нехтуючи при цьому частотою вимірів [111,172]. 

Оцінку вітрових ресурсів проводять не лише на приземному рівні, але і у 

вертикальному профілі атмосфери також, оскільки ротор вітрової установки 

розміщений на деякій висоті над земною поверхнею [119]. З цією метою 

приземну швидкість вітру екстраполюють на задані висоти з допомогою 

степеневої та логарифмічної формул [19,26,101,129,149,152]. 

Показник експоненти у степеневій формулі, залежно від типу підстильної 

поверхні, приймається рівним 1/7 (морські акваторії або відкриті ділянки суші) 

або 1/5 (при наявності перешкод, тобто елементів захищеності) [129,149,152]. 

Дослідження, проведені у [149,209], показали залежність цього показника не 

лише від особливостей орографії та підстильної поверхні, а й від типу термічної 

стратифікації (стійкості) граничного шару. У роботі [89] показано, що вплив 

шорсткості підстильної поверхні на ріст швидкості вітру з висотою є більшим 

при нестійкій стратифікації та, відповідно, меншим за стійких умов. На 

залежність значення експоненти від сезону року вказується у [80]. 

Використання логарифмічної формули є обґрунтованим лише за умов 

нейтральної стратифікації [24,66,133,149]. З огляду на це, ще одним важливим 

підходом, який враховує дану особливість, є використання логарифмічного 

профілю [29,30], модифікованого функцією термічної стійкості атмосфери 
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[138,180]. Верифікацію цього підходу на основі реальних даних проведено у 

[195]. 

Дані вимірювань, як правило, відображають вітровий режим лише в районі 

пункту спостережень, що часто знаходиться у зоні вітрової тіні від оточуючих 

перешкод (дерева, будівлі тощо) або форм рельєфу [86,98]. Вертикальний 

масштаб зони впливу таких перешкод приблизно утричі більший за їх висоту, а 

горизонтальний досягає відстані, що перевищує висоту об’єктів у 30-40 разів 

[77,199]. У практичних розрахунках вертикальний профіль швидкості вітру в 

ГША зазвичай апроксимують з допомогою логарифмічного профілю (чи його 

модифікованого варіанту для врахування термічної стійкості ГША), у якому 

важливе значення має вже раніше згаданий параметр шорсткості. Ця величина 

суттєво визначає швидкість вітру у приземному шарі, де вплив підстильної 

поверхні відіграє велику роль [29,88]. Для її визначення, згідно з [213], на 

практиці широко використовують 5 основних методів, що базуються на: 

 даних швидкості вітру у вертикальному профілі [115]; 

 знаходженні дисперсії турбулентних флуктуацій швидкості (необхідні 

автоматизовані вимірювання з інтервалом запису, що дозволяє вловлювати 

миттєві пориви, наприклад 3 с) [205]; 

 даних про максимальну швидкість поривів вітру (за суттю схожий до 

попереднього, але достатньо залучення стандартних вимірювань на 

метеостанціях) [212]; 

 таблиці значень висоти шорсткості, що відповідають різним типам 

місцевості [126]; 

 інформації про положення та лінійні розміри об’єктів на місцевості 

[144]. 

Перші три підходи відносяться до методів анемометрії та базуються на 

застосуванні формули логарифмічного профілю швидкості вітру. До особливої 

групи належить останній підхід, суть якого полягає у використанні різних 

морфометричних (геометричних) методів. Висота шорсткості розраховується на 

основі інформації про середню висоту та площу поперечного перерізу перешкод 
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перпендикулярно напряму вітру, а також загальну площу усіх елементів 

шорсткості у певному радіусі [144]. 

При великому значенні параметру шорсткості, що характеризує умови 

щільної забудови чи квазіоднорідної високої рослинності, у формулу 

логарифмічного профілю швидкості іноді вводять додатковий параметр, який 

зміщує початок відліку, – висоту витіснення (displacement height) [50,180]. За 

оцінками різних авторів дана величина може становити 50–80% від середньої 

висоти оточуючих об’єктів [144]. 

 

1.3 Застосування інформації про вітер у вітроенергетиці 

 

Енергетичну цінність вітру визначає його швидкість [61,101]. Значне 

зростання швидкості вітру і, відповідно, його енергетичного потенціалу 

відбувається у нижньому 200-метровому шарі атмосфери [133]. За інформацією, 

приведеною у [61], майже у всіх кліматичних зонах України питома потужність 

вітру зростає на висоті 30 м в 1.5 рази порівняно з 10 м, на висоті 60 м – в 2 рази, 

а на 100 м – в 2.5 рази. У [129] підтверджується стійке зростання із висотою 

кількості генерованої ВЕУ електроенергії. Однак загалом, з подальшим 

збільшенням висоти у ГША ріст швидкості вітру уповільнюється. Це 

пояснюється зменшенням впливу підстильної поверхні [29,138,180,196], і як 

наслідок, встановленням у вільній атмосфері сталого потоку повітря (за певних 

припущень може розглядатися як градієнтний вітер або як геострофічний вітер) 

[54,93,94]. Зокрема, у дослідженні [84] відмічається вирівнювання із висотою 

просторового розподілу швидкості вітру. 

Питома потужність вітру пропорційна кубу його швидкості та густині 

повітря [19,61,66,101,119]. У практичних розрахунках найчастіше 

використовують стале значення густини рівне 1.225 кг/м3, що відповідає умовам 

стандартної атмосфери на рівні моря [19,152]. Використання змінної густини є 

доцільним у районах зі значними перепадами висот та/або за наявності чітко 

вираженого річного ходу швидкості вітру з максимумом у холодні місяці 
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[2,19,130,174]. Слід зазначити, що вітрова установка перетворює в корисну 

роботу лише частину енергії. Сучасні вітродвигуни при роботі в найбільш 

ефективному режимі перетворюють в механічну роботу до 50% кінетичної 

енергії вітрового потоку за даними у [133,174], причому ця частка не може 

перевищувати теоретичне порогове значення, яке становить 59.3% (закон Беца) 

[101,157,174]. Дане принципове обмеження зумовлене тим, що умовою роботи 

установки є відведення потоку повітря за нею, а це означає втрату кінетичної 

енергії потоку, яка потенційно могла би бути утилізованою [157]. 

Енергія вітру може бути утилізована лише у певному швидкісному 

діапазоні, що визначається трьома важливими технічними характеристиками 

вітрової установки [2,152,174,189]: стартова (cut-in speed), номінальна (rated 

speed) та максимально робоча (cut-out speed) швидкості вітру. Більшість ВЕУ 

працюють в діапазоні швидкостей від 3 до 25 м/с [149,169]. Номінальна 

швидкість залежить від технічної складової установки (здебільшого від її 

потужності) і для промислових установок становить в середньому 12–16 м/с 

[174]. Найбільша ефективність роботи ВЕУ при швидкості вітру рівній або 

більшій номінальної [2]. Загалом питання ефективності утилізації вітрової 

енергії було детально розглянуте у роботах [2,55,80,101], а також економічний 

аспект [19,101] та технічно-досяжний потенціал [166]. На основі інформації про 

середню швидкість вітру у [101] надана приблизна оцінка перспективності 

використання ВЕУ різної потужності. 

Кліматологічне оцінювання та районування території за 

вітроенергетичним потенціалом є важливим підготовчим кроком на шляху 

визначення оптимальних місць розміщення ВЕУ [77,119]. До кліматичної 

інформації, що використовується з цією метою, відносять: осереднену за 

багаторічний період швидкість вітру, добовий хід швидкості у різні сезони року, 

повторюваність по градаціях у різні сезони та місяці року, вертикальні профілі й 

коефіцієнти зміни швидкості вітру під впливом неоднорідності підстильної 

поверхні [20,55,77,80]. Важливою прикладною інформацією є дані про 

повторюваність швидкостей різних напрямів вітру [101] та характеристики 
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ожеледно-паморозевих відкладів [2,55,80,174]. Наприклад, сезонний розподіл 

деяких із вище зазначених характеристик на території України досліджено у 

[14,20,38]. 

Особливу увагу приділяють також вивченню енергетичного потенціалу 

територій з місцевими вітрами. Зокрема, узбережжя акваторій, що 

характеризуються бризовою циркуляцією є перспективними для 

вітроенергетики через порівняно стабільний режим швидкості вітру. Це, 

насамперед, мілководні ділянки морської шельфової зони, які можуть мати у 2.5-

3 рази вищий вітроенергетичний потенціал порівняно з відкритими ділянками 

узбережжя [80]. У свою чергу, гірсько-долинні вітри перспективні лише в окремі 

періоди доби. Фенові вітри також можуть бути використані із практичною 

користю у вітроенергетиці, якщо вони не досягають швидкостей штормових 

вітрів. Оскільки такі процеси мають неперіодичний характер, вивчення частоти 

їх виникнення в окремих пунктах спостережень є актуальним [38,39,55]. В 

окремих місцях, де морські узбережжя відділені невисокими гірськими 

хребтами, за певних умов циркуляції виникають сильні вітри типу бори, однак 

вони не є перспективними через високу повторюваність штормів [55]. Загалом 

вичерпна інформація про вітри місцевого походження та зумовлені ними 

процеси викладена у роботах [55,78]. 

 

1.4 Сучасні методи оцінювання просторового розподілу швидкості 

вітру 

 

Відтворення просторового поля вітру здійснюють шляхом 

розрахунку/моделювання значень його характеристик у точках регулярної сітки 

із заданим кроком. Найпростішим варіантом є використання різних методів 

інтерполяції [85,131]. Наприклад, у [104] дані швидкості вітру, виміряної на 

метеостанціях, були інтерпольовані з допомогою методу універсального 

крігінгу, де у якості додаткових предикторів задано висоту рельєфу та відстань 

до моря. Слід зазначити, що схожий за своєю суттю метод інтерполяції 
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реалізований у прикладному забезпеченні MISH [197], розробленому в угорській 

метеорологічній службі та широко використовуваному у різних національних чи 

міжнародних проектах (наприклад, проект CARPATCLIM [122]). Оцінку 

точності детерміністичних та геостатистичних методів інтерполяції проведено у 

[164]. 

Інший підхід полягає у залученні спеціальних моделей, які умовно 

розділяють на 4 типи [116,119]: 

 моделі, що базуються на рівнянні збереження маси (WindMap, 

CALMET); 

 лінійні моделі вітрового потоку, побудовані на теорії Джексона і Ханта 

[153] (WAsP, MsMicro); 

 моделі обчислювальної гідродинаміки (Meteodyn, WindSim); 

 чисельні прогностичні моделі (WRF, MM5). 

Перші два типи моделей побудовані без застосування рівнянь 

гідродинаміки, тому характеризуються відносно високою швидкістю 

розрахунків. Однак їх точність суттєво зменшується в умовах складного рельєфу, 

при наявності струминних течій нижніх рівнів та місцевих циркуляцій, 

зумовлених термічною складовою. В основі моделей, що відносяться до останніх 

двох типів, лежить система рівнянь руху Нав’є-Стокса. У моделях 

обчислювальної гідродинаміки використовуються осереднені по часу рівняння 

руху. Такий варіант розрахунку поля вітру потребує менше обчислювальних 

ресурсів порівняно із прогностичними моделями, проте поступається за 

точністю. Усе ж на практиці частіше використовують саме останній тип моделей, 

у яких система рівнянь руху розв’язується у повній формі, і які включають у себе 

схеми параметризацій сонячної радіації, конвективної хмарності та інших 

важливих показників та процесів [116,119]. 

Зокрема, чисельна прогностична модель WRF (Weather Research and 

Forecasting) була задіяна при оцінюванні регіональних вітрових ресурсів у [174] 

та для моделювання характеристик ГША у [145]. В останньому дослідженні було 

також використано техніку асиміляції даних спостережень у процес розрахунку. 
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Слід зазначити, що дана методика має застосування і в оперативному режимі (на 

кожному часовому кроці) прогнозування у чисельній моделі Rapid Refresh [154], 

розробленій в управлінні океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). 

Довгострокову оцінку вітроенергетичних ресурсів із прогнозом на 

наступні десятиліття часто проводять з використанням регіональних 

кліматичних моделей. Наприклад, у [152] на основі ансамблю проекцій моделей 

COSMO і REMO виконано оцінку майбутніх змін енергетичного потенціалу 

вітру на території Європи. З іншого боку, проводяться дослідження з верифікації 

даного типу моделей на основі порівняння реальних даних та розрахованих 

даних для минулих проміжків часу (hindcast data) [23,117,215]. 

Слід зазначити, що на території України кліматологічне оцінювання 

енергетичного потенціалу вітру було проведене на базі розрахунків чисельної 

регіональної моделі циркуляції атмосфери Had3M для території Криму у [24] та 

з використанням діагностичної негідродинамічної моделі CALMET на прикладі 

Тернопільської області у роботах [64,67]. Апробацію лінійної моделі MS-Micro/3 

у межах локальної ділянки в Харківській області проведено у [15]. 

Існує низка робіт присвячених оцінці точності чисельних прогностичних 

моделей з використанням різних схем параметризації та кроку розрахункової 

сітки. Даного роду дослідження на прикладі моделі WRF проведені у 

[151,186,193]. Зокрема, у [151] авторами зазначено, що розбіжності у точності 

отриманих результатів зумовлені переважно заданням різної інтенсивності 

вертикального турбулентного обміну у граничному шарі. Прогностичні 

можливості моделі MM5 в умовах складного рельєфу були перевірені у роботі 

[185]. Згідно отриманих оцінок, суттєве збільшення точності при зменшенні 

кроку моделі відмічається лише для напряму вітру. 

Вхідною інформацією для перерахованих вище моделей часто слугують 

дані глобальних циркуляційних моделей, таких як GFS [139,193], ECHAM5 

[152], або ж дані реаналізу [114,139,155,215]. Причому останній вид інформації 

може слугувати граничними даними як для регіональних, так і глобальних 

кліматичних моделей [46]. Основна його перевага – глобальне покриття усієї 
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земної кулі. Реаналіз є, по-суті, результатом моделювання із застосуванням 

техніки асиміляції даних реальних вимірювань. На сьогоднішній день до 

найбільш використовуваних продуктів реаналізу, що є у вільному доступі, можна 

віднести NCEP-NCAR, ERA-Interim, ERA5, MERRA і MERRA-2. Інформація 

щодо таких параметрів як просторова й часова роздільна здатність, кількість 

вертикальних рівнів, а також деякі характеристики точності основних реаналізів 

приведені у [127,190,194]. Зокрема, у [190] на основі реальних вимірів швидкості 

вітру оцінено точність даних реаналізу NCEP-CFSR, а у [156] реаналізів ERA-

Interim та ERA-20C. Менша точність цих даних отримана у гірських районах, що 

цілком узгоджується із оцінками інших дослідників. Значна розбіжність 

реаналізів NCEP та ERA-Interim від реальних даних (додатні та від’ємні 

систематичні похибки ~1 м/с) виявлена при оцінці вітроенергетичного 

потенціалу в акваторії Чорного моря, що була проведена у [178], тим часом 

результати дослідження у [161] підтверджують кращу точність супутникових 

даних. Зрештою, порівняння точності різних реаналізів на основі таких 

кількісних показників як систематична похибка та середнє квадратичне 

відхилення у роботі [127] показує, що ERA-Interim порівняно краще відтворює 

поле швидкості вітру. Варто зазначити, що методика коригування систематичної 

похибки на прикладі реаналізів MERRA і MERRA-2 запропонована у [194]. 

Однією із ключових умов для проведення верифікації результатів 

моделювання, у тому числі реаналізу, є наявність якісних даних вимірювань. На 

рівні 10 м такими даними зазвичай слугують виміри наземних метеорологічних 

станцій, просторова щільність яких є порівняно високою. Проте з точки зору 

потреб вітроенергетики більшу цінність має інформація на висоті ротора ВЕУ. 

Звичайно, оптимальним варіантом є використання даних швидкості вітру на 

метеорологічних вежах, як наприклад у [114,154], тим не менше облаштування 

таких веж потребує значних ресурсів. 

За об’єктивними причинами чисельні моделі використовують при 

моделюванні з низькою просторовою роздільною здатністю, яка не дозволяє 

вловити дрібномасштабні особливості підстильної поверхні. Зокрема, 
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результати розрахунків з використанням WRF, приведені у [174,186], свідчать 

про низьку ефективність моделі при відтворенні поля вітру у гірських районах із 

кроком 3 км. Для більш детального урахування рельєфу та особливостей 

підстильної поверхні популярним підходом є проведення моделювання на 

дрібнішій розрахунковій сітці, де на кожному часовому кроці у якості 

початкових умов використовуються дані модельних розрахунків з більш грубим 

просторовим кроком. У науковій англомовній літературі дана процедура має 

назву “downscaling”. Слід зазначити, що приклади таких моделювань 

представлені у роботах [139,150,152,155,174,193]. Зокрема, у [174] для більш 

точного відтворення поля вітру використано прикладне метеорологічне 

забезпечення WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) з роздільною 

здатністю 100 м. Дана модель була розроблена при створенні Атласу вітрових 

ресурсів Європи у 1989 році в Данії [199], і згодом стала основним інструментом 

для оцінювання вітроенергетичного потенціалу в багатьох країнах світу. Варто 

додати, що на основі чисельної прогностичної моделі WRF та програмного 

забезпечення WAsP створено веб-базований ресурс Global Wind Atlas [141], у 

якому в глобальному масштабі представлена інформація щодо середньої 

швидкості вітру та питомої потужності вітру. Частковим випадком вище згаданої 

методики є динамічний підхід (dynamical downscaling) [116], коли для деталізації 

просторового аналізу зазвичай використовується регіональна кліматична модель 

із початковими умовами, узятими із моделі загальної циркуляції атмосфери. 

Методика динамічної підгонки може бути реалізована і у рамках однієї моделі, 

як наприклад у [174] або ж у [150], де для розрахунку поля вітру з меншою 

роздільною здатністю використано спрощений варіант чисельної моделі 

ALADIN. 

У випадку, коли мова йде про кліматологічне оцінювання вітрових 

ресурсів (за період тривалістю 10-30 років) з використанням вище описаної 

процедури, іноді користуються методами статистичного аналізу, що дозволяють 

підібрати так звану вибірку «репрезентативних днів», яка би приблизно 

відображала щільність розподілу імовірностей повного ряду даних. Очевидно, 
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що суттєве зменшення періоду моделювання дає можливість проводити 

розрахунки за наявності значно меншого обчислювального ресурсу. Найбільш 

поширеним підходом (“industry” approach) є відбір 1-річного масиву даних із 

рівномірним представленням усіх календарних днів року [184]. Як показало 

проведене у [200] дослідження, для моделювання флуктуацій швидкості вітру з 

малим часовим інтервалом (10 хв) достатньо виправданим є підбір 

стохастичного процесу із попереднім вилученням періодичної складової 

(добового ходу), розрахунок якої був проведений з допомогою мезомасштабних 

моделей. 

 

1.5 Дослідження довгострокової динаміки швидкості вітру 

 

Швидкість вітру, як і більшість метеорологічних показників, схильна до 

довгоперіодичних (десятки років) коливань, в основі яких лежать головним 

чином зміни, що відбуваються у кліматичній системі. На основі численних 

досліджень щодо динаміки змін середніх значень цієї величини у різних 

частинах земної кулі за останні десятиліття, які охоплюють період 30 років і 

більше, виявлено, що швидкість вітру на рівні анемометра у більшості 

розглянутих регіонів має низхідний тренд із середнім темпом зменшення ~ -0.14 

м/с за декаду [106,107,167]. У зарубіжній літературі даний феномен дістав назву 

“stilling effect”. Загалом, зменшення середньої приземної швидкості вітру 

зафіксовано у тропічних та помірних широтах обох півкуль, а збільшення над 

полярними регіонами (>70° широти), над океанами та деякими прибережними 

районами [167]. Причому, як зазначено у [35,204], найбільше зменшення 

відмічене для помірних та сильних вітрів. За оцінками різних авторів низхідний 

тренд упродовж останніх кількох десятиліть отримано у США [181], Швеції 

[171], рівнинній частині Канарських о-вів [110], більшості території Австралії 

[168], Ірану [182], західній та майже усій південній частині Канади [206], на 

території Угорщини [170], у регіоні Українських Карпат [65,66] та північно-

західній частині узбережжя Чорного моря [35]. Незначне зменшення швидкості 
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вітру зафіксовано в Іспанії та Португалії [108], а у Саудівській Аравії, Китаї та 

Південній Кореї з початку 2000-х років спостерігається вирівнювання тренду 

[109,158,162]. Водночас статистично значущі додатні тренди (рівень 

достовірності 95%) отримано у високогірних районах Канарських о-вів за період 

1989–2014 рр. [110] і Китаю за проміжок часу 2002–2009 рр. [162], де також 

згідно даних аерологічних зондувань на висоті ізобаричної поверхні 500 гПа 

виявлено помітне зростання середньої швидкості вітру, але вже на більшій 

території. Водночас за результатами дослідження у [204] висхідний тренд 

простежується вже на висоті 850 гПа над Північною Америкою, Західною 

Європою та Японією. Слід зазначити, що оцінки, отримані у 

[66,108,109,110,170,171,181,206], можна вважати більш коректними, оскільки 

аналіз у цих роботах ґрунтується на даних, що пройшли через контроль якості та 

процедуру гомогенізації. 

Проведений у багатьох роботах детальний аналіз трендів у розрізі сезонів 

та окремих місяців показав менш однозначні результати. Наприклад, у Швеції 

зменшення приземної швидкості більш виражене у літній сезон. Взимку відсоток 

станцій із додатним трендом є значно вищим, здебільшого на півночі країни 

[171]. Дещо інший характер змін отримано для території Іспанії та Португалії, де 

переважання значущих від’ємних трендів спостерігається взимку та навесні, а 

додатних – влітку й восени [108]. Автори цих досліджень встановили сильний 

зв’язок між отриманими трендами та тенденцією до зростання індексу Північно-

Атлантичного коливання (NAO) у зимовий період. Багаторічні зміни швидкості 

вітру у решту сезонів також пов’язують зі змінами даного індексу циркуляції, які 

мають від’ємний тренд. У Саудівській Аравії фіксується здебільшого тенденція 

до зменшення приземної швидкості упродовж року, окрім високогірних районів, 

де влітку спостерігаються значущі додатні тренди. Також у роботі [109] 

зазначено, що припинення падіння середньої річної швидкості вітру у даному 

регіоні за останні дві декади пояснюється посиленням вітру у літньо-осінній 

період. Виявлені зміни мають статистично значущу додатну кореляцію з 



 
 

42 
 

індексом NAO у річному розрізі та від’ємну зі Східно-Атлантичним коливанням 

(EA) влітку і Південним коливанням (SO) у решту сезонів. 

Падіння середньої приземної швидкості вітру у багатьох регіонах світу 

пов’язують не лише зі зміною великомасштабної циркуляції атмосфери, але й 

збільшенням шорсткості підстильної поверхні внаслідок зростання рослинного 

покриву та зміни ландшафтів [118,158,198,204]. Досліджено було також вплив 

зміни інтервалу осереднення даних на величину й напрям багаторічних трендів. 

Наприклад, у роботі [106], яка базується на даних швидкості вітру на території 

Іспанії, виявлено, що дані з більшим інтервалом дискретності мають чіткіше 

виражений низхідний тренд. Так званий «стілінг» часто може бути зумовлений 

наявністю систематичної похибки, яка є результатом некоректної роботи 

приладу. У дослідженні [107] продемонстровано різницю між новим та 

відпрацьованим анемометром, який внаслідок зношування підшипників занижує 

покази швидкості, а також запропоновано дві регресійні моделі для коригування 

виявленої систематичної помилки. Варто зазначити, що основними факторами, 

які зумовлюють появу неоднорідності у рядах швидкості вітру, відповідно до 

[206], є перенесення станції та зміна висоти розміщення приладу. 

Існує ряд робіт, у яких аналіз багаторічних змін приземної швидкості 

проведений з використанням даних реаналізу. Згідно отриманих результатів, 

тренд на зменшення приземної швидкості вітру не спостерігається [168] або ж 

взагалі прослідковується зворотна тенденція [149,181]. Оцінки майбутніх змін 

вітроенергетичного потенціалу на основі ансамблю проекцій двох регіональних 

кліматичних моделей, проведені у [152], вказують на незначне його підвищення 

(переважно восени та взимку) у центральній та північній Європі, зменшення у 

південній Європі (за виключенням окремих районів), а також збільшення 

міжрічної та сезонної мінливості вітрового режиму у західній і центральній 

Європі. 
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1.6 Висновки до розділу 1 

 

У даному розділі розглянуто основні напрями досліджень, що охоплюють 

широкий спектр проблем щодо вивчення вітрового режиму та вітроенергетичних 

ресурсів. Систематизовано інформацію, представлену у наукових працях різного 

періоду, серед яких є певна кількість ранніх робіт, які заклали основу для 

подальшого розвитку таких напрямів як дослідження вітроенергетичного 

потенціалу окремих територій, визначення впливу найближчого оточення 

станції на покази вимірювального приладу, оцінка впливу термічної 

стратифікації атмосфери на розподіл швидкості вітру з висотою та ін. Достатньо 

велика увага прикута до розгляду наявної інструментальної бази для визначення 

кількісних характеристик вітру, прикладної інформації (у тому числі 

кліматологічної), що застосовується у вітроенергетиці, методів вертикальної 

екстраполяції приземної швидкості вітру та визначення висоти шорсткості 

підстильної поверхні. 

З огляду на сучасний рівень дослідження даної проблеми та розвитку 

вітроенергетики, значну актуальність не лише на сьогоднішній день, але й у 

деякій перспективі на майбутнє, мають: 

– залучення різної складності моделей вітрового потоку для розрахунку 

полів вітру з високою просторово-часовою роздільною здатністю та подальша 

розробка атласів вітроенергетичних ресурсів; 

– оцінка довгострокової динаміки швидкості вітру на основі 

гомогенізованих рядів даних; 

– впровадження супутникових та наземних засобів дистанційного 

зондування, підвищення точності реаналізу. 

Частина поставлених у дисертаційній роботі завдань, які складають 

найбільшу наукову новизну, базується саме на використанні спеціалізованого 

метеорологічного забезпечення з подальшим створенням Атласу 

вітроенергетичних ресурсів України. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ВІТЕР НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СУЧАСНОГО КЛІМАТУ: 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВІТРОВОГО РЕЖИМУ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА 

КЛІМАТОЛОГІЯ 

 

Вітер являє собою рух повітря відносно земної поверхні. Як правило, 

розглядають лише горизонтальну складову руху, що формується під дією 

наступних основних сил [54,93,94]: 

 баричного градієнту (рушійна сила). Виникає внаслідок нерівномірного 

прогрівання різних частин земної поверхні, що призводить до утворення різниці 

у густині повітря та, відповідно, і тиску [101,119,159]. 

 сили тертя. В її основі лежить головним чином турбулентний обмін по 

вертикалі між шарами повітря, що мають різну швидкість руху. Суттєву роль 

відіграє у ГША. 

 сили Коріоліса. Зумовлена обертанням Землі навколо своєї осі. Відхиляє 

на схід повітря, що рухається у бік полюсів, та на захід якщо рух відбувається у 

напрямку екватора. 

Сукупність основних повітряних течій, що здійснюють горизонтальний та 

вертикальний обмін мас повітря, розглядають як загальну циркуляцію 

атмосфери (ЗЦА) [38]. У цілому ЗЦА формується під дією як зовнішніх 

геофізичних та астрономічних факторів, так і внутрішніх геофізичних чинників. 

До зовнішніх належать нерівномірне надходження сонячної енергії унаслідок 

особливостей обертання Землі навколо Сонця (зміна кута нахилу осі обертання, 

ексцентриситет земної орбіти) та своєї осі. Внутрішні фактори включають у себе 

хімічний склад та структуру атмосфери, особливості підстильної поверхні, у 

тому числі географічний розподіл материків та океанів, рельєф поверхні 

суходолу [21,38,59]. На цю схему накладається регіональна циркуляція, що 

формує поле вітру у окремих регіонах, і яка, власне, формується під впливом 

деяких з перелічених вище факторів, зокрема рельєфу [38,52,53,119]. 
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2.1 Поле атмосферного тиску та приземного вітру на території України 

 

Для того, щоб мати уявлення про причини формування багаторічного 

режиму вітру на території України, важливо розглянути осереднений 

просторовий розподіл поля тиску як за весь проміжок часу, так і по окремих 

місяцях року (сезонний хід) [39]. Баричне поле у межах України формується 

переважно під впливом центрів дії атмосфери (баричних центрів) над Північною 

Атлантикою (Азорський субтропічний максимум та Ісландська депресія) та 

внутрішніми районами Євразії (Сибірський максимум). Їх просторова 

конфігурація та інтенсивність в окремі місяці визначає характер циркуляційних 

процесів, у тому числі поля вітру [38,39]. 

Аналіз полів атмосферного тиску та вітру у даній роботі виконаний на 

основі строкових вимірів на метеорологічних станціях, отриманих з 

оцифрованих таблиць ТМС (таблиці метеорологічних спостережень), які 

зберігаються у Галузевому державному архіві Гідрометслужби України. Перед 

тим було здійснено контроль якості даних (див. розділ 3.2.2) та усунуто 

помилкові значення. Слід зауважити, що на основі цієї інформації у подальшому 

була створена цифрова база даних (БД). Представлені картографічні матеріали 

отримані з допомогою програмного пакету Surfer 10. Більшість карт побудована 

на основі інтерполяції методом простого крігінгу [125]. Винятком є кінцеві 

результати розрахунків для Атласу вітроенергетичних ресурсів України, що 

мають високу просторову роздільну здатність (2.5 км), і які не потребували 

проведення додаткової інтерполяції. 

Отже, у ході роботи було проаналізовано багаторічні дані атмосферного 

тиску на метеорологічних станціях України (179 станцій) за сучасний 

кліматичний період 1981–2010 рр. та отримано осереднене поле цієї величини. 

Результати наведено у вигляді карти (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Просторовий розподіл середнього багаторічного тиску на рівні моря за 

1981–2010 рр. 

 

Загалом, середній багаторічний тиск на рівні моря коливається у межах 

1016-1018 гПа. У просторовому розподілі, що має форму сідловини, виділяються 

дві зони з підвищеним атмосферним тиском: область на південному заході та 

центральній частині країни (1017-1018 гПа), зумовлена впливом Азорського 

антициклону, та східні області (1017-1017.5 гПа), що перебувають під впливом 

західного відрогу Сибірського антициклону у холодний період року. Відносно 

знижений тиск (1016.3-1016.9 гПа) характерний для південних, південно-східних 

районів та Криму, на які значний вплив має область низького тиску, що 

формується над Чорним морем у зимовий період (Чорноморська депресія). На 

півночі й північному заході України менш виражена зона зниженого тиску 

(1016.4-1016.8 гПа), що зумовлена більш частим проходженням циклонів із 

заходу через ці території [25,38,39]. Варто зазначити, що осереднене поле тиску 

змінило конфігурацію порівняно із попередніми кліматичними періодами. 

Відтак, у роботі [25] показано, що у середині ХХ століття барична сідловина на 
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території України була більш вираженою, зона впливу Сибірського антициклону 

поширювалась далі на захід, а вплив Азорського максимуму був слабший. 

Крім циркуляційного чинника на просторовий розподіл тиску впливають 

також умови радіаційного прогріву та особливості підстильної поверхні [38]. 

Зокрема, на території України вплив гірських масивів Карпат і Криму, а також 

Чорного і Азовського морів є вагомим [25,37]. 

Просторовий розподіл осередненого за 30 років приземного поля вітру 

(рис. 2.2) добре узгоджується із розподілом атмосферного тиску. Оскільки 

наявність об’єктів (елементів захищеності) навколо метеостанції є фактором, що 

впливає на покази не лише швидкості, а й напряму вітру, для побудови поля 

середнього результуючого вектору вітру відібрано станції, на яких закритість 

горизонту не перевищує 10° на кожному з румбів. 

 

Рис. 2.2 Середній результуючий вектор приземного вітру (висота ~10 м) за 

даними вимірювань на 85-ти метеорологічних станціях за 1981–2010 рр. 

 

Варто зазначити, що вітер – векторна величина, кліматологічна обробка 

якої може здійснюватися двома способами. Перший полягає у розкладанні 
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вектору швидкості на дві складові: зональну (u-компонента) та меридіональну 

(v-компонента). Другим варіантом є розгляд двох окремих характеристик – 

швидкості і напряму вітру [21,40]. 

Осереднене поле вітру на рис. 2.2 представлено через просторовий 

розподіл середнього результуючого вектору вітру, який показує напрям 

переважаючих повітряних потоків та величину середньої швидкості вітру. При 

проведенні прикладних досліджень даний показник коректно використовувати 

лише як інформацію у першому наближенні. Набагато точніша інформація щодо 

вітрового режиму міститься, наприклад, у розі вітрів та частотному розподілі 

різних градацій швидкості вітру. Незважаючи на це, даний спосіб представлення 

«середнього» поля вітру, яке характеризує певний проміжок часу, є досить 

зручним для порівняльного аналізу із просторовим розподілом середнього 

багаторічного тиску на рівні моря. 

Розрахунок середнього результуючого вектору у вузлах регулярної сітки (з 

просторовим кроком 2.5 км) здійснено у чотири етапи: 1) визначення на кожному 

часовому кроці складових вектору вітру за його швидкістю та напрямом; 2) 

осереднення у часі обох компонент вітру та модуля його швидкості; 3) 

інтерполяція осереднених величин; 4) введення поправки для векторних 

складових у кожній розрахунковій точці відповідно до величини модуля 

швидкості вітру. Варто зазначити, що для отримання інформації лише щодо 

напряму результуючого вектору достатньо двох-трьох кроків [18]. Однак 

результатом осереднення векторів складових швидкості є заниження фактичної 

величини середнього модуля швидкості [119]. Тому для того, щоб відкоригувати 

модуль результуючого вектору вітру, його векторні компоненти були 

модифіковані із застосуванням формул: 
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де s  – перевідний коефіцієнт, U  – фактичне значення середнього модуля 

швидкості вітру, vu,  – осереднені у часі вектори складових вітру, vu ,  – 

відкориговані компоненти вітру. 

Відповідно до рис. 2.2, у західній, південно-західній, північній, 

центральній та північно-східній частинах України середній результуючий вектор 

вітру західних напрямів, а для сходу та південного сходу країни більш характерні 

вітри зі східною складовою. На усьому півдні України результуючий вектор 

приймає північну складову (північно-західний, північний та північно-східний 

вітер). Отриманий розподіл лише частково відповідає класичному поділу по 

баричній осі Воєйкова на дві зони із протилежним напрямом вітру [38], оскільки 

зона вітрів зі східними румбами займає меншу територію. 

Розподіл атмосферного тиску та характеристик вітру на території України 

сильно змінюється упродовж року. Взимку атмосферний тиск набуває 

максимальних значень, виділяються дві зони найбільшого тиску: на сході та 

південному заході. Відомо, що у цей час Сибірський антициклон є найбільш 

активним, а його вплив особливо відчутний у східній частині України [38,52,53]. 

У січні на більшості території переважають західні й південно-західні вітри, 

лише у південній частині спостерігається вітер північних напрямів, а на сході 

переважає південна складова. Максимум середньої швидкості вітру характерний 

саме для зимового періоду через наявність значних термічних градієнтів і, як 

наслідок, активізації циклонічної діяльності. Для заходу, півночі та центру більш 

характерні системи вітрів, пов’язані із проходженням циклонів із заходу. У цей 

час відбувається активний циклогенез у районі Ісландської депресії, яка набуває 

максимального розвитку [25]. Карпатському регіону більш притаманні південно-

західні потоки, пов’язані із взаємодією циркуляційного та орографічного 

чинників. Сильні вітри північних напрямів на півдні зумовлені виникненням 

великих баричних градієнтів між Східно-Європейською рівниною, де панує 

область високого тиску, та зоною низького тиску над Чорним морем. Досить 

частим явищем там у холодний період є штормовий вітер у тиловій частині 

циклонів, які виходять з півдня [33]. Слід зазначити, що рівнинний рельєф та 
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відкрита місцевість сприяють посиленню швидкостей у степових районах півдня 

та південного сходу [39]. 

Навесні значення тиску зменшуються внаслідок збільшення притоку 

сонячної радіації на підстильну поверхню та зменшення термічного градієнту 

між полюсом та екватором. Це позначається на циркуляції як в Атлантико-

Європейському секторі, так і всієї Північної півкулі в цілому. Даний чинник, 

зокрема, зумовлює послаблення впливу Сибірського антициклону на території 

України. Порівняно підвищені значення тиску відмічаються лише на сході. У цей 

час баричне поле є просторово одноріднішим, а інтенсивність циклогенезу 

послаблюється [38]. У квітні на більшій частині території спостерігаються вітри 

східних румбів, що змінюються на південні у північній частині. На заході та 

північному заході характерні, відповідно, західні й південно-західні вітри. У 

зв’язку зі зменшенням градієнтів тиску відмічається майже повсюдне 

послаблення вітрів [39]. 

Максимальне надходження сонячної радіації та ріст температури повітря у 

літній період призводить до падіння атмосферного тиску до мінімальних 

значень. У той же час активізується Азорський антициклон, вплив якого 

розповсюджується на усю територію України. У просторовому розподілі тиск 

зростає зі сходу на захід, де вплив баричного максимуму є сильнішим [38,53]. У 

липні-серпні спостерігаються найменші значення швидкості вітру, а поле вітру є 

найбільш однорідним. В системі вітрів переважає північна складова, на 

більшості території північно-західний вітер. 

Восени відбувається перебудова літніх синоптичних процесів на зимові. 

Це супроводжується зростанням тиску, що пов’язано не лише із термічним 

чинником (охолодження повітряних мас), але і з розвитком Сибірського 

антициклону, вплив якого стає відчутним у цей період року у східній половині 

України. У жовтні фактично відмічається другий максимум у річному ході тиску 

[25,38,53]. Найбільші значення характерні для сходу, центральної частини та 

частково південного заходу, де, згідно з [53], зберігається активний вплив 

Азорського антициклону. Для цієї пори року характерне збільшення 
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термобаричних градієнтів, що веде до посилення циркуляції та зростання 

швидкості вітру на всій території України [38,39]. У результаті взаємодії вище 

перерахованих чинників у жовтні в західних, північних та частково центральних 

областях переважаючим напрямом вітру є південно-західний, у південних 

областях – північний та північно-східний, а на крайньому південному сході – 

східний та південно-східний. 

Просторовий розподіл полів тиску та вітру для 4-х місяців року (січень, 

квітень, липень, жовтень) представлений у додатку А1. Сезонні зміни поля 

швидкості вітру відображені у додатку А2. 

Слід зазначити, що реальний просторово-часовий розподіл швидкості 

вітру на території України є доволі строкатим. Це пов’язано з тим, що ця 

величина залежить не лише від баричного градієнту та умов циркуляції, але й 

суттєво визначається типом рельєфу та підстильної поверхні [19,39,199]. За 

однакових умов циркуляції різниця у швидкості вітру над рівною відкритою 

місцевістю та, наприклад, над залісненою чи забудованою територією зазвичай 

є суттєвою. Значну роль також відіграє орієнтація річкової долини. При певному 

напрямі вітру, паралельному долині, спостерігається стискання вітрового потоку 

та збільшення його швидкості (ефект «труби»). І навпаки, при перпендикулярних 

напрямах вітер послаблюється [39,92,97]. Даний ефект також спостерігається і в 

умовах щільної забудови у вигляді міських каньйонів [99]. 

Внаслідок неоднорідного прогрівання різних ділянок поверхні та 

динамічних чинників, пов’язаних з наявністю гірських форм рельєфу, у деяких 

районах можуть виникати значні градієнти температури та вітер. Інакше кажучи, 

формується місцева циркуляція, що визначає вітровий режим невеликих за 

розміром територій (порядку мезомасштабу) [54,93]. На території України це 

ділянки суші, прилеглі до Чорного і Азовського морів, крупних водосховищ, 

озер, а також Карпати і Кримські гори. Виділяють три види місцевих вітрів, що 

мають місце у даних районах: бризи, гірсько-долинні вітри та фени [38,39]. 

Бриз – вітер, що виникає у берегових районах за рахунок значних 

температурних контрастів між сушею та водною поверхнею переважно у теплий 
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період року. У Криму слабо виражений бриз можливий і взимку [39]. Вдень бриз 

направлений з моря до суші (морський бриз), а вночі змінює напрям на 

протилежний (береговий бриз) [78,93]. Згідно з [49], морський бриз 

поширюється вглиб суходолу у середньому на відстань 15–20 км, а береговий 

вглиб моря на більші відстані (20–30 км) у силу меншого тертя повітряного 

потоку з підстильною поверхнею. Однак денний бриз характеризується у 

середньому більшими швидкостями (3–4 м/с) порівняно з нічним (1–2 м/с) та 

вертикальною протяжністю (1 км і 200–300 м відповідно). Поряд із великими 

озерами або водосховищами бризи також формуються, проте зі значно меншою 

інтенсивністю [95]. Слід підкреслити, що важливою умовою розвитку бризової 

циркуляції є наявність малих баричних градієнтів та відсутність фронтальних 

розділів між повітряними масами [39]. 

Вітри, зумовлені неоднорідним прогріванням гірських схилів і долин, 

називаються гірсько-долинними. Даний тип вітрів також має чітко виражений 

добовий хід. З ранку (9–10 год.) до заходу Сонця вітер направлений уверх по 

долині у напрямку вершин, оскільки схили гір прогріваються швидше за долину 

(виникає різниця температур та тиску). Вночі, навпаки, гірські схили та вершини 

швидше охолоджуються, що зумовлює протилежний рух повітря вздовж схилів 

униз по долині [38,39,54,93]. У Карпатах гірсько-долинні вітри найбільш 

розвинені у літні місяці, коли радіаційні чинники домінують над 

циркуляційними. У Кримських горах пік розвитку гірсько-долинної циркуляції 

припадає на вересень. У долинах південних схилів Кримських гір ці вітри 

розвиваються у поєднанні з бризами [38,39]. 

У районах гірських хребтів при певних умовах циркуляції можуть 

формуватися теплі сухі вітри – фени. Вони виникають як при проходженні 

циклонів, так і в умовах антициклону. У першому випадку відбувається 

перевалювання повітряних мас через гірський хребет, у другому – опускання 

повітря по обидві сторони хребта. Згідно з [38,39], у Карпатах фени найчастіше 

спостерігаються взимку та навесні, а у Кримських горах – навесні та восени. Їх 

тривалість може бути різною, від кількох годин до кількох діб. 
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2.2 Багаторічний розподіл швидкості й напряму вітру на рівні 

вимірювань 

 

Емпіричні щільності розподілів імовірностей для модуля швидкості вітру 

та його напряму дають вичерпну інформацію про вітровий режим. На основі цієї 

інформації можна розрахувати будь-які інші статистичні показники, такі як 

середнє значення, середнє квадратичне відхилення тощо [67]. Частотний 

розподіл повторюваності різних швидкостей вітру графічно може бути 

представлений з допомогою гістограми. Графік повторюваності різних напрямів 

вітру, роза вітрів, у кліматологічних дослідженнях будується на основі 

інформації по 8-ми румбах без врахування випадків зі штилем. Їх кількість, як 

правило, записується окремо [21]. У прикладних дослідженнях в області 

вітроенергетики зазвичай використовують розу вітрів із 12-ти або 16-ти 

секторами. Також діаграма може поєднувати у собі і розподіл швидкостей. У 

цьому випадку кількість випадків потрапляння швидкостей вітру у заданий 

інтервал відображена для кожного сектору (напряму) окремо [119]. 

У цьому розділі аналіз ґрунтується на даних невеликої кількості 

метеорологічних станцій, що характеризують вітровий режим різних за фізико-

географічними особливостями територій [51]. У процесі вибору станцій 

проаналізовано дані щодо закритості горизонту, які приведені у [34]. Усього 

вибрано 12 станцій з мінімальними кутами закритості горизонту та незначною 

кількістю пропусків: 

– Сарни, Чернігів (зона мішаних лісів); 

– Вінниця, Суми (лісостеп); 

– Миколаїв, Донецьк, Мисове (степ); 

– Ужгород, Плай, Міжгір’я (Карпати); 

– Ай-Петрі, Нікітський Сад (Кримські гори). 

Розподіл швидкостей вітру на станціях зони мішаних лісів (Полісся) має 

неоднорідний характер. У західній її частині переважають швидкості від 0 до 2 

м/с. Зокрема, максимум розподілу на станції Сарни припадає на 1 м/с (понад 30% 
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випадків). У східній половині Українського Полісся найвищі частоти розподілу 

зміщені у сторону більших значень швидкості. На станції Чернігів висока 

ймовірність швидкостей у діапазоні 2–4 м/с, хоча і відсоток штилів теж досить 

значний (~14%). Різниця у частотному розподілі знаходить своє відображення і 

в середніх значеннях. Середня швидкість вітру у Сарнах 1.99 м/с, а у Чернігові 

3.47 м/с. Значення   та максимальної швидкості відрізняються слабо – 1.92 і 2.22 

м/с та 20 і 19 м/с відповідно. 

У розподілі напряму вітру на обох станціях переважає західна складова. У 

Сарнах вітри західного напряму є найбільш вираженими. Більшість випадків зі 

слабкими та сильними вітрами припадає саме на цей напрям. На ст. Чернігів за 

рахунок вищої повторюваності східних, північно-східних, північних та північно-

східних вітрів, роза вітрів має більш рівномірний розподіл, щоправда, рідше 

відмічається південно-східний вітер. Суттєвої залежності від румбу у розподілі 

швидкостей на різних інтервалах не спостерігається. На рис 2.3 для обох станцій 

приведені розподіли швидкості вітру (гістограми) та рози вітрів, у яких поєднано 

розподіл швидкості і напряму вітру. 

 

Рис. 2.3 Гістограми розподілу швидкості вітру (частоти нормовано на загальну 

кількість строкових даних) та рози вітрів на станціях Сарни та Чернігів за 

період 1981–2010 рр. 
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Враховуючи те, що розбіжності у закритості горизонту між станціями 

незначні (на ст. Сарни середній на усьому горизонті кут закритості становить 

4.5°, на ст. Чернігів 2.75°), є підстави стверджувати, що приведені щільності 

розподілів імовірностей та інші статистичні показники об’єктивно відображають 

вітровий режим у різних частинах Полісся. Низькі швидкості вітру на 

північному-заході України ймовірно зумовлені наявністю суцільних лісових 

масивів, що є типовим ландшафтом для зони мішаних лісів. Цей чинник також 

впливає і на розу вітрів, у тому числі на розподіл швидкостей на різних румбах. 

Форма частотного розподілу швидкостей вітру на станціях лісостепової 

зони (Вінниця, Суми) дещо нагадує розподіл на ст. Чернігів з мінімумом у 1 м/с. 

Щоправда, частка вітрів >8 м/с на цих двох станціях є порівняно вищою. 

Максимум розподілу у Вінниці та Сумах припадає на 2 м/с (19.2% і 19.5%), а самі 

розподіли на обох станціях майже ідентичні. Основні статистичні показники 

вітрового режиму також практично не відрізняються. На ст. Вінниця середня 

швидкість становить 3.62 м/с, у Сумах – 3.78 м/с, середнє квадратичне 

відхилення дорівнює, відповідно, 2.35 і 2.26 м/с. Різниця помітно спостерігається 

лише у зафіксованій максимальній швидкості, яка для Сум становить 18 м/с та 

24 м/с у Вінниці. 

Переважаючими напрямами вітру у Вінниці є західний та північно-

західний, а у Сумах – західний та південний. На ст. Вінниця вітри >6 м/с 

припадають саме на зазначені румби, у Сумах частота повторюваності різних 

швидкостей вітру практично не залежить від румбу, як це було вже отримано на 

ст. Чернігів. Слід додати, що у Вінниці вагомий вклад у розподіл вносить також 

південний вітер. Північно-західний вітер у Сумах менш виражений порівняно з 

південно-східними чи східними. 

Розглянуті вище розподіли характеристик вітру графічно представлені на 

рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 Частота повторюваності різних швидкостей і напрямів вітру на 

станціях Вінниця та Суми за період 1981–2010 рр. 

 

Максимальні значення частоти розподілу на станціях степової частини 

України в основному потрапляють у діапазон швидкостей 2–6 м/с, в окремих 

випадках (ст. Мисове) – 2–8 м/с. Найбільша повторюваність на ст. Миколаїв 

характерна для швидкості 3 м/с, у Мисовому – 4 м/с, а у Донецьку – 5 м/с, хоча 

на останній станції частота майже однакова в інтервалі 3–5 м/с. Також там 

відмічається порівняно велика кількість випадків без вітру (12.3%). Варто 

зазначити, що форма розподілу швидкостей на цих станціях також є різною. Для 

Миколаєва характерний розподіл з більш гострою вершиною, ніж у Донецьку, а 

на ст. Мисове спостерігається відносно гладкий розподіл з мінімумом 0 м/с 

(2.1%). 

Повторюваність більше 5% для швидкостей у широкому діапазоні 1–9 м/с 

у Мисовому пояснюється розташуванням станції на невеликому півострові з 

підвищеним рельєфом. У даних районах окрім бризової циркуляції на розподіл 

характеристик вітру сильно впливає фактор посилення вітрового потоку над 

морською поверхнею, що характеризується мінімальною шорсткістю. Очевидно, 

що у залежності від форми розподілу змінюються не лише максимальні значення 
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частоти повторюваності (від 19.2 до 12.8%), але і середні значення швидкості: 

3.65 м/с на ст. Миколаїв, 4.29 м/с у Донецьку та 5.59 м/с у Мисовому. Значення 

  та максимальної швидкості вітру також відповідають приведеному вище 

розподілу: 2.10, 2.70, 3.38 м/с та 19, 21, 31 м/с. 

У розі вітрів Миколаєва домінує північний напрям вітру, Донецька – 

східний та південно-східний, а на ст. Мисове різко переважає східний напрям та 

становить 23.7% (решта напрямів ~14% і менше) від усіх випадків з вітром. Слід 

зазначити, що на ст. Донецьк вітер зі швидкістю понад 6 м/с припадає в 

основному на домінуючі напрямки. На двох інших станціях відмічається 

відносно рівномірний розподіл швидкості вітру по румбах (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Розподіли швидкості та напряму вітру на станціях Миколаїв, Донецьк 

та Мисове за період 1981–2010 рр. 
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З метою аналізу вітрового режиму Українських Карпат вибрано 

високогірну станцію (Плай), станцію закриту гірськими пасмами з усіх сторін 

(Міжгір’я) та одну станцію на Закарпатській низовині (Ужгород). На рис. 2.6 

приведено розподіл вітрових характеристик на цих станціях. 

 

Рис. 2.6 Гістограми розподілу швидкості вітру та рози вітрів на станціях Плай, 

Ужгород та Міжгір’я за період 1981–2010 рр. 

 

Передусім, розподіли частоти повторюваності різних швидкостей вітру 

відрізняються за формою. На ст. Плай значення частоти плавно зменшуються від 

найменших до найбільших швидкостей вітру, причому значна повторюваність 

спостерігається навіть в інтервалі швидкостей 10–20 м/с. Проте слід зауважити, 

що даний розподіл є дещо деформований, оскільки парні значення швидкості 

вітру зустрічаються значно частіше, а після 10 м/с непарні швидкості взагалі 
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відсутні. Найбільш обґрунтованою причиною цього є проведення спостережень 

за вітром на цій станції з використанням флюгеру з легкою (200 г) та важкою 

(800 г) дошками. Відповідно до [43,98], точність вимірювання флюгером є 

суттєво нижчою порівняно з анемометром, насамперед при великих швидкостях 

вітру. Переважання кратних двійці швидкостей вітру в інтервалі 0–10 м/с 

ймовірно зумовлено особливістю шкали флюгера з легкою дошкою. Згідно 

розподілу, найбільш повторюваними швидкостями у Плаї є 2 і 4 м/с, хоча частота 

>5% зберігається на проміжку 0–8 м/с. Розподіл швидкостей на ст. Ужгород 

характеризується наявністю гострої вершини, пік якої припадає на 2 м/с (23.7%), 

та різким спадом частоти повторюваності при збільшенні швидкості вітру. 

Частота штилю там значно вища, ніж на ст. Плай (20.3 та 11.1% відповідно), хоча 

у дійсності різниця може бути вищою у зв’язку із особливостями проведення 

вимірювань на останній станції. У Міжгір’ї, як і очікувалось, переважає 

безвітряна погода (62.1% штилю), частота вітру швидкістю 3 м/с становить лише 

~5%, а швидкості >6 м/с фактично вже не відображені у розподілі. Середнє 

значення швидкості вітру у Плаї рівне 5.51 м/с, в Ужгороді – 2.5 м/с, а у Міжгір’ї 

– лише 0.74 м/с. Величина   та виміряної максимальної швидкості на трьох 

станціях становить, відповідно, 4.76 і 36 м/с, 2.00 і 22 м/с, 1.17 і 20 м/с. Як видно, 

на ст. Міжгір’я   більше за середнє значення, що пояснюється високим 

відсотком штилю. 

Варто зазначити, що висота розміщення вимірювального приладу на ст. 

Ужгород змінюється в межах 11.5–16 м упродовж періоду дослідження, тобто є 

вищою за стандартний рівень вимірювань (10 м). З іншого боку, кут закритості 

горизонту розподілений по напрямах відносно рівномірно, а його середня 

величина становить ~6.6°. Тому, відповідно до рекомендацій у [146], висота 

розміщення приладу в даному випадку є обґрунтованою. 

У розі вітрів на ст. Плай різко переважає південно-західний вітер (38.6%), 

а розподіл швидкостей по румбах є приблизно пропорційний. Таким чином, 

лише на переважаючий напрям там припадає ~7% вітрів швидкістю >10 м/с та 

~21% вітру понад 4 м/с. На ст. Ужгород домінуючим напрямом є південно-
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східний (26%), але вітри швидкістю >6 м/с спостерігаються практично лише на 

північному та північно-західному румбах. Переважно південний напрям (35.4%) 

та з досить високою імовірністю північно-західний напрям (24.6%) відмічається 

у Міжгір’ї. 

Суттєві відмінності у розподілі характеристик вітру в Ужгороді порівняно 

із Плаєм, вочевидь, є результатом впливу Карпат. З огляду на інформацію, що 

охоплює увесь сучасний кліматичний період (1981–2010 рр.), часті південно-

західні вітри є характерними для високогір’я Українських Карпат. Цей напрям, 

ймовірно, найчастіше зумовлений результуючим ефектом двох основних 

факторів: 1) зональним положенням ізобар у полі тиску над центральною 

Європою на висоті ~850 гПа; 2) орієнтацією головних гірських хребтів з 

північного-заходу на південний схід, які також задають напрям основних 

повітряних потоків [92]. На Закарпатській низовині, яка у даному випадку 

знаходиться на навітряній стороні Карпат, вітер приймає більш східну складову, 

що пов’язано із впливом крупної орографічної перешкоди. Причиною того, що 

на ст. Ужгород сильний вітер не пов’язаний з переважаючим напрямом також 

може бути складна взаємодія регіональних циркуляційних процесів та рельєфу. 

На околиці міста (10–15 км на північний схід) проходить гірський масив 

Вигорлат-Гутинський вулканічний хребет. Для станцій розташованих у гірських 

долинах та котловинах характерні не лише висока повторюваність штилю та 

слабких вітрів, але і орографічні рози вітрів, як зазначено у [92]. Наприклад, у 

Міжгір’ї переважаючі напрями вітру визначаються орієнтацією річкової долини. 

Кримські гори як масивна орографічна перешкода відіграють не останню 

роль при формуванні вітрового клімату південного сходу Криму. Якщо на 

гірських вершинах (наприклад, Ай-Петрі) найбільш частими є північно-західні 

вітри, то на південному березі Криму, у зв’язку зі значною розчленованістю 

рельєфу та наявністю бризової циркуляції, роза вітрів сильно змінюється 

залежно від положення точки вимірювань. У цьому районі досить розвинена 

мережа метеорологічних спостережень, однак за найбільшою відкритістю 

горизонту з-поміж станцій, які активно функціонували у період з 1981 по 2010 
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роки, можна виділити Нікітський Сад (середня закритість ~8°). Переважаючий 

напрям на цій станції – північно-східний. Графіки розподілу швидкості і напряму 

вітру представлено на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7 Частота повторюваності вітру різної швидкості й напряму на станціях 

Ай-Петрі та Нікітський Сад за період 1981–2010 рр. 

 

Розподіл швидкостей на ст. Ай-Петрі більш пологий, хоча максимум 

повторюваності припадає на 1 м/с (18.5%). У той же час, у Нікітському Саду 

найбільш часто відмічається швидкість 2 м/с (29.5%). Загалом середня 

швидкість, середнє квадратичне відхилення та максимальна швидкість значно 

вищі на Ай-Петрі: 4.05, 3.66 і 40 м/с відповідно. Причому як мінімум перші два 

показники, ймовірно, є вищими, оскільки станція розміщена не на вершині гори, 

а скоріше на підвітряному схилі по відношенню до переважаючого потоку. На 

ст. Нікітський Сад ці показники становлять 2.56, 1.86 і 22 м/с. Слід зауважити, 

що отриманий на Ай-Петрі розподіл вказує на використання флюгерів при 

вимірюваннях, оскільки практично відсутня частота непарних швидкостей після 

10 м/с. Проте, на відміну від ст. Плай, розподіл значень на проміжку 0–10 м/с 

виглядає більш реалістичним. Варто звернути увагу і на те, що значення 
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максимальної швидкості 40 м/с, ймовірно, є заниженим, тому що воно показує 

лише верхню межу можливих вимірів по флюгеру з важкою дошкою [43]. 

Вітер швидкістю >6 м/с на обох станціях спостерігається здебільшого на 

переважаючих напрямах. На ст. Ай-Петрі 19.8% вітрів зі швидкістю понад 4 м/с 

дмуть з північного заходу та деяка частина із заходу (6.5%). Напрям 

переважаючого потоку на цій станції зумовлений великомасштабними 

баричними градієнтами, що задають північну складову, разом із загальною 

направленістю Кримських гір із південного заходу на північний схід. Частий 

північно-східний вітер у Нікітському Саду є швидше місцевим явищем із 

зазначених вище причин (поєднання бризу та складного рельєфу), про що 

свідчить низька повторюваність штилю (3.9%). Звичайно, окрім конфігурації 

берегової лінії, орієнтації річкових долин, а також інших ландшафтних 

особливостей Південного берегу Криму [39,49], багаторічний режим вітру там 

частково формується під впливом циркуляційних чинників регіонального 

масштабу. 

Загалом, виходячи із отриманої статистичної інформації про швидкість і 

напрям вітру на метеорологічних станціях у різних за фізико-географічними 

особливостями частинах України, є підстави для наступних висновків: 

 Середня швидкість вітру на висоті 10 м над земною поверхнею у зоні 

мішаних лісів коливається у межах 2–3.5 м/с, залежно від характеру лісистості 

місцевості. На відкритих ділянках лісостепу ця величина становить від 3.5 м/с до 

4 м/с у районі Подільської височини. У степу за умов рівної відкритої місцевості 

середня швидкість – 3.5–4.5 м/с, а на деяких підвищених прибережних ділянках 

Чорного та Азовського морів – до 5.6 м/с. На вершинах Карпат та Кримських 

яйлах швидкість вітру в середньому становить 5–5.5 м/с і вище. Вітер у цих 

районах також характеризується значною мінливістю. Невеликі швидкості, 

близько 2–2.5 м/с, характерні для Закарпатської низовини та Південного берегу 

Криму, а у річкових долинах, щільно закритих гірськими пасмами, середня 

швидкість може становити нижче 1 м/с. 
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 Найбільші середні квадратичні відхилення та максимальні швидкості 

вітру за період 1981–2010 рр. характерні для високогір’я Карпат та Криму. У 

степових прибережних ділянках морів режим швидкості менш мінливий та 

поривчастий попри високу середню річну швидкість. На решті території 

показник   становить в основному 2–2.5 м/с, а максимальна швидкість ~20 м/с. 

 На більшості території України отримані рози вітрів відображають 

напряму регіональні циркуляційні процеси за багаторічний період, або ж 

результат їх взаємодії з різноманітними формами рельєфу. Для гірських долин 

Карпат та Південного берегу Криму характерні місцеві рози вітрів. У першому 

випадку вони визначаються такими чинниками як орієнтація річкової долини, 

висота та направленість оточуючих гірських масивів, а у другому вступають у 

силу також характер і конфігурація берегової лінії, які визначають напрям та 

потужність бризу [49]. На рівнинних узбережжях бризова циркуляція частково 

впливає на річний розподіл швидкості і напряму вітру. 

Слід зазначити, що на більшості території України приведені багаторічні 

середні річні швидкості вітру є меншими у порівнянні з оцінками, зазначеними 

у попередніх працях [5,20,38]. Причиною може бути те, що ці оцінки базуються 

на даних за більш ранній період. Зменшення середньої річної швидкості вітру у 

Карпатському регіоні та частині західних областей, порівняно з періодом 1961–

1990 рр., статистично підтверджено у роботі [66] та на більшості станцій 

узбережжя Азовського моря та північної частини Чорного моря, з огляду на [36] 

та [35] відповідно. Суттєві зміни вітрового режиму можуть бути виявлені і на 

інших територіях, втім, їх обґрунтування вимагає проведення додаткових 

досліджень. 

 

2.3 Річний хід характеристик вітру 

 

Графіки річного ходу швидкості вітру та її середнього квадратичного 

відхилення побудовано на основі 12-ти середніх значень, отриманих для кожного 

місяця. У процесі їх розрахунку задіяно увесь масив строкових даних за період 
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1981–2010 рр. З аналізу отриманих графіків випливає, що середня швидкість 

приземного вітру майже на усій території України має чітко виражений річний 

хід з максимумом у зимовий період та/або на початку весни та мінімумом у 

другій половині літа. У місцях з активними мезомасштабними формами 

циркуляції або територіях, що знаходяться у зоні впливу гір, сезонні зміни 

середньої швидкості є менш вираженими та мають інший характер. Багаторічний 

сезонний хід на вибраних станціях представлений на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8 Багаторічна середня місячна швидкість вітру на висоті вимірювань за 

даними 12-ти метеорологічних станцій за період 1981–2010 рр. 

 

Розмах сезонних коливань (різниця між максимальним та мінімальним 

значеннями у річному ході) швидкості вітру на двох станціях Полісся (Сарни, 

Чернігів) є приблизно однаковим у межах ~1 м/с, незважаючи на значну різницю 

(~1.5 м/с) по абсолютним значенням середніх місячних швидкостей, мінімум 

яких припадає на серпень, а максимум – на січень (Сарни) та січень-лютий 
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(Чернігів). Для лісостепу характерний схожий річний хід, проте з більшим 

розмахом (до 1.5 м/с). Найслабший вітер у Вінниці відмічається у серпні (2.86 

м/с), а в Сумах у липні та серпні (2.98 м/с в обидва місяці). Максимальні 

швидкості на обох станціях характерні для лютого (4.24 та 4.43 м/с відповідно). 

На станціях степової частини спостерігається різноманітніший характер 

сезонних змін швидкості вітру. Різниця, перш за все, у величині розмаху 

коливань, яка для Донецька становить 1.8 м/с, Мисового – 1.4 м/с, та менше 1 м/с 

на ст. Миколаїв. Причому мінімуми швидкостей у Донецьку (липень) та 

Миколаєві (серпень) відрізняються слабо (3.34 та 3.19 м/с). Ймовірно, це 

пояснюється більш інтенсивною атмосферною циркуляцією у холодний період 

року на сході країни (див. додаток А3). На ст. Мисове мінімум річного ходу 

відмічається у серпні, хоч і є дещо розтягнутим на усі літні місяці (за рахунок 

бризової циркуляції). Найсильніші вітри у Миколаєві припадають на березень, у 

Донецьку – на лютий і березень, а у Мисовому – на грудень. 

У Карпатах чіткі сезонні зміни швидкості відмічаються лише на 

високогірній частині. Зокрема, на ст. Плай їх розмах становить більше 2.5 м/с, а 

максимум та мінімум швидкостей спостерігається, відповідно, у лютому та 

серпні. В Ужгороді середня швидкість змінюється від 2.18 м/с (серпень) до 3.08 

м/с (квітень). На ст. Міжгір’я середній розмах річних коливань становить лише 

0.4 м/с, проте на фоні низьких абсолютних значень ця величина є доволі 

значною. Найбільші швидкості вітру там відмічаються у березні, а найменші – у 

період із серпня по жовтень. На двох станціях у Кримських горах максимум 

швидкості спостерігається у січні. Мінімальні швидкості на Ай-Петрі у серпні, а 

у Нікітському Саду – у червні. Амплітуди річних змін на станціях зіставні із 

величинами їх середніх багаторічних швидкостей. 

Характер сезонних змін середнього квадратичного відхилення швидкості 

вітру на більшості станцій співпадає із річним ходом середньої швидкості (рис. 

2.9). 
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Рис. 2.9 Багаторічний сезонний хід середнього квадратичного відхилення ( ) 

швидкості вітру за період 1981–2010 рр. 

 

Середні квадратичні відхилення можуть перевищувати середні швидкості 

у гірських районах та частково на Поліссі (здебільшого влітку). Величина річних 

коливань   є майже усюди меншою за величину річних змін середніх 

швидкостей. Зокрема, у Миколаєві та Ужгороді розмах середнього 

квадратичного відхилення менший приблизно у 2 рази і становить 0.46 та 0.43 

м/с відповідно. У Вінниці та Донецьку різниці між максимумом та мінімумом   

у річному ході дорівнюють 0.62 і 0.77 м/с, однак їх співвідношення до річного 

розмаху середньої швидкості є ще більшим. Винятком є станції гірського Криму, 

де розмах   є, навпаки, більшим. На Ай-Петрі він становить 1.64 м/с порівняно 

з 1.11 м/с, а у Нікітському Саду – 0.8 м/с порівняно з 0.63 м/с. Найменша 

мінливість швидкості вітру також спостерігається у літні місяці (в основному у 

серпні), а у Міжгір’ї та Ужгороді – ще й у вересні та жовтні відповідно. Місяці з 
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найбільшими значеннями   загалом співпадають із максимумами річного ходу 

середньої швидкості. У Мисовому найбільша мінливість швидкості вітру 

відмічається у листопаді, а на ст. Плай у грудні. На станціях Чернігів та Суми 

середнє квадратичне відхилення швидкості вітру слабо змінюється протягом 

року. Розмах цих змін становить лише 0.30 та 0.42 м/с, тим не менше, у Сумах 

чітко прослідковується мінімум у липні. 

Побудовані на основі багаторічних даних рози вітрів за 4 сезони року 

(додаток А3) наглядно відображають характер циркуляційних та, у деяких 

районах, циркуляційно-орографічних умов формування приземного поля вітру 

упродовж року. Залежно від цих умов, роза вітрів та розподіл швидкості вітру 

можуть змінюватися суттєво, частково або залишатися майже незмінними 

протягом різних сезонів. 

На високогірних станціях (Плай, Ай-Петрі) переважаючий напрям вітру 

зберігається протягом усіх сезонів року. Їх повторюваність лише дещо 

зменшується у весняно-літній період. Це пояснюється тим, що на висоті 

розташування цих станцій західне перенесення повітряних мас виражене у більш 

чіткій формі. Домінування одного напряму вітру характерне і для районів з 

мезомасштабною циркуляцією (Міжгір’я, Нікітський Сад). У Міжгір’ї навесні та 

влітку окрім південного напряму високу повторюваність (>25%) також має 

північно-західний вітер. 

Рози вітрів на рівнинній території більшою мірою відображають сезонні 

зміни циркуляційних процесів. Зокрема, навесні добре помітно збільшення 

частки вітрів східних румбів, а на півдні частим є південний напрям (з огляду на 

розподіл ст. Миколаїв). У літній період на більшій частині рівнини виділяються 

в основному північно-західні вітри, на півдні – північні, а на сході – північно-

східні. Осінні рози вітрів більш наближені до зимового розподілу, особливості 

якого описані у розділі 2.1. На ст. Ужгород більшу частину року (окрім літа) 

переважає південно-східний напрям. 
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Повторюваність швидкості вітру понад 6 м/с на більшості розглянутих 

станцій є найменшою влітку. Лише на Закарпатті (Ужгород) найбільш часті 

слабкі й помірно-слабкі вітри припадають на осінь. 

Загалом, з аналізу річного ходу середньої місячної швидкості вітру на 

станціях України випливає те, що найбільша амплітуда її змін протягом року 

характерна для Карпатських вершин та сходу українського степу, а найменша – 

для територій з чітко вираженою місцевою циркуляцією (Південний берег Криму 

та закриті гірські долини Карпат). Водночас найсильніші річні коливання 

середнього квадратичного відхилення відмічаються на високогір’ї Карпат та 

Криму, на півночі України цей показник змінюється найслабше. Періоди 

найбільшої та найменшої мінливості швидкості вітру в цілому співпадають з 

максимумами та мінімумами річного ходу середньої швидкості. Сезонні рози 

вітрів добре узгоджуються із картами розподілу середнього результуючого 

вектору вітру на території України у різні місяці року (див. додаток А1). 

 

2.4 Добові коливання швидкості вітру 

 

Зміни швидкості вітру мають певну закономірність і протягом доби. 

Причиною цього є різна інтенсивність турбулентного перемішування в ГША у 

різні періоди доби. Найбільш чітко добовий хід швидкості спостерігається у 

теплий період року, коли внаслідок значного прогріву підстильної поверхні у 

світлу пору доби відбувається посилення вертикального турбулентного обміну 

між нижніми і верхніми шарами та, відповідно, інтенсифікація переміщення 

повітряних мас у нижньому шарі [54,67,95]. 

У ході роботи проаналізовано середні добові коливання швидкості вітру за 

багаторічний період для 4-х місяців року (січень, квітень, липень, жовтень) на 

12-ти відібраних станціях (додаток А4). На більшості території максимум 

швидкості зафіксовано здебільшого о 15 год, причому протягом різних сезонів. 

На станціях Миколаїв, Ужгород та Міжгір’я у липні він зберігається ще й у строк 

18 год. Найменші швидкості в основному характерні для нічних та вранішніх 
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годин (3 і 6 год), а час настання мінімуму коливається в межах одного строку 

вимірювань залежно від пори року. Взимку, коли добовий хід швидкості вітру 

виражений найслабше, на деяких станціях мінімум швидкості розтягнутий на 

декілька годин чи, навіть, на пів доби (Ужгород), або ж зміщується на 9 год ранку 

(Вінниця). Варто зауважити, що циклонічна діяльність (особливо розвинута у 

холодне півріччя) певним чином порушує добовий хід вітру через свій 

неперіодичний характер [95]. 

На морських узбережжях Криму найбільші швидкості відмічаються о 15 

год, проте у деякі місяці максимум добового ходу припадає на 12 год: у 

Мисовому в січні та липні, а у Нікітському Саду у жовтні. Мінімуми швидкостей 

на цих станціях більшу частину року практично співпадають. У січні вони 

спостерігаються о 9 год ранку, у квітні в нічні години, а в липні о 21 год. У жовтні 

на ст. Нікітський Сад характерні 2 мінімуми о 9 та 18 год, у Мисовому – 1 

мінімум швидкості о 6 год. Сезонні зміни характеру добових коливань на цих 

станціях пояснюються складною термічною взаємодією морських акваторій та 

прибережних ділянок суші в окремі періоди року. Зокрема, влітку на добовий хід 

швидкості вітру впливає відразу два чинники: бризова циркуляція та різні умови 

термічної стійкості над обома поверхнями. Над морем найбільші й найменші 

вертикальні градієнти температури, що зумовлюють максимум та мінімум 

турбулентного обміну в граничному шарі, формуються зі значним зміщенням у 

часі [54]. Зимою, вочевидь, останній фактор є більш вагомим. У квітні жоден з 

чинників не відіграє значної ролі, тому добові зміни не відрізняються від 

основної решти станцій, а у жовтні характер добових коливань на ст. Нікітський 

Сад зумовлений впливом бризів та гірсько-долинних вітрів. 

На вершинах гір добовий хід швидкості майже повністю (Плай) або 

частково обернений (Ай-Петрі) до типового ходу коливань. Більшу частину 

року, окрім зими, на ст. Плай найбільші швидкості вітру спостерігаються вночі, 

а найменші вдень (переважно о 12 год). Денні мінімуми пояснюються тим, що 

гірські вершини знаходяться у верхній частині граничного шару, де, навпаки, 

внаслідок вертикального турбулентного обміну відбувається уповільнення 
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переносу часток повітря. У січні добовий хід на цій станції практично відсутній 

(розмах коливань лише 0.12 м/с), що може бути пов’язано зі стабільним у цей 

період року сніговим покривом на значних площах Карпат. Через високе альбедо 

снігу нівелюються добові коливання радіаційного балансу підстильної поверхні, 

а отже, і зміни в інтенсивності турбулентного перемішування. Однак дане 

питання вимагає уточнення у подальших дослідженнях. На Ай-Петрі добовий хід 

характеризується значною внутрішньорічною мінливістю. Час настання 

мінімумів та максимумів швидкості вітру там постійно змінюється упродовж 

року. Слід звернути увагу, що у липні та жовтні добові зміни швидкості мають 

практично протилежний характер до тих, які спостерігаються у Нікітському 

Саду. 

Величина добових змін швидкості вітру змінюється залежно від сезону 

року. Майже на усіх станціях, окрім Ай-Петрі, найменший добовий розмах 

швидкості спостерігається взимку, найбільший – навесні та влітку, і дещо 

нижчий – восени. Не приймаючи до уваги ст. Плай, у січні цей показник 

змінюється від 0.43 до 0.76 м/с. Мінімум його значень відмічається у Мисовому 

та Міжгір’ї, а максимум – у Миколаєві, Донецьку та Ужгороді. У весняно-літній 

період зміни у добовому ході найсуттєвіші. Розмах коливань більше 2 м/с у квітні 

відмічається на станціях Сарни, Чернігів, Суми та Донецьк. У липні хід 

швидкості вітру коливається приблизно у тих же межах. Порівняно з квітнем, 

помітне зменшення різниці між мінімумом та максимумом значень 

спостерігається лише на ст. Сарни (з 2.14 до 1.76 м/с). Окрім ст. Плай, у жовтні 

добовий хід характеризується повсюдним зменшенням амплітуди змін 

швидкості вітру. Найбільший її спад у порівнянні з липнем зафіксовано на ст. 

Донецьк (розмах менше на 0.75 м/с).  

Зміни амплітуди добових коливань швидкості вітру упродовж року 

фактично залежать від величини цієї амплітуди навесні та влітку. Найбільші її 

значення характерні для станцій, що не підпадають під вплив місцевої 

циркуляції, а також для ст. Міжгір’я, яка характеризується режимом слабких 

непостійних вітрів. На гірських вершинах та у районах з бризовою циркуляцією 
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добовий хід швидкості у теплий період більш згладжений. Слід додати, що на ст. 

Ай-Петрі мінімальний розмах добового ходу відмічається у квітні (0.26 м/с). 

 

2.5 Висновки до розділу 2 

 

На більшій частині України просторово-часовий розподіл характеристик 

вітру у приземному шарі атмосфери формується залежно від характеру 

регіональної циркуляції (структури поля атмосферного тиску на великих 

площах), умов надходження сонячної радіації, рельєфу та типу підстильної 

поверхні. У гірських районах та на територіях, прилеглих до Чорного і 

Азовського морів, локальні ландшафтні особливості зумовлюють формування 

вітрів місцевого походження, які суттєво визначають вітровий режим в окремі 

періоди року. 

На основі побудованих графіків емпіричних розподілів імовірностей для 

швидкості й напряму вітру на 12-ти метеорологічних станціях у різних фізико-

географічних районах визначено переважаючі напрями та інтервали швидкостей 

вітру. У західній та північній частинах загалом найбільш частими є вітри із 

західною складовою, на сході – вітри східних румбів, а на півдні – північних. 

Найбільша повторюваність вітру зі швидкістю >6 м/с припадає в основному на 

переважаючі напрями. Рози вітрів у гірських долинах чи котловинах мають чітко 

виражений орографічний характер. Певною мірою це стосується і територій, що 

знаходяться поза межами гір, але потрапляють у зону їх впливу (наприклад, 

Закарпатська низовина). На Південному березі Криму переважаючий напрям 

визначається рельєфом місцевості та направленістю бризу одночасно. 

Найбільша середня річна швидкість вітру за період 1981–2010 рр., у межах 

близько 5–5.5 м/с, характерна для вершин Карпат та Кримських гір, а також для 

підвищених прибережних ділянок Чорного і Азовського морів. Для високогірних 

районів також характерна висока мінливість швидкості вітру та його 

поривчастість. Досить низькі середні швидкості спостерігаються у західній 

частині Полісся, Закарпатській низовині та Південному березі Криму (2–2.5 м/с), 
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а найменші – у щільно закритих гірськими пасмами річкових долинах (1 м/с і 

менше). 

Річний хід швидкості вітру та її середнього квадратичного відхилення на 

станціях України має схожий характер. Максимальні значення цих показників на 

більшості станцій припадають на січень або лютий, а мінімальні на серпень. 

Розмах річних змін величини  , за винятком станцій гірського Криму, є меншим 

за розмах річних коливань середньої швидкості у рамках місячного інтервалу 

осереднення. Сезонні рози вітрів добре вловлюють просторові зміни напряму та 

швидкості вітру у річному ході. 

Добовий хід швидкості вітру найбільш виражений у весняно-літній період, 

а найменше – взимку. На станціях, розташованих на незначній висоті над рівнем 

моря, максимум швидкості припадає на денні години, а мінімум – на нічні або 

вранішні. Гірські вершини характеризуються практично зворотним добовим 

ходом, що пов’язано з особливостями вертикального турбулентного обміну в 

ГША. У районах з бризовою та гірсько-долинною циркуляцією характер добових 

коливань значно змінюється упродовж року. 
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РОЗДІЛ 3 

 

МЕТЕОРОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ CALMET ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОЛЯ 

ВІТРУ ТА ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Оцінка вітрового режиму тієї чи іншої території зазвичай проводиться з 

використанням даних вимірювань на метеорологічних станціях. Середня 

відстань між метеостанціями на території України становить ~50 км [67], що 

свідчить про їх відносно низьку просторову щільність. Очевидно, у такому 

випадку для отримання достовірних оцінок у довільній точці, необхідно 

проводити інтерполяцію точкових вимірів. У вітроенергетиці надзвичайно 

важливою є інформація про вітер на різних висотах, тому також необхідно 

проводити екстраполяцію даних у вертикальному напрямі. Альтернативним 

варіантом могло б бути використання даних вертикального зондування, але їх 

кількість не дозволяє коректно інтерполювати поле вітру на висотах у 

приземному шарі [67]. 

Використання «простих» методів горизонтальної інтерполяції та 

вертикальної екстраполяції призводить до великих похибок при відтворенні 

просторово-часових полів вітру. Річ у тім, що на невеликих просторових 

масштабах фізика процесу формування поля вітру доволі складна, де окрім 

характеру макромасштабних циркуляційних процесів значний вплив відіграє 

підстильна поверхня, насамперед у приземному шарі [29]. Такі її характеристики 

як рельєф, тип покриття поверхні, наявність чи відсутність об’єктів на місцевості 

(дерева, будівлі тощо) певною мірою змінюють швидкість вітру у сторону 

збільшення або зменшення, а також впливають на розу вітрів зменшуючи 

частоту повторюваності на окремих румбах. Територія України 

характеризується значною просторовою неоднорідністю підстильної поверхні не 

лише у гірських районах, але і на більшій частині рівнини [51]. Крім того, як вже 

було зазначено у попередньому розділі, існують райони де взаємодія різних типів 

поверхні та певні особливості гірських ландшафтів зумовлюють місцеву 
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циркуляцію, принаймні в окремі періоди року. Слід звернути увагу і на те, що на 

розподіл швидкості вітру із висотою впливають умови термічної стратифікації в 

ГША, які у свою чергу змінюються протягом доби та залежно від сезону року.  

З огляду на це, виникає потреба у залученні спеціальних методів 

моделювання, які здатні врахувати вплив вище перелічених чинників та можуть 

адекватно відображати просторово-часовий розподіл вітру [70,72]. 

 

3.1 Метеорологічний препроцесор CALMET 

 

Основним інструментом для розрахунку поля вітру у дисертаційній роботі 

слугував метеорологічний препроцесор CALMET (версія 5), який є одним із 

трьох головних компонент (CALMET, CALPUFF, CALPOST) дифузійної 

моделюючої системи CALPUFF [188]. До 2017 р. CALPUFF входила до переліку 

моделей, рекомендованих державною агенцією США з охорони навколишнього 

середовища (US EPA) для моделювання процесів атмосферної дифузії на різних 

просторових масштабах. Втім зазначено, що модель може бути використана і 

зараз у якості альтернативної на різних просторових масштабах, включаючи 

домени зі складним рельєфом та місцевою циркуляцією [121]. 

CALMET – діагностична (не гідродинамічна) мезомасштабна 

метеорологічна модель, що здійснює розрахунок просторових полів вітру із 

допомогою інтерполяції та деяких інструментів, що дозволяють врахувати вплив 

основних чинників (рельєф, шорсткість підстильної поверхні, тип термічної 

стратифікації атмосфери тощо) на формування швидкості і напряму вітру [67]. 

Модель базується також на використанні рівняння нерозривності, що виражає 

умову збереження маси (mass-consistent model) [119]. Фізичне підґрунтя даного 

підходу описано у [191]. 

Детальна інформація по використанню моделі та її технічний опис 

представлені у документі [187], де зазначено, що фактично у якості модуля для 

розрахунку поля вітру препроцесор CALMET використовує діагностичну модель 

вітру (Diagnostic Wind Model), запропоновану раніше у роботі [132]. 
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В CALMET використовується розрахункова сітка із квадратними 

комірками у декартовій системі координат, де розрахункова точка (grid point) 

знаходиться посередині комірки. Вертикальна координата слідує за земною 

поверхнею згідно виразу [187]: 

м
hzZ         (3.1) 

де z  – декартова вертикальна координата, 
м

h  – висота місцевості над рівнем 

моря. 

На рис. 3.1 показано схему задання розрахункової сітки в CALMET. 

 

Рис. 3.1 Схематичне зображення розрахункової сітки розміром 47   та 

положення точок усередині комірок (  ) в CALMET (рисунок використано з 

[187]) 

 

Початкові координати на осях X та Y, а також крок моделі задаються, 

відповідно, через параметри XORIGKM, YORIGKM і DGRIDKM (у кілометрах). 

Початок відліку, як видно з рисунка, припадає на лівий нижній край 

розрахункової сітки. Кількість комірок в обох напрямах визначається 

параметрами NX та NY, кількість вертикальних шарів/рівнів – параметром NZ. 

Координатна система задається у певній картографічній проекції. Усього на 

вибір є 6 проекцій, серед яких, відповідно до розмірів області моделювання, 

можливо підібрати найбільш фізично обґрунтовану. 
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Розрахунок поля вітру в CALMET на кожному часовому кроці 

здійснюється у 3 етапи (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Схема розрахунку поля вітру препроцесором CALMET (відповідно до 

[187]) 

 

На нульовому, підготовчому етапі, розраховується початкове поле вітру 

(Initial Guess Field). Воно може бути просторово однорідним, де задається стале 

по горизонталі та вертикалі значення, або ж бути змінним у просторі. Перший 

випадок доцільно використовувати при моделюванні невеликих за розміром 

територій та відносно однорідній підстильній поверхні [113]. Стале значення 

вітру розраховується через вертикальне осереднення даних зондування на одній 

аерологічній станції. 

Для областей моделювання зі значними просторовими масштабами, як 

правило, застосовують просторово неоднорідне поле. Його розрахунок 
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здійснюється шляхом горизонтальної інтерполяції даних вимірювань на 

кожному вертикальному рівні розрахункової сітки методом обернених зважених 

відстаней [136]. Для цього можуть бути залучені як дані вертикальних зондувань, 

так і виміри наземних метеорологічних станцій після їх вертикальної 

екстраполяції. Всього передбачено декілька варіантів вертикальної 

екстраполяції даних швидкості і напряму вітру на наземних станціях у вищі шари 

атмосфери (вертикальні рівні). В ініціалізаційному файлі CALMET обраний тип 

екстраполяції задається через контролюючий параметр IEXTRP. Найбільш 

теоретично обґрунтованим є метод, побудований на теорії подібності Моніна-

Обухова для приземного шару атмосфери. Згідно цієї теорії, вертикальний 

профіль модуля швидкості вітру визначається за формулою [67,180,187,203]: 
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де )(zU ,  
1

zU  – модулі швидкості вітру на висотах z  і 
1

z  (рівень анемометра), 

0
z  – параметр шорсткості підстильної поверхні, 

M
  – функція стійкості 

атмосфери, L  – лінійний масштаб Моніна-Обухова. 

За формулами приведеними у [187] 
M
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За умов стійкої стратифікації: 
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      (3.4) 

При здійсненні інтерполяції усіх даних у вузли регулярної сітки на етапі 

побудови початкового поля передбачена опція (контролюючий параметр BIAS), 

що дозволяє змінювати вагові коефіцієнти окремо на кожному вертикальному 

рівні для даних радіозондувань та екстрапольованих вимірів наземних станцій в 

інтерполяційній формулі. Наприклад, значення BIAS=-1 означає, що на певному 
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заданому рівні в інтерполяцію включені лише екстрапольовані дані наземних 

станцій, а вага даних вертикальних зондувань зведена до нуля. При BIAS=-0.5 

дані радіозондувань використовуються в інтерполяційній формулі, але їх вплив 

зменшений на 50%. Додатні значення BIAS, навпаки, нівелюють дані наземних 

вимірів (повністю при BIAS=+1). Значення 0 не змінює вагові коефіцієнти в обох 

типах даних. 

На першому етапі розраховане початкове поле підганяють відповідно до 

особливостей рельєфу області моделювання, тобто до дрібномасштабних 

особливостей земної поверхні. Модифікація початкового поля може 

здійснюватися через параметризацію наступних ефектів [67,187]: 

 кінематичного (параметр IKINE), який полягає у обтіканні перешкод та 

прискоренні потоків на їх вершинах. Метод параметризації ефекту 

представлений у [163]. 

 нахиленого потоку уздовж схилів гірських масивів (параметр ISLOPE). 

У документі [187] зазначено, що модифікація вітрового потоку базується на 

параметризації, запропонованої у [165]. Суть методу полягає у тому, що за 

наявності гірських масивів чи височин розраховують додаткові переміщення 

повітря вверх або вниз по схилах через різницю в його густині, яка виникає 

внаслідок радіаційного вихолодження чи прогрівання. 

 термодинамічного блокуючого (параметр IFRADJ). Ефект 

параметризують у термінах локального числа Фруда [103]. Якщо це число у 

певній точці розрахункової сітки не перевищує деяке критичне значення і наявна 

вертикальна складова швидкості (uphill component), потік підганяють до 

горизонтального потоку (нівелюють вертикальну складову) з напрямом, 

дотичним до підстильної поверхні. 

 мінімізації тривимірної дивергенції. Методом ітерацій горизонтальні 

компоненти вітру (u, v) підганяють відповідно до розрахованої величини 

вертикальної швидкості до тих пір, доки у кожній розрахунковій точці 

дивергенція не буде меншою за певне порогове значення, встановлене 

користувачем. Схема мінімізації описана у [142]. 
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При розрахунку поля вітру на кроці 1 (Step 1 Wind Field) важливим є 

коректне задання контролюючого параметру TERRAD, який задає радіус впливу 

особливостей підстильної поверхні (характерний лінійний масштаб рельєфу). 

Детальні пояснення щодо оптимального вибору значення TERRAD приведені у 

[113]. Некоректне задання цього параметру може призвести до того, що 

особливості земної поверхні не будуть «помітні» в тій частині області 

моделювання, де такий вплив є суттєвим. З іншого боку, можливий випадок, 

коли виділятиметься вплив форм рельєфу, віддалених на велику відстань від 

розрахункової точки, і які насправді не мають впливу. 

На другому етапі для отримання фінального поля вітру (Step 2 (Final) Wind 

Field) у розраховані поля включають дані метеорологічних спостережень за 

вітром (виміри наземних метеорологічних станцій та радіозондів) і проводять 

процедуру об’єктивного аналізу. Включення даних спостережень (у кожній 

інтерполяційній точці) відбувається на кожному окремому вертикальному шарі 

на основі формули [64,67,187]: 
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де 
2

),(
ij

vu  – горизонтальні компоненти вітру на кроці 2 (Step 2 wind components) 

в інтерполяційному вузлі ij , 
1

),(
ij

vu  – значення горизонтальних складових вітру 

у тій же точці після першого етапу (Step 1 wind components), 
kobsobs

vu ),(  – 

компоненти швидкості вітру на станції з індексом k , 
k

R  – відстань від k -ї станції 

до інтерполяційного вузла ij , R  – ваговий коефіцієнт, значення якого задається 

параметрами R1, RMAX1 (для першого вертикального рівня) та R2, RMAX2 (для 

решти рівнів), N  – кількість станцій, що лежать в околі вузла ij  (його радіус 

задає користувач). 

Параметри R1 і R2 задають відстань від станції спостереження (у км), на 

якій дані вимірювань мають однакову вагу із компонентами швидкості, 

отриманими після першого етапу [207]. Це означає, що приміром на першому 
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вертикальному рівні у точці ij , яка розташована від станції спостереження 

(наземної чи аерологічної) на відстані меншій від R1, більшим буде вплив даних 

вимірювань, а на відстані більшій за R1 – перевищуватиме вага розрахованих 

складових вітру. Розрахунок вагових коефіцієнтів R  на вищих шарах 

здійснюється аналогічним чином. RMAX1 і RMAX2 – максимальні радіуси 

впливу даних спостережень [187]. Виходячи із останнього, дані станції будуть 

виключені з розгляду якщо відстань від вузла інтерполяції ij  до цієї станції 

перевищує значення RMAX1 (RMAX2). 

Отримане після об’єктивного аналізу поле вітру може розглядатися як 

остаточне (фінальне поле) або може бути додатково модифіковане провівши 

наступні процедури (на вибір) [187]: 

 згладжування горизонтальних компонент вітру. 

 підгонка вертикальних швидкостей (O`Brien procedure) (зведення 

вертикальної складової вітру до нуля на вершині області моделювання, що 

здійснюється за процедурою, запропонованою у [176]) та мінімізація 

дивергенції. Процедура підгонки задається через контролюючий параметр IOBR. 

Слід зауважити, що поле вітру може задаватися також на основі 

результатів прогностичних моделей. Приміром у сучасних версіях 

CALMET/CALPUFF передбачено використання результатів моделі WRF 

[120,136]. Відповідно до схеми на рис. 3.2, є три варіанти залучення таких даних 

у процес розрахунку [113,187]: 1) у якості початкового поля вітру (замість даних 

вимірювань); 2) як поле вітру на етапі 1; 3) у якості даних спостережень на 

станціях при проведенні процедури об’єктивного аналізу. Згідно з [113], 

рекомендованим є перший спосіб задання прогностичних даних вітру. Однак в 

цілому, описані вище способи розрахунку є складними і затратними у часі. 

Загалом, моделюючий комплекс CALPUFF включає в себе близько два 

десятка препроцесорів, що відносяться до 3-х основних блоків: 

– моделювання метеорологічних умов (CALMET); 

– дифузійна частина (модель CALPUFF); 

– обробка отриманих результатів (постпроцесори PRTMET і CALPOST). 
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Для моделювання в CALMET версії 5 передбачено використання 12-ти 

допоміжних препроцесорів та постпроцесор PRTMET [187]. Слід зазначити, що 

метеорологічний блок складається із препроцесорів, передбачених не лише для 

підготовки вхідної інформації, а й також виконання різного типу задач (контроль 

якості даних, залучення результатів прогностичної моделі тощо). У процесі 

виконання даної роботи задіяно наступні препроцесори: 

 TERREL. Здійснює обробку даних цифрової моделі рельєфу (Digital 

Elevation Model, DEM) та визначає значення висоти над рівнем моря у точках 

регулярної розрахункової сітки або в окремих пунктах (у заданих координатах). 

 CTGPROC. Зчитує дані щодо типу рослинності й землекористування 

(Land Use and Land Cover, LULC) та розраховує частку категорії 

землекористування (від 0 до 1) у кожній комірці розрахункової сітки. 

 MAKEGEO. Використовує вихідні дані двох попередніх препроцесорів 

для формування файлу з геофізичними даними (висота рельєфу та 

характеристики підстильної поверхні) у кожній розрахунковій точці. 

 DATSAV. Переводить дані наземних метеорологічних станцій у формат 

NCDC (U.S. National Climatic Data Center) CD-144, який використовується у 

CALMET. 

 SMERGE. Виконує обробку щогодинних даних спостережень на 

наземних станціях у файлах формату CD-144 та укомплектовує усю інформацію 

в єдиному файлі по кроках у часі. 

 READ62. Зчитує та обробляє дані вертикальних профілів метеовеличин, 

отриманих під час аерологічних зондувань. Інтервал між зондуваннями не 

повинен бути більшим за 12 годин. 

 CALMET. Власне, головний препроцесор, який використовує описану 

вище модель для розрахунку полів швидкості і напряму вітру на заданих висотах 

із часовою роздільною здатністю 1 година. 

З метою представлення результатів моделювання у зручних для подальшої 

обробки (побудови карт, графіків часових рядів) форматах використано 

постпроцесор PRTMET. 
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3.2 Підготовка вхідної інформації 

 

Процес розрахунку поля вітру в метеорологічній моделі CALMET 

здійснюється лише за наявності мінімально необхідного набору файлів із 

вхідними даними. Уся ця інформація складається із трьох основних частин: 

геофізичні дані, виміри наземних метеорологічних станцій (приземний рівень) та 

дані вертикальних зондувань. Їх обробка та подальші розрахунки проводяться із 

залученням ряду препроцесорів, які запрограмовані під роботу з файлами 

спеціалізованих форматів. Таким чином, попередньо було виконано великий 

обсяг роботи з підготовки вхідної інформації, насамперед метеорологічної. 

3.2.1 Масив геофізичних даних. Геофізична інформація, що 

використовується у процесі розрахунку в CALMET, складається із даних висоти 

земної поверхні (DEM-дані) (рис. 3.3) та даних про рослинний покрив і тип 

землекористування (LULC-дані). 

 

Рис. 3.3 Рельєф території України та прилеглих районів на основі даних USGS 

SRTM30 
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Горизонтальна роздільна здатність використаних DEM-даних ~1 км. В їх 

основі лежать глобальні дані SRTM30 [192], отримані Геологічною службою 

США (USGS, US Geological Service) у 2000 р. у ході компіляції/комбінування 

даних SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) і GTOPO30 [64,67]. 

Вхідні LULC-дані необхідні для визначення таких важливих 

характеристик підстильної поверхні як параметр шорсткості, альбедо, 

вегетаційний індекс тощо. У якості цієї інформації використано глобальні дані 

Global (Eurasia) Land Cover Characteristics Data Base Version 2.0 (USGS Global 

format) [134], отримані Геологічною службою США у 1999 р. Дані мають 

просторову роздільну здатність ~1 км і наведені у рівновеликій азимутальній 

проекції Ламберта, оптимізованій для Європи. Вони розраховані на підставі 

обробки супутникових знімків, отриманих з допомогою приладу AVHRR 

протягом проміжку часу з квітня 1992 по березень 1993 р. [64,67]. Карта типів 

рослинності та об’єктів землекористування для території України та прилеглих 

областей представлена на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4 Отримані з даних USGS GLCC-Eurasia категорії типів рослинності та 

об’єктів землекористування: 10-20 – міська забудова, 20-30 – с/г угіддя, 30-40 – 

поле, 40-50 – ліс, 50-60 – вода, 60-70 – болото, 70-80 – піски 
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Слід підкреслити, що обидві попередні карти побудовані із кроком 2.5 км, 

тобто вхідні геофізичні дані із роздільною здатністю ~1 км при розрахунках з 

використанням препроцесорів TERREL (рельєф), CTGPROC і MAKEGEO 

(характеристики підстильної поверхні) були осереднені у просторі відповідно до 

вибраного просторового кроку (2.5 км) в подальших розрахунках. Ці карти 

фактично відображають рівень деталізації локальної топографії, що 

безпосередньо впливає на точність розрахунку поля вітру в CALMET. Загалом 

усі карти, представлені у даній роботі, побудовані у конічній проекції Ламберта 

(LCC, Lambert Conformal Conic Projection). Проекція добре підходить для 

моделювання на великих за площею територіях, оскільки враховує поправки на 

кривизну земної кулі [187]. 

3.2.2 Метеорологічна інформація на приземному рівні. У рамках 

моделюючого комплексу CALPUFF/CALMET обробку вхідної метеорологічної 

інформації на приземному рівні, як вже було зазначено, виконують 

препроцесори DATSAV і SMERGE. Вхідні файли, що зчитуються цими 

препроцесорами, мають містити дані про температуру повітря, точки роси, 

відносну вологість повітря, тиск на станції та рівні моря, інформацію про 

хмарність (загальну кількість в балах, висоту нижньої межі), шифри погоди 

(коди, якими характеризують попередній та поточний стан погоди [62]), дані про 

швидкість і напрям вітру, а також опади [187]. Структуру вхідних даних 

приведено на рис. 3.5 на прикладі одного із файлів. 

 

Рис. 3.5 Структура вхідного файлу для препроцесора DATSAV 
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В результаті роботи DATSAV створюються файли із розширенням «.144» 

(окремо для кожної метеостанції, що використовуються у розрахунках, і які були 

зазначені у відповідному ініціалізаційному inp-файлі). Ці файли містять вхідну 

інформацію для препроцесора SMERGE, який у свою чергу здійснює повторну 

обробку та приводить дані до формату, що може бути безпосередньо 

використаний препроцесором CALMET [187]. Інформацією на виході після 

роботи SMERGE є файл із розширенням .dat, що вміщує у собі інформацію по 

усім наземним станціям (surface stations) (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Приклад файлу із вхідною інформацією для препроцесора CALMET по 

наземних станціях 

 

Джерелом даних слугували оцифровані таблиці ТМС, частина інформації 

у яких вже була використана для проведення аналізу вітрового режиму у розділі 

2. З метою підготовки вхідної інформації для моделювання, на основі цих 

таблиць сформовано базу даних (БД) 12-ти метеорологічних показників на 207 

наземних станціях України, що функціонували у період з 1981 по 2010 роки 

включно. Враховуючи тривалість періоду та часову дискретність даних (кожні 3 

години), процес перетворення БД до вигляду, зображеного на рис. 3.5, був доволі 
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трудомістким і вимагав розбиття усієї роботи на 3 основні етапи, в рамках яких 

було проведено: 

– контроль якості даних; 

– заповнення пропусків та виправлення помилкових значень; 

– часову інтерполяцію даних та приведення їх до необхідного формату. 

Слід зазначити, що з точки зору використання створеної БД для вирішення 

прикладних задач важливе значення має реалізація перших двох кроків, 

безпосередньою метою яких є підвищення якості даних. Третій етап необхідний 

лише у рамках підготовки даних для зчитування препроцесорами DATSAV та 

SMERGE. 

Отже, перший крок був реалізований через перевірку значень основних 

метеорологічних параметрів на критичні межі для кожного строку спостережень 

окремо. Значення цих меж виставлені в наступних рамках для: 

 температури повітря (°С) – 5050  t . 

 температури точки роси (°С) – tt
d
100 . 

 відносної вологості (%) – 1001  f . 

 тиску на рівні станції (гПа) – 1100700  p . 

 тиску на рівні моря (гПа) – 1100900
0
 p . 

 швидкості вітру (м/с) – 700 U . 

 напряму вітру (град.) – 3600  . 

 загальної кількості хмарності – 0 – 10 балів. 

До хибних значень також віднесені дані про вітер (навіть якщо вони 

потрапили в задані межі), що підпадають під одну з двох умов: 0U  і 0  або 

0U  і 0  (штиль). Дані про висоту нижньої межі хмар та опади були 

перевірені лише на присутність від’ємних значень. Також проведено 

співставлення загальної кількості хмарності з їх висотою (нижньою межею). 

Перевірка значень коду погоди W1W2 (у таблицях ТМС позначений як w) та 

коду ww не була проведена через відсутність достатньої інформації. Результати 

пошуку помилкових значень приведені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Кількість ідентифікованих помилкових значень у БД строкових вимірів та 

спостережень на 207 метеорологічних станціях України за період дослідження 

Параметр Кількість Параметр Кількість 

Температура повітря 3 К-сть загальної хмарності 3328 

Температура точки роси 175 Висота хмарності 207 

Відносна вологість 12 Напрям вітру 38 

Тиск на рівні станції 30 Швидкість вітру 42 

Тиск на рівні моря 28 Кількість опадів 0 

 

Враховуючи те, що кількість діючих метеорологічних станцій з роками 

змінювалась, загальну кількість значень строкових вимірів можна було 

порахувати лише спираючись на інформацію, подану в кліматологічному 

довіднику [34]. На основі цієї інформації та наявних даних всього зафіксовано 

близько 16.76 млн значень. Для деяких станцій не приведено точну дату їх 

закриття або припинення роботи, тому розрахувати точну кількість вимірів 

наразі неможливо. Однак цього достатньо, щоб зробити висновок про те, що 

кількість помилок є дуже мізерною при порівнянні із загальною кількістю даних. 

Разом із контролем якості даних, паралельно було проведено роботу із 

підрахунку кількості пропущених значень (обидва кроки виконані з допомогою 

макросів, написаних на мові VBA). Даний крок є дуже важливим, оскільки на 

багатьох станціях відмічені перерви в роботі (в окремих випадках кілька років). 

На деяких станціях зафіксовані строки, де не проводились вимірювання певних 

метеорологічних параметрів, що може бути пов’язано з цілим рядом причин, 

таких як заміна чи ремонт приладу, проблеми із електропостачанням чи 

людський фактор. 

В ході роботи виявлено, що кількість пропусків, яка пов’язана із перервами 

в роботі станцій, становить 101879 (0.608% від загальної кількості). Найбільша 

їх кількість зафіксована на станціях Чорноморськ (16946), Синельникове (6105) 

та Кривий Ріг (3896). Пропуски по окремим параметрам, що виникли через інші 

причини, приведені в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Кількість пропущених значень у БД мережі вибраних метеостанцій (без 

врахування перерв) 

Параметр Кількість Параметр Кількість 

Температура повітря 1833 Висота хмарності 0 

Температура точки роси 3085 Код W1W2 2139 

Відносна вологість 3121 Код ww 2060 

Тиск на рівні станції 5503 Напрям вітру 62514 

Тиск на рівні моря 295097 Швидкість вітру 4282 

К-сть загальної хмарності 475 Кількість опадів 1821 

 

З огляду на дані останньої таблиці, кількість пропусків є незначною майже 

по всіх характеристиках, окрім тиску на рівні моря та напряму вітру. У першому 

випадку така кількість пояснюється тим, що на станціях Пожижевська, Плай і 

Ай-Петрі дані цього параметру відсутні взагалі. Ці станції знаходяться на 

найбільших висотах над рівнем моря (1451, 1330 і 1180 м відповідно), і, 

ймовірно, причина відсутності даних зумовлена складністю точного визначення 

цієї величини за умови значних перепадів висот. Адже як відомо, тиск на рівні 

моря визначається за формулами барометричного нівелювання зі значення тиску 

на рівні станції та інших допоміжних характеристик [54,93]. Зокрема, у 

методичних вказівках [56] вказано, що прийняті формули для приведення 

атмосферного тиску до рівня моря можуть бути використані для станцій, висота 

яких не перевищує 1000 м. 

Пропуски напряму вітру, у свою чергу, розподілені у часі відносно 

рівномірно, тобто періоди із неперервними пропусками рідко виходять за межі 

однієї доби. Хоча основна їх частина припадає всього лише на декілька станцій, 

зокрема Луцьк (12649), Житомир (9965), Хмельницький (4510), Сімферополь 

(4211), Кривий Ріг (3191), Харків (3082), Тернопіль (2908), Новодністровськ 

(2718) і Глухів (2315). Очевидно, така кількість пропусків не може не впливати 

на достовірність рози вітрів, особливо на станціях Луцьк та Житомир, де їх 

частка становить 14.43% і 11.37%. 
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Загалом, кількість «втрачених» даних (пропусків та помилкових значень 

разом узятих) у сформованій БД становить менше 1% практично для усіх 

параметрів окрім тиску на рівні моря (рис. 3.7). Варто зазначити, що найбільш 

вагомим чинником, який погіршує якість даних, є перерви в роботі станцій. 

 

Рис. 3.7 Сумарна кількість пропущених та помилкових строкових значень на 

207 станціях мережі Гідрометслужби України за 1981–2010 рр. 

 

Процедура заповнення пропущених значень та виправлення помилок у 

даних (другий етап) була прив’язана до методики подальшого моделювання, 

проведеного у рамках створення Атласу вітроенергетичних ресурсів. Суть 

методики полягає у розбитті періоду досліджень на окремі проміжки часу 

тривалістю 1 рік, тобто на 30 частин. Необхідність такого розділення виникла у 

зв’язку з наступними причинами: 

 обмеженість обчислювальних ресурсів. Оскільки часовий крок моделі 

становить 1 годину, то сумарна кількість кроків при розрахунку за 30 років 

дорівнюватиме майже 263 тис. Звісно, розрахунок за такий проміжок часу з 

невеликим просторовим кроком (2.5 км) вимагає наявності в комп’ютерах 

величезної кількості встановленої оперативної пам’яті. 

 різна тривалість роботи станцій. Кількість наземних метеорологічних 

станцій в ініціалізаційному файлі CALMET задається як стале значення, і, 
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відповідно, обов’язковою є наявність безперервного у часі масиву даних за весь 

час моделювання на всіх станціях. У даному випадку прийшлося б відмовитись 

від даних близько 1/9 частини станцій, період роботи яких частково покриває 

період дослідження, або тих, які характеризуються тривалими пропусками. 

Виходячи з цього, для кожного року (частини періоду моделювання) було 

відібрано станції, дані яких увійшли в подальші розрахунки. Дані станцій, де 

кількість пропусків за рік перевищує 20% (2.5 місяці) по усім параметрам 

одночасно, були відсіяні. Таким чином, частина інформації зі створеної БД 

строкових значень не увійшла до масиву вхідної інформації для CALMET. На 

рис. 3.8 приведено динаміку зміни кількості станцій із вхідними даними. 

 

Рис. 3.8 Кількість наземних станцій із вхідною інформацією для CALMET 

 

Частина строкових даних, яка пізніше була задіяна у моделюванні, була 

відновлена переважно з допомогою часової та просторової інтерполяції. 

Зокрема, у випадку окремих пропусків значення більшості параметрів заповнено 

методом часової лінійної інтерполяції між сусідніми строками спостережень, або 

узято із даних сусідньої станції за аналогічний строк. У деяких випадках 

значення параметрів температури, вологості чи тиску можна було отримати 

через розрахункові формули на основі інших характеристик. Цей й же підхід 

використано і для виправлення одиничних помилкових значень, щоправда, у 
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випадку хмарності, вітру чи шифру погоди метод виправлення був дещо 

суб’єктивним. Якщо пропуски зафіксовані більше одного строку підряд, тоді 

значення були запозичені з даних сусідньої станції або такої, що знаходиться у 

схожих фізико-географічних умовах. Оскільки, як відомо, атмосферний тиск 

змінюється із висотою, тиск на рівні станції був додатково перерахований за 

формулою [93]: 








 


TR

hh
gpp

п

0

0
exp       (3.6) 

де 
0

, pp  – тиск на верхньому та нижньому рівнях, g  – прискорення вільного 

падіння (9.807 м/с2), 
0

hh   – різниця висот, 
п

R  – газова стала для повітря (287.2 

Дж/кг·К), T  – абсолютна температура. 

Дана формула описує зміну тиску в ізотермічній атмосфері, тобто за 

незмінної температури повітря із висотою [54,93], тому може давати значні 

похибки при великих перепадах висот. При відновленні значень тиску на рівні 

моря в гірських районах більш обґрунтованим було б використання середньої 

температури на обох рівнях. Проте отримати більш-менш правдоподібне 

значення температури повітря на рівні моря є проблемою. 

Значні за тривалістю пропуски було вирішено заповнювати 

використовуючи просторову інтерполяцію із залученням даних сусідніх станцій. 

Для цього було обрано метод обернених зважених відстаней, який може бути 

описаний формулою [85]: 
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1

1         (3.7) 

де c  – значення в інтерпольованій точці, 
i

c  – у точці i , 
i

w  – ваговий коефіцієнт 

у точці i  (в межах від 0 до 1). 

Інтерполяція цим методом здійснюється через задання вагових 

коефіцієнтів як: 

p

ii
dw  , 2p        (3.8) 
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де 
i

d  – відстань між точкою куди здійснюється інтерполяція і точкою з індексом 

i , p  – експонента, що задає характер розподілу вагових коефіцієнтів 

(використано значення рівне 2). 

Процедура інтерполяції була виконана за наступними кроками: 

– підбір найближчих станцій (здійснювався у довільному порядку, 

оскільки щільність мережі станцій територіально відрізняється); 

– підготовка масиву даних для проведення інтерполяції (з використанням 

макросів VBA, сформовано txt-файли зі значеннями основних параметрів та 

координатами станцій); 

– інтерполяція зазначеним вище методом у програмному пакеті Surfer 10 

(запуск у модулі Surfer Scripter спеціально підготовленого скрипта (файл 

формату .bas), який здійснює автоматизовану процедуру інтерполяції та запису 

отриманих результатів у заданій точці простору на кожному часовому кроці). 

Слід зазначити, що дана процедура була виконана з метою отримання 

значень лише 5-ти параметрів: температури повітря, відносної вологості, тиску 

на рівні моря, напряму та швидкості вітру. Оскільки останні дві характеристики 

відносяться до однієї векторної величини, перед початком майже будь-яких 

розрахунків коректним є їх розкладання на дві компоненти вітру – зональну та 

меридіональну, які є проекціями вектору швидкості на вісь X та вісь Y відповідно 

[18]. Компоненти були розраховані за формулами [208]: 
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Uu       (3.9) 
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cos


Uv       (3.10) 

де vu,  – зональна та меридіональна компоненти вітру, U – модуль швидкості,   

– напрям вітру (у град.). 

Наступним кроком був розрахунок температури точки роси, тиску на рівні 

станції та напряму і швидкості вітру (на основі компонент) за отриманими 

інтерпольованими значеннями. Нижче приведені формули для розрахунків: 

 температури точки роси [202]: 
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)ln( f
tb

at
t

d



        (3.11) 

де t  – температура повітря (у град. Цельсія), f  – відносна вологість (у 

відсотках), 27.17a , 7.237b . 

 тиску на рівні станції [54]: 

)
)1(

1(
0

0
tH

h
pp


       (3.12) 

де h  – висота станції над рівнем моря, 
0

H  – висота однорідної атмосфери, де 

густина не змінюється із висотою (~8 км при 0t °C у поверхні землі),   – 

коефіцієнт теплового розширення для повітря, який дорівнює 0.003663. Вираз 

базується на формулі розрахунку баричного ступеню. 

 швидкості та напряму вітру [18]: 

22 vuU         (3.13) 
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arctg       (3.14) 

Решту характеристик, зокрема дані про хмарність, опади та шифри погоди, 

узято із найближчої станції, дані якої добре корелюють із даними у точці 

інтерполяції. 

Під час виконання роботи виявлено три основних періоди із тривалими 

пропусками, які охоплюють період не менше 1 місяця та були відмічені на 

багатьох станціях. Зокрема, за червень 1983 року повністю відсутні дані на 58 

станціях (що становить 29% створеного архіву даних за цей проміжок часу), а у 

травні 1985 року на 60 станціях (29.7%). Також виділяється 2-місячний період у 

вересні-жовтні 1993 року, де «прогалини» у даних відмічені на 39 станціях 

(21%). Важливо зазначити, що у всіх трьох випадках фігурують практично ті ж 

самі станції. На рис. 3.9 відображено інформацію по роках про кількість станцій 

із відновленими даними та інформацією, яка була відсіяна й, відповідно, не була 

задіяна у якості вхідних даних. 
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Рис. 3.9 Результат обробки строкових метеоданих за період 1981–2010 рр. 

 

На останньому рисунку помітно виділяється період з 1988 по 1993 рр., де 

відсіяно значну кількість даних. У перші два роки таких даних найбільше (7 і 9 

станцій відповідно), що пов’язано із закриттям багатьох станцій саме у цей 

період. Дана інформація знаходить чітке підтвердження у кліматологічному 

довіднику [34]. У подальші роки частина даних була відкинута через тривалі 

перерви у роботі станцій та, частково, зміни у мережі спостережень. 

Власне, приведення даних до формату, що сприймається препроцесором 

DATSAV (рис. 3.5), виконано з допомогою програми, написаної на мові 

програмування Fortran. Ця програма також здійснює часову інтерполяцію даних 

із кроком 1 година (строкові вимірювання мають дискретність у часі 3 години), 

передбаченим препроцесором SMERGE. Крім того, у рамках процесу 

переформатування даних, програмою були переведені значення метеорологічних 

параметрів у необхідні одиниці вимірювання та символьні позначення. 

3.2.3 Метеорологічні дані на висотах. Важливою групою 

метеорологічних даних, що використовуються для розрахунків у CALMET є 

записи вертикальних зондувань атмосфери. По-суті, це вертикальні профілі 

основних метеорологічних показників: температури повітря і точки роси, 

швидкості й напряму вітру. Ці дані є важливим доповненням при моделюванні 
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поля вітру на висотах, оскільки наявності лише екстрапольованих даних 

наземних станцій не завжди достатньо. 

Результати зондування на аерологічних станціях України записують у 

таблиці ТАЕ-3 (таблиці результатів аерологічного зондування). Запис даних 

проводиться на окремих вертикальних рівнях у порядку зростання висоти. У 

таблицю зазвичай включають наступні рівні: висоту станції над рівнем моря; 

стандартні ізобаричні поверхні (1000, 925, 850, 700, 500,…,5 гПа), які входять до 

стандартної телеграми передачі даних; рівні 0.3, 0.6, 0.9 км над земною 

поверхнею; особливі точки у вертикальному розподілі температури, вологості, 

швидкості та напряму вітру; рівні максимумів швидкості вітру; максимальну 

висоту зондування [27]. Загалом, першими показниками, що записуються у базі 

даних аерологічних спостережень ТАЕ-3 є атмосферний тиск, висота над рівнем 

моря, а далі вже безпосередньо вимірювані характеристики. 

Архіву даних ТАЕ-3 для станцій України, на жаль, немає в оцифрованому 

вигляді для всього періоду досліджень, однак вертикальні зондування в 

електронному варіанті можна отримати завантаживши їх на сайті Університету 

Вайомінгу (США) [105]. 

Препроцесор READ62, який виконує обробку цих даних, працює із 

файлами спеціалізованих форматів – TD-6201 або FSL (рис. 3.10) [187]. 

 

Рис. 3.10. Дані у форматі FSL (.fsl) на прикладі одного аерологічного 

зондування 
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Незважаючи на те, що дані вертикальних зондувань є пріоритетним типом 

вхідної інформації для моделювання в CALMET на висотах, у даному 

дослідженні не було можливості задіяти саме цей вид даних для розрахунку 

полів вітру на усьому проміжку часу з 1981 по 2010 роки. Це зумовлено у першу 

чергу дуже низькою якістю даних. Насамперед, через наявність тривалих 

періодів із пропусками (до декількох років) та нерегулярністю радіозондувань. 

Слід зазначити, що найбільш якісні дані є за перше десятиліття 

досліджуваного періоду (80-ті роки). У цей період на аерологічних станціях 

України проводилося в середньому не менше двох зондувань на добу, а на деяких 

і по 4 рази у день. Друга декада характеризується як найбільш «провальна», 

оскільки на багатьох станціях вони взагалі не проводились. В останнє 

десятиліття ситуація трішки покращилась, проте у цілому дискретність 

зондувань у часі все ще є недостатньою для проведення моделювання. Втім, 

використання цих даних цілком можливе для моделювання у невеликих часових 

рамках в окремі періоди. 

Загалом, всього на території України упродовж періоду 1981–2010 рр. 

функціонувало 9 аерологічних станцій: Ужгород, Львів, Чернівці, Шепетівка, 

Київ, Одеса, Кривий Ріг, Сімферополь та Харків. Щільність їх розташування є 

доволі низькою, оскільки на одну станцію у середньому припадає площа близько 

250250  км2. Слід також врахувати, що на початку 2009 року на станції 

Ужгород перестали проводити зондування. 

Враховуючи вище приведені чинники, у якості вхідної інформації на 

висотах вирішено використати інший тип даних – реаналіз ERA-Interim. 

Основною його перевагою є покриття даними усієї земної кулі із регулярною 

просторово-часовою роздільною здатністю. У рамках даної роботи із сайту 

Європейського центру середньострокових прогнозів (ECWMF) [135] для 

території України завантажено 4-х разовий на добу архів даних геофізичних 

величин із просторовим кроком  25.025.0  ( 7434 точок) на приземному рівні 

та 16-ти вертикальних рівнях від 1000 до 500 гПа. Дані ERA-Interim та інших 

продуктів реаналізу (ERA-40, ERA5 та ін.) є у вільному доступі (лише 
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потребується процедура авторизації користувача) і можуть бути завантажені у 

форматах NetCDF або GRIB. Сіткові точки даних реаналізу та станції 

аерологічного зондування зображені на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11 Розміщення станцій вертикального зондування (   ) та вузлових точок 

даних реаналізу ERA-Interim (   ) 

 

ERA-Interim – глобальний реаналіз атмосфери, що веде початок із 1979 

року і продовжується по теперішній час завдяки регулярному оновленню. 

Розрахунок геофізичних параметрів здійснюється через використання техніки 

асиміляції даних 4D-Var, що базується на використанні прогностичної моделі 

IFS (версія Cy31r2 2006 року). Процедура асиміляції даних є покроковою, і являє 

собою 4-мірний варіаційний аналіз (з кроком 12 годин), у якому результати 

прогностичної моделі зазнають поправок відповідно до даних реальних 

спостережень за станом атмосфери. Далі, відкориговані оцінки моделі 

використовуються як початкові умови для наступного прогнозу. Базова 

просторова роздільна здатність реаналізу ~80 км (  75.075.0 ) у горизонтальній 

площині та 60 рівнів по вертикалі від земної поверхні до ізобаричного рівня 0.1 

гПа [128,135]. Механізм створення бази даних ERA-Interim детально 

розглянутий у статті [128]. 
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Зокрема, на приземному рівні були залучені дані про температуру повітря 

і точки роси (рівень 2 м), зональну (u) та меридіональну (v) компоненти вітру 

(рівень 10 м). На вертикальних ізобаричних рівнях – дані температури повітря, 

відносної вологості, обох компонент вітру та геопотенціалу. Слід зазначити, що 

дані про атмосферний тиск біля земної поверхні не були завантажені з архіву, 

але були розраховані у процесі обробки. Така необхідність зумовлена тим, що у 

реаналізі ERA-Interim не зовсім точно представлена висота рельєфу над рівнем 

моря, причиною чого може бути проведення інтерполяції даних реаналізу у 

вузли регулярної сітки із просторовим кроком  25.025.0  (базовий крок 

 75.075.0 ), а можливо інші чинники, які потребують детального вивчення. 

У процесі обробки даних значення вказаних геофізичних величин, що 

зібрані у текстових файлах (.txt), переведено до формату FSL та сформовано 

цифрову БД вертикальних профілів температури повітря, точки роси та 

характеристик вітру. Оскільки робота із такими об’ємами інформації передбачає 

використання лише автоматизованих методів, це було здійснено через написання 

спеціального алгоритму, реалізованого через програмний код Fortran. З метою 

отримання деяких параметрів було проведено додаткові розрахунки, які також 

передбачені програмою. Значення температури точки роси на висотах обчислено 

за формулою (3.11), а швидкість і напрям вітру за ф-лами (3.13) і (3.14) 

відповідно. Висота ізобаричного рівня у кожній точці була знайдена за 

значеннями геопотенціалу використовуючи вираз [201]: 

g

H
h          (3.15) 

де g  – прискорення вільного падіння, H  – геопотенціал ([ H ] = м2/с2). 

Особлива увага була прикута до розрахунку приземного тиску. Ціль 

приведених нижче розрахунків полягала у тому, щоб відкинути усі дані, які 

знаходяться нижче висоти рельєфу/земної поверхні. Даний процес потребував 

певної точності, оскільки від отриманого значення тиску фактично залежала 

кількість ізобаричних рівнів, що увійдуть в одне «зондування». Отже, 

розрахунок був проведений на основі наступних формул [54]: 
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Перший вираз – спрощена барометрична формула Лапласа для випадку 

сухого повітря та нехтуючи залежністю g  від широти місцевості і висоти [54]. 

B  – барометрична стала, що дорівнює ~18400 м, t  – середня температура шару 

між рівнями 
0

h  і 
1

h  (у даному випадку розрахована як середнє арифметичне між 

температурами на верхній та нижній границі), 
м

h  – висота точки над рівнем моря. 

За референтні дані висоти рельєфу узято значення, розраховані у потрібних 

точках з допомогою препроцесора TERREL на основі даних SRTM30. 

Для випадків, коли точка даних реаналізу знаходилась нижче ізобаричного 

рівня 1000 гПа, формули були трішки змінені приймаючи вигляд: 
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де 
ст

p  – значення тиску за умов стандартної атмосфери, яке дорівнює 1013.25 

гПа [93], а t  – середнє між температурою біля земної поверхні та на рівні 1000 

гПа. 

 

3.3 Висновки до розділу 3 

 

Розрахунок поля вітру у ході дисертаційної роботи був виконаний з 

допомогою діагностичної мезомасштабної метеорологічної моделі CALMET, що 

є частиною (метеорологічним препроцесором) дифузійної моделі CALPUFF. 

Дане метеорологічне забезпечення дозволяє розраховувати характеристики вітру 

на різних висотах у вузлах регулярної сітки з високою просторовою та часовою 

роздільною здатністю. Моделлю передбачені різні варіанти розрахунку залежно 

від заданих значень основних контролюючих параметрів. Вони відповідають за 
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врахування/не врахування ефектів, зумовлених впливом рельєфу, задають тип 

вертикальної екстраполяції швидкості вітру, а також можуть змінювати вагові 

коефіцієнти в інтерполяційній формулі (таким чином збільшувати/зменшувати 

вплив даних вертикальних зондувань або ж вимірів наземних метеостанцій). 

Крім того, є можливість використання полів прогностичних моделей, наприклад 

WRF, на різних етапах моделювання. 

Обробка вхідної інформації у рамках моделюючого комплексу 

CALPUFF/CALMET здійснюється з використанням допоміжних препроцесорів 

у автоматизованому режимі. Ця інформація складається із трьох основних 

частин: геофізичні дані, виміри метеорологічних станцій та дані аерологічних 

зондувань. Особливої уваги вимагає блок метеорологічних даних, оскільки для 

їх підготовки попередньо потребується проведення трудомісткої роботи. 

Зокрема, для вирішення задач поставлених у дисертаційному дослідженні 

виконано: 

 формування та обробку БД строкових значень 12-ти показників, 

отриманих на 207 метеорологічних станціях України з 1981 по 2010 роки 

включно. Загалом було здійснено контроль якості даних, виправлено помилкові 

значення, частково заповнено пропуски, проведено інтерполяцію у часі (оскільки 

крок моделі менший за часову дискретність вимірів) та переведення даних до 

спеціалізованого формату. 

 обробку інформації щодо температури, вологості та вітру на різних 

висотах за вказаний період із подальшим створенням архіву вертикальних 

профілів цих даних. Слід підкреслити, що через неможливість використання 

даних радіозондувань у якості альтернативного підходу використано реаналіз 

ERA-Interim з просторовою роздільною здатністю  25.025.0 . Окрім 

приземного рівня, ці дані охоплюють ще 16 вертикальних рівнів, прив’язаних до 

ізобаричних поверхонь. У процесі обробки дані на ізобаричних поверхнях нижче 

висоти рельєфу над рівнем моря були відфільтровані. З метою приведення даних 

до потрібного формату, деякі параметри були розраховані за представленими у 

розділі 3.2.2 формулами. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВЕРИФІКАЦІЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ CALMET 

 

Проведення коректної просторової інтерполяції та екстраполяції 

характеристик вітру є складною задачею, оскільки для цього потрібно врахувати 

ряд чинників, які формують просторово-часове поле вітру на тій чи іншій 

території. Мезомасштабна діагностична метеорологічна модель CALMET, без 

сумніву, має переваги перед «простими» детерміністичними методами 

інтерполяції, такими як метод обернених зважених відстаней, сплайн-

інтерполяція тощо [85,131]. При цьому розрахунок проводиться набагато 

швидше та при значно менших затратах обчислювальних ресурсів у порівнянні 

з чисельними гідродинамічними прогностичними моделями [116,207]. 

Препроцесор CALMET активно задіяний у прикладних дослідженнях на 

території України при розрахунку вітрових ресурсів, що представлені у 

публікаціях [64,67,68,69,70], а також при моделюванні переносу радіоактивних 

викидів унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС та викидів забруднюючих 

домішок, спричинених масштабним вигоранням нафтопродуктів, у рамках 

дифузійної моделі CALPUFF у [140] та [91] відповідно. Проте важливо дослідити 

питання пов’язане з точністю моделі, а саме її здатність відтворювати реальний 

просторово-часовий розподіл вітру. Оцінка точності розрахованих у CALMET 

швидкості і напряму вітру вже проведена раніше у декількох дослідженнях за 

кордоном, зокрема у [207]. Подібне дослідження є актуальним і в умовах України 

з існуючими фізико-географічними особливостями. 

 

4.1 Області моделювання 

 

З метою верифікації обраної моделі розрахунку поля вітру відібрано 4 

області моделювання, які знаходяться у різних ландшафтних зонах, що 

відрізняються між собою характером рельєфу та підстильної поверхні. 
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Ключовою умовою вибору областей була наявність принаймні однієї 

аерологічної станції для верифікації результатів на різних висотах. В табл. 4.1 

приведені обрані для моделювання області та їх характеристики, пункти 

наземних спостережень (верифікаційні точки на приземному рівні) і станції 

аерологічного зондування (верифікація вертикальних профілів). 

Таблиця 4.1 

Області моделювання у CALMET та пункти для верифікації 

Область Закарпатська Київська 
Дніпропет-

ровська 
АР Крим 

Географічна 

зона 
Карпати 

Полісся/ 

Лісостеп 
Степ 

Кримські 

гори/Степ 

Рельєф 
гори, 

низовина 

низовини, 

височини 

низовини, 

височини 
гори, рівнина 

Підстильна 

поверхня 
переважно ліс 

наявні значні 

лісові масиви 

переважно 

степова 

рослинність 

море, степова 

рослинність, 

лісові масиви 

Станція 

наземних 

спостережень 

Плай Київ Кривий Ріг Алушта 

Аерологічна 

станція 
Ужгород Київ Кривий Ріг Сімферополь 

 

Київська та Дніпропетровська області характеризуються незначними 

перепадами висот, тому, ймовірно, відтворення реальної картини поля вітру на 

цих територіях можливе з високою точністю. Закарпатська область та АР Крим 

є більш складними для такого моделювання через наявність гірських масивів та 

характерної для цих районів місцевої циркуляції, наприклад гірсько-долинних 

вітрів. Найбільш складний рельєф та підстильна поверхня на Кримському п-ові, 

оскільки там степовий ландшафт поєднується з гірськими районами (які 

здебільшого вкриті лісами) і оточуючими акваторіями Чорного та Азовського 

морів. У теплий період року на узбережжях морів вагомий вплив на добовий хід 

швидкості і напряму вітру мають бризи [38,39]. 

Всього у процесі верифікації задіяно дані 73 наземних метеорологічних 

станцій, 4-х станцій радіозондування та дані реаналізу ERA-Interim (просторова 

роздільна здатність  25.025.0 ) за 2007 р. (рис. 4.1). Слід зазначити, що дані у 
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точках верифікації не були використані у розрахунках. Тому вхідною 

інформацією для моделювання Закарпатської області стали строкові дані 13-ти 

метеостанцій, 17-ти для Київщини, та 14 і 25 станцій узято, відповідно, для 

Дніпропетровської області та Криму. У якості вхідної інформації на вищих 

шарах атмосфери використано лише дані реаналізу. 

 

Рис. 4.1 Області моделювання, місця розміщення наземних метеорологічних 

станцій (   ) та точки для верифікації на рівні 10 м (   ) і на висотах (   ): А) 

Київська область, Б) Закарпатська, В) Дніпропетровська, Г) АР Крим 

 

Розрахунки були проведені протягом усього 2007 року із часовим кроком 

1 година та просторовим кроком 2.5 км. Верифікацію на найнижчому 

приземному рівні (10 м) виконано за даними метеорологічних станцій Плай, 

Київ, Кривий Ріг та Алушта у строки спостережень (дискретність 3 години) за 

весь період моделювання (1 рік) та окремо у кожному місяці. Перевірка точності 

розрахунків у вертикальному профілі проведена на основі даних аерологічного 

зондування на станціях Ужгород, Київ, Кривий Ріг та Сімферополь за 4 місяці 

2007 року – січень, квітень, липень і жовтень. Ці дані були оцифровані із таблиць 
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ТАЕ-3, що зберігаються у Галузевому архіві Центральної Геофізичної 

Обсерваторії. Варто підкреслити, що координати розрахункової сітки були 

підібрані таким чином, щоб один із її вузлів співпадав з місцем розташування 

референтної станції. Виходячи з цього, виникла потреба у двох додаткових 

моделюваннях у Закарпатській області та Криму, де через об’єктивні причини 

(відсутність станцій радіозондування у горах) за точки верифікації 

вертикального профілю компонент вітру узято станції на рівнині (Ужгород і 

Сімферополь). Вертикальні рівні моделі задано виходячи з умови відповідності 

із висотами, на яких були записані дані під час зондувань. Рівні моделі прив’язані 

до стандартних рівнів вимірювання над рівнем моря, починаючи від приземного 

рівня та закінчуючи висотою не більше 1.5 км. Кількість рівнів та їх висота над 

рівнем землі на кожній з 4-х аерологічних станцій приведені у табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Вертикальні рівні верифікації компонент вітру, розрахованих у моделі CALMET 

Станція К-сть рівнів Висоти над земною поверхнею, м 

Ужгород 9 10, 80, 280, 480, 680, 880, 1080, 1280, 1480 

Київ 10 10, 33, 233, 333, 433, 633, 833, 1033, 1233, 1433 

Кривий Ріг 4 10, 600, 900, 1400 

Сімферополь 7 10, 220, 300, 600, 720, 900, 1220 

 

Другою важливою задачею у рамках верифікації було визначення 

орієнтовного набору значень контролюючих параметрів моделі, адже від цього 

залежить точність кінцевих результатів. Очевидно, щоб визначити оптимальний 

набір цих значень для моделювання на великих за площею територіях, 

верифікацію необхідно проводити у багатьох точках, що знаходяться на різних 

формах рельєфу та відрізняються характером підстильної поверхні. Така 

процедура може бути виконана, наприклад, на основі перехресної перевірки 

(cross-validation), суть якої полягає у покроковому вилученні з аналізу станцій 

(по одній або групами) із даними допоки не будуть перевірені усі точки/станції 

[85]. Щоправда, доцільність крос-валідації певною мірою обмежена періодом 

моделювання, оскільки затрати по часу її виконання зростають у багато разів 
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пропорційно до кількості станцій. Крім того, алгоритм виконання цієї процедури 

на розрахунковій сітці з регулярним кроком вимагає уточнення. Верифікація 

результатів у одній точці вимірювань має певні недоліки з точки зору підбору 

значень оптимальних параметрів для моделювання цілого регіону, але вона може 

бути корисною для дослідження поведінки моделі при різних параметрах. Слід 

також зазначити, що тривалість періоду моделювання дозволяє детально 

порівняти отримані часові ряди з реальними даними у розрізі сезонного ходу, а 

часовий крок моделі дозволяє оцінити точність відтворення добових коливань 

характеристик вітру. 

Загалом у кожній області було проведено 8 моделювань з різним набором 

значень основних контролюючих параметрів (табл. 4.3). Відповідно до [113], 7 з 

них є найбільш залежними від геофізичних особливостей області моделювання, 

заданої розрахункової сітки та використаного набору наземних і аерологічних 

станцій, а саме: параметри IEXTRP, BIAS, TERRAD, R1, R2, RMAX1, RMAX2. 

Таблиця 4.3 

Контролюючі параметри моделі CALMET у розрахункових тестах 1 – 8 

Контролюючий 

параметр 

Тест 

1 

Тест 

2 

Тест 

3 

Тест 

4 

Тест 

5 

Тест 

6 

Тест 

7 

Тест 

8 

ISLOPE 1 1 1 1 1 0 0 1 

IFRADJ 1 1 1 1 1 1 0 1 

IOBR 1 1 1 1 0 0 0 1 

IEXTRP 4 4 -4 -4 -4 -4 -4 4 

R1 10 5 10 10 10 10 10 10 

R2 10 5 10 10 10 10 10 10 

RMAX1 20 30 20 20 20 20 20 20 

RMAX2 20 30 20 20 20 20 20 20 

BIAS 

Рівень 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 

Рівень 2 0 0 -0.9 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1 

Рівень 3 0 0 -0.5 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 1 

Рівень 4 0 0 -0.3 0 0 0 0 1 

Рівень 5 0 0 0 0 0 0 0 1 

… … … … … … … … … 

 

Як видно з цієї таблиці, в основному були змінені ефекти, зумовлені 

орографічним чинником, та значення BIAS. Варто зазначити, що залучення у 
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розрахунки схеми параметризації певного ефекту вітрових потоків здійснюється 

через задання відповідному контролюючому параметру (IKINE, ISLOPE, 

IFRADJ і IOBR) значення 1 в ініціалізаційному файлі CALMET. У разі, якщо всі 

4 ефекти не включені у модель (значення 0), розраховане початкове поле вітру 

залишається незмінним. Тип вертикальної екстраполяції швидкості вітру на 

наземних станціях (параметр IEXTRP) практично однаковий усюди. Значення 4 

або -4 означає, що використовується формула логарифмічного профілю, 

модифікована функцією термодинамічної стійкості. Знак «-» лише свідчить про 

те, що в екстраполяції на першому рівні не беруть участь дані 

радіозондування/реаналізу. Детальний опис інших параметрів, таких як 

TERRAD, R1, R2, RMAX1, RMAX2 та BIAS приведено у розділі 3.1. Також слід 

додати, що параметри IKINE та TERRAD не включені у табл. 4.3, оскільки їх 

значення незмінні у всіх розрахункових тестах (IKINE=0, TERRAD=10 км). 

Кількісні характеристики точності розрахованих зональної та 

меридіональної компонент вітру (u, v) і модуля швидкості були отримані на 

основі розрахунку наступних статистичних метрик та індексів: систематична 

помилка (bias ), середня абсолютна помилка (e ), середня квадратична помилка 

( ), коефіцієнт кореляції Пірсона ( r ), фактор 2-х (FA2), фактор 5-ти (FA5), 

індекс узгодженості (Index of Agreement, IOA). Їх розраховують використовуючи 

формули [124,131,173,207,214]: 
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де 
mi

U , 
oi

U  – змодельовані та фактичні швидкості вітру, 
o

U  – середня фактична 

швидкість, 
m

U  – середня змодельована швидкість, N  – загальна кількість 

значень, що порівнюються між собою. Всі статистичні метрики/індекси широко 

використовуються в прикладній метеорології для оцінювання/верифікації 

результатів моделювань (див. наприклад [173]). Індекс узгодженості IOA  

показує наскільки добре дисперсія розрахованих швидкостей узгоджується із 

дисперсією фактичних значень. Цей показник змінюється від 0 до 1, де 1 вказує 

на ідеальне співпадіння обох рядів [207]. 

 

4.2 Результати верифікації на приземному рівні 

 

Основним інструментом при оцінці точності кожного окремого 

моделювання слугував статистичний аналіз отриманих похибок із залученням 

приведених вище формул. На основі розрахованих статистичних параметрів 

також були проведені і порівняння між тестовими моделюваннями. Приведені 

нижче результати на висоті 10 м отримані за весь верифікаційний період 

моделювання (2007 рік). 
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Першою, базовою характеристикою, що дає початкове уявлення про 

характер систематичних відхилень розрахованих значень від виміряних є 

систематична помилка (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Систематична помилка компонент швидкості вітру у тестових 

моделюваннях 1 – 8 на рівні 10 м, розрахована за весь 2007 рік. 

 

На рисунку видно, що найменше систематичне зміщення даних з 

незначною похибкою у додатну та від’ємну сторону (~0.3 м/с) є на станціях Київ, 

Кривий Ріг і Алушта. Результати моделювання на ст. Плай гірші, де обидві 

компоненти швидкості є заниженими на 1.4-1.9 м/с. Певним недоліком 

оціночного параметру є те, що він показує лише загальне перевищення чи 

заниження фактичних значень, характер розкиду похибок залишається 

невідомим. Інші статистичні параметри у тій чи іншій мірі враховують 

«одиничні» відхилення розрахованої величини від фактичної. Зокрема, середнє 

абсолютне та середнє квадратичне відхилення від реальних значень модуля 

швидкості вітру представлено на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3 Середня абсолютна помилка (e ) та середня квадратична помилка ( ) 

модуля швидкості вітру на висоті 10 м, розраховані за весь 2007 рік 
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Найбільші значення e  модуля швидкості отримані на ст. Плай (4.1-4.9 м/с) 

і ст. Алушта у тестах 1, 2, 8 – ~2.5 м/с (це також суттєва помилка із врахуванням 

того, що абсолютні значення швидкості там значно нижчі, ніж на Плаї). Середня 

абсолютна помилка виявилась найнижчою у моделюваннях 3 – 7 на станціях 

Київ і Алушта (менше 1 м/с) та ст. Кривий Ріг у 1, 2 і 8-му тестах (~1.2 м/с). 

Розподіл середньої квадратичної помилки є дещо схожим на усіх станціях. 

Величина   коливається у межах від 1.5 м/с (Київ) до 7.2 м/с (Плай). Тенденція 

у точності моделювань у цілому зберігається, за винятком ст. Кривий Ріг, де   

практично не змінюється (2.24-2.32 м/с). 

Для того, щоб оцінити відсоток розрахованих значень, що потрапляють у 

задані межі використовують індекси FA2 і FA5 (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4 Точність розрахованих модулів швидкості вітру на рівні 10 м за 

показниками FA2 і FA5 (дані 2007 року) 

 

Проаналізувавши обидва графіки можна стверджувати, що найбільший 

відсоток потраплянь модулів швидкості за критеріями фактор 2-х та фактор 5-ти 

спостерігається на ст. Київ (80-81% і 92-93% відповідно). На ст. Кривий Ріг 

отримано майже ідентичні результати у ході моделювань 1, 2 і 8. Розраховані 

значення в Алушті добре потрапляють у межі лише за критерієм FA5 (до 94%), 

у той час як величина FA2 не перевищує 67% (тести 5 – 7). Максимальний 

відсоток розрахованих значень модуля швидкості на ст. Плай становить лише 

30% по фактору 2-х та 74% по фактору 5-ти (тест 7). 
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Останні дві метрики відображають статистичний зв’язок між рядами 

змодельованих та фактичних значень, а саме коефіцієнт кореляції Пірсона та 

індекс узгодженості (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5 Коефіцієнт кореляції Пірсона ( r ) та індекс узгодженості (IOA) 

реальних і змодельованих значень модуля швидкості вітру на висоті 10 м 

 

Кореляція розрахованих модулів швидкості із реальними значеннями є 

найвищою у Кривому Розі й Києві, досягаючи показників 83.0r  та 8.0r  

відповідно. Значення індексу IOA на цих станціях знаходиться у межах 0.8-0.9. 

Значно нижчі коефіцієнти кореляції отримані на станціях Плай та Алушта. Однак 

якщо на ст. Плай у трьох з восьми розрахункових тестах 6.0~r , то в Алушті цей 

показник не перевищує 0.45 (тести 5, 6). За показником індексу узгодженості 

значення модуля швидкості загалом є більш точними на ст. Алушта (0.61-0.63 у 

більшості тестів при порівнянні з 0.46-0.49 на Плаї). 

На основі всього комплексу отриманих значень статистичних метрик та 

індексів (приведені у таблиці додатку Б1) для кожної станції (типової області 

моделювання) визначено набір контролюючих параметрів моделі CALMET, 

який дає найбільш близькі до реальних значень результати. На станції Плай 

(домен Б, рис. 4.1) більш точними виявились розрахункові тести 1 та 8, а у 

Кривому Розі (домен В, рис. 4.1) – тест 2. На станціях Київ та Алушта (домени А 

та Г відповідно, рис. 4.1) найкращі результати отримані у ході моделювань 5 та 

6. Слід зазначити, що у моделюваннях 1, 2 дані наземних станцій та дані 

реаналізу мають однакову вагу (BIAS = 0). У тестах 5, 6 для побудови 

початкового поля вітру на першому вертикальному рівні залучені лише дані 
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наземних станцій (BIAS = -1), а у моделюванні 8 використані тільки дані 

реаналізу (BIAS = 1). З урахуванням того, що тести 1 і 8 відрізняються лише 

параметром BIAS, схожість їх результатів на ст. Плай певною мірою 

пояснюється набагато вищою просторовою щільністю даних реаналізу. Це 

означає, що при BIAS = 0 інтерполяція здійснюється в основному за рахунок 

даних реаналізу. З метою більш наочного порівняння розрахункових тестів на 4-

х станціях, на рис. 4.6 приведені деякі статистичні показники точності найбільш 

вдалих моделювань. 

 

Рис. 4.6 Систематична помилка, середня квадратична помилка та коефіцієнт 

кореляції Пірсона компонент (u, v) та модуля швидкості вітру на висоті 10 м 

 

Як і очікувалось, на рівнинних станціях (Київ та Кривий Ріг) швидкість 

вітру була відтворена точніше, про що свідчать порівняно невисокі значення 

систематичної помилки та  , а також високі значення коефіцієнту кореляції. 

Наприклад, систематична помилка модуля швидкості на ст. Кривий Ріг 

становила 0.57 м/с у від’ємну сторону, а у Києві – лише -0.09 м/с. В Плаї та 

Алушті отримані результати дещо гірші. Зокрема, високе значення   на ст. Плай 

(6.42 м/с по модулю швидкості) та суттєве систематичне заниження складових 
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швидкості та, особливо її модуля (на майже 4 м/с), зумовлені тим, що модель 

погано вловлює екстремальні підвищення швидкості вітру. Враховуючи те, що 

роль інтерполяції при побудові поля вітру у CALMET є ключовою, а сусідні від 

Плаю станції знаходяться на значно меншій висоті і характеризуються слабкими 

вітрами (у тому числі поривами), це є доволі логічним поясненням. Другою 

причиною є низька точність даних реаналізу в гірських районах. Підвищення 

точності моделювання у даному випадку теоретично може бути досягнуто через 

використання значно дрібнішої розрахункової сітки (менше 1 км). Змодельовані 

на ст. Алушта швидкості вітру загалом є точнішими, порівнюючи з Плаєм, а 

отримані статистичні показники, за винятком коефіцієнту кореляції ( r  у межах 

0.43-0.45), є прийнятними. У районі Південного берегу Криму досить 

розгалужена мережа метеорологічних спостережень, що дає непогані 

передумови для проведення коректної інтерполяції/моделювання швидкості 

вітру на приземному рівні. З іншого боку, наявність бризової циркуляції у 

комплексі із безпосереднім впливом Кримських гір значно ускладнює задачу. 

Часові ряди фактичних та розрахованих компонент швидкості на прикладі 

одного місяця представлені на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7 Часові ряди фактичних та змодельованих компонент вітру (u, v) на 

станціях Київ (Тест 6), Кривий Ріг (Тест 2), Алушта (Тест 6) та Плай (Тест 1) на 

рівні 10 м за липень 2007 р. 

 

Візуальний аналіз часових рядів підтверджує приведені вище пояснення, 

особливо чітко простежуються проблеми із відтворенням пікових значень 

швидкості на ст. Плай. Загалом, результати моделювання на рівні 10 м є 

прийнятними на станціях Київ, Кривий Ріг та Алушта та задовільними на станції 

Плай. 

 

4.3 Оцінювання точності відтворення вертикальних профілів 

 

Статистичний аналіз похибок моделювання був проведений на кожному 

вертикальному рівні та по усьому вертикальному профілю у цілому. Розраховані 

статистичні показники точності отримані за сукупний період, до якого увійшли 

січень, квітень, липень та жовтень 2007 року, як уже було згадано раніше. У ході 

верифікації результатів, отриманих на різних висотах, виявлено дві основні 

особливості: 1) точність розрахованих компонент та модуля швидкості вітру 

загалом зростає із висотою; 2) різниця у точності між розрахунковими тестами 
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чітко прослідковується лише на нижніх рівнях. Обидві особливості пов’язані між 

собою і добре узгоджуються з теорією граничного шару, згідно якої потік вітру 

зі збільшенням висоти стає більш сталим (просторово однорідним), оскільки 

зазнає меншого впливу земної поверхні (зменшується сила тертя) [29,180]. 

Більш детальний аналіз точності тестових моделювань виконаний на 

основі статистичних оцінок, отриманих по трьом нижнім рівням. За 

результатами порівняльного аналізу важко виділити одне конкретне 

моделювання, окрім ст. Кривий Ріг, де за усіма показниками найбільш точним є 

тест 8. На решті станцій картина є доволі змішаною, окремі моделювання 

виділяються максимум за трьома показниками. Проте у загальному, беручи до 

уваги відразу усі статистичні оцінки, на ст. Ужгород можна виділити тест 7, у 

Києві тести 5 та 7, а на ст. Сімферополь 1-ий тест. Слід зазначити, що станція 

Кривий Ріг є не зовсім показовою для аналізу на висоті перших кількасот метрів 

через відсутність необхідної кількості даних у цьому вертикальному шарі. 

Отримані за результатами різних тестів коефіцієнти кореляції розрахованих та 

фактичних модулів швидкості вітру у вертикальному профілі представлені на 

рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8 Коефіцієнт кореляції Пірсона змодельованих та фактичних модулів 

швидкості вітру на різних висотах (розрахований за даними 4-х місяців 2007 

року) у ході розрахункових тестів 1 – 8 

 

При оцінці здатності моделі CALMET щодо адекватного відтворення поля 

вітру на різних висотах важливим є також порівняння точності у розрізі обраних 
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пунктів верифікації. Для цього було побудовано вертикальні профілі усіх 

згаданих вище статистичних параметрів розглядаючи окремі розрахункові тести 

по кожній станції. На рис. 4.9 зображено вертикальні профілі систематичної 

помилки розрахованих компонент швидкості вітру. 

 

Рис. 4.9 Систематична помилка змодельованих на 4-х станціях u-, і v- 

компонент швидкості на різних вертикальних рівнях 

 

Серед проаналізованих станцій найменша систематична помилка отримана 

для Києва (близько нуля в обох складових швидкості). Від’ємні систематичні 

відхилення були відмічені на станціях Кривий Ріг та Сімферополь, здебільшого 

за меридіональною (v) складовою (досягаючи понад 2 м/с у Сімферополі на 

висоті 220 м). На ст. Ужгород вертикальний профіль розрахованих швидкостей 

має переважно додатні відхилення за рахунок u-компоненти. 

Середня абсолютна, середня квадратична помилка та показник FA2 для 

модуля швидкості на 4-х станціях характеризуються загальним збільшенням на 

висотах до 200-300 м (Кривий Ріг 600 м). На вищих вертикальних рівнях 

відбувається деяка стабілізація профілів величини   та, навіть, помітне її 

зменшення на ст. Сімферополь (рис. 4.10). На ст. Київ значення e  залишаються 

практично незмінними вище ~200 м. Загальний ріст величини FA2 на усьому 

вертикальному профілі у Києві та Ужгороді може вказувати на збільшення 

точності отриманих результатів на цих станціях зі зростанням висоти. Проте на 
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ст. Кривий Ріг, починаючи з висоти 600 м, показник FA2 залишається приблизно 

на одному рівні, а у Сімферополі навіть дещо зменшується. 

 

Рис. 4.10 Середня абсолютна помилка, середня квадратична помилка та фактор 

2-х розрахованих на різних висотах модулів швидкості вітру 

 

Враховуючи загальну тенденцію до збільшення абсолютних значень 

швидкості вітру на вищих рівнях, особливо у перші кількасот метрів, приведених 

вище статистичних показників у даному випадку недостатньо для отримання 

об’єктивних висновків. Більш вагому оцінку точності змодельованої швидкості 

у вертикальному профілі можуть дати коефіцієнти кореляції та індекси 

узгодженості розрахованих і фактичних значень (модулів швидкості) (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11 Вертикальні профілі коефіцієнту кореляції Пірсона та індексу 

узгодженості реальних і змодельованих даних модуля швидкості вітру 
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На усіх аерологічних станціях вище приведені показники точності у цілому 

зростають із висотою. Відчутне зниження значень коефіцієнту кореляції та 

показника IOA спостерігається лише на ст. Ужгород на 2-му вертикальному рівні 

(80 м). Отже, виходячи з отриманих результатів, усі використані статистичні 

критерії точності моделювань мають загалом схожий вертикальний розподіл, 

хоча за своєю суттю вони не є однаковими. Середні абсолютні та середні 

квадратичні помилки певною мірою «прив’язані» до середньої величини та 

масштабу розкиду значень оцінюваного параметру, які, як видно з рис. 4.12, 

також зростають зі збільшенням висоти. 

 

Рис. 4.12 Вертикальний розподіл середнього значення та середнього 

квадратичного відхилення швидкості вітру, виміряної на 4-х станціях 

аерологічного зондування 

 

Коефіцієнт кореляції Пірсона та індекс IOA не залежать від величини 

випадкових похибок, натомість вказують на часову узгодженість значень (та 

дисперсії) фактичних та змодельованих швидкостей вітру. З іншого боку, ці 

статистичні показники не залежать від абсолютної величини самого параметру, 

як наприклад індекси FA2/FA5. Таким чином, загальна тенденція до збільшення 

коефіцієнтів кореляції та індексів узгодженості на висотах від 10 м до ~1.5 км 

(рис. 4.11) є прямим свідченням підвищення точності змодельованих даних із 

висотою. 
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Загалом, за рівнем точності відтворення вертикальних профілів швидкості 

вітру переважає ст. Київ, далі у порядку зменшення – Сімферополь, Ужгород та 

Кривий Ріг. Невисока точність моделювання на ст. Кривий Ріг на усьому профілі 

та на нижніх рівнях на ст. Ужгород ймовірно зумовлена значною розбіжністю 

даних реаналізу та даних радіозондування, що слугували матеріалом для 

верифікації. Варто зазначити, що на рівні 10 м порівняння розрахованих та 

фактичних даних є не зовсім об’єктивним, оскільки перший рівень вимірювань 

у ході аерологічного зондування зазвичай знаходиться нижче [27]. 

Оцінки точності моделювання також представлені у табличному вигляді у 

додатках Б2, Б3 та Б4 на прикладі деяких статистичних показників. 

 

4.4 Висновки до розділу 4 

 

Верифікація обраної моделі розрахунку поля вітру була проведена у 4-х 

областях моделювання, що характеризуються різними ландшафтами та фізико-

географічними особливостями. Основною задачею верифікації була оцінка 

можливостей метеорологічної моделі CALMET відтворювати реальний 

просторово-часовий розподіл швидкості й напряму вітру на різних висотах. Для 

її реалізації у кожній області дослідження проведено 8 тестових розрахунків із 

заданням різних значень контролюючих параметрів. В основному змінювалось 

значення тих параметрів, які найбільше залежать від геофізичних особливостей 

району моделювання, заданої розрахункової сітки та використаного набору 

станцій і точок реаналізу із вхідними даними. 

Точність розрахованих компонент вітру (u, v) та модулів його швидкості 

була оцінена з допомогою ряду статистичних показників та індексів у окремих 

розрахункових точках (по 1-2 на область), які співпадають із координатами 

метеорологічних та аерологічних станцій. Дані саме цих станцій слугували 

матеріалом для верифікації та, відповідно, не були залучені у розрахунках. Слід 

зазначити, що довжина отриманих часових рядів дозволила врахувати не лише 

сезонну мінливість при порівнянні отриманих результатів із реальними даними 
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(період моделювання 1 рік), але і добові коливання характеристик вітру (часовий 

крок моделі 1 година). 

На приземному рівні (10 м) найбільш близькими до реальних значень на 

станціях Київ і Алушта виявились результати моделювань з використанням лише 

даних наземних станцій (розрахункові тести 5 та 6). Залучення у розрахунок обох 

груп даних з однаковою вагою є більш обґрунтованим у Кривому Розі (тест 2) та 

Плаї (тест 1), хоча на останній станції доцільним також є використання лише 

даних реаналізу (тест 8). Загалом, модель демонструє кращу точність у районах 

з відносно рівним рельєфом (Київ, Кривий Ріг). Варто зазначити, що в умовах 

складного рельєфу та місцевої циркуляції критично важливою є наявність 

розвиненої мережі наземних станцій. Про це свідчать більш точні результати 

моделювання на ст. Алушта (Південний берег Криму) порівняно зі ст. Плай 

(високогір’я Карпат). 

У вертикальному профілі чіткі відмінності між розрахунковими тестами у 

значеннях похибок змодельованих швидкостей вітру простежуються тільки на 

нижніх рівнях. Проте у цілому характерною є стійка тенденція до збільшення 

точності розрахунків із висотою. Згідно отриманих результатів, на точність 

відтворення вертикальних профілів швидше впливають розбіжності між вхідною 

інформацією та даними аерологічних зондувань, аніж особливості району 

розташування станції. 

За результатами верифікації для кожної області моделювання підібрано 

орієнтовні набори оптимальних значень основних контролюючих параметрів 

моделі. Загалом, ці ж значення можуть бути задані і при моделюванні поля вітру 

у схожих за фізико-географічними умовами районах. 
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РОЗДІЛ 5 

 

РОЗРАХУНОК СУЧАСНОГО СТАНУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 

РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ 

МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ CALMET 

 

Поле вітру з високою просторовою та часовою роздільною здатністю є 

базовим масивом інформації, необхідним для розрахунку прикладних 

характеристик у вітроенергетиці, насамперед вітроенергетичного потенціалу. 

Цей показник входить до складу нормативних документів, що відносяться до 

передпроектної та проектної документації з розробки та експлуатації об’єктів 

вітроенергетики, тому коректна аргументована оцінка його реальних значень є 

надзвичайно важливою [67,86]. Знання просторового розподілу потенціалу 

вітрової енергії необхідне для виокремлення оптимальних місць встановлення 

ВЕУ, а його часового розподілу – для розрахунку не миттєвого, а деякого сталого 

значення, яке б характеризувало певний проміжок часу [67]. 

Результати верифікації метеорологічного препроцесора CALMET, 

представлені у роботах [72,73,179] та у розділі 4, засвідчують його ефективність 

при розрахунку поля вітру на рівнинній території з помірними 

топографічними/фізико-географічними умовами. Для моделювання в областях зі 

складним рельєфом чи різними типами ландшафтів, заданого просторового 

кроку моделі 2.5 км не зовсім достатньо. З іншого боку, зменшення кроку 

призведе до збільшення затрат як у обчислювальних ресурсах, так і по часу, при 

цьому не гарантуючи очікуваного покращення точності результатів, особливо у 

районах зі слабо розвиненою мережею метеорологічних спостережень. Проте 

загалом, використання моделі CALMET із заданою просторовою роздільною 

здатністю є цілком обґрунтованим підходом до розрахунку вітрових ресурсів, 

враховуючи амбітність поставленої цілі, що полягає у розробці Атласу 

вітроенергетичних ресурсів України, та обмеженість обчислювальних 

потужностей. 
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5.1 Приведення вимірів швидкості вітру до умов відкритого горизонту 

 

Відомо, що місцеві чинники, а саме рельєф місцевості, тип та характер 

підстильної поверхні, суттєво модифікують вітер у нижньому приземному шарі 

атмосфери [21,29,39] порівняно із її вищими рівнями. Вплив різного роду 

перешкод (дерева, будівлі та ін.) на вітровий потік має прояв по вертикалі на 

відстань, приблизно утричі більшу за їх висоту, а у горизонтальному напрямі 

може досягати відстаней, які перевищують висоту цих об’єктів у 30-40 разів 

[199]. Враховуючи це, покази швидкості вітру на поруч розташованих станціях, 

що знаходяться у межах однієї фізико-географічної області й підпадають під 

приблизно однакові умови циркуляції, можуть суттєво відрізнятись через 

відмінності у характері найближчого оточення станції (мікромасштабний 

чинник) [47,75]. Доказом може слугувати карта розподілу осередненої за 30 років 

швидкості вітру за даними мережі регулярних спостережень (рис. 5.1). Важливо 

зазначити, що для осереднення були використані дані лише тих станцій (усього 

184), де кількість виміряних значень становила не менше 80% від загальної 

кількості строків спостережень за весь період. 

 

Рис. 5.1 Середня за 1981–2010 рр. швидкість вітру на рівні вимірювань за 

даними 184 метеорологічних станцій (зображені точками) 
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На карті чітко прослідковуються так звані «кола», що виникають у 

результаті інтерполяції при її побудові. Вони прив’язані до певних станцій, дані 

яких випадають з реального просторового розподілу. Зрозуміло, що у гірських 

районах плямистий розподіл зумовлений строкатістю рельєфу, де цілком 

природними є великі розбіжності у виміряних швидкостях між, наприклад, 

високогір’ям та гірською долиною. На рівнині різкі перепади середніх 

швидкостей пояснюються швидше різним ступенем захищеності 

вітровимірювального приладу чи, іншими словами, різною закритістю горизонту 

на метеорологічних станціях. З огляду на це, виникає питання щодо їх 

репрезентативності відносно вимірювань показників вітру. 

У рівностях, що описують вертикальний профіль швидкості вітру у 

приземному шарі, фактор закритості горизонту врахований через задання 

параметру 
0

z , який називається висотою шорсткості (аеродинамічною 

шорсткістю) підстильної поверхні [29,138,180]. Слід зауважити, що характер 

зміни швидкості з висотою суттєво залежить від величини цього параметру, 

насамперед у нижньому приземному шарі атмосфери (декілька десятків метрів), 

де підстильна поверхня найбільше впливає на формування вітрових потоків [29]. 

При моделюванні поля швидкості вітру на цих висотах, наприклад з допомогою 

препроцесора CALMET, важливим чинником, який впливає на точність кінцевих 

розрахунків, є коректне врахування величини 
0

z  на станціях. Очевидно, 

використовуючи LULC-дані з доволі грубою просторовою роздільною здатністю 

(~1 км), це складно здійснити. Крім того, при осередненні цих даних по комірках 

із лінійними розмірами 2.5×2.5 км розрахована висота шорсткості на місці 

станції може бути ще більш віддаленою від її реальних значень, оскільки вхідні 

дані характеризують не вузлову точку, а цілу комірку [67]. 

Реальним способом вирішення цієї проблеми є приведення строкових 

даних швидкості вітру на усіх метеостанціях до одного значення параметра 

шорсткості, що відповідає умовам відкритого горизонту. Щоправда, у такому 

разі коректно задавати однорідний тип підстильної поверхні з однаковим 

значенням 
0

z  для усієї області моделювання. Таким чином, фактор впливу 
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особливостей підстильної поверхні не буде врахований при розрахунку з 

використанням CALMET, а отримані поля вітру відображатимуть тільки умови 

відкритої місцевості. Варто зазначити, що методика побудови карт вітрових 

ресурсів на різних висотах з приведенням до одного класу шорсткості була 

впроваджена ще у [199]. 

Метод розрахунку/приведення швидкості вітру до певної заданої висоти 

шорсткості висвітлений у [146,210] та інших роботах, однак він потребує 

інформацію про фактичну величину цього параметра. На жаль досліджень, які б 

стосувались його визначення для метеостанцій України, допоки немає. 

Актуальна та розгорнута інформація щодо характеру найближчого оточення на 

мережі станцій Гідрометслужби представлена лише у кліматологічному 

довіднику, де викладено їх історію та фізико-географічний опис [34]. У довідник 

увійшла інформація про кут закритості горизонту (  ) на різних румбах, відстань 

і положення (напрям) оточуючих об’єктів відносно майданчика, їх висоту й 

довжину. Найбільш цілісною та систематизованою інформацією, що має 

фізичний зв’язок із параметром 
0

z , і яка дозволить оцінити його значення, є дані 

про закритість горизонту  . 

Отже, перед тим як приступити до подальших розрахунків 
0

z , показник   

спочатку був оцифрований з графіків закритості горизонту на кожній 

метеостанції, які приведені у [34]. У сформованій базі даних він представлений 

для кожного з 8-ми румбів та як осереднене значення, що характеризує увесь 

горизонт від 0° до 360°. 

Слід зазначити, що в поданих у довіднику графіках закритість горизонту 

представлена за окремі роки (різні для багатьох станцій), які, вочевидь, 

приурочені до проведення зйомки місцевості навколо метеомайданчиків. У 

дійсності ця інформація потребує частішого оновлення через зміну ландшафту у 

часі. Навіть незначні зміни висоти та щільності рослинного покриву чи, 

наприклад, характеру забудови навколо станції порушують кліматологічну 

однорідність показів швидкості вітру. Упродовж періоду досліджень мали місце 

випадки перенесення майданчиків, тому на деяких станціях закритість горизонту 
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по румбах сильно змінювалась. З метою певної «уніфікації» даних, значення 

кутів   були осереднені за 30-річний період на підставі інформації за різні роки. 

Варто також зауважити, що на деяких станціях дана інформація застаріла, тому 

її необхідно порівнювати із описом найближчого оточення станції [75]. 

Просторовий розподіл середнього кута   по станціях зображено на рис. 

5.2. 

 

Рис. 5.2 Осереднена по усіх напрямах закритість горизонту (в градусах) на 207 

метеорологічних станціях України 

 

Порівняльний аналіз даних 184 станцій виявив вагомий статистичний 

зв’язок між середньою швидкістю вітру й закритістю горизонту, на що вказує 

статистично значущий коефіцієнт кореляції Пірсона 58.0r . Виходячи з 

цього, використання апроксимаційного співвідношення, що описує зв’язок між 

параметрами 
0

z  і  , є певною мірою обґрунтованим підходом. Звичайно, підбір 

такої апроксимаційної функції можливий лише якщо є відомою хоча б деяка 

мінімальна кількість значень параметра шорсткості. Для цього, очевидно, 
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потрібно звернутись до використовуваних на практиці методів визначення 

величини 
0

z  (див. розділ 1.2). 

У ході роботи відібрано 10 станцій, що характеризуються різними 

значеннями середнього кута закритості горизонту. Перед цим дані були 

зіставлені з описом місцевості у кліматологічному довіднику. Для цих станцій 

значення 
0

z  було визначено на основі інформації про середню висоту перешкод 

Hz . Використаний спосіб розрахунку є одним із найпростіших серед групи 

морфометричних методів. Формально його можна представити наступним 

чином [144]: 

H
zfz

00
         (5.1) 

де 
0

f  – емпіричний коефіцієнт, що приймається рівним 0.1 (значення 

запропоновано у [138] на підставі різних досліджень багатьма авторами). 

Як уже було згадано, деформація вітрового потоку після проходження 

перешкоди спостерігається на значних відстанях у горизонтальному напрямі, 

тому при визначенні вище зазначеного параметру, згідно рекомендацій у [160], 

до уваги приймають усі об’єкти місцевості в околі радіусу 250 м. Слід також 

зазначити, що відстань від наявних перешкод до вимірювального приладу 

зазвичай не є однаковою. Отже, для того щоб розрахунки за формулою (5.1) були 

коректними, важливим кроком було визначення самої величини Hz , суть якого 

полягала у застосуванні виразу: 
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       (5.2) 

де 
i

H  та 
i

l  – висота та відстань до об’єкту на i -му румбі, l   – умовна/контрольна 

відстань, співмірна із розмірами майданчика, а n  – кількість румбів. 

Дана формула приводить висоту наявних перешкод до такої величини, яка 

була б у випадку розташування їх на однаковій відстані l   від приладу. У 

розрахунках використано значення 50l  м виходячи з геометричних розмірів 

майданчика ( 2626  м) на метеостанціях з повною програмою спостережень 

[62]. Значення Hz  були розраховані за інформацією по 8-ми румбам. Більша 
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частина вхідних даних узята з кліматологічного довідника. У якості допоміжної 

інформації слугували знімки місцевості навколо станцій, отримані на базі 

онлайн-сервісу Google Earth (додаток В1) [143]. Завдяки одній із опцій даного 

сервісу, що дозволяє обчислювати відстань між точками на карті у режимі 

реального часу, вдалося провести приблизне порівняння відстаней до зазначених 

у довіднику об’єктів. Географічні координати та кількісні параметри, які 

характеризують найближче оточення відібраних станцій, представлені у табл. 

5.1. 

Таблиця 5.1 

Висота шорсткості 
0

z  та середній кут закритості горизонту   на 10-ти 

метеорологічних станціях 

Станція Широта,   Довгота,    , град. 
0

z , м  

Кропивницький 48°32′37′′ 32°17′00′′ 0.75 0.121 

Асканія Нова 46°27′04′′ 33°52′47′′ 2.88 0.142 

Кривий Ріг 48°03′12′′ 33°12′40′′ 5.38 0.204 

Конотоп 51°14′27′′ 33°11′13′′ 7.88 0.597 

Одеса 46°26′27′′ 30°46′13′′ 10.13 1.226 

Гайсин 48°48′01′′ 29°23′44′′ 12.75 1.318 

Яремче 48°27′10′′ 24°33′11′′ 15.00 1.851 

Бердянськ 46°45′13′′ 36°46′50′′ 17.25 1.594 

Умань 48°46′01′′ 30°13′59′′ 19.75 1.817 

Новоград-Волинський 50°35′34′′ 27°36′35′′ 22.38 1.784 

 

З метою апроксимації залежності між параметрами 
0

z  і  , враховуючи її 

нелінійний характер, підібрано наступну функцію: 

)exp1(
2

2

max00 






 


a
zz


      (5.3) 

де 2max0 z м, a  – підгоночний параметр, рівний 11.84 (в град.). Коефіцієнт 

детермінації апроксимованих значень 955.02 R . 

Графік вище згаданої залежності із зображенням кривої апроксимації 

приведено на рис. 5.3. 
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Рис. 5.3 Залежність параметру шорсткості від закритості горизонту 

 

Слід зауважити, що відповідно до запропонованого у [210] підходу по 

приведенню швидкості вітру до умов іншої аеродинамічної шорсткості, єдине 

значення 
0

z  характеризує місцевість в усьому ближньому радіусі навколо точки 

вимірювань лише тоді, коли однорідний характер підстильної поверхні 

спостерігається на усіх напрямках. В інших випадках значення висоти 

шорсткості залежить від напряму, тим самим характеризуючи тільки окремий 

сектор горизонту [211]. Оскільки цей підхід реалізовано, зокрема, і в рамках 

даного дослідження, параметр 
0

z  був розрахований для кожного румба. 

Використовуючи рівність (5.3), масив даних 
0

z  отримано для 204 метеостанцій 

України. Ще для трьох станцій (Крижопіль, Усть-Дунайськ, Червоний Лиман), 

де відсутня інформація про закритість горизонту, висоту шорсткості розраховано 

на підставі її регресійної залежності від середньої швидкості вітру на сусідніх 

станціях та використовуючи приблизні оціночні значення 
0

z  за класифікацією 

типів місцевості, які приведені у вигляді таблиці в багатьох літературних 

джерелах. 

При співставленні розрахованих значень 
0

z  та вхідних матеріалів (знімків 

місцевості, опису найближчого оточення) для деяких метеорологічних станцій 

виявлено значні розбіжності. Очевидно, наявна інформація про закритість 

горизонту не завжди показує реальну захищеність вимірювального приладу, тим 

більше коли вона є застарілою. З огляду на це, параметр шорсткості 
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перераховано для ряду станцій та для кожного з 8-ми напрямів за формулою 

(5.1). 

Власне, сама процедура коригування швидкостей вітру була виконана з 

використанням формули [211]: 

)/60ln(

)/10ln(

)/ln(

)/60ln(

)(0

)(0

)(0

)(0

r

r

ds

d

sr
z

z

zz

z
UU       (5.4) 

де 
s

U  – швидкість, виміряна на висоті 
s

z , 
)(0 d

z  – висота шорсткості, яка 

характеризує окремий румб (сектор), а 
)(0 r

z  – значення, що відповідає умовам 

відкритої місцевості. Відповідно, 
r

U  є приведеною швидкістю на висоті 10 м при 

заданому 
)(0 r

z . У роботі [211] також вказано, що при відкритому характері 

місцевості на значній площі коректним значенням 
)(0 r

z  вважається 0.03 м. За 

наявності у досліджуваному районі лісових масивів чи забудови більш 

обґрунтованим є задання 1.0
)(0


r
z  м. Теоретичною основою вище приведеної 

формули є логарифмічний профіль швидкості вітру в приземному шарі, який за 

умов нейтральної термічної стратифікації приймає вигляд [29]: 

0

* ln)(
z

z

k

u
zU  , при 

0
zz  ,     (5.5) 

де )(zU  – швидкість на висоті z , 
*

u  – швидкість тертя (динамічна швидкість), 

параметр який визначається величиною турбулентних пульсацій компонент 

вітру, k  – стала Кармана (~0.4). 

Формулу (5.4) можна отримати з рівності (5.5) зробивши припущення, що 

у радіусі кількох кілометрів неоднорідності шорсткості підстильної поверхні не 

впливають на просторовий розподіл швидкості вітру на верхній межі приземного 

шару (~60 м) [212]. Важливо зазначити, що, згідно приведених у [211] оцінок, 

розрахунки за формулою (5.5) загалом є точнішими на висоті 
0

20z . Це 

пов’язано із тим, що біля земної поверхні просторова неоднорідність вітру 

суттєво зростає. Проте загалом, використаний підхід має свої переваги, оскільки 

приведення даних швидкості здійснюється для одного стандартизованого рівня 

(10 м). Висота розміщення вітровимірювальних приладів на метеостанціях 
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України має помітний розкид (додаток В2), що призводить до заниження чи 

завищення показів швидкості вітру відносно цього рівня, і таким чином 

ускладнює проведення порівняльних оцінок між станціями [146]. 

У результаті виконаних розрахунків отримано БД строкових вимірів 

швидкості вітру, приведеної до умов відкритої місцевості та одного 

вертикального рівня на 207 станціях мережі Гідрометслужби України, які 

функціонували у період з 1981 по 2010 роки включно. Просторовий розподіл цих 

даних після процедури осереднення за 30-річний період зображений на рис. 5.4. 

 

Рис. 5.4 Приведена до умов відкритого горизонту середня за 1981–2010 рр. 

швидкість вітру на 184 станціях 

 

З огляду на приведену вище карту, просторові зміни середньої швидкості 

є менш різкими у порівнянні з розподілом на рис. 5.1, водночас у середньому по 

території України ця величина зросла на ~0.35 м/с. Наочне підтвердження цього 

можна отримати з візуального аналізу розподілу середніх відхилень 

перерахованих швидкостей по відношенню до даних вимірювань (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5 Середні за 1981–2010 рр. відхилення приведених до умов відкритої 

місцевості строкових вимірів швидкості вітру від фактичних даних 

 

Отриманий результат є цілком передбачуваним, оскільки абсолютна 

більшість станцій розміщена на захищених або напівзахищених ділянках 

місцевості [34,98]. Також варто зазначити, що у той час, коли на захищеній 

перешкодами ділянці спостерігається штиль (нульова швидкість), використаний 

метод не враховує можливість появи вітру за умов відкритої місцевості на тому 

ж місці. 

У проведеному дослідженні до уваги в основному були прийняті такі 

фактори як закритість горизонту, положення основних об’єктів навколо станції 

та їх лінійні розміри. Недоліком такого підходу є те, що даний тип інформації не 

завжди є актуальним у розрізі всього сучасного кліматичного періоду, оскільки 

мають місце перенесення метеорологічних майданчиків та, врешті-решт, зміни у 

часі самого характеру оточення станцій. Незважаючи на це, використаний підхід 

дозволив нівелювати вплив найближчих об’єктів підстильної поверхні на 

результати строкових вимірів швидкості вітру та полегшити виконання задачі з 
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оцінювання просторового розподілу вітроенергетичних ресурсів на базі моделі 

CALMET. 

Результати даної частини дисертаційного дослідження представлені у 

публікаціях [74,75,76]. 

 

5.2 Розрахунок запасів вітрової енергії на території України 

 

Для проведення розрахунків поля вітру, результати яких увійшли до 

Атласу вітроенергетичних ресурсів України, вибрано розрахункову сітку з 

просторовим кроком 2.5 км на шести вертикальних рівнях – 10, 40, 80, 120, 160 

та 200 м, які приблизно співпадають із основними висотами розміщення роторів 

вітроустановок. Слід зазначити, що результати моделювань на території 

Тернопільської області представлені у публікаціях [64,67,68,69,70]. 

З урахуванням ряду причин, при розрахунках кожна адміністративна 

область була розглянута окремо. Така необхідність виникла виходячи не лише з 

обчислювальних можливостей препроцесора CALMET, заданого кроку моделі та 

часової дискретності розрахунків, але й фізичних і географічних міркувань. На 

значній за площею території, яка поєднує різні типи ландшафтів, наприклад 

територія України, використання однакових/сталих значень контролюючих 

параметрів моделі при розрахунку на сітці з високою просторовою роздільною 

здатністю не є обґрунтованим (див. розділ 4.1). Іншим важливим чинником, який 

був врахований при налаштуванні моделі, є точність даних вітру у реаналізі 

ERA-Interim. Зокрема, для північних районів України оцінки швидкості вітру на 

висоті 10 м явно завищені, а у гірських районах ці дані майже не відповідають 

дійсності (додаток В3). 

Відштовхуючись від результатів верифікації моделі та додаткових 

тестових розрахунків, для усієї досліджуваної території підібрано 3 набори 

значень основних контролюючих параметрів (табл. 5.2). 

 

 



 
 

132 
 

Таблиця 5.2 

Значення контролюючих параметрів CALMET, використаних для моделювання 

поля вітру на різних висотах на території України 

 

У процесі моделювання задано 25 прямокутних областей, що охоплюють 

відповідні адміністративні області (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6 Схема розміщення областей моделювання при розрахунку Атласу 

вітрових ресурсів України 

Параметр Області 

IKINE Волинська, 

Рівненська, 

Житомирська, 

Київська, 

Чернігівська, 

Сумська 

0 Закарпатська, 

Львівська, 

Івано-

Франківська, 

Хмельницька, 

Тернопільська, 

Чернівецька, 

Вінницька, 

Черкаська, 

Полтавська,  

Харківська 

0 Кіровог-

радська, 

Одеська, 

Миколаївська, 

Херсонська, 

Дніпропет-

ровська, 

Запорізька, 

Луганська, 

Донецька,  

АР Крим 

0 

ISLOPE 1 1 1 

IFRADJ 1 1 1 

IOBR 1 1 1 

IEXTRP -4 4 4 

TERRAD 10 10 10 

R1 20 10 5 

R2 20 10 5 

RMAX1 50 20 30 

RMAX2 50 20 30 

B
IA

S
 

10 м -1 -0.9 0 

40 м -1 -0.7 0.2 

80 м -1 -0.5 0.4 

120 м -1 -0.3 0.6 

160 м -1 -0.1 0.8 

200 м -1 0 1 
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Координати областей моделювання були задані із врахуванням можливості 

подальшої гармонізації результатів для усієї території України, що полягає у 

згладжуванні даних в зонах перекриття різних прямокутних областей. З іншого 

боку, дана процедура дозволяє мінімізувати похибки, пов’язані із крайовими 

ефектами на цих ділянках карти. Таким чином, у загальний процес розрахунків, 

окрім моделювання, включено процедуру гармонізації, що була виконана на 

кожному часовому кроці у вузлах регулярної сітки за формулою: 





N

k

k

ijij U
N

U
1

1
        (5.6) 

де ijU  – гармонізоване значення швидкості вітру у точці ij , k

ijU  – швидкість у цій 

же точці в k -ій області, а N  – кількість перекриттів. 

Слід зазначити, що файли з полями розрахованої швидкості вітру мають 

розширення, яке відповідає формату .grd, тому їх можна використовувати 

безпосередньо для побудови карт або ж для здійснення подальшої обробки 

різними програмними засобами. Зокрема, у ході роботи гармонізація даних була 

проведена з використанням програмного коду на мові Fortran. 

У кінцевому підсумку отримано гармонізовані поля швидкості вітру на 

вказаних висотах з 1-годинним часовим інтервалом за весь період 1981–2010 рр. 

Такий величезний обсяг інформації можна використати для розрахунку полів 

вітроенергетичного потенціалу та інших важливих для вітроенергетики 

показників, зокрема, для будь-якої розрахункової точки області моделювання 

визначити відсоток повторюваності швидкості вітру у діапазоні, оптимальному 

для роботи тієї чи іншої ВЕУ. Ці дані також можуть слугувати і основою для 

визначення економічної ефективності розміщення конкретної ВЕУ у певній 

точці.  

У даному розділі головним чином розглядається вітроенергетичний 

потенціал (питома потужність вітру), що визначається як [19,199]: 

3

2

1
UP   ([ P ] = Вт/м2)      (5.7) 
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де   – густина повітря, а U  – модуль швидкості вітру. P  показує величину 

кінетичної енергії атмосферного повітря, що проходить через перпендикулярний 

до земної поверхні переріз одиничної площі за одиницю часу [67]. Формула (5.7) 

відображає значення питомої потужності вітру в окремий момент часу, тому, для 

того щоб врахувати флуктуації вітру на різних часових масштабах, на практиці 

використовують її осереднене значення за формулою [67,199]: 

dttU
T

P
T


0

3 )(
2

1
       (5.8) 

де T  – період осереднення. У випадку дискретних у часі вимірів швидкості вітру 

та сталої густини повітря   даний вираз приймає вигляд: 





TN

i
i

T

U
N

P
1

3

2

1
        (5.9) 

де 
T

N  – кількість вимірів на часовому проміжку 0  T . Значення   у роботі 

задано рівним 1.225 кг/м3. Варто підкреслити, що дискретність вимірів у часі 

суттєво впливає на достовірність осереднених значень вітроенергетичного 

потенціалу. За результатами дослідження, приведеного у [66], ця величина буде 

заниженою на ~20-30%, якщо від використання строкових значень перейти до 

середніх добових. 

На основі формули (5.9), використовуючи щогодинні значення швидкості 

вітру, розраховано осереднені за 1981–2010 рр. поля вітроенергетичного 

потенціалу на різних висотах. Отримані результати характеризують сучасний 

кліматичний період, тому їх можна вважати актуальним джерелом інформації 

про сучасний стан вітрових ресурсів. 

 

5.3 Аналіз отриманих результатів 

 

Загалом, на основі усього 30-річного масиву даних розраховано поля 

середніх річних та середніх місячних значень трьох показників: швидкості вітру, 

вітроенергетичного потенціалу та повторюваності енергоактивної швидкості 

вітру. Отримані результати приведені у даному розділі у вигляді карт. Слід 
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зазначити, що побудовані карти показують розподіл вітрових ресурсів за умов 

відкритої місцевості. Це означає, що у місцях з іншою шорсткістю підстильної 

поверхні необхідно вводити додаткові поправки. 

5.3.1 Розподіл середніх річних характеристик вітрових ресурсів. 

Просторовий розподіл середньої багаторічної швидкості вітру U  на території 

України є доволі строкатим з помітними змінами на різних висотах не лише 

величини швидкості, але й самого характеру розподілу (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7 Середня за 1981–2010 рр. швидкість вітру на висотах 10, 40, 80, 120, 

160 та 200 м 

 

На нижньому 10-метровому рівні найменша величина U , у межах 1–1.5 

м/с, відмічається у внутрішніх районах Карпат, хоча виділяються місця з більш 

високими швидкостями, що співпадають із околицями двох високогірних 

метеостанцій. Слід зауважити, що значення U  у цих місцях значно занижені, 

оскільки у використаному реаналізі поля швидкості вітру на приземному рівні у 

горах є просторово згладженими. На Поліссі середня швидкість в основному 

змінюється від 1.5 до 3 м/с, проте для більшості території U  становить 3–3.5 м/с. 

Вищими швидкостями характеризуються території, прилеглі до Чорного і 

Азовського морів, степові райони південного сходу та сходу України (переважно 

Запорізька, Донецька та Луганська області), Кримський п-ів, а також окремі 
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частини Подільської та Волинської височин. На окремих ділянках Азовського 

узбережжя і Тарханкутському п-ові середні швидкості становлять 4.5–5 м/с, а на 

Керченському п-ові – більше 5 м/с. 

На висоті 40 м, наряду зі зростанням сили вітрових потоків, відбувається 

вирівнювання просторового розподілу цього показника. Відтак, у північних 

областях та частині західних спостерігається значне зростання до 4–4.5 м/с, а на 

решті території, за винятком високогірних районів, приріст швидкості вітру 

дещо повільніший. На заході лісостепової зони та степу середня швидкість є 

навіть меншою і становить 3.5–4 м/с. Зона з найменшими значеннями U  у 

Карпатах змістилась на Закарпаття. 

Величина U  на рівні 80 м змінюється у межах від 2.5 м/с на Закарпатті до 

майже 6.5 м/с на Керченському п-ові та окремих вершинах Карпат. Загалом, 

зонами з 5U  м/с характеризуються не лише прибережні райони півдня, але й 

значні території на півночі, заході, північному сході та сході країни. На окремих 

ділянках Волинської, Подільської, Приазовської та Донецької височин 5.5U  

м/с. Варто зазначити, що на даному вертикальному рівні стає «помітною» смуга 

з більш високими швидкостями, яка проходить уздовж головних Карпатських 

хребтів. У дійсності ця особливість просторового розподілу повинна 

проявлятись і на менших висотах. Ймовірною причиною того, чому цього не 

відбувається, є особливості вертикального розподілу швидкості вітру, узятої з 

реаналізу ERA-Interim, та специфіка розрахунку моделлю ефектів, спричинених 

впливом рельєфу у гірських умовах. 

На рівні 120 м середні швидкості майже на усій території зросли на ~0.5 

м/с порівняно із висотою 80 м. Винятком є Карпатський регіон, де на передгір’ї 

(Закарпатті та Прикарпатті) приріст U  зовсім незначний. Слід зазначити, що 

схожі результати були отримані в попередніх моделюваннях з використанням 

препроцесора CALMET [64,67], де даний ефект пояснюється наявністю потужної 

вітрової тіні від гірських хребтів. У цілому зміни просторового розподілу 

несуттєві, області з найбільшими значеннями U  залишаються приблизно ті ж, 

що і на попередньому рівні. 
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Приріст середньої швидкості вітру на висотах 160 та 200 м зберігає 

загальну тенденцію до зменшення, яка є більш вираженою на локальних 

підвищеннях рельєфу. Наряду з цим, у гірських районах чіткіше простежується 

кореляція між висотою рельєфу та величиною U , принаймні у Карпатах. 

Загалом, на рівні 200 м найбільші середні швидкості отримані на окремих 

вершинах Карпат (7.5–8 м/с) та на окремих прибережних ділянках Приазов’я і 

Керченського п-ова (7–7.5 м/с). Досить високі значення U  (6.5–7 м/с) 

відмічаються у наступних районах: Подільська та Волинська височини, 

Розточчя, західна та східна частини Полісся, відроги Середньоруської височини 

та прилеглі території, Донецький кряж, Приазовська височина та суміжні 

низинні ділянки біля Азовського моря, Керченський п-ів, західна окраїна 

Тарханкутського п-ова, яйла Кримських гір. Найменші середні швидкості на 

Закарпатській низовині (3–4 м/с) та у долинах річок Дністер і Прут (3.5–5 м/с). 

Згідно даних, приведених у літературних джерелах, середні швидкості 

вітру на рівні анемометра 3U  м/с є безперспективними для будь-яких ВЕУ, 

5.33 U  м/с – малоперспективні, 45.3 U  м/с – перспективні для 

малопотужних ВЕУ, 5.54 U  – перспективні для вітроустановок малої та 

середньої потужності, 5.5U  м/с – перспективні для будь-яких ВЕУ 

[19,60,66,71,101]. Виходячи з цього, перспективними для встановлення ВЕУ 

малої потужності є окремі ділянки, приурочені до локальних підвищень рельєфу 

на заході, сході та південному сході країни, а також прибережні райони морів, 

які місцями є вигідними і для розміщення ВЕУ середньої потужності. 

Приведені оцінки показують, що розподіл середньої швидкості вітру на 

території України дещо змінюється зі зростанням висоти. Відтак, починаючи з 

висоти 80 м, достатньо високими значеннями U  характеризуються райони на 

північному заході та північному сході країни, що певною мірою суперечить 

основним закономірностям просторового розподілу на приземному рівні як за 

результатами проведених розрахунків, так і за даними реальних вимірів на 

метеостанціях. Більш різке зростання середньої швидкості у даних районах 

пояснюється значним внеском у кінцевий результат даних реаналізу, які, 



 
 

138 
 

відповідно до загальної схеми розрахунків, були включені до процедури 

об’єктивного аналізу (див. розділ 3.1). Ймовірно, особливості просторового 

розподілу швидкості вітру на висоті 10 м за даними ERA-Interim (представлені у 

додатку В3) зберігаються і на вищих вертикальних рівнях. Таким чином, до 

подальших оцінок вітрових ресурсів у північно-західних та північно-східних 

областях слід ставитися з певною обережністю. Незважаючи на це, на решті 

території України фізична узгодженість розрахованої на різних висотах 

величини U  є високою. 

Для виробників вітрової енергії більш важливими є дані щодо 

просторового розподілу середнього вітроенергетичного потенціалу P  на різних 

висотах, які наглядно проілюстровані для території України на рис. 5.8. 

 

Рис. 5.8 Вітроенергетичний потенціал на висотах 10, 40, 80, 120, 160 та 200 м, 

осереднений за період 1981–2010 рр. 

 

Середня питома потужність вітру на висоті анемометра на більшості 

території змінюється у межах 30–60 Вт/м2, в основному у лісостеповій зоні, 

майже усій степовій та місцями на Поліссі. Цих запасів вітрової енергії достатньо 

для ефективної експлуатації малих вітрогенераторів різної конструкції. На 

ділянках з меншим енергетичним потенціалом вітру доцільним є встановлення 

автономних ВЕУ надмалої потужності (<10 кВт), що можуть бути використані 

для потреб приватних господарств [48]. Значна частина прибережних територій 
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Причорномор’я і Азову, Приазовська височина, більша частина Луганської 

області, а також невеликі за розміром підвищення рельєфу, такі як Кременецькі 

гори та Мізоцький кряж, характеризуються значеннями P  рівними 60–70 Вт/м2. 

На вершинах Карпат і Кримських гір та деяких прибережних ділянках 

Запорізької, Донецької областей, Тарханкутського п-ова 120P  Вт/м2, а на 

Керченському п-ові середній вітроенергетичний потенціал сягає 180 Вт/м2. 

Зазначені вище райони є перспективними для встановлення промислових 

установок, номінальна потужність яких більше 1 мВт. Слід зазначити, що для 

генерації вітрової енергії у промислових масштабах доцільно встановлювати 

ВЕУ середньої та великої потужності. Очевидно, що висота розміщення 

вітроколеса у таких установках знаходиться значно вище 10 м. З огляду на це, 

більш показовою є інформація на вищих висотах. 

На вертикальному рівні 40 м перспективною для встановлення ВЕУ 

середньої потужності (номінальна потужність 100 кВт – 1 мВт [22,61]) є майже 

уся територія України, виходячи із отриманих значень P  здебільшого у межах 

60–120 Вт/м2. У передгірних та закритих внутрішніх районах Карпат для цього 

несприятливі умови, оскільки середня питома потужність вітру там є суттєво 

меншою і подекуди становить <30 Вт/м2. Для ВЕУ великої потужності краще 

підходять деякі приморські райони, окремі ділянки Донецького кряжу, 

Приазовської, Подільської та Волинської височин та, особливо, Керченський 

півострів й високогірна частина Карпат та Криму, де значення P  місцями 

перевищують 240 Вт/м2. Виходячи також з даних на типовій висоті розміщення 

ротора установки (80 м), де 180P  Вт/м2, ці ж райони є перспективними для 

розміщення великогабаритних ВЕУ мегаватного класу та цілих 

вітроелектростанцій (ВЕС), що складаються з багатьох турбін. Особливо великі 

значення 300P  Вт/м2 на Керченському п-ові та високогірних районах. Досить 

високим енергопотенціалом на висоті 80 м з P  ~ 150 Вт/м2 характеризуються 

також окремі території північно-західних та північно-східних областей, а також 

півночі Луганської області. Найменший вітроенергетичний потенціал на цьому 
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рівні має Закарпаття, Прикарпаття та Буковина, де його середні значення 

приблизно на рівні 20–60 Вт/м2. 

Середні запаси вітрової енергії на висоті 120 м є більшими за 150 Вт/м2 вже 

на більшості території України. На рівні 160 м приблизно така ж територія 

підпадає під зону зі значеннями 200P  Вт/м2, а на 200 м з 250P  Вт/м2. На 

висоті 200 м просторовий розподіл вітроенергетичних зон, у яких величина P  

перевищує 350 Вт/м2, є схожим до розподілу територій зі значеннями середнього 

вітроенергетичного потенціалу понад 180 Вт/м2 на рівні 80 м. У районі масиву 

Гологори, Кременецьких гір, г. Бельмак-Могила на Приазовській височині, 

Керченському п-ові та окремих ділянках Азовського узбережжя величина 

400P  Вт/м2. У високогірних районах питома потужність вітру суттєво вища. 

Зокрема, на деяких Карпатських вершинах середня її величина є значно вищою 

у порівнянні з Кримськими яйлами і на висоті 200 м оцінюється рівною понад 

1300 Вт/м2. 

Важливою характеристикою, що показує ефективність використання 

вітрових ресурсів, є повторюваність енергоактивних швидкостей вітру. У даній 

роботі для вибраних вертикальних рівнів розраховано частку швидкостей в 

інтервалі 253 U  м/с (рис. 5.9), що приблизно відповідає діапазону робочих 

швидкостей більшості встановлюваних вітрогенераторів. 

 

Рис. 5.9 Повторюваність швидкості вітру 3–25 м/с за період 1981–2010 рр. 
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Приведені карти добре корелюють з розподілами середньої швидкості 

вітру та вітроенергетичного потенціалу на усіх висотах. Найменшою частотою 

енергоактивних швидкостей, менше 25%, характеризуються долини Карпат, 

окремі частини Закарпаття та зони мішаних лісів. На значній частині південно-

східної половини України, а також Подільської та Волинської височин на заході 

цей показник перевищує 50%, а у прибережній смузі Чорного та Азовського 

морів становить 60–75%. Загалом, для більшої частини півночі, заходу та центру 

України економічно доцільним є використання малопотужних ВЕУ зі стартовою 

швидкістю менше 3 м/с. 

У цілому рентабельність роботи промислових агрегатів зростає зі 

збільшенням висоти встановлення ротора. Майже на усій території України на 

висоті 40 м повторюваність енергоактивних швидкостей є більшою за 60%, 

досягаючи 80% на Керченському п-ові. У Карпатському регіоні, за винятком 

гірських хребтів, доля таких швидкостей залишається невеликою, приблизно від 

25 до 50%. 

На більших висотах цей показник зростає повільніше. Відтак, якщо на 

висоті 80 м повторюваність зросла у середньому на 5–10% у порівнянні із 40-

метровим рівнем, то різниця між наступними вертикальними рівнями є ще менш 

вираженою. Слід звернути увагу на те, що за результатами моделювання, зі 

збільшенням висоти найбільше зростання повторюваності швидкостей в 

інтервалі 253 U  м/с отримано у північних та північно-західних районах, а 

найменше у приморських районах. Починаючи з висоти 80 м, ці дві області 

фактично зрівнялися за цим показником. Загалом, на рівні 200 м найбільшим 

відсотком повторюваності, понад 85%, характеризуються північно-західні та 

північно-східні області України, північ Харківської та Луганської областей, а 

також північна частина Подільської височини. 

Варто зазначити, що відносно низька частка енергоактивного вітру на усіх 

заданих висотах отримана на Південному березі Криму, де, вочевидь, відчутний 

вплив вітрової тіні від Кримських гір. Окрім Східних Бескидів, де 

повторюваність швидко зростає з висотою, схожий розподіл отриманий і на 
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високогірній частині Карпат, що пов’язано зі значною нестабільністю вітрового 

режиму. Іншими словами, для цієї місцевості характерний великий розкид 

значень швидкості вітру, які, ймовірно, часто перевищують максимальну робочу 

швидкість ВЕУ (у розрахунках задана рівною 25 м/с). З іншого боку, враховуючи 

кубічну залежність питомої потужності вітру від швидкості, висока 

повторюваність ураганних швидкостей пояснює стрімкий ріст 

вітроенергетичного потенціалу. 

У цілому з аналізу просторового розподілу не лише середньої швидкості 

вітру на різних висотах, але і його енергетичних характеристик випливає, що 

кількість зон із запасами вітрової енергії, оптимальними для встановлення 

потужних промислових ВЕУ, збільшується із висотою. Однак приведена 

інформація є актуальною лише для районів з відкритим характером місцевості. 

Для розрахунку реального розподілу вітроенергетичних ресурсів на різних 

висотах необхідні дані про розподіл параметру шорсткості підстильної поверхні 

з високою просторовою роздільною здатністю (~100 м). Слід зауважити, що 

економічна доцільність встановлення вітроколеса ВЕУ на конкретній висоті 

залежить від обох показників: щільності розподілу імовірностей для швидкості 

вітру на цьому вертикальному рівні та кривої потужності агрегату, яка 

визначається особливостями його конструкції [2,77,123,130,169,177,194]. 

Приведені на рис. 5.8 розподіли показують осереднену величину повної 

потенційно доступної у природі енергії, проте з урахуванням усіх технічних 

особливостей ВЕУ утилізованою може бути лише деяка її частина [5,61]. 

Найбільші «втрати» енергії відбуваються при швидкостях вітру вищих за 

розрахункову швидкість ВЕУ, коли приріст енергетичного потенціалу є 

найсуттєвішим [2]. З огляду на це, ефективність роботи ВЕУ або, інакше кажучи, 

їх технічний потенціал на високогір’ї є меншим, ніж у передгірних та рівнинних 

районах. 

5.3.2 Сезонні зміни вітроенергетичного потенціалу. Вітроенергетичний 

потенціал, у силу кубічної залежності від швидкості вітру, характеризується 

більш різкими коливаннями упродовж року. Інформація про характер річних 
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змін величини P  є важливою для енергетики з точки зору визначення періодів 

простою вітрових установок або малої генерації енергії при слабкому вітру, і 

навпаки, періодів коли ВЕУ активно виробляє електроенергію [123]. У даній 

частині розділу проаналізовано просторовий розподіл осередненого за 

багаторічний період вітроенергетичного потенціалу на заданих висотах у січні, 

квітні, липні та жовтні. 

Найбільші значення P  отримані для січня, коли циклонічна діяльність на 

території України перебуває на піку інтенсивності. У цей час ця величина на 

більшості території становить у середньому 50–100 Вт/м2 на висоті анемометра, 

150–300 Вт/м2 на рівні 80 м та 350–600 Вт/м2 на висоті 200 м (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10 Середній за 1981–2010 рр. вітроенергетичний потенціал у січні на 

висотах 10, 40, 80, 120, 160 та 200 м 

 

Просторовий розподіл зон з низькими та високими значеннями 

вітроенергетичного потенціалу у січні є близьким до середнього річного 

розподілу. На перспективних для експлуатації ВЕУ великої потужності 

територіях P  оцінюється на висоті 10 м від 100 до 250 Вт/м2, на 40 м – у межах 

200–350 Вт/м2, на 80 м – 300–450 Вт/м2, на 120 м – від 400 до 600 Вт/м2, на 160 м 

– 500–700 Вт/м2, і на висоті 200 м – від 600 до 850 Вт/м2. Приведені для січня 

значення P  є приблизно у 2 рази більшими за середні річні. На вершинах 

гірських хребтів величина середнього вітроенергетичного потенціалу може 
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досягати понад 350 Вт/м2 на рівні анемометра, та понад 3500 Вт/м2 на найвищому 

вертикальному рівні. Відносно невисокі значення цього показника отримані у 

центральній частині України, західній половині південних областей та 

Південному березі Криму – 40–70 Вт/м2 на 10 м та 300–400 Вт/м2 на 200 м. На 

Закарпатті, Прикарпатті, Буковині та гірських долинах Карпат отримана 

найменша питома потужність вітру, де її середня величина змінюється від 5–50 

Вт/м2 до 50–250 Вт/м2 залежно від висоти. 

Весною, у зв’язку із ослабленням атмосферної циркуляції, разом із 

середньою швидкістю вітру суттєво зменшується і його вітроенергетичний 

потенціал. Зокрема, у квітні величина P  є близькою до середніх річних значень, 

а у деяких районах на висотах більше 10 м є помітно меншою (рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11 Питома потужність вітру у квітні на 6-ти заданих висотах, осереднена 

за період 1981–2010 рр. 

 

На більшій частині України на висоті 10 м P  коливається у межах 30–60 

Вт/м2, а на верхньому 200-метровому рівні від 200 до 300 Вт/м2. Слід зазначити, 

що питома потужність вітру у цей час на Приазовській височині, Донецькому 

кряжі та територіях поблизу Чорноморсько-Азовського узбережжя зростає 

швидше з висотою, ніж на Подільській та Волинській височинах, а також у 

порівнянні з територіями на північному заході та північному сході країни. На 



 
 

145 
 

висоті 200 м різниця у значеннях P  вже становить ~100–150 Вт/м2. У 

високогірних районах отримано найбільш суттєве зменшення енергетичного 

потенціалу вітру порівняно з січнем. Відтак, на вершинах Кримських гір P  у 

середньому 400 Вт/м2 на верхньому вертикальному рівні, а на піках Карпат – 500 

Вт/м2. 

У липні поле середнього вітроенергетичного потенціалу має найбільшу 

просторову однорідність та характеризується найменшими значеннями у 

порівнянні з іншими розглянутими місяцями (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12 Середній за 1981–2010 рр. вітроенергетичний потенціал у липні на 6-

ти заданих вертикальних рівнях 

 

Максимальні значення P  у цей час коливаються від ~100 Вт/м2 до понад 

350 Вт/м2 залежно від висоти над рівнем земної поверхні. На висоті анемометра 

середня питома потужність вітру >90 Вт/м2 отримана на Керченському п-ові та 

високогір’ї Криму, трішки менші її значення, 60–75 Вт/м2, у деяких прибережних 

районах на заході Криму, Запорізької та Донецької областей. При цьому на 

більшості території України P  змінюється у межах 10–30 Вт/м2. У деяких 

районах Полісся та частині Сумщини її величина менш ніж 10 Вт/м2, а в деяких 

районах Закарпаття та річкових долинах Карпат становить <5 Вт/м2. Починаючи 

з висоти 40 м, окрім зон на території України, що характеризуються порівняно 
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високими значеннями P  у розрізі середніх річних значень, виділяються також 

території на рівнинній частині заходу країни, Вінницької і Житомирської 

областей. Це пояснюється більш частим у літній період проходженням циклонів 

через західні області [6,38], та пов’язаним із цим посиленням вітру. Зокрема, 

серед зазначених районів найбільший вітроенергетичний потенціал отриманий у 

західній частині Подільської височини, де на висоті 200 м 180P  Вт/м2. Слід 

зазначити, що у цей час більші запаси вітрової енергії на рівнях вище 10 м 

зазвичай характерні лише для Керченського п-ова, а також вершин Карпат і 

Кримських гір. 

У зв’язку з посиленням циркуляції, зумовленим загальним збільшенням 

термічних градієнтів, питома потужність вітру у жовтні на переважній більшості 

території суттєво вища, ніж у липні (рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13 Питома потужність вітру у жовтні на 6-ти висотах, осереднена за 

період 1981–2010 рр. 

 

Просторовий розподіл середнього вітроенергетичного потенціалу у жовтні 

має схожі риси по відношенню як до січневого розподілу величини P , так і 

середніх річних значень. Характер просторових змін фактично зберігається на 

усіх заданих висотах. У цей час на усій території середня питома потужність 

вітру має значення, що знаходяться у межах середньої річної величини P . 
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Різниця на рівні 200 м у середньому по Україні становить 25–40 Вт/м2, причому 

на рівнинній території значення P  є трішки вищими, а на високогірній частині – 

навпаки. 

З огляду на результати аналізу полів вітроенергетичного потенціалу, 

осереднених за багаторічними даними окремих місяців року, найбільша 

амплітуда річних змін цієї величини спостерігається на вершинах гір та гірських 

хребтах. У цих районах на висоті 200 м різниця у значеннях P  між січнем та 

липнем подекуди може бути 10-кратною. Найменші зміни P  на територіях з 

низькими абсолютними значеннями цього показника, насамперед у Закарпатті, 

де на верхньому вертикальному рівні він у середньому змінюється від 30 Вт/м2 у 

липні до 80 Вт/м2 у січні. Варто зазначити, що на локальних підвищеннях 

рельєфу, приурочених до певної височини або кряжу, розмах сезонних коливань 

величини P  є вищим порівняно з іншими рівнинними районами. На територіях 

прилеглих до Чорного і Азовського морів він, навпаки, дещо менший, що 

пояснюється активізацією бризової циркуляції у теплий період. Слід також 

додати, що зі зростанням висоти амплітуда річних змін середньої місячної 

питомої потужності вітру має тенденцію до збільшення. 

 

5.4 Атлас вітроенергетичних ресурсів України 

 

Заключним етапом у ході дисертаційної роботи було компонування 

основної частини Атласу вітроенергетичних ресурсів. Загалом, новостворений 

атлас відображає інформацію за сучасний кліматологічний період і складається 

з трьох частин: вступної (описової), перехідної та основної. Вступ містить 

фізико-географічний опис території України, циркуляційні особливості та 

методику розрахунків. У перехідній частині наводиться перелік та коротка 

інформація щодо використаних графічних матеріалів, а також карти середньої 

річної швидкості вітру та вітроенергетичного потенціалу для усієї території 

України та для кожного вертикального рівня окремо. Основна частина є 

найбільшою, і, власне, містить ґрунтовну інформацію щодо стану вітрових 
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ресурсів у регіональному розрізі, оскільки представлені карти, графіки та 

діаграми подано для кожної адміністративної області окремо. Приведена 

інформація складається з наступних частин: 

 Карти швидкості вітру та питомої потужності вітру, осереднених за 

період 1981–2010 рр. на 6-ти висотах – 10, 40, 80, 120, 160 і 200 м; 

 Гістограми частотного розподілу швидкості вітру та його напряму (рози 

вітрів) на метеорологічних станціях області за вказаний період; 

 Графіки річного ходу середньої швидкості вітру та її середнього 

квадратичного відхилення на основі місячних значень; 

 Графіки добового ходу швидкості у січні, квітні, липні та жовтні з 

використанням середніх багаторічних значень у строки спостережень (0, 3, 6, 9, 

12, 15, 18 і 21 год). 

Вміст основної частини атласу на прикладі однієї області приведено у 

додатку В4. 

 

5.5 Висновки до розділу 5 

 

Коректне врахування параметру шорсткості на наземних метеорологічних 

станціях є важливою умовою, що впливає на точність розрахунку полів вітру при 

використанні препроцесора CALMET. Однак через низьку просторову роздільну 

здатність даних про тип рослинності й землекористування це складно здійснити, 

тому у даній роботі вплив шорсткості підстильної поверхні на горизонтальний 

та вертикальний розподіл швидкості вітру у нижній частині ГША був фактично 

усунутий. Це було виконано шляхом приведення усіх задіяних в моделюванні 

строкових вимірів швидкості до умов відкритої місцевості ( 1.0
0
z  м), створення 

окремої БД на основі отриманих результатів, а також задання відповідного 

значення висоти шорсткості для усієї території України безпосередньо при 

проведенні моделювання. 

Враховуючи низку факторів, розглянутих у розділі 5.2, для моделювання 

поля вітру в CALMET вибрано 25 прямокутних областей відповідно до 
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адміністративного поділу України. Розрахунок був проведений за період 1981–

2010 рр. з 1-годинною часовою дискретністю та просторовим кроком 2.5 км на 

6-ти заданих висотах – 10, 40, 80, 120, 160 і 200 м. З метою об’єднання 

розрахованих полів в єдину область та згладжування даних у зонах перекриття, 

на кожному часовому кроці виконано процедуру гармонізації. На основі 

отриманого багаторічного масиву даних розраховано осереднені за рік та по 

місяцям поля швидкості вітру, вітроенергетичного потенціалу та повторюваності 

енергоактивної швидкості вітру (у діапазоні від 3 до 25 м/с). 

З аналізу просторового розподілу середніх річних значень перерахованих 

вище характеристик випливає, що на нижньому 10-метровому рівні більшість 

території України є потенційно придатною для ефективного використання 

малопотужних ВЕУ різної конструкції. У передгір’ї та долинах Карпат, на 

Південному березі Криму та більшій частині Полісся, де запаси вітрової енергії 

ще менші, доцільно встановлювати автономні установки для приватних 

господарських потреб. Зі зростанням висоти енергетичний потенціал вітру 

збільшується, однак рентабельність видобутку електроенергії від вітру у 

промислових масштабах також не є однаковою для різних територій. 

Перспективними місцями для встановлення ВЕУ великої потужності можна 

вважати Керченський і Тарханкутський п-ови, прибережні ділянки поблизу 

Азовського моря у Запорізькій та Донецькій областях, локальні підвищення на 

території Донецького кряжу, Приазовської, Подільської та Волинської височин, 

високогірну частину Карпат та Криму. У цих районах середня річна питома 

потужність вітру на висоті 80 м перевищує 200 Вт/м2. Проте повторюваність 

робочих швидкостей більшості ВЕУ на високогірних ділянках, незважаючи на 

величезний вітроенергетичний потенціал, є нижчою порівняно з рівнинними 

районами, що зменшує ефективність їх роботи. 

Сезонні зміни вітроенергетичного потенціалу відповідають річному ходу 

швидкості вітру. Амплітуда коливань його середніх багаторічних значень 

залежить не лише від висоти, але й визначається також орографічним чинником, 
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який зумовлює її збільшення і має найбільший прояв на гірських вершинах, та 

близькістю до моря, що сприяє її зменшенню. 

На основі результатів розрахунків сформовано Атлас вітроенергетичних 

ресурсів України, до якого увійшли карти середньої річної швидкості вітру та 

вітроенергетичного потенціалу. Також в атласі у вигляді графіків представлена 

кліматологічна інформація по метеостанціях, розрахована на основі строкових 

вимірів за сучасний період. Слід зауважити, що побудовані карти відображають 

вітровий режим за умов відкритої місцевості. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Здійснено формування цифрової бази даних строкових вимірів та 

спостережень за 12-ти метеорологічними показниками (в тому числі і швидкості 

та напряму вітру) на 207 станціях України за період 1981–2010 рр. та проведено 

подальшу її обробку. Розроблено та використано методику контролю їх якості та 

заповнення пропущених значень. 

2. На основі статистичного аналізу строкових вимірів вітру на 

метеорологічних станціях України за період 1981-2010 рр. встановлено основні 

просторово-часові закономірності його розподілу в умовах сучасного клімату на 

території нашої країни. 

3. Для періоду дослідження (1981-2010 рр.) створено цифровий архів 

вертикальних профілів характеристик вітру, температури повітря і точки роси на 

основі даних реаналізу ERA-Interim з просторово-часовою роздільною здатністю 

 25.025.0  та часовою дискретністю 4 рази на добу. 

4. Проведено оцінювання точності відтворення поля приземного вітру та 

його вертикальних профілів на основі використання діагностичної 

метеорологічної моделі CALMET. Результати верифікації свідчать, що CALMET 

є ефективною при відтворенні поля вітру у рівнинних районах. Проте в умовах 

складного рельєфу та місцевої циркуляції, на точність моделювання різко 

впливає просторова щільність мережі метеорологічних станцій. На основі 

тестових верифікаційних моделювань отримано значення контролюючих 

параметрів моделі, які дають найменшу помилку розрахунків. 

5. Здійснено оцінювання параметру шорсткості для всіх станцій 

моніторингової мережі України, необхідного для коректного розрахунку 

просторового розподілу вітру. Запропоновано апроксимаційну формулу, яка 

може бути використана для визначення параметру шорсткості за даними про 

закритість горизонту на станціях, які є вільно доступними у кліматологічних 

довідниках. Усі строкові дані швидкості вітру приведено до умов відкритої 

місцевості та сформовано, на основі отриманих результатів, окрему базу даних.  
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6. Проведено розрахунок характеристик вітру на території України з 

використанням діагностичної метеорологічної моделі CALMET за період 1981–

2010 рр. із 1-годинною часовою дискретністю та просторовим кроком 2.5 км на 

6-ти вертикальних рівнях – 10, 40, 80, 120, 160 і 200 м. На основі масиву 

отриманих даних розраховано осереднені за часом поля швидкості вітру, 

вітроенергетичного потенціалу та повторюваності енергоактивної швидкості. 

7. Проаналізовано запаси вітрової енергії на основних висотах у нижній 

частині атмосфери. Встановлено, що енергії на висоті 10 м достатньо для 

ефективного використання малопотужних ВЕУ на більшості території України. 

Передгір’я та долини Карпат, Південний берег Криму та більшість зони мішаних 

лісів доцільно розглядати для встановлення автономних установок у 

господарських потребах. Відповідно до значень середнього вітроенергетичного 

потенціалу на висотах до 200 м включно, перспективні ділянки для встановлення 

промислових агрегатів великої потужності є на Керченському і Тарханкутському 

півостровах, прибережних районах Азовського моря у Запорізькій та Донецькій 

областях, підвищеннях рельєфу на території Донецького кряжу, Приазовської, 

Подільської та Волинської височин, гірських хребтах Карпат та Кримських 

яйлах. 

8. Результати проведених розрахунків та аналізу кліматологічної 

інформації на метеостанціях за даними строкових вимірів швидкості й напряму 

вітру за сучасний період (1981–2010 рр.) узагальнено в Атласі вітроенергетичних 

ресурсів України, який має важливе практичне значення для виробників вітрової 

енергії. 
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Додаток А 

Додаток А1 

Поля тиску на рівні моря (дані 179 станцій) та вітру на рівні 10 м (85 станцій) за 

4 місяці, осереднені на основі багаторічних даних за 1981–2010 рр. 

 



 
 

175 
 

Додаток А2 

Осереднені поля швидкості вітру за багаторічними даними (1981–2010 рр.) на 

85-ти станціях 
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Додаток А3 

Сезонні рози вітрів на 12-ти метеостанціях за даними 1981–2010 рр. 
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Продовження додатку А3 
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Продовження додатку А3 
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Додаток А4 

Добовий хід швидкості вітру за даними 1981–2010 рр. на станціях: 

 

 Сарни, Чернігів 

 

 

 Вінниця, Суми 
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Продовження додатку А4 

 

 Миколаїв, Донецьк, Мисове 

 

 

 Плай, Ужгород, Міжгір’я 
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Продовження додатку А4 

 

 Ай-Петрі, Нікітський Сад 
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Додаток Б 

Додаток Б1 

Статистичні параметри оцінки точності змодельованих компонент (u, v) та 

модуля швидкості вітру за результатами верифікації упродовж 1 року (2007) на 

рівні 10 м 

С
т
а

н
ц

ія
 

Ш
в

и
д

к
іс

т
ь

 

П
о

к
а

зн
и

к
 

Т
ес

т
 1

 

Т
ес

т
 2

 

Т
ес

т
 3

 

Т
ес

т
 4

 

Т
ес

т
 5

 

Т
ес

т
 6

 

Т
ес

т
 7

 

Т
ес

т
 8

 

П
л
ай

 

u 

σ, м/c 4.68 4.67 5.37 5.37 5.41 5.41 5.41 4.62 

FA2, % 14 15 3 3 3 3 3 16 

FA5, % 40 40 11 11 10 10 11 42 

r 0.72 0.71 0.35 0.35 0.34 0.33 0.34 0.72 

IOA 0.54 0.55 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.56 

v 

σ, м/c 4.41 4.46 4.82 4.82 4.62 4.62 4.63 4.42 

FA2, % 21 19 11 11 16 17 17 21 

FA5, % 51 48 29 29 37 38 39 50 

r 0.73 0.73 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.73 

IOA 0.60 0.59 0.48 0.48 0.57 0.57 0.57 0.60 

модуль 

σ, м/c 6.42 6.46 7.22 7.22 7.12 7.12 7.12 6.39 

FA2, % 28 28 12 12 18 18 19 30 

FA5, % 73 70 39 39 48 49 49 74 

r 0.60 0.59 0.46 0.46 0.43 0.43 0.43 0.59 

IOA 0.49 0.49 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.49 

К
и

їв
 

u 

σ, м/c 1.40 1.36 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.46 

FA2, % 56 57 58 57 58 58 58 56 

FA5, % 74 74 74 73 73 73 74 74 

r 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 

IOA 0.91 0.91 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.91 

v 

σ, м/c 1.31 1.28 1.09 1.09 1.08 1.07 1.07 1.32 

FA2, % 56 57 61 61 61 61 61 56 

FA5, % 73 73 76 75 75 75 75 73 

r 0.87 0.87 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.87 

IOA 0.93 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 

модуль 

σ, м/c 1.92 1.87 1.46 1.47 1.46 1.46 1.46 1.97 

FA2, % 81 82 81 81 81 81 81 80 

FA5, % 93 93 92 92 92 92 92 93 

r 0.75 0.76 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.75 

IOA 0.82 0.83 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.81 
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Продовження додатку Б1 

К
р

и
в
и

й
 Р

іг
 

u 

σ, м/c 1.58 1.56 1.61 1.62 1.62 1.62 1.62 1.61 

FA2, % 57 58 46 46 46 46 46 56 

FA5, % 73 73 69 69 69 69 69 72 

r 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.91 0.91 0.88 

IOA 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.93 

v 

σ, м/c 1.62 1.62 1.68 1.65 1.61 1.61 1.61 1.61 

FA2, % 55 55 44 46 47 47 47 55 

FA5, % 72 72 70 70 71 71 71 72 

r 0.86 0.86 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.86 

IOA 0.92 0.92 0.89 0.90 0.90 0.90 0.90 0.92 

модуль 

σ, м/c 2.26 2.24 2.32 2.31 2.29 2.29 2.28 2.28 

FA2, % 82 82 59 60 62 62 62 82 

FA5, % 91 91 86 86 86 86 86 91 

r 0.80 0.80 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.79 

IOA 0.85 0.85 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.85 

А
л
у

ш
та

 

u 

σ, м/c 3.33 3.30 1.64 1.64 1.38 1.37 1.43 3.46 

FA2, % 11 11 22 22 28 28 27 11 

FA5, % 32 32 40 40 49 48 47 31 

r 0.32 0.32 0.39 0.39 0.45 0.44 0.44 0.32 

IOA 0.35 0.36 0.55 0.55 0.61 0.61 0.60 0.34 

v 

σ, м/c 2.64 2.65 1.67 1.67 1.59 1.60 1.63 2.76 

FA2, % 26 26 28 28 37 37 38 24 

FA5, % 49 49 44 44 54 54 55 49 

r 0.26 0.26 0.30 0.30 0.44 0.43 0.44 0.26 

IOA 0.50 0.50 0.58 0.58 0.67 0.67 0.66 0.49 

модуль 

σ, м/c 4.25 4.23 2.34 2.34 2.11 2.10 2.17 4.43 

FA2, % 32 32 62 62 67 67 67 29 

FA5, % 81 81 93 93 94 94 94 80 

r 0.33 0.33 0.43 0.43 0.45 0.45 0.44 0.32 

IOA 0.34 0.34 0.61 0.61 0.62 0.63 0.61 0.32 
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Додаток Б2 

Середнє квадратичне відхилення розрахованих модулів швидкості вітру від 

фактичних на різних вертикальних рівнях за результатами верифікації за 4 

місяці 2007 року 

С
т
а

н
ц

ія
 

Р
ів

ен
ь

, 
м

 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8 

У
ж

го
р
о
д

 

10 2.92 2.82 2.19 2.19 1.85 1.93 2.06 2.97 

80 4.23 4.17 4.36 4.25 3.98 3.98 4.06 4.2 

280 5.47 5.46 5.47 5.42 5.18 5.18 5.2 5.45 

480 5.24 5.23 5.1 5.2 4.97 4.97 4.97 5.24 

680 4.99 4.96 4.83 4.95 4.73 4.73 4.73 5.01 

880 4.87 4.83 4.84 4.84 4.6 4.6 4.6 4.9 

1080 4.96 4.92 4.93 4.92 4.69 4.69 4.69 4.99 

1280 4.96 4.92 4.93 4.93 4.72 4.72 4.72 5 

1480 4.5 4.45 4.47 4.47 4.27 4.27 4.27 4.54 

К
и

їв
 

10 2.52 2.47 1.98 1.99 1.99 1.99 1.99 2.57 

33 2.01 2.01 1.9 1.94 1.93 1.93 1.93 2.03 

233 3.08 3.11 3.22 3.09 3.08 3.08 3.08 3.05 

333 3.02 3.05 3.09 3.02 3.02 3.02 3.02 3 

433 3.22 3.25 3.23 3.22 3.22 3.22 3.22 3.2 

633 3.22 3.24 3.22 3.22 3.23 3.23 3.23 3.21 

833 3.12 3.15 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.12 

1033 3.14 3.17 3.14 3.14 3.15 3.15 3.15 3.12 

1233 3.08 3.11 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.05 

1433 2.99 3.04 3 2.99 3 3 3 2.96 

К
р

и
в
и

й
 Р

іг
 10 4.96 4.98 5.55 5.55 5.52 5.52 5.52 4.93 

600 7.66 7.66 7.59 7.63 7.61 7.61 7.61 7.66 

900 7.65 7.65 7.59 7.65 7.64 7.64 7.64 7.66 

1400 7.28 7.28 7.26 7.28 7.27 7.27 7.27 7.28 

С
ім

ф
ер

о
п

о
л
ь 

10 3.85 3.76 3.49 3.48 3.34 3.33 3.32 3.87 

220 5.31 5.23 5.11 5.24 5.19 5.19 5.19 5.35 

300 5.18 5.13 5.06 5.18 5.12 5.12 5.12 5.22 

600 4.31 4.33 4.31 4.31 4.26 4.26 4.26 4.31 

720 4.05 4.06 4.05 4.05 4 4 4 4.05 

900 3.92 3.94 3.93 3.93 3.87 3.87 3.87 3.92 

1220 4.03 4.06 4.04 4.03 3.97 3.97 3.97 4.02 

 

 



 
 

185 
 

Додаток Б3 

Відсоток модулів швидкості вітру, розрахованих на різних висотах за 4 місяці 

2007 року, що відповідають критерію FA2 (фактор 2-х) 

С
т
а

н
ц

ія
 

Р
ів

ен
ь

, 
м

 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8 

У
ж

го
р
о
д

 

10 25 24 19 19 13 13 17 24 

80 65 62 67 63 62 62 62 63 

280 73 70 71 71 73 73 73 71 

480 76 75 75 75 71 71 71 76 

680 82 79 78 81 79 79 79 81 

880 73 73 71 71 73 73 73 71 

1080 76 76 75 75 79 79 79 75 

1280 82 78 81 81 79 79 79 79 

1480 89 87 86 86 87 87 87 87 

К
и

їв
 

10 70 71 73 73 74 73 73 70 

33 84 84 88 85 85 85 86 83 

233 89 89 89 89 89 89 89 89 

333 90 90 90 90 90 90 90 91 

433 91 90 91 91 90 90 90 91 

633 92 92 92 92 92 92 92 92 

833 93 93 93 93 93 93 93 93 

1033 94 94 94 94 94 94 94 95 

1233 94 93 94 94 93 93 93 93 

1433 95 95 95 95 95 95 95 95 

К
р

и
в
и

й
 Р

іг
 10 40 40 21 21 21 21 21 41 

600 73 72 67 69 71 71 71 73 

900 68 66 66 68 69 69 69 69 

1400 73 72 71 73 72 72 72 73 

С
ім

ф
ер

о
п

о
л
ь 

10 61 61 13 13 16 16 17 61 

220 77 76 76 77 76 76 76 77 

300 81 80 79 81 80 80 80 80 

600 89 89 89 89 89 89 89 88 

720 87 87 87 87 89 89 89 87 

900 89 89 89 89 89 89 89 89 

1220 81 81 81 81 84 84 84 84 
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Додаток Б4 

Коефіцієнти кореляції Пірсона між змодельованими та фактичними даними 

модуля швидкості вітру на різних висотах, отриманими за 4 місяці 2007 року 

С
т
а

н
ц

ія
 

Р
ів

ен
ь

, 
м

 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8 

У
ж

го
р
о
д

 

10 0.44 0.42 0.47 0.47 0.44 0.47 0.49 0.43 

80 0.33 0.35 0.3 0.33 0.31 0.31 0.32 0.35 

280 0.52 0.53 0.5 0.53 0.53 0.53 0.53 0.54 

480 0.64 0.65 0.65 0.66 0.65 0.65 0.65 0.66 

680 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 

880 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

1080 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 

1280 0.72 0.73 0.73 0.73 0.74 0.74 0.74 0.73 

1480 0.76 0.77 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 

К
и

їв
 

10 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.73 

33 0.79 0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 

233 0.84 0.84 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 

333 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.88 

433 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 

633 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

833 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

1033 0.93 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 

1233 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

1433 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 

К
р

и
в
и

й
 Р

іг
 10 0.4 0.39 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.41 

600 0.53 0.53 0.52 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 

900 0.49 0.49 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 

1400 0.59 0.59 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 

С
ім

ф
ер

о
п

о
л
ь 

10 0.56 0.56 0.54 0.55 0.6 0.6 0.6 0.56 

220 0.77 0.77 0.76 0.77 0.78 0.78 0.78 0.77 

300 0.8 0.8 0.8 0.8 0.81 0.81 0.81 0.8 

600 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 

720 0.84 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.85 0.85 

900 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

1220 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 
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Додаток В 

Додаток В1 

Знімки місцевості навколо станцій, отримані із сервісу Google Earth: 

 

 Кропивницький 

 

 

 Асканія Нова 
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Продовження додатку В1 

 

 Кривий Ріг 

 

 

 Конотоп 
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Продовження додатку В1 

 

 Одеса 

 

 

 Гайсин 
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Продовження додатку В1 

 

 Яремче 

 

 

 Бердянськ 
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Продовження додатку В1 

 

 Умань 

 

 

 Новоград-Волинський 
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Додаток В2 

Висота вітровимірювального приладу на метеорологічних станціях України 

(середня за період 1981–2010 рр.) 
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Додаток В3 

Середня за 1981–2010 рр. швидкість вітру на висоті 10 м за даними реаналізу 

ERA-Interim 
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Додаток В4 

Київська область 

 

 швидкість вітру за умов відкритої місцевості 
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Продовження додатку В4 

 

 вітроенергетичний потенціал за умов відкритого горизонту 
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Продовження додатку В4 

 

 гістограми розподілу швидкості вітру 
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Продовження додатку В4 

 

 рози вітрів 
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Продовження додатку В4 

 

 добовий хід швидкості вітру 
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Продовження додатку В4 

 

 річний хід швидкості вітру та її середнього квадратичного відхилення 
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Додаток Г 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у фахових наукових виданнях України, в яких опубліковано основні 

наукові результати дисертації 

 

1. Ошурок Д.О. Кліматологічна оцінка вітроенергетичних ресурсів 

обмежених територій. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2017. Т. 1 (44). С. 

120–130. 

2. Ошурок Д.О., Скриник О.Я. Приведення даних вимірювань швидкості вітру 

до умов відкритої місцевості. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. № 4 

(55). С. 131–139. (особистий внесок автора – оцифрування даних щодо 

закритості горизонту на метеорологічних станціях, проведення розрахунків, 

аналіз отриманих результатів) 

 

Статті у фахових наукових виданнях України та за кордоном, що входять 

до міжнародних наукометричних баз даних 

 

3. Осадчий В.І., Скриник О.Я., Ошурок Д.О., Скриник О.А. Вітрові ресурси 

Тернопільської області. Геоінформатика. 2017. № 4 (64). С. 50–61. (Index 

Copernicus) (особистий внесок автора – підготовка вхідної метеорологічної 

інформації та її опис, проведення моделювання, побудова карт та інших 

графічних матеріалів) 

4. Giaiotti D., Oshurok D., Skrynyk O., The Chernobyl nuclear accident Cs-137 

cumulative depositions simulated by means of the CALMET/CALPUFF modelling 

system. Atmospheric Pollution Research. 2018. 9(3). P. 502–512. 

https://doi.org/10.1016/j.apr.2017.11.007. (Scopus, Web of Science) (особистий 

внесок автора – підготовка бази даних вертикальних зондувань показників 

https://doi.org/10.1016/j.apr.2017.11.007
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температури повітря та вітру, проведення моделювань, аналіз отриманих 

результатів) 

 

Статті в інших наукових виданнях 

 

1. Осадчий В.І., Скриник О.А., Ошурок Д.О., Скриник О.Я. Оцінка 

вітроенергетичних ресурсів обмежених територій невеликих просторових 

масштабів із складним рельєфом. Доповіді НАН України. 2017. № 5. С. 51–58. 

(особистий внесок автора – проведення розрахунків та картографічне 

представлення отриманих результатів) 

 

Опубліковані наукові праці апробаційного характеру 

 

1. Ошурок Д.О. Оцінка вітроенергетичного потенціалу Тернопільської 

області. Шевченківська весна – 2016. Географія: Збірник наук. праць ХІV 

міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених (Київ, 6-8 квітня 2016 р.). К.: Прінт-Сервіс, 2016. С. 84–85. 

2. Ошурок Д.О. Вітрові ресурси Тернопільської області. Сучасний стан та 

якість навколишнього середовища окремих регіонів: Матеріали міжнародної 

наукової конференції молодих вчених (Одеса, 1-3 червня 2016 р.). Одеський 

державний екологічний університет, Одеса: ТЕС, 2016. С. 177–179. 

3. Ошурок Д.О. Застосування метеорологічного препроцесора CALMET для 

розрахунку вітроенергетичних ресурсів Тернопільської області. Метеорологія, 

гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення: 

Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених (Київ, 16-17 листопада 

2016 р.). К: Ніка-Центр, 2016. С.144–146. 

4. Ошурок Д.О. Верифікація метеорологічного препроцесора CALMET за 

даними спостережень за вітром. Молоді науковці – географічній науці: Збірник 

наук. праць ХІII міжнародної наукової міждисциплінарної конференції 
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студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 15-16 листопада 2016 р.). К.: 

Прінт-Сервіс, 2017. Випуск XIII. С. 53–56. 

5. Oshurok D.O. Evaluation of the CALMET mesoscale meteorological model 

against wind measurements in four landscape zones of Ukraine. The 15th International 

Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018). 23-25 May 2018. 

Kaunas, Lithuania. P. 96–104. 

6. Ошурок Д.О. Оцінка точності моделювання характеристик вітру у різних 

ландшафтних зонах України. Рельєф і клімат: Матеріали II Міжнародної 

наукової конференції (Чернівці, 26-28 вересня 2018 р.). Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т., 2018. С. 24–25. 

7. Ошурок Д.О. Швидкість вітру в Україні в умовах відкритої місцевості. 

Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та 

шляхи вирішення: Збірник наукових праць II Міжнародної науково-практичної 

конференції (Херсон, 13-14 червня 2019 року). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 

133–136. 

8. Ошурок Д.О., Скриник О.Я., Осадчий В.І. Приведення виміряних значень 

швидкості вітру до умов відкритого горизонту. Рельєф, клімат та поверхневі 

води як об’єкти природничо-географічних досліджень (до 70-річчя кафедр 

землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та 

гідроекології). Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2-4 жовтня 2019 р.). 

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. № 3 (54). С. 139–141. (особистий 

внесок автора – проведення розрахунків, аналіз та графічне представлення 

результатів) 

 

Брав участь в українських та міжнародних конференціях, а саме: 

 

1. ХІV Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна – 2016: Географія», 6-8 

квітня 2016 року, м. Київ, Україна (доповідь) 
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2. Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Сучасний стан та 

якість навколишнього середовища окремих регіонів», 1-3 червня 2016 року, м. 

Одеса, Україна (доповідь) 

3. Всеукраїнській конференції молодих учених «Метеорологія, гідрологія, 

моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення», 16-17 

листопада 2016 року, м. Київ, Україна (доповідь) 

4. ХІII Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці», 15-16 

листопада 2017 р., м. Київ, Україна (доповідь) 

5. XV Міжнародній конференції молодих учених «Conference of Young 

Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018)», 23-25 травня 2018 року, м. Каунас, 

Литва (доповідь) 

6. II Міжнародній науковій конференції «Рельєф і клімат», 26-28 вересня 2018 

року, м. Чернівці, Україна (доповідь) 

7. II Міжнародній науково-практичній конференції «Вплив кліматичних змін 

на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення», 13-14 

червня 2019 року, м. Херсон, Україна (доповідь) 

8. Міжнародній науково-практичній конференції «Рельєф, клімат та 

поверхневі води як об’єкти природничо-географічних досліджень (до 70-річчя 

кафедр землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології 

та гідроекології)», 2-4 жовтня 2019 року, м. Київ, Україна (доповідь) 


