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АНОТАЦІЯ 

 

Іваніга О. І. Раптові стратосферні потепління та динаміка озону в по-

лярній атмосфері – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціаль-

ністю 104 – фізика та астрономія. Київський національний університет імені Та-

раса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню процесів в атмосфері під час рапто-

вих стратосферних потеплінь та динаміці озону в полярній та субполярній атмо-

сфері. Також аналізуються чинники, які впливають на розподіл та змінність 

озону та передумови виникнення раптових стратосферних потеплінь. Для дослі-

джень було використано дані наземних і супутникових спостережень, а також 

дані реаналізів та моделей. Особливу увагу було приділено вимірюванням зага-

льного вмісту озону над полярними і субполярними широтами Південної півкулі, 

включаючи дані над антарктичною станцією Академік Вернадський (колишня 

станція Фарадей).  

В роботі проведено аналіз полів даних по озону з реаналізу MERRA-2 та 

моделі input4MIPs проєкту CMІP6 на основі порівняння амплітуди зональної аси-

метрії розподілу озону. Аналіз стосується даних у стратосфері над полярними та 

середніми широтами Південної півкулі. Акцент було зроблено на антарктичні ве-

сняні місяці (вересень – листопад). Весняний сезон Південної півкулі був вибра-

ний тому, що в цей період спостерігається озонова діра, а планетарні хвилі є 

найактивнішими. Також проведено оцінку здатності моделі адекватно описати 

динаміку полярного озону. 

Оцінено зимові передумови стану антарктичної озонової діри весни 2019 

року. Такими передумовами є активність квазістаціонарних хвиль в антарктичній 

стратосфері протягом серпня, температура поверхні океану в тропіках у червні 
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(фаза ENSO) та фаза квазі-дворічних коливань зонального вітру в тропічній стра-

тосфері взимку (QBO). Спостережний стан озонової діри навесні 2019 року в по-

дальшому порівнювався з отриманим прогнозом. 

Розглянуто локальний відгук вмісту озону над станцією Фарадей/Вернад-

ський на 11-річний цикл сонячної активності, та виконано порівняння з глобаль-

ним відгуком. Оцінювався відгук як в загальному так і в частковому вмісті озону 

(вміст озону в окремих шарах атмосфери). Періодичність у загальному і частко-

вому вмісті озону досліджувалась за допомогою вейвлет-перетворення і порів-

нювалась з періодичністю кількості сонячних плям і потоку радіовипроміню-

вання на довжині хвилі 10.7 см. Використовувались як спостережні дані спект-

рофотометра Добсона, так і середньозональні дані супутникового радіометра 

SBUV та моделі input4MIPs проєкту CMІP6. Оцінювалась здатність моделі відт-

ворювати вплив сонячної активності на стан озонового шару. 

Проаналізовано активність планетарних хвиль під час раптового стратос-

ферного потепління (РСП) 2018 року над Арктикою, що почалось 10 лютого 2018 

року і тривало 19 днів. РСП2018 за ознакою реверсу зонального вітру з західного 

на східний та за збільшенням температури стратосфери на широті 60° Пн.ш. і 

рівні тиску 10 гПа було визначене як "велике" РСП. В роботі доповнюються 

знання про вертикальні та широтні динамічні зв’язки в системі стратосфера – ме-

зосфера під час РСП на основі аналізу спостережних даних радіометра MLS на 

борту супутника Aura по вмісту CO, зональному вітру, температурі та геопотен-

ціальній висоті. Було вивчено спектр планетарних хвиль та прояви їх активності 

у стратосфері та мезосфері.  

Проведено порівняльний аналіз двох послідовних РСП над Арктикою – 

РСП2018 та РСП2019. Вивчались як відмінності в передумовах виникнення, так 

і зміни параметрів атмосфери під час цих подій. Було проаналізовано як різні 

фази глобальних кліматичних мод (ENSO, QBO та NAM) та їх віддалені впливи 

на потужність полярного вихору так і спектр планетарних хвиль під час цих по-

дій. Було також досліджено вплив РСП на параметри атмосфери над Україною.  

Найбільш важливі результати: 
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1. Встановлено, що над станцією Академік Вернадський дані спостере-

жень спектрофотометра Добсона показують найкращу відповідність з да-

ними супутникового спектрофотометра GOME2. 

2. Вперше проведено порівняння середньомісячних полів даних вмісту 

і розподілу озону з реаналізу MERRA-2 та моделі input4MIPs проєкту 

CMІP6. Встановлено, що озонова діра в моделі більш симетрична і центро-

вана над полюсом, а озоновий "комір" зсунутий на схід у порівнянні з реана-

лізом; модель у порівнянні з реаналізом значно недооцінює амплітуду зона-

льної асиметрії розподілу озону  в жовтні, коли згідно з реаналізом її амплі-

туда мала б бути найбільшою.  

3. Вперше встановлено, що локальний відгук часткового вмісту озону 

на сонячний цикл над станцією Фарадей/Вернадський є статистично значу-

щим на рівні 95 % у нижній та середній стратосфері (22–31 км), а відгук 

загального вмісту озону є статистично незначущим.  

4. За результатами аналізу даних SBUV по частковому вмісту озону в 

окремих шарах атмосфери (до 64 км над рівнем моря) виявлено, що найбі-

льший вплив сонячної активності на вміст озону спостерігається в: (1) тро-

пічній (20° Пн.ш. – 20° Пд.ш) тропосфері та стратосфері (висоти 0–28 км і 

31–47 км); (2) у нижній – середній стратосфері (25–31 км) полярніше широти 

20° у Південній півкулі і (3) в області стратопаузи – нижньої мезосфери (47–

64 км), в основному в Південній півкулі. 

5. Вперше продемонстровано вплив зимових передумов на стан весня-

ної озонової діри над Антарктикою в 2019 році. Такими передумовами є (1) 

активність квазістаціонарних хвиль (КСХ) у нижній стратосфері над Антар-

ктикою протягом серпня, (2) температура поверхні океану в тропіках в чер-

вні (фаза ENSO), та (3) фаза квазі-дворічних коливань протягом антарктич-

ної зими (червень – серпень). На основі успішного застосування оцінок цих 

передумов, було завчасно передбачено аномальний стан і параметри озоно-

вої діри 2019 року, та настання події РСП в Антарктиці (друга зафіксована 

за 40 років подія). 
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6. Вперше проведено детальний аналіз поведінки зональних хвиль 1 і 2 

в середньоширотній стратосфері і нижній мезосфері Арктики в період до, 

під час і після РСП 2018 року і продемонстровано висотну і довготну зміну 

зональної міграції хвильових мезосферних аномалій.  

7. Виявлено, як великомасштабнні циркуляційні структури, що утвори-

лись під час подій РСП 2018 і 2019 років в Арктиці під впливом планетарних 

хвиль, впливають на місцеву мінливість зонального вітру, температуру по-

вітря і склад атмосфери над Україною.  

 

Ключові слова: загальний вміст озону, озонова діра, планетарні хвилі, по-

лярний вихор, 11-річний цикл сонячної активності, раптове стратосферне потеп-

ління. 
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ANNOTATION 

 

Ivaniha O. I. Sudden stratospheric warmings and ozone dynamics in the 

polar atmosphere – Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the Ph.D degree in physics and mathematics, specialty 104 – Physics and 

Astronomy. Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine; Kyiv, 2021. 

This thesis is devoted to the study of processes during sudden stratospheric 

warmings and ozone dynamics in the polar and subpolar atmosphere. Furthermore, 

factors that influence ozone distribution and variability as well as preconditions for 

the sudden stratospheric warming are analyzed. Data from the ground-based and 

satellite observations, as well as from reanalyses and models were used for the stud-

ies. Particular attention was paid to measurements of the total ozone column over 

the polar and subpolar latitudes of the Southern Hemisphere, including data over the 

Akademik Vernadsky station (former Faraday station) in Antarctica. 

In the thesis an analysis of the ozone data fields from the MERRA-2 reanalysis 

and the input4MIPs model of the CMIP6 project was performed based on a com-

parison of the ozone zonal asymmetry amplitude. The analysis considers data in the 

stratosphere over the polar and mid-latitudes of the Southern Hemisphere during the 

Antarctic spring months (September – November).  Spring season of the Southern 

Hemisphere was chosen because during this period the ozone hole is observed and 

planetary waves are the most active. Moreover, the ability of the model to ade-

quately describe the polar ozone dynamics was assessed. 

The winter preconditions for the Antarctic ozone hole state in 2019 spring were 

estimated. These preconditions are quasi-stationary wave activity in the Antarctic 

stratosphere during August, sea surface temperature in the tropics during June 

(ENSO phase), phase of quasi-biennial zonal wind oscillation in the tropical strato-

sphere in winter (QBO). Observations of the ozone hole condition in spring 2019 

was further compared with the prediction. 
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A local response of ozone content above the Faraday/Vernadsky station to the 

11-year solar cycle was considered and compared with the global response. The 

analysis was evaluated for total and for partial ozone column (in a specific layer of 

the atmosphere).  The periodicity in the total and partial ozone column data was 

investigated using a wavelet transform and compared with the periodicity in the 

sunspot numbers and 10.7 cm solar flux data.  The Dobson spectrophotometer ob-

servations and zonal mean data from the SBUV satellite radiometer as well as from 

the input4MIPs model of the CMIP6 project were used.  The ability of the model to 

reproduce the influence of solar activity on the ozone layer was assessed. 

Planetary waves activity during the sudden stratospheric warming (SSW) over 

the Arctic, which began on February 10, 2018, and lasted 19 days, was analyzed. 

SSW2018 was defined as a "major" SSW based on the zonal wind reversal from 

west to east and on the increase in stratospheric temperature at latitude 60° N and 

pressure level 10 hPa. In the thesis, the current knowledge about vertical and latitu-

dinal dynamical couplings in the stratosphere – mesosphere system during SSWs is 

improved through the analysis of the CO content, zonal wind, temperature, and ge-

opotential height data from the MLS radiometer onboard the Aura satellite. The 

planetary waves spectrum and the manifestations of the waves activity in the strat-

osphere and mesosphere were studied. 

A comparison of two consecutive SSWs over the Arctic – SSW2018 and 

SSW2019, was performed. The preconditions for the events as well as changes in 

atmospheric parameters during these events were studied. Different phases of global 

climate modes (ENSO, QBO, and NAM) and their remote effects on the polar vortex 

strength as well as the planetary wave spectrum during these events were investi-

gated. The effect of the SSWs on the atmosphere over Ukraine was also studied. 

The most important results are: 

1. It was established that over the Akademik Vernadsky station the Dobson 

spectrophotometer observations show better agreement with the GOME2 

satellite spectrophotometer data. 
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2. For the first time, monthly mean ozone data fields from the MERRA-2 rea-

nalysis and the input4MIPs model of the CMIP6 project were compared. It 

was found that the ozone hole in the model is more symmetric and centered 

above the pole, and the ozone "collar" is shifted eastward compared to the 

reanalysis; the model significantly underestimates the amplitude of ozone 

zonal asymmetry in October, when according to the reanalysis the ampli-

tude has to be the largest. 

3. For the first time, it was found that the local response of the partial ozone 

column to the solar cycle above the Faraday/Vernadsky station is statisti-

cally significant at the 95% level in the lower and middle stratosphere (22–

31 km), while the response of total ozone column is statistically insignifi-

cant. 

4. Analysis of the global SBUV data on the partial ozone column in individual 

atmospheric layers (up to 64 km above sea level) revealed that the most 

significant influence of the solar activity on the ozone content is observed: 

(1) in the tropical (20° N to 20° S) troposphere and stratosphere (altitudes 

0-28 km and 31–47 km) (2) in the lower – middle stratosphere (25–31 km) 

poleward 20° latitude in the Southern Hemisphere and (3) in the stratopause 

– lower mesosphere (47–64 km), mainly in the Southern Hemisphere. 

5. For the first time, the influence of winter preconditions on the state of the 

spring ozone hole over Antarctica in 2019 has been demonstrated. Such pre-

conditions are (1) quasi-stationary wave (QSW) activity in the lower strat-

osphere over Antarctica during August, (2) sea surface temperature in the 

tropics in June (ENSO phase), and (3) quasi-biennial oscillation phase dur-

ing Antarctic winter (June – August). Based on the successful application 

of these estimations, the anomalous state and characteristics of the 2019 

ozone hole as well as the occurrence of the SSW event in Antarctica (the 

second recorded for the 40-year) has been predicted. 
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6. For the first time, a detailed analysis of the zonal wave 1 and 2 behaviour in 

the midlatitude stratosphere and lower Arctic mesosphere before, during, 

and after the SSW2018 was fulfilled; altitudinal and longitudinal changes 

of the zonal migration of wave anomalies in the mesosphere were investi-

gated. 

7. It was revealed how the large-scale circulation structures that were formed 

during the SSW2018 and SSW2019 events in the Arctic under the influence 

of planetary waves affect the local zonal wind variability, air temperature, 

and atmospheric composition over Ukraine. 

 

Key words: total ozone column, ozone hole, planetary waves, polar vortex, 11-year 

cycle of solar activity, sudden stratospheric warming.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

ВМО : Всесвітня Метеорологічна Організація (англ. – World Meteor-

ological Organization); 

ЗВО : загальний вміст озону; 

КСХ : квазістаціонарні хвилі; 

ОД : одиницях Добсона; 

РСП Раптове стратосферне потепління (англ. Sudden Stratospheric 

Warming) 

СТО : стратосферно-тропосферний обмін; 

УАЕ : українська Антарктична експедиція; 

УФ : ультрафіолетове випромінювання; 

ЦБД : циркуляція Брюєра-Добсона; 

AO : Арктична осциляція (англ. Arctіc Oscіllatіon); 

ААО : Антарктична осциляція (англ. Antarctіc Oscіllatіon); 

ARTS : симулятор атмосферного радіаційного переносу (англ. 

Atmospherіc Radіatіve Transfer Sіmulator); 

BAS : Британська Антарктична служба (англ. Brіtіsh Antarctіc 

Survey); 

CCMІ : Сhemіstry Сlіmate Model Іnіtіatіve; 

CFCs : хлорфторвуглеці (англ. сhlorofluorocarbons); 

CMІP : сукупний проєкт модельного взаємопорівняння (англ. 

Coupled Model Іntercomparіson Project); 

ECMWF : Європейський центр середньострокових прогнозів погоди 

(англ. European Centre for Medіum-Range Weather Forecasts); 
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ENSO : південне Ель-Ніньо коливання (англ. El Nіño Southern 

Oscіllatіon); 

EOF : емпірична ортогональна функція (англ. empіrіcal orthogonal 

functіon);  

ERA : реаналіз Європейського центру середньострокових прогнозів 

погоди (англ. European Centre for Medіum-Range Weather 

Forecasts reanalysіs); 

F10.7 : радіовипромінювання на довжині хвилі 10.7 см; 

GMAO : офіс глобального моделювання та асиміляції (англ. Global 

Modelіng and Assіmіlatіon Offіce) ; 

GOME : глобальний експеримент з моніторингу озону (англ. Global 

Ozone Monіtorіng Experіment); 

ІFS : інтегрована система прогнозування (англ. Іntegrated Forecast 

System); 

ІSA : міжнародна стандартна атмосфера (англ. Іnternatіonal 

Standard Atmosphere); 

MERRA-2 : ретроспективний аналіз сучасної епохи для досліджень та ви-

користання версія 2 (англ. Modern-Era Retrospectіve analysіs 

for Research and Applіcatіons versіon 2); 

MLS : мікрохвильовий радіометр (англ. Mіcrowave Lіmb Sounder); 

NAM : Північна кільцева мода (англ. Northern Hemіsphere Annular 

Mode); 

NAO : Північно Атлантична осциляція (англ. North Atlantіc 
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NASA : Національна адміністрація з аеронавтики та космічного прос-

тору (англ. Natіonal Aeronautіcs and Space Admіnіstratіon); 

NCEP : Національний центр екологічного прогнозування (з англ. 

Natіonal Centers for Envіronmental Predіctіon); 

NCAR : Національний центр атмосферних досліджень (з англ. 

Natіonal Center for Atmospherіc Research); 
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NOAA : Національне управління з океанічних і атмосферних дослі-

джень (англ. Natіonal Oceanіc and Atmospherіc Admіnіstratіon); 

ODSs : озоноруйнуючі речовини (англ. Ozone Deplіtіng Substances); 

OMІ : інструмент моніторингу озону (англ. Ozone Monіtorіng 

Іnstrument); 

ppm : частин на мільйон (англ. parts per mіllіon); 

ppb : частин на мільярд (англ. parts per bіlіon); 

QBO : Квазі-дворічне коливання (англ. Quasі-Bіennіal Oscіllatіon) 

SAM : Південна кільцева мода (англ Southern Hemіsphere Annular 

Mode); 

SCІAMACHY: Скануючий спектрометр зображень поглинання для атмосфе-

рної картографії (англ. SCannіng Іmagіng Absorptіon 

spectroMeter for Atmospherіc CHartographY); 

SLP : тиск на рівні моря (англ. sea-level pressure); 

SBUV : радіометр розсіяного назад сонячного ультрафіолетового ви-

промінювання (англ. Solar Backscatter Ultra Vіolet); 

SPARC/ACC : Стратосферно-тропосферні процеси та їх роль у кліматі/хімії 

атмосфери та кліматі (англ. Stratosphere–troposphere Processes 

And theіr Role іn Clіmate/Atmospherіc Chemіstry and Clіmate); 

SST : температура поверхні моря (англ. Sea Surface Temperature); 

TEMІS :  інтернет-служба з моніторингу тропосферних емісій (англ. 

Tropospherіc Emіssіon Monіtorіng Іnternet Servіce); 

TІROS-1 : Телевізійні супутники спостереження інфрачервоного випро-

мінювання (англ. Televіsіon Іnfrared Observatіon Satellіtes); 

TOMS : спектрометр відображення загального вмісту озону (англ. 
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(англ. World Ozone and Ultravіolet Radіatіon Data Centre); 
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ВСТУП 

 

У дисертації досліджено параметри нижньої і середньої атмосфери під час 

раптових стратосферних потеплінь та розподіл озону в полярних і середніх ши-

ротах. Проведено аналіз динамічних параметрів атмосфери, які впливають на по-

яву та еволюцію раптових стратосферних потеплінь та розподіл озону. Дослі-

джено стан озонової діри над Антарктикою і зональну асиметрію озону в серед-

ніх та полярних широтах Південної півкулі за допомогою даних реаналізу 

MERRA-2 та моделі input4MIPs проєкту CMІP6. 

Актуальність теми. Через особливості атмосферної циркуляції полярних 

і субполярних широт тропосферно-стратосферно-мезосферна взаємодія тут об-

межується зимовим сезоном, який зазвичай триває з листопада по квітень в Пів-

нічній півкулі і з травня по жовтень – в Південній (Варгин, и др., 2015). В цей час 

західні зональні вітри в стратосфері сприяють вертикальному поширенню плане-

тарних хвиль вгору (Charney and Drazin, 1961; Варгин, и др., 2015). Одним із най-

більш яскравих і недостатньо вивчених явищ тропосферно-стратосферно-мезо-

сферної взаємодії в зимовий час є раптові стратосферні потепління (РСП), які 

впливають на всі процеси в середній атмосфері і є цінним джерелом інформації 

про її динаміку. Ці явища в основному притаманні Північній півкулі, оскільки 

через більш неоднорідний рельєф поверхні Землі тут спостерігається більша ак-

тивність планетарних хвиль. В Північній півкулі середня частота виникнення 

РСП рівна 0.62 на рік (Krüger, et al., 2005; Charlton & Polvani, 2007). В Південній 

півкулі було зафіксовано лише 2 такі події за весь спостережний період (супут-

никова ера, з 1979 року) – у 2002 та 2019 роках (Milinevsky et al., 2020). 

Стратосферно-тропосферний обмін (СТО) в позатропічних регіонах є клю-

човим контролюючим фактором вмісту озону у верхній тропосфері та водяної 
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пари в нижній стратосфері. Озон належить до малих складових атмосфери, але 

має значний вплив на життя на планеті. Він поглинає більшу частину ультрафіо-

летового випромінювання, яке є небезпечним для живих організмів. Область най-

більшої концентрації озону в атмосфері розташовується в озоновому шарі на ви-

сотах від 10 до 30 км. Актуальність вивчення процесів у озоновому шарі викли-

кана як щорічними, так і довготривалими змінами вмісту озону, особливо у пів-

денній полярній області. З 1980 року почало спостерігатись зменшення загаль-

ного вмісту озону над Антарктикою, яке відоме як озонова діра. 

Озонова діра є одним з ключових факторів, що модулює стан антарктичної 

атмосфери. Вона і досі вносить малодосліджені особливості в процеси СТО Пів-

денної півкулі. В останньому звіті Всесвітня Метеорологічна Організація (WMO, 

2018) зазначила, що хоча з 2000-х років розміри озонової діри і починають змен-

шуватися, все ж вони сильно варіюються з року в рік залежно від стану атмос-

фери. Наприклад, у 2015 році озонова діра була особливо велика і потужна 

(Solomon, et al., 2016), як результат впливу холодного і стійкого полярного стра-

тосферного вихору та виверження вулкану Кальбуко, що як було показано в ро-

боті (Ivy, et al., 2017), відіграв ключову роль у процесах розпаду озону того року. 

Тим не менш, вже в 2017 році, завдяки незвично слабкому і відносно теплому 

полярному вихору, антарктична озонова діра була дуже мала (Klekociuk, et al., 

2019). На додачу, останні дослідження показують, що озонові діри 2019 та 2020 

років теж мають аномальні параметри – озонова діра 2019 року має рекордно 

малі розміри з часу її відкриття (Milinevsky, et al., 2020), а діра 2020 року навпаки 

одна з найбільших і найдовготриваліших з усіх (Dameris, et al., 2021). 

Прояви зональної асиметрії в весняному розподілі озону над Антарктикою 

достатньо відомі (Grytsai, et al., 2016; Grytsai, et al., 2017; Dennison, et al., 2017, 

Ivaniha, 2020). Вона спостерігається, коли, внаслідок активності планетарних 

хвиль, багате на озон повітря накопичується в південно-східному (австралійсь-

кому) секторі (Grytsai, et al., 2016), за межами полярного вихору. В той же час, в 

роботах (Grytsai, et al., 2017; Dennison, et al., 2017) було показано, що Антаркти-

чна озонова діра не центрована над полюсом, а зміщена в протилежний бік – в 
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Атлантичний сектор  45° Зх.д. (Dennison, et al., 2017). В роботі  (Grytsai, et al., 

2017) було показано, що під час багаторічного виснаження озонового шару зона-

льний мінімум озону рухається схід, а під час відновлення – на захід. В змінності 

озону домінує вплив квазістаціонарної хвилі-1, яка зазвичай дає основний внесок 

в зональну асиметрію, в той час як хвиля-2 (як правило, показує меншу амплі-

туду) є головним компонентом біжучої на схід хвилі. Ці особливості озонової 

діри до цього часу недостатньо досліджені і потребують додаткового аналізу. 

Вміст озону в атмосфері залежить від ряду хімічних і динамічних факторів, 

включаючи утворення молекул озону під дією сонячного ультрафіолетового ви-

промінювання, їх каталітичне руйнування під впливом хлору і брому, мінливість 

його вмісту через масштабне поширення атмосферних хвиль і циркуляцію 

Брюера-Добсона. Залежність від сонячного ультрафіолетового випромінювання 

означає, що зміна сонячної активності може призвести до зміни вмісту озону. 

Глобальний вміст озону збільшується з ростом сонячної активності оскільки при-

ходить більше ультрафіолетового випромінювання (Angell, 1989; Arsenovic, et 

al., 2018; Braesicke, et al., 2019).  

Вміст озону перерозподіляється при СТО, який вивчався на прикладі РСП, 

коли стратосфера може нагріватись аж на 50 °С, а зональний вітер змінювати свій 

напрямок з західного на східний (Holton et al., 1995). Тому залежність вмісту 

озону від багатьох факторів є актуальною проблемою атмосферних досліджень. 

Варіації амплітуди та спектрального складу планетарних хвиль під час РСП та-

кож потребують більш докладного вивчення та встановлення співвідношень між 

основними зональними складовими хвиль у тропосфері, стратосфері та вищих 

шарах. Важливим є визначення джерел хвильових збурень, механізмів впливу на 

глобальну циркуляцію та полярний вихор та їх ролі в розвитку РСП. Статистично 

достовірних співвідношень, які пов’язують параметри планетарних хвиль у зи-

мовий сезон та стан полярного вихору у весняні місяці, досі не було встановлено, 

і їх визначення є важливою задачею сучасних досліджень стану полярної атмос-

фери. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні ре-

зультати, викладені в дисертації, отримані дисертанткою упродовж роботи на ка-

федрі астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка під час виконання науково-дослідних 

робіт комплексної наукової програми "Астрономія та фізика космосу" № 

19БФ051-08 "Визначення та моделювання відгуку атмосфери, іоносфери та маг-

нітосфери на збурення космічного і земного походження" та № 20БФ051-02 

"Хвильові процеси та ефекти в активних резонансних шаруватих плазмових се-

редовищах і метаматеріалах", у яких здобувач була виконавцем. 

Дисертантка знаходилась у відрядженні до станції Академік Вернадський, 

що знаходиться на острові Галіндез в Антарктиці, у складі сезонної 26 українсь-

кої Антарктичної експедиції (УАЕ) з 20 лютого по 29 квітня 2021 року в рамках 

Програми академічної мобільності. За час перебування на станції здобувач вико-

нувала обов’язки озонометриста. Вимірювання озону проводилось за допомогою 

спектрофотометра Добсона. Також в задачі входило вимірювання вмісту аерозо-

лів за допомогою сонячного фотометра Mіcrotops ІІ, встановлення програмного 

забезпечення O3Dobson для самостійного супроводу даних по озону озономет-

ристами станції, навчання зимівників 26 УАЕ роботі з програмним забезпечен-

ням, спектрофотометром та сонячним фотометром. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження динаміки озо-

нового шару та процесів у атмосфері під час раптових стратосферних потеплінь. 

Завдання дослідження: 

– порівняти наземні дані спектрофотометра Добсона № 123 зі станції Ака-

демік Вернадський із супутниковими даними та проаналізувати їх збіж-

ність;  

– провести аналіз зональної асиметрії розподілу озону в середніх та суб-

полярних широтах Південної півкулі за допомогою даних реаналізу 

MERRA-2 та моделі input4MIPs проєкту CMІP6; 
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– провести порівняння даних моделі та даних реаналізу, оцінити недоліки 

та переваги використання моделі та реаналізу для аналізу даних про 

вміст озону у середніх та полярних широтах; 

– дослідити відгук вмісту озону над станцією Фарадей/Вернадський на 11-

річний цикл сонячної активності; 

– оцінити стан та прогнозувати розвиток озонової діри навесні 2019 року 

на основі зимових передумов; 

– дослідити еволюцію спектру планетарних хвиль під час раптових стра-

тосферних потеплінь; 

– визначити параметри планетарних хвиль та вплив віддалених зв’язків на 

динаміку раптових стратосферних потеплінь. 

Об’єкт дослідження – озоновий шар в атмосфері Землі та стратосфера і 

мезосфера під час раптових стратосферних потеплінь. 

Предмет дослідження – зміни загального вмісту озону і стану озонової 

діри та процеси у стратосфері і мезосфері під час раптових стратосферних поте-

плінь, що відбуваються під впливом планетарних хвиль. 

Методи дослідження. Методами дослідження є статистичний аналіз бага-

торічних рядів даних параметрів атмосфери та океану для визначення змінності 

озонового шару та стану тропосфери, стратосфери і мезосфери під час раптових 

стратосферних потеплінь. Кореляційний та спектральний аналіз для виявлення 

статистично значущих взаємозв’язків між досліджуваними характеристиками 

стратосфери, озонового шару та океану та для визначення спектрального складу 

планетарних хвиль. Наземні спостереження вмісту озону за допомогою спектро-

фотометра Добсона, порівняння дистанційних супутникових та наземних вимі-

рювань. Візуалізація даних загального вмісту та вертикального розподілу озону, 

температури тропосфери, стратосфери, мезосфери та океану, зонального вітру та 

геопотенціальної висоти тропосфери і стратосфери включаючи власні вимірю-

вання, дані реаналізів, моделей та супутників. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
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– вперше отримано вичерпну оцінку результатів моделювання просто-

рово-часового розподілу вмісту озону в моделі input4MIPs проєкту 

CMІP6, оцінено точність та здатність моделі описувати просторовий 

розподіл та сезонні зміни озону; 

– для прогнозування стану озонової діри навесні 2019 року вперше успі-

шно застосовано методику зимових передумов, такими передумовами є 

значення амплітуди квазістаціонарної хвилі-1 в стратосфері та аномалії 

температури поверхні тропічної частини Тихого океану взимку; 

– вперше визначено широтно-висотні залежності проявів відгуку варіацій 

озону полярних широт на 11-річний цикл сонячної активності; 

– вперше визначено еволюцію спектрального складу та меридіональну 

структуру планетарних хвиль, пов’язаних із РСП; 

– проведено аналіз стану мезосфери під час РСП та вперше виявлено осо-

бливості їх розвитку у змінах зональної міграції аномалій, періодичності 

зональних хвиль та варіаціях СО. 

Практичне значення отриманих результатів. Розвинута методика порі-

вняння даних вимірювань вмісту озону різних типів та виявлена залежність різ-

ниці між наземними та супутниковими даними, даними реаналізу та моделі зале-

жно від умов спостережень та регіону, що важливо для запровадження контролю 

якості вимірювань та моделювання. Результати роботи можуть бути використані 

для аналізу і інтерпретації даних метеорологічних станцій, обладнаними озоно-

метричними приладами, розробниками алгоритмів аналізу та асиміляції супут-

никових даних та моделей. Запропоновано застосування попередньо розробленої 

методики для прогнозування стану озонової діри залежно від зимових передумов 

у стратосфері та на поверхні океану в тропічному регіоні, які впливають на по-

лярні райони за рахунок віддалених зв’язків. Виявлено структуру планетарних 

хвиль та еволюцію їх спектру під час РСП, що покращує розуміння процесів вза-

ємодії хвиля – зональний потік.  

Перевагами результатів дослідження РСП, представлених в даній роботі, є 

детальна їх ідентифікація і порівняння з точки зору локально спостережуваних 
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змін по відношенню до великомасштабних циркуляційних режимів і структур, 

не досліджених в інших роботах. Даний підхід корисний з точки зору методики 

дослідження для подальшого застосування. Локальні дослідження РСП над Хар-

ковом можуть бути використані для оцінки та прогнозування впливу РСП на ло-

кальний клімат України. Дослідження спектру планетарних хвиль є особливо ко-

рисним для розвитку та вдосконалення уявлень про їх роль в еволюції РСП. 

Достовірність та обґрунтованість результатів досліджень. Результати 

роботи опубліковано у міжнародних та фахових реферованих журналах і апро-

бовано на міжнародних наукових конференціях. Достовірність і обґрунтованість 

отриманих результатів підтверджується їх активним цитуванням в закордонних 

публікаціях. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації результати отримані 

здобувачем самостійно або за його участю. 

Робота (Ivaniha, 2020) виконана одноосібно. 

У роботі (Shi, et al., 2020) авторкою було зроблено огляд літератури по темі 

дисертації, проаналізовано еволюцію раптових стратосферних потеплінь 2018 і 

2019-го років, визначено амплітуди планетарних хвиль під час раптових страто-

сферних потеплінь та інтерпретовано отримані результати.  

У роботах (Grytsai, et al., 2019; Grytsai, et al., 2020) авторка брала безпосе-

редню участь у вимірюваннях ЗВО та проводила математичну обробку результа-

тів, виконала аналіз спостережених даних. Інтерпретацію результатів було про-

ведено разом із співавторами. 

У роботі (Milinevsky, et al., 2020) авторкою проведено математичну обро-

бку даних, проаналізовано стан озонової діри та механізми віддалених впливів, 

здійснено інтерпретацію результатів разом зі співавторами.  

У роботі (Wang, et al., 2021) авторкою було зроблено огляд літератури по 

темі, виконано візуалізацію, аналіз та інтерпретацію результатів. 

У роботах (Siddaway, et al., 2020) авторкою проведено математичну обро-

бку частини результатів, інтерпретація результатів здійснювалася разом із спів-

авторами. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної ро-

боти були представлені на наступних міжнародних конференціях: 
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Міжнародна наукова конференція "26th Young Scіentіsts’ Conference on 

Astronomy and Space Physіcs" , Київ, Україна, 2019 р. 

Міжнародна наукова конференція "Астрономія та фізика космосу в Київ-

ському університеті" , Київ, Україна, 2019 р. 

Міжнародна наукова конференція "Астрономія та фізика космосу в Київ-

ському університеті" , Київ, Україна, 2020 р. 

Міжнародна наукова конференція "Астрономія та фізика космосу в Київ-

ському університеті" , Київ, Україна, 2021 р. 

Міжнародна наукова конференція "ІХ Міжнародна антарктична конферен-

ція" , Київ, Україна, 2019 р. 

Міжнародна наукова конференція "Х Міжнародна антарктична конферен-

ція", Київ, Україна, 2021 р. 

Міжнародна наукова конференція "SCAR open scіence conference 2020" , 

Хобарт, Австралія, 2020 р. 

Публікації. Викладені в дисертації результати опубліковані протягом 2019 

– 2021 років, всього 19 наукових робіт: 7 статей у фахових наукових журналах, з 

них 4 з бази SCOPUS квартилів Q1 та Q2, і 12 у матеріалах та тезах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 331 найменувань. Рисунків – 

57, таблиць – 3. Повний обсяг дисертації становить 202 сторінки, основний текст 

– 143 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ АТМОСФЕРИ ТА РАПТОВІ СТРАТОСФЕ-

РНІ ПОТЕПЛІННЯ   

1.1 Шари атмосфери 

 

Земна атмосфера значно змінює свої характеристики з висотою – тиск і гу-

стина атмосфери експоненційно падають, змінюється вміст малих складових ат-

мосфери і температура. Атмосферу можна поділити на шари, в межах яких ці 

характеристики монотонно змінюються. Висотна варіація параметрів атмосфери 

значно переважає часову і горизонтальну варіації та має форму квазі-експонен-

ційної залежності. Тому для зручності було введено поняття стандартної атмос-

фери, в якій геофізичні величини усереднюють по горизонталі і по часу, а зале-

жність залишається лише від висоти. 

В 1975 році Міжнародною організацією зі стандартизації (ІSO, англ. 

Іnternatіonal Standard Organіsatіon) було введено поняття міжнародної стандарт-

ної атмосфери (ІSA, англ. Іnternatіonal Standard Atmosphere) (International 

Organization for Standardization, 1975). Геофізичні характеристики ІSA відобра-

жають середній (по часу) розподіл температури, тиску й густини повітря як фу-

нкції висоти і характеризують однаковий для всіх широт середньорічний стан 

атмосфери. До висоти 80 км параметри атмосфери відповідають середнім для ге-

ографічної широти 45° значенням. Інші організації зі стандартизації, наприклад, 

Міжнародна організація цивільної авіації (ІCAO, англ. Іnternatіonal Cіvіl Avіatіon 
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Organіzatіon) (ICAO,1993), згодом опублікували розширення або підмножини 

моделі ІSA під своїм власним стандартом. 

Математична модель ІSA ділить атмосферу на шари в межах яких абсолю-

тна температура T лінійно залежить від геопотенціальної висоти h (див. Рис. 1.1). 

Інші два геофізичні параметри (тиск P і густина ρ) обчислюються одночасно шля-

хом розв’язання рівнянь, що виникають з  рівняння гідростатичного балансу і 

закону ідеального газу. Саме з цих двох рівнянь випливає, що рівняння для тиску 

і густини матимуть квигляд квазі-експоненційної залежності: 

𝑃(ℎ) = 𝑃(0) exp (−
ℎ

𝐻
) (1.1) 

𝜌(ℎ) = 𝜌(0) exp (−
ℎ

𝐻
) (1.2) 

де H – висота однорідної атмосфери, яка приблизно рівна 8.3 км, P(h) і ρ(h) – тиск 

і густина на висоті h, а P(0) і ρ(0) – тиск і густина на рівні моря.  
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Рисунок 1.1 – Схематичне зображення вертикальних профілів темпера-

тури і тиску згідно з табличними даними стандартної атмосфери США 1976 

року (NASA et al.,1976).  

 

Для ІSA приймають такі умови: тиск повітря на середньому рівні моря при 

температурі 15 °C рівний 1013.325 гПа (або 760 мм рт. ст.), 1.225 кг/м3. Темпера-

тура зменшується по вертикалі зі збільшенням висоти на 6.5 °C/км до рівня 11 км 

(умовна висота початку тропопаузи), де температура стає рівною –56.5 °C і 

майже перестає змінюватися (Cavcar, 2000). 

Окремі шари атмосфери називають сферами, а перехідні щари між ними 

паузами.  Найнижчим шаром є динамічно нестабільна тропосфера, в якій темпе-

ратура спадає з висотою, наступний шар – стійка стратифікована стратосфера, де 

температура починає зростати. Тропопаузою називають  перехідний шар, що ро-

зділяє ці дві області.  Над стратосферою розміщується мезосфера.  В її межах 

температура знов починає падати з висотою. Шар, що розділяє стратосферу і ме-

зосферу називають  стратопаузою. Наступними шарами є термосфера і  екзос-

фера. В дисертації буде розгянуто лише процеси в перших трьох шарах атмос-

фери. 

В тропосфері температура падає з висотою і тепле повітря піднімається 

вгору, а холодне – опускається вниз, що призводить до турбуленції. Такий пере-

розподіл повітряних мас призводить до охолодження температури поверхні, 

тому вона менша ніж була б при радіаційній рівновазі. Над тропопаузою погли-

нання сонячного випромінювання озоном призводить до потепління стратос-

фери, наслідком якого є ріст температури з висотою в межах стратосфери. Це 

потепління є найбільшим у тропіках, меншим в полярних регіонах і майже ну-

льовим під час полярної зими. Тропосфера менш динамічно стійка, ніж стра-

тосфера, і тому змішування в тропосфері відбувається значно швидше. Таким 

чином, тропопауза виступає бар’єром для транспортування тропосферного по-

вітря вгору. 
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1.2 Стратосферний полярний вихор 

 

Полярний вихор – це потужний циркумполярний західний потік в атмос-

фері планетарного масштабу центрований над полюсом, на межі якого (субполя-

рні широти) спостерігається потужна струменева течія (джет) з сильними захід-

ними вітрами (див. Рис. 1.2 і 1.3б, г). Динаміка високоширотної стратосфери 

взимку визначається в основному полярним вихором (Matsuno, 1971; Waugh & 

Polvani, 2010).  

 

(а)                                                            (б) 

        Рисунок 1.2 – Середній за 2000–2020 роки широтно-висотний розподіл се-

редньозонального західного вітру усередненого по сезонах для (а) арктичної 

зими/антарктичного літа і (б) арктичного літа/антарктичної зими. Пунктирною 

чорною лінією показано середню тропопаузу, а пунктирною червоною – сере-

дню стратопаузу. Середньомісячні дані з реаналізу MERRA-2 (GMAO, 2015a). 

 

Виділяють два зовсім різних вихори (див. Рис. 1.1): тропосферний та стра-

тосферний полярний вихор. Стратосферний вихор утворюється в кінці осені, є 

найпотужнішим взимку і розпадається навесні, а тропосферний – більший, існує 

протягом всього року, але менш потужний і більш змінний (Waugh et al., 2017). 
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Як видно з Рис. 1.2, над тропопаузою (близько 100 гПа) спостерігається перехід 

від стратосферного до тропосферного вихору, а найшвидші вітри спостереріга-

ються на межі вихорів. 

Стратосферний полярний вихор починається над тропопаузою з широт 60° 

і простягається до висот мезосфери. Як видно з Рис. 1.2, найпотужнішим і най-

стійкішим стратосферний вихор є поблизу стратопаузи. Локальний максимум зо-

нального вітру спостерігається взимку над стратопаузою, причому в Південній 

півкулі він приблизно на 40 м/с більший і на 2–3° ближчий до екватора. В Пів-

денній півкулі планетарні хвилі менш активні і не так збурюють полярний вихор 

і субполярну струменеву течію як в Північній півкулі, тому вітри тут швидші. 

 

                    (а)                        (б) 

 

                    (в)                         (г) 
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Рисунок 1.3 – Стратосферний полярний вихор на рівні 10 гПа (32 км) згідно з 

середніми за 2000–2020 роки даними (а), (б) геопотенціальної висоти (км) та (в), 

(г) західно-го зонального вітру для зими (а), (в) Пінічної півкулі (грудень – лю-

тий) і (б), (г) Південної півкулі (червень – липень). Середньомісячні дані з ре-

аналізу MERRA-2 (GMAO, 2015a). 

Всередині стратосферного полярного вихору спостерігається область по-

ниженого атмосферного тиску, тому його можна визначити як область низької 

геопотенціальної висоти (Рис. 1.3а, в), оточеної західними вітрами (Рис. 1.3б, г) 

(детальніше див. (Waugh et al., 2017)).   

Стратосферний полярний вихор утворюється в холодну пору року (поля-

рна ніч), коли температурний градієнт між екватором і полюсом найбільший і 

розпадається, коли сонце повертається в полярні райони, а вітри стають слабо 

східними (Waugh & Polvani, 2010). Коли вихор активний то діє як бар’єр, що бло-

кує доступ середньоширотного повітря в полярні райони і запобігає перемішу-

ванню полярного повітря з повітрям нижчих широт (Kozubek et al., 2015). Таким 

чином багате на озон повітря не може потрапити в полярні райони і процеси руй-

нування озону в холодній полярній стратосфері протікають швидше.  

Внаслідок того, що планетарні хвилі в Північній півкулі потужніші (і більш 

змінні), а їх висхідний потік більший, ніж у Південній півкулі, через більш аси-

метричний розподіл поверхневих характеристик (топографія та температурні ко-

нтрасти суша/океан) стратосферний вихор Північної півкулі слабший і більш 

асиметричний. На Рис. 1.3а видно, що Арктичний стратосферний вихор зміще-

ний в бік Євразії і є більш збуреним, а Антарктичний більш стабільний і потуж-

ніший. Хвилі Росбі є основними джерелом варіацій в субполярній і полярній тро-

посфері та стратосфері, і, практично всі великомасштабні збурення полярного 

вихору можуть бути описані з точки зору еволюції хвиль Росбі (Domeisen et al., 

2018; Butler et al., 2020; Baldwin et al., 2021; Smith, 2003). 

Стратосферні полярні вихори у своєму середньому за 2000-2020 роки по-

ложенні не є точно центрованими над полюсом: вихор Південної півкулі центру-

ється над материковою частиною Антарктиди, яка асиметрична відносно полюса 
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(трохи зміщується в бік Атлантичного океану (див. Рис. 1.6б, г),  а вихор Північ-

ної півкулі – над західною частиною Північного льодовитого океану (див. Рис. 

1.6а, в).  

Поведінка полярних вихорів як в Арктиці, так і в Антарктиці залежить від 

мінливості температури поверхні океану в центральній тропічній частині Тихого 

океану через віддалений зв’язок (Evtushevsky et al., 2014; Milinevsky et al., 2020). 

Зимовий сезон під впливом фази Ель-Ніньо ENSO (англ. El Nіño Southern 

Oscіllatіon, опис явища див. нижче), характеризується тим, що спостерігається 

посилений транспорт планетарних хвиль в стратосферу, що призводить до пос-

лаблення стратосферного полярного вихору (van Loon & Labitzke, 1987; Garcia-

Herrera et al., 2006; Garfinkel & Hartmann, 2007).  

 

1.3 Планетарні хвилі 

 

Планетарні хвилі, або хвилі Росбі (Rossby, 1939, 1945) – це збурення пла-

нетарного масштабу динамічної структури атмосфери вздовж широтної дуги. 

Вони утворюються через взаємодію повітряного потоку з орогрфічними перепа-

дами висот та контрастами температури між сушею та океаном (Hoskins et al., 

1985) в комбінації з обертанням Землі (силою Коріоліса) та її сферичністю.  

За відсутності фонових вітрів, хвилі Росбі поширювалися б на захід, однак, 

західні вітри характерні для середніх широт зсувають хвилі на схід. Коли цей 

процес знаходиться в балансі, тобто західне поширення хвиль Росбі збалансоване 

східною адвекцією західного вітру, біжуча хвиля стає стаціонарною (Stendel et 

al., 2021). Такі планетарні хвилі в динамічних умовах атмосфери можуть існувати 

на часових масштабах днів і тижнів і називаються квазістаціонарними (КСХ) на 

відміну від стаціонарних хвиль. Такі стаціонарні хвилі генеруються контрастами 

суша-океан та горами і зазвичай мають більші просторові масштаби ніж квазіс-

таціонарні чи біжучі хвилі (див. наприклад (Held et al., 2002)). Квазістаціонарні 

планетарні хвилі поширюються  вгору з тропосфери і мають значний вплив на 

просторові та часові варіації атмосферних параметрів тропосфери, стратосфери 
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та мезосфери (швидкість вітру, температура, розподіл озону, СО). Вони найбільш 

активні в стратосфері і мезосфері в холодну пору року. 

Хвилі Росбі ідентифікуються в атмосферних параметрах (зональний вітер, 

температура, озон) як відхилення від середньозонального потоку вздовж довго-

тного кільця. Локальну аномалію A (λ) (довготний розподіл мінус середньозона-

льне) атмосферного параметру (в певний момент часу) вздовж довготного кільця 

можна представити у вигляді дійсного дискретного аналітичного сигналу, який 

розкладається в ряд Фурьє (Fragkoulidis and Wirth, 2020): 

𝐴 (𝜆) = ∑  𝑎𝑘 ∙ cos(𝑘𝜆) + 𝑏𝑘 ∙ sіn(𝑘𝜆) 

∞

𝑘=1

 (1.3) 

де k – хвильове число, яке позначає кількість повних хвиль, що вкладаються в 

кільце довготи, ak, bk – коефіцієнти розкладу, 𝑎𝑘 ∙ cos(𝑘𝜆) + 𝑏𝑘 ∙ sіn(𝑘𝜆)  – k-та 

гармоніка хвилі. Насправді сума в рівннянні (1.3) обмежується декількома пер-

шими порядками, так як амплітуда хвиль в атмосфері з ростом k експоненційно 

падає. 

Коефіцієнти   ak і bk знаходять методом найменших квадратів, а амплітуду 

і фазу хвиль відповідні певному хвильовому числу k знаходять як: 

𝐴𝑘 =  √𝑎𝑘
2 + 𝑏𝑘

2
 (1.4) 

𝜑𝑘 =  
1

𝑘
 𝑎𝑡𝑎𝑛(−

𝑎𝑘

𝑏𝑘
) (1.5) 

де Ak – амплітуда хвилі,  φk – фаза хвилі в радіанах.  

Хвилі Росбі планетарного масштабу зазвичай характеризуються зональ-

ними хвильовими числами k = 1, 2 і 3, в той час як хвилі синоптичного масштабу 

характеризуються більш високими хвильовими числами (Wirth et al., 2018). 

Вітри в полярній стратосфері дуже змінні з кінця осені до початку весни, 

що є наслідком підвищення активності планетарних хвиль, переважно хвилями з 

k = 1–3 (McIntyre & Palmer, 1984). Вони транспортують імпульс від джерела їх 
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генерації до регіону, де вони дисипують, сповільнюючи при цьому західні вітри. 

Стаціонарні хвилі, тобто, хвилі, які не рухаються в зональному напрямку, здатні 

поширюватися лише вгору в стратосферу, коли зональні вітри західні і по силі 

менші деякого критичного значення (Charney & Drazin, 1961). Саме тому влітку, 

коли у високих широтах переважають східні вітри, вертикальне поширення пла-

нетарних хвиль пригнічується (Plumb, 1989). 

Точне визначення квазістаціонарних хвиль ще не повністю узгоджене в лі-

тературі, але сучасні дослідження, як правило, розглядають хвилі, що знахо-

дяться в квазістаціонарному стані більше 2 тижнів (Röthlisberger et al., 2019). Лі-

нійна теорія хвиль Росбі, разом зі спостереженнями деяких подій, передбачає, що 

принаймні деякі довготривалі події квазістаціонарної хвильової активності інду-

ковані не просто одиночною хвилею, а скоріше дубльованими хвильовими поді-

ями Росбі, в яких серія нестаціонарних, біжучих хвиль вирівнює в одну лінію їх 

фази, див. Рис. 1.4 та (Stendel et al., 2021; Röthlisberger et al., 2019). 

 

 

        Рисунок 1.4 – Переріз час-довгота аномалії температури на 28.3 гПа (23 км) 

в 2018 році за даними Aura MLS (Schwartz et al., 2015a) в середній стратосфері, 

розрахованих щодо кліматології за 2005–2017 роки для середньоширотної зони 

47.5–52.5° Пн.ш. (околиці Харкова). Вертикальна лінія вказує на довготу Харкова 

(50° Пн.ш., 36° Сх.д.). Штриховані чорні лінії вказують на окремі хвильові пакети 

не стаціонарних хвиль, а штрихована біла лінія вказує на квазістаціонарну хвилю 

що утворюється внаслідок вирівнювання фаз не стаціонарних хвиль. Детальніше 

про цю подію див. у підрозділі 5.2. 
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За критерієм Чарні-Драйзіна (Charney & Drazin, 1961), планетарні хвилі з 

довжинами хвиль порівняними з радіусом Землі поширюються з тропосфери в 

стратосферу на фоні помірного зонального західного потоку, а східний потік, в 

свою чергу, блокує їх поширення вгору (Charney & Drazin, 1961; Dickinson, 

1968b; Domeisen et al., 2018). Умови для поширення хвиль вгору є більш сприят-

ливими для хвиль з невеликими зональними хвильовими числами k (Charney & 

Drazin, 1961). Отже, головну роль у динаміці зимової стратосфери та мезосфери 

відіграють зональні хвилі з k = 1 (хвиля-1) та k = 2 (хвиля-2) (Domeisen et al., 2018; 

Butler et al., 2020; Baldwin et al., 2021; Smith, 2003). Планетарні хвилі не тільки 

поширюються вгору від тропосфери, але також можуть бути сформовані в мезо-

сфері через нестабільність зимового полярного вихору (Smith, 2003; Garcia et al., 

2005). Вони також чутливі до еволюції потоку в екваторіальній і субекваторіаль-

ній атмосфері (Pancheva et al., 2008; Stray et al., 2015; Gray et al., 2020). Вертика-

льна структура полярного вихору визначає степінь проникнення планетарних 

хвиль (хвиль Росбі) з тропосфери в середню атмосферу (Charney & Drazin, 1990; 

Dickinson, 1968a; Matsuno, 1970; Plumb, 2010; Domeisen et al., 2018). 

Швидкість хвиль Росбі залежить від їх просторових масштабів – більші 

хвилі (з меншим хвильовим числом і більшою амплітудою) поширюються на схід 

повільніше ніж менші хвилі. З цього випливає, що швидкість зонального вітру 

необхідна для того, щоб хвиля стала стаціонарною залежатиме від хвильового 

числа хвилі та її амплітуди (Hoskins & Karoly, 1981). Оскільки зональний вітер 

дуже змінний, планетарні квазістаціонарні хвилі теж зазнаватимуть значних ва-

ріацій. 

Ідеалізована теорія гравітаційних хвиль припускає, що хвилі Росбі повинні 

відхилятися в бік сильних і вузьких струменевих течій. Дійсно, при певних об-

ставинах джети можуть діяти як атмосферні хвилеводи, які локально затримують 

хвилі у вузькому діапазоні широт (Hoskins & Ambrizzi, 1993; Wirth, 2020). Як 

зазначалося раніше, розподіл суші і гір на Землі сприяє зональній асиметрії в силі 
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джетів, що в свою чергу створює зональні асиметрії атмосферних хвилеводів 

(Hoskins & Ambrizzi, 1993). 

При відповідних умовах енергія хвиль від тропосферної струменевої течії 

може передаватися вгору в стратосферу. Якщо протягом тижня або більше вгору 

в стратосферу передається достатня кількість енергії, то це може призвести до 

того, що зазвичай досить круглий стратосферний полярний вихор (сильний цик-

лон, розташований над полюсом в стратосфері, що приводить до утворення по-

тужного стратосферного струменя в районі 60° Пн.ш. в кінці осені – взимку) 

може зміщуватися, подовжуватися або навіть розділятися на два або більше ви-

хорів. Такі події називають раптовими стратосферними потеплінням (детальніше 

див. нижче). 

 

1.4 Глобальні кліматичні режими атмосфери 

 

Глобальна циркуляція атмосфери знаходиться під впливом хвиль Росбі, які 

переносять енергію, вологу та імпульс на великі відстані об’єднуючи атмосферу 

в єдине ціле. Це може викликати кореляцію атмосферних параметрів між відда-

леними одна від одної локаціями, що називається віддаленими зв’язками 

(Wallace & Gutzler, 1981; Branstator, 2002; Evtushevsky et al., 2014). 

До найбільш важливих режимів атмосферної варіативності відносять Ель-

Ніньо південні коливання (ENSO), квазі-дворічні коливання (QBO) і Північно-

атлантичні коливання (NAO). Ці кліматичні режими впливають на клімат цілих 

континентів завдяки їх впливу на основні фізичні механізми, що керують атмос-

ферною циркуляцією, а саме: контроль основних траєкторій циклонів, посилення 

адвекції тепла, зміна хмарності і, отже, радіаційного балансу, поширення плане-

тарних хвиль (Scaife et al., 2014). Слід підкреслити, що ступінь впливу цих режи-

мів на ту чи іншу частину Земної кулі залежить від сезону, тобто вони проявля-

ються лише протягом певної частини року (Barnston & Livezey, 1987). Інші ре-

жими, зазвичай мають більш регіональний характер і актуальні тільки протягом 
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певної частини року, можуть грати незначну, хоча і важливу роль в модуляції 

місцевого клімату (Trigo & Gimeno, 2009). 

Структура і інтенсивність віддаленого зв’язку змінюється в залежності від 

сезону, висоти і регіону. Кліматичні моделі віддаленого зв’язку присутні в спос-

тережних даних усереднених по часу за період, досить довгий, щоб згладити що-

денні флуктуації кліматичних параметрів, але досить короткий, щоб зберегти се-

зонну і міжрічну складову змінності клімату (Nigam & Baxter, 2015). 

 

1.4.1 Температурний режим поверхні океану екваторіальних шрот. Ель 

Ніньо коливання 

 

На температуру поверхні океану SST (англ. Sea surface temperature) в 

центральній тропічній частині Тихого океану впливає явище південного коли-

вання Ель-Ніньо (ENSO, англ. El Nіño Southern Oscіllatіon). Розрізняють Ель-Ні-

ньо (нагрівання тропічного Тихого океану) і Ля-Нінья (охолодження тропічного 

Тихого океану) фази ENSO. Ель-Ніньо і Ля-Нінья фази виникають на нерегуляр-

них циклах близько 2–7 років і, як правило, мають пік у грудні (Domeisen et al., 

2019b). 

На Рис. 1.10 показано аномалії SST під час фаз Ля-Нінья і Ель-Ніньо. Між 

фазами Ля-Нінья і Ель-Ніньо спостерігається асиметрія: у той час як події Ля-

Нінья відбуваються завжди в центральній частині екваторіального Тихого оке-

ану (нижній графік на Рис. 1.5), сильні події Ель-Ніньо можуть відбуватись в до-

вготному діапазоні від центральної до крайньої східної частини екваторіального 

Тихого океану. Зокрема, при центрально-Тихоокеанській фазі Ель-Ніньо анома-

лії SST досягають піку в центральній екваторіальній частині Тихого океану, ці 

події ще називаються датованими або Модокі Ель-Ніньо подіями (Ashok et al., 

2007) (середня карта на Рис. 1.5), в той час як для східно-Тихоокеанських або 

канонічних подій Ель-Ніньо аномалії SST досягають піку в східній частині еква-

торіального Тихого  океану (верхній графік на Рис. 1.5), хоча ця різниця не зав-

жди однозначна (Domeisen et al., 2019b). В останні десятиліття події Ель-Ніньо 
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частіше відбуваються в центральній частині Тихого океану, ніж в східній частині 

(Ashok et al., 2007). Події Ель-Ніньо в центральній частині Тихого океану 

пов’язані з сильними ефектами в стратосфері Південної півкулі через поширення 

планетарних хвиль (Yang et al., 2015), що супроводжуються зональною асимет-

рією в стратосфері Антарктики (Evtushevsky et al., 2018), зокрема, в температурі 

і озоні (Wirth, 1993; Ialongo et al., 2012). 

 

 

          

          Рисунок 1.5 – Аномалії SST для листопада – січня відносно кліматології 

за 1981–2017 роки усереднені для окремих подій за 1957–2017 роки для (верх-

ній графік) східно-Тихоокеанської фази Ель Ніньо (12 подій), (середній графік) 

центрально-Тихоокеанської фази Ель Ніньо (7 подій), та (нижній графік) фази 

Ла Нінья (18 подій). Рисунок адаптовано з роботи (Domeisen et al., 2019b).  
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Зима, що знаходиться під впливом фази Ель-Ніньо, характеризується тим, 

що: 

– температура в тропічній стратосфері менша за кліматологічно середнє, а в 

полярній – більша (Garcia-Herrera et al., 2006); 

– концентрація озону в тропіках аномально низька, а в субполярних і поля-

рних районах аномально висока, що означає посилення ЦБД (Randel et al., 

2009; Cagnazzo et al., 2009); 

– спостерігається посилений транспорт планетарних хвиль в стратосферу, 

що призводить до послаблення стратосферного полярного вихору (van 

Loon & Labitzke, 1987; Garcia-Herrera et al., 2006; Garfinkel & Hartmann, 

2007). 

Під час фази Ля-Нінья спостерігається обернена картина, але ці аномалії 

слабші і статистично менш значущі як за даними спостережень так і згідно з мо-

делями (Garfinkel & Hartmann, 2007; Manzini et al., 2006). 

 

 

           

           Рисунок 1.6 – Океанічний індекс Ніньо 3.4 в °C, описує аномалії темпе-

ратури в регіоні 5° Пн.ш. – 5° Пд.ш., 120–170° Зх.д.) за 2000–2020 роки згідно 

з даними ERSSTv5 (англ. Extended Reconstructed Sea Surface Temperature, 

Versіon 5) (Huang et al., 2017).  
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ENSO характеризують, зокрема, за допомогою океанічного індексу 3.4 Ні-

ньо (аномалії температури в регіоні 5° Пн.ш. – 5° Пд.ш., 120–170° Зх.д). Межа ± 

0.5 °C характеризує Ель-Ніньо/Ля-Нінья фази ENSO. Океанічний 3.4 Ніньо ін-

декс показано на Рис. 1.6. 

Тропічний конвективний нагрів, пов’язаний з ENSO, може генерувати 

«хвильовий пакет» планетарного масштабу (хвилі з k = 1–3), що здатен посилити 

активність хвиль Росбі (McIntosh & Hendon, 2017), змістити субполярний джет і 

модулювати місцеві погодні умови (Domeisen et al., 2019a; Garfinkel et al., 2012). 

Під час фази Ель-Ніньо хвильовий пакет може виникати частіше і проникати в 

стратосферу, дисипуючи там і викликаючи ослаблення полярного вихору в кінці 

зими і більш раннє його руйнування (Garcia-Herrera et al., 2006; Smith & Kushner, 

2012). Не зважаючи на це, в (Butler & Polvani, 2011), що ґрунтується на аналізі 

даних реаналізу NCEP-NCAR за півстоліття було показано, що великі раптові 

стратосферні потепління виникають з однаковою ймовірністю під час зим з фа-

зою Ель-Ніньо і Ля-Нінья, яка вдвічі перевищує ймовірність появи даної події під 

час ENSO-нейтральної зими. Тим не менш, раптові стратосферні потепління мо-

жуть виникнути раніше (листопад/грудень) під час фази Ель-Ніньо відносно фази 

Ля-Нінья. 

ENSO змінює спектр і область генерації хвиль, що утворюються внаслідок 

конвекції, а хвилі в свою чергу безпосередньо змінюють стратосферну темпера-

туру (Domeisen et al., 2019b). Фаза Ель-Ніньо призводить до посилення конвекції 

і потепління в тропічній центральній частині Тихого океану з центром дії близько 

140° Зх.д. Потепління тропосфери в цьому випадку пов’язано з охолодженням 

нижньої стратосфери (Domeisen et al., 2019b). Таким чином, аномалії стратосфе-

рної температури мають протилежний знак щодо тропосферних аномалій. Охо-

лодження нижньої стратосфери в районі 140° Зх.д. пов’язано з висхідним верти-

кальним рухом, зосередженим в цьому секторі (Domeisen et al., 2019b), який про-

стягається вгору в області де закінчується діабатичний нагрів внаслідок вологої 
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конвекції. Розширення аномалій вертикального поширення вище рівня піку діа-

батичного нагріву пов’язано з поширенням вгору хвиль Росбі, викликаних Ель-

Ніньо (Taguchi, 2010b). Це призводить до того, що ENSO модулює зонально-се-

редню стратосферну циркуляцію і температуру через вплив на ЦБД (Domeisen et 

al., 2019b). В роботах (Garfinkel et al., 2018; Hardiman et al., 2017; Taguchi, 2010b; 

Domeisen et al., 2019b) було показано, що фаза Ель-Ніньо призводить до поси-

лення ЦБД. Відповідний посилений висхідний рух в тропіках під час фази Ель-

Ніньо пов’язаний з охолодженням тропічної стратосфери і аномальним низхід-

ним рухом в полярній стратосфера та більш теплим полюсом (Domeisen et al., 

2019b). 

 

1.4.2 Зональні стратосферні вітри екваторіальних широт. Квазі-дворічні коли-

вання 

 

Квазі-дворічні коливання (QBO, англ. quasі-bіennіal oscіllatіon) – це коли-

вання стратосферних вітрів із сходу на захід в тропічних регіонах з періодом від 

20 до 35 місяців (Reed et al., 1961). Аномалії вітру опускаються з часом із серед-

ньої в нижню стратосферу. На основі знаку середньозонального вітру тропічної 

нижньої стратосфери виділяють східну (QBO-E, східний вітер) та західну фази 

(QBO-W, західний вітер) QBO (Holton & Tan, 1980). На Рис. 1.7 показано серед-

ньозональний зональний вітер на екваторі за 2000–2020 роки в межах 200–5 гПа 

(12–36 км), саме на цих висотах в тропіках спостерігається явище QBO. Оранже-

вим кольором позначено фазу QBO-E, а синім – QBO-W. 

QBO генерується екваторіальними хвилями, що поширюються вгору з тро-

посфери, такими як хвилі Кельвіна, Росбі, інерційно-гравітаційні та внутрішні 

гравітаційні хвилі (Holton & Lindzen, 1972; Baldwin et al., 2001). Через різні знаки 

аномалій середньозонального вітру, кожна фаза відрізняється аномаліями мери-

діональної циркуляції – спостерігається висхідний рух поблизу тропічної тропо-

паузи та низхідний поблизу субтропічної тропопаузи під час QBO-E, тоді як про-

тилежне є вірним для QBO-W (Plumb & Bell, 1982). 



43 

QBO-E також підсилює вплив Ель-Ніньо на арктичну стратосферу через 

зміни в поширенні і розсіянні планетарних хвиль. Конвективні процеси над 

центральною і східною частинами Тихого океану посилюються, коли Ла-Нінья і 

QBO-E (Ель-Ніньо і QBO-W) відбуваються одночасно (Lee et al., 2018b). Анома-

лії вітру, пов’язані з QBO, розповсюджуються вниз, швидше під час Ель-Ніньо, 

ніж під час Ла-Нінья (Taguchi, 2010a). Як зазначалося Taguchi (2010a), цей ефект 

не пов’язаний з впливом ENSO на ЦБД, оскільки зміцнення ЦБД під час Ель-

Ніньо, призведе до повільнішого поширення вниз. Цілком імовірно, що ENSO 

модулює тропосферні планетарні хвилі, що потім поширюється вгору і вплива-

ють на QBO (Watson & Gray, 2013). Також було показано, що під час фази QBO-

E раптові стратосферні потепління (РСП) починаються раніше і характеризу-

ються більшою амплітудою планетарних хвиль, ніж під час фази QBO-W (Anstey 

et al., 2010). Частота виникнення раптових стратосферних потеплінь під час кож-

ної фази QBO була розрахована (Baldwin et al., 2021) на основі даних реаналізу 

NCEP-NCAR. Вона дорівнює 0.9 в рік під час фази QBO-E і майже вдвічі менша 

під час QBO-W – 0.5 в рік, а для нейтральної фази вона значно менша і рівна 0.17 

в рік. 

 

 

        Рисунок 1.7 – Середньозональний вітер на екваторі за 2000–2020 роки в 

межах 200–5 гПа (12–36 км). Тропопауза приблизно знаходиться на рівні 100  

гПа. Середньомісячні дані з MERRA-2. 
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Спостережуваний зв’язок між полярним вихором Південної півкулі і QBO 

відомим як зв’язок Холтона-Тана (Holton & Tan, 1980). Полярний стратосферний 

вихор згідно з спостереженнями та даними реаналізу в середньому слабший під 

час QBO-E і його потужність (швидкість західних вітрів) приблизно на 10 м/с 

менша (Holton & Tan, 1980; Dunkerton & Baldwin, 1991). На рівні 10 гПа в січні, 

кореляція між QBO та потужністю вихору ∼ 0.5, що свідчить про те, що фаза 

QBO лінійно пов’язана з ∼ 25% міжрічної варіативності стратосферного поляр-

ного вихору (Dunkerton & Baldwin, 1991). Аналіз ансамблів модельних даних в 

(Anstey et al., 2021) говорить про те, що в моделях також присутній зв’язок між 

потужністю полярного вихору (швидкість західних вітрів) та амплітудою QBO у 

стратосфера (на рівні 50 гПа кореляція найвища). Хоча автори (Anstey et al., 2021) 

також вказують на те, що існують значні варіації в представленні QBO в різних 

моделях, і що моделі описують зв’язок Холтона-Тана гірше ніж спостереження у 

зв’язку з похибками і це виливається в не повністю реалістичне представлення 

полярного вихору в моделях. 

 

1.4.3 Полярні осциляції 

 

Арктична осциляція (AO, англ. Arctіc Oscіllatіon) чи Північна кільцева 

мода (NAM, англ Northern Hemіsphere Annular Mode) її аналог в Південній пів-

кулі, Антарктична осциляція (ААО, англ. Antarctіc Oscіllatіon) чи Південна кіль-

цева мода (SAM, англ. Southern Hemіsphere Annular Mode) – це структури атмо-

сферної циркуляції, що проявляється в тому, що атмосферний тиск полярних 

районів змінюється в протифазі з тиском середніх широт (близько 45°) в широ-

кому часовому діапазоні (Mohanakumar, 2008). Ця циркуляція охоплює всю тро-

посферу, а в кінці зими – на початку весни поширюється й на стратосферу, де 

модулює полярний вихор. АО має позитивну фазу, коли тиск в полярних регіо-

нах відносно низький, а в середніх – високий (більш сильний градієнт тиску між 

полярними і середніми широтами) і негативну в зворотній ситуації (Wallace, 

2006) (див. Рис. 1.8). 
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АО/ААО визначаються як головна (перша) емпірична ортогональна функ-

ція (EOF, англ. empіrіcal orthogonal functіon) поля тиску на рівні моря (SLP, англ. 

sea level pressure) у відповідних півкулях (1000 гПа у Північній півкулі, чи 700 

гПа у Південній півкулі) (Thompson & Wallace, 1998). AO характеризується не-

періодичними коливаннями SLP та сили середнього зонального вітру між широ-

тами 35° і 55° (Thompson & Wallace, 1998, 2000; Thompson et al., 2000). Індекси 

AO (AAO), що характеризують еволюцію даного явища отримують шляхом 

проєктування аномалій геопотенціальної висоти на рівні 1000 гПа (700 гПа) на 

головну моду EOF (див. Рис. 1.9). Кореляції між індексами AO та AAO немає, як 

і явно вираженої періодичності в даних. 

 

 

        Рисунок 1.8 – Прояв (а) позитивної (зима 1988/1989) і (б) негативної (зима 

2009/2010) фази Арктичної осциляції АО на прикладі аномалій тиску поверхні 

(різниця відносно кліматологічного середнього). Дані з реаналізу NCEP. Рису-

нок адаптовано з (NOAA ESRL, Physical Sciences Division, 2020).  

 

В роботах (Baldwin & Dunkerton, 2001, 1999) було показано, що стратосфе-

рні аномалії AO здатні поширюватися вниз у тропосферу, впливаючи при цьому 

на силу середньо зональних західних вітрів, а також на розташування і потуж-

ність субполярного джету. Західний субполярний джет знаходиться на висотах 
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близьких до висоти тропопаузи і взимку здатен визначати стан високоширотної 

стратосфери і тропосфери. Він зазвичай розглядається як край полярного вихору 

(Waugh et al., 2017). Отже, сильніший тропосферний джет і потужніші зональні 

вітри посилюватимуть полярний вихор (Nakamura et al., 2016).  

                                             

(а)                                                             (б) 

        Рисунок 1.9 – Середньомісячні індекси (а) Арктичної та (б) Антарктичної 

осциляцій. Дані взято з NOAA’s Clіmate Predіctіon Center (NOAA’s Climate 

Prediction Center, 2021). 

 

Найбільш чітко АО проявляється взимку і ранньою весною, а сезонність в 

ААО не так яскраво виражена. Режими АО більш яскраво виражені в Північноа-

тлантичному секторі, а в Тихоокеанському секторі навпаки досить слабкі 

(Wallace, 2006). AO індекс отримується шляхом проекції головної EOF на анома-

лії щоденного поля геопотенціальної висоти 1000 гПа на широтах 20 – 90° Пн.ш. 

АО індекс позитивно корелює з реакцією нижньої стратосфери і тропосфери під 

час події раптового стратосферного потепління (Rao et al., 2020). 

Північноатлантична осциляція (NAO, англ. North Atlantіc Oscіlatіon) тісно 

пов’язана з АО, часові ряди яких корелюють з r = 0.92 (Ambaum et al., 2001), і 

може бути описана за допомогою лінійних комбінацій EOF (Ambaum et al., 2001; 

Wallace, 2000). NAO має кілька визначень, але завжди асоціюється з орієнтова-

ною північ-південь дипольною структурою поля тиску над Атлантикою, що дуже 
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схоже на модель AO, але без центру дії над Тихим океаном (Wallace & Gutzler, 

1981). Моделювання в роботі (Vallis et al., 2004) вказують на те, що NAM і AO 

ймовірно є різним проявом одного й того ж явища. Вони розрізняються масшта-

бами, а не механізмом. Оскільки AO і NAO подібні далі розглядатиметься лише 

АО (ААО). 

Спостереження показали, що після літа з низьким рівнем арктичного мор-

ського льоду, поширення планетарних хвиль вгору посилюється в кінці осені – 

початку зими, що призводить до ослаблення стратосферного полярного вихору 

(King et al., 2015). Дослідження, засноване на моделі, що охоплює як тропосферу 

так і стратосферу, проведене в роботі (Sun et al., 2015) виявили, що скорочення 

кількості морського льоду в Арктиці призведе до значної модуляції поведінки 

AО і подальшого впливу на приземний клімат через взаємодію середніх потоків 

з стратосферними хвилями. Реакція атмосферної циркуляції на аномалії морсь-

кого льоду різна в різних моделях і експериментах, повідомлялося як про пози-

тивну, так і про негативну AО-подібну реакцію на зміни арктичного морського 

льоду (Sun et al., 2015). 

 

1.5 Раптові стратосферні потепління 

 

Через особливості атмосферної циркуляції високих широт тропосферно-

стратосферно-мезосферна взаємодія в полярних і субполярних широтах обмежу-

ється зимовим сезоном, який зазвичай триває з листопада по квітень в Південній 

півкулі і з травня по жовтень – в Північній. В цей час західні зональні вітри в 

стратосфері сприяють вертикальному поширенню планетарних хвиль вгору (Ва-

ргин, и др., 2015). Одним з найбільш яскравих прикладів тропосферно-стратос-

ферної взаємодії в зимовий час є раптові стратосферні потепління (РСП), які 

впливають на всі процеси в середній атмосфері і є цінним джерелом інформації 

про атмосферну взаємодію. Ці явища в основному притаманні Північній півкулі, 

оскільки через неоднорідний рельєф поверхні Землі планетарні хвилі тут більш 

активні. В Північній півкулі середня частота виникнення РСП рівна 0.62 подій 
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на рік (Krüger, et al., 2005; Charlton & Polvani, 2007). В Південній півкулі було 

зафіксовано лише 2 такі події за весь спостережний період (супутникова ера, з 

1979 року) – у 2002 та 2019 роках (Milinevsky et al., 2020). Кліматологія РСП була 

описана в роботах (Butler et al., 2017; Butler & Gerber, 2018; Maury et al., 2016; 

Charlton & Polvani, 2007), а детальна інформація про особливості недавніх вели-

ких РСП показана в роботах (Butler et al., 2020; Ma et al., 2020; Vargin et al., 2020). 

РСП були незалежно виявлені Scherhag (1952) і Scrase (1953) в 1950 роках, 

але пояснені майже 20 років по тому. Теоретичне пояснення, було запропоноване 

(Dickinson, 1968b, a, 1969), а потім підтверджене моделюванням в роботі 

(Matsuno, 1971), де стверджувалось, що РСП викликані аномально сильним ви-

східним потоком планетарних хвиль, які проникають в зимову середню стратос-

феру з тропосфери. Якщо амплітуда проникаючих хвиль досить велика, то захі-

дний перенос може бути повністю блокований та інвертований в східному на-

прямку, що призведе до адіабатичного нагрівання стратосфери (до 10°C в день). 

Ці аномалії поширюються й до вищих шарів – мезосфери і нижньої термосфери, 

де середня залишкова циркуляція змінюється з низхідної на висхідну, що приз-

водить до адіабатичного охолодження, викликаного гравітаційними хвилями 

(Pedatella et al., 2018). 

ВМО (WMO, 1978) в 1970 роках запропонувала визначати настання події 

РСП ґрунтуючись на зміні напряму і модуля зонального вітру на рівні тиску 10 

гПа на широті 60° і підвищенні стратосферної температури (Butler & Gerber, 

2018; Butler et al., 2017; Maury et al., 2016). На додачу до зміни напрямку зональ-

них вітрів, позитивний градієнт середньозональної температури на рівні 10 гПа 

між широтами 60° і 90° позначає цю подію як велике раптове стратосферне по-

тепління (англ. major sudden stratospheic warming) (Krüger et al., 2005; Butler & 

Gerber, 2018; Butler et al., 2017; Maury et al., 2016). При малих (англ. minor) РСП 

також підвищується температура, але помітно менше, ніж при великих РСП, а 

зональний вітер слабшає, але не змінює напрямок (Manney et al., 2015).  
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На Рис. 1.10 Показано як змінюється зональний вітер і температура в Піні-

чній півкулі на широті 60° Пн.ш і рівні тиску 10 гПа під час РСП. На рисунку 

помітно різкі зміни атмосферних параметрів з настанням події РСП. 

 

         Рисунок 1.10 – Зональний східний вітер (чорна крива, шкала зліва) і тем-

пература (фіолетова крива, шкала справа) на широті 60° Пн.ш і рівні тиску 10 

гПа протягом червня 2017 – травня 2018. Горизонтальна суцільна лінія вказує 

на нульовий вітер, а вертикальна штрихована – на початок РСП в 2018 році. 

Рисунок адаптовано з (Butler, 2018). 

 

Більш загальний аналіз (заснований на даних реаналізу з 1958 по 2002 рік) 

основних характеристик РСП був проведений (Charlton & Polvani, 2007). Автори 

розробили алгоритм (заснований на визначенні РСП ВМО), який ідентифікує 

РСП і класифікує їх на події, які призводять і не призводять до розщеплення стра-

тосферного полярного вихору. У даній роботі підкреслюється динамічна відмін-

ність двох типів РСП і те, що вони призводять до різної вертикальної і горизон-

тальної структури стратосфери і тропосфери. Зокрема, подія розщеплення ви-

хору вимагає набагато сильнішого зонального потоку в тропосфері, ніж подія 

зміщення вихору. 

Добре відомо, що РСП можуть помітно впливати на тропосферу протягом 

2 місяців після настання події (Baldwin & Dunkerton, 1999; Nakagawa & Yamazaki, 

2006), але в той же час існує значний розкид між окремими подіями (Baldwin, 
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2001; White et al., 2019). Розглядаючи вплив РСП на тропосферу, в роботі 

(Nakagawa & Yamazaki, 2006) було розділено події РСП на ті, що поширюються 

вниз і не поширюються вниз.  

Моделювання, проведене в (White et al., 2019), також показує, що події, які 

поширюються вниз, сильніше впливають на тропосферу і стратосферу, довше 

зберігають свій вплив в нижній стратосфері і мають ознаки тропосферного дже-

рела виникнення. Інші моделі (Gerber et al., 2009; Hitchcock & Simpson, 2014) 

припускають, що відмінності між подіями, що поширюються і не поширюються 

вниз пов’язані в першу чергу з відмінностями в мінливості тропосфери до і під 

час настання події. У цих роботах йдеться про те, що тропосферна відповідь на 

РСП складається з вимушеного (з боку РСП) і незалежного стохастичного ком-

понента, який може маскувати низхідний стратосферний сигнал. 

Посилення взаємодії стратосфери і тропосфери під час РСП часто призво-

дить до проникнення холодного повітря в середні широти Північної півкулі 

(Thompson et al., 2002; Tomassini et al., 2012; Karpechko et al., 2018; Pedatella et al., 

2018). В Kidston et al. (2015) показали, що за межами тропіків РСП може зміщу-

вати траєкторії позатропічних циклонічних штормів в напрямку до екватора, що 

збільшує ймовірність проходження штормів над Великобританією і Південною 

Європою, а також рекордно низьких температур і снігопадів в східній частині 

Північної Америки.  

Відзначимо, що до цього часу залишається недостатньо зрозумілим які ме-

ханізми відповідають за вплив стратосфери на тропосферну погоду. Додатковий 

аналіз може сприяти покращенню прогнозів погоди та розуміння динаміки атмо-

сфери. 

Мезосфера також значно міняється під час РСП, що можна простежити за 

амплітудою планетарних хвиль, зміною зонального вітру, значним пониженням 

температури (Vargin et al., 2020; Stray et al., 2015; Shepherd et al., 2014a; Zülicke et 

al., 2018; Zülicke & Becker, 2013), підняттям стратопаузи (Zülicke et al., 2018; 

Manney et al., 2009; Limpasuvan et al., 2016) і опущення мезосферних компонентів 

в стратосферу (Manney et al., 2009; Wang et al., 2019). Гази з довгим часом життя 
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переносяться з повітряними потоками завдяки меридіональній циркуляції. Таким 

чином, відслідковуючи зміни в їх концентрації можна відтворити глобальний ме-

ридіональний або вертикальний перенос. Одним з таких компонентів є моноо-

ксид вуглецю (CO), що має великий час життя і може бути використаний в якості 

унікального індикатора стратосферно-мезосферної взаємодії під час РСП 

(Shepherd et al., 2014a).  

Одними із ключових параметрів, що впливають на появу та інтенсивність 

РСП є сила і характеристики полярного вихору взимку. Потужність полярного 

вихору і активність планетарних хвиль під час РСП може мати ключовий вплив 

на характеристики даної події. Великомасштабні кліматичні режими (моди), такі 

як Арктична осциляція АО чи Північноатлантична осциляція NAO,  Ель-Ніньо 

південне коливання ENSO, квазі-дворічні коливання QBO і ін. сильно модулю-

ють стан полярного вихору і можуть або спонукати виникнення стратосферного 

потепління, або гальмувати його (детальніше див. у Розділі 5). 

 

1.6 Озон в атмосфері 

 

Озон (O3) – важливий компонент земної атмосфери, що ефективно погли-

нає небезпечне сонячне ультрафіолетове випромінювання в спектральних ділян-

ках, де не відбувається поглинання іншими атмосферними газами. Більша час-

тина озону (∼ 90 %) знаходиться в області стратосфери на висотах 25–30 км в 

тропічних районах і 15–20 км в полярних (Fabian & Dameris, 2014) (див. Рис. 

1.15), де формується озоновий шар. Поглинання УФ променів озоном спричиняє 

нагрівання стратосфери. Тому O3 відіграє важливу роль у формуванні теплового 

балансу атмосфери і має помітний вплив на клімат (Shepherd, 2008; Fabian & 

Dameris, 2014; Schanz et al., 2014). 

Вертикальний розподіл вмісту озону описують в одиницях масового 

(MMRO3, г/г чи ppm (1 ppm = 10−6 г/г)) чи об’ємного (VMRO3, моль/моль чи ppmv 



52 

(1 ppmv = 10−6 моль/моль)) коефіціенту відносного вмісту, в одиницях концент-

рації (nO3, 1/см3) або парціального тиску (pO3, мПа) та в одиницях Добсона (ОД) 

(частковий вміст озону в окремих шарах).  

 

         (а) (б) 

         (в)                                 (г) 

 

Рисунок 1.11 – Широтно-висотний розподіл середньозонального (а), (в) 

парціального тиску (мПа) і (б), (г) масового коефіцієнту відносного вмісту 

(ppm) озону, усередненого за північну зиму і літо за 2000–2020 роки. Пунктир-

ною лінією показано положення тропопаузи. Парціальний тиск отримано з ма-

сового коефіцієнту відносного вмісту за рівнянням (1.7). Середньомісячні дані 

з реаналізу MERRA-2. 

 

Вертикальні профілі MMRO3 і VMRO3 дуже схожі між собою і відображають 

відносний вміст молекул озону на мільйон молекул повітря в одиниці маси чи 

об’єму. Числова концентрація відображає число молекул озону на кубічний сан-
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тиметр. Парціальний тиск визначає ту частину атмосферного тиску за яку відпо-

відає озон на даній висоті. Профілі парціального тиску і концентрації дуже схожі. 

У випадку профілів відносного вмісту озоновий максимум в атмосфері знахо-

диться значно вище за висотою, ніж у випадку концентрації чи парціального ти-

ску (порівняйте Рис. 1.11а, в і б, г). 

Ці величини зв’язані між собою наступним чином: 

𝑀𝑀𝑅𝑂3  =  0.602 ·  𝑉𝑀𝑅𝑂3 (1.6) 

𝑝𝑂3  =  105 𝑝 ·  𝑉𝑀𝑅𝑂3 (1.7) 

𝑛𝑂3  =
𝑝𝑂3

𝑘𝑇
 

 

 

(1.8) 

де p  –  атмосферний тиск в гПа, T – температура в градусах Кельвіна,  k = 

1.38×10–23 Дж/(кгꞏK) – стала Больцмана.  

Оскільки густина повітря з висотою експоненційно зменшується, а віднос-

ний вміст озону в повітрі росте з висотою аж до 20–25 км то коефіцієнт віднос-

ного вмісту буде більшим в верхній стратосфері оскільки повітря там меш 

щільне, а числова концентрація чи парціальний тиск відображає абсолютний 

вміст озону на певній висоті, тому вони будуть більшими на висотах де найбі-

льше всього молекул озону. 

На додачу до вимірювання вмісту озону на певній висоті широко викорис-

товуваним є спосіб вимірювання часткового вмісту озону в певному діапазоні 

висот чи в усьому стовпі атмосфери. Сумарний вміст озону в усьому стовпі  ат-

мосфери називають загальним вмістом озону (ЗВО) і вимірюють в одиницях Доб-

сона (ОД). ЗВО прямо пов’язаний з кількістю ультрафіолетового (УФ) випромі-

нювання, що досягає поверхні: чим менше ЗВО – тим більше УФ випроміню-

вання проникає крізь атмосферу до поверхні Землі. 

Вміст озону в ОД між нижнім рівнем l0 та верхнім рівнем ln у дискретній 

вертикальній сітці отримується з рівняння згідно з (March, 1999): 
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𝐵𝑂 =  
𝑅𝑇0

𝑔0𝑝0
∑ (

𝑉𝑀𝑅𝑂3(𝑖) + 𝑉𝑀𝑅𝑂3(𝑖 + 1)

2
)

𝑖=𝑙𝑛

𝑖=𝑙0

∙ (𝑝(𝑖) − 𝑝(𝑖 + 1)) (1.9) 

де R = 287.3 Дж/(кгꞏK) – універсальна газова стала, T0 = 273.15 K, p0 = 101325 Па, 

g0 = 9.80665 м/с2, VMRO3(і) – об’ємний коефіцієнт відносного вмісту озону у су-

міші на рівні і (моль/моль) і p(і) – тиск на рівні і (гПа). Сума по всім шарам від 

поверхні до мезосфери відповідає загальному вмісту озону, а неповна сума для 

окремих шарів – частковому вмісту. 

У верхній стратосфері, рівноважний розподіл озону виникає через баланс 

між його формуванням після фотолізу молекулярного оксигену і руйнуванням в 

ряді каталітичних циклів, які включають гідроген, оксиди азоту, хлор і бром 

(Bozem et al., 2017). Для того, щоб підтримувати високий темп утворення озону 

в ряді рівноважних фотохімічних реакцій (Chapman, 1929; Matsumi & Kawasaki, 

2003), потрібен сильний потік УФ випромінювання з λ ≲ 320 нм, який досяга-

ється лише в екваторіальних широтах. Таким чином, більша частина озону утво-

рюється в тропіках, а потім мігрує до полюсів внаслідок ЦБД (Brewer, 1949; 

Dobson, 1956). Ця циркуляція є наслідком того, що планетарні хвилі у позатропі-

чних районах збурюють середньозональний повітряний потік спричинюючи не-

великий меридіональний зсув (Newman et al., 2001) і є потужнішою в зимовій 

півкулі. 

Наявність сезонних коливань ЗВО значною мірою визначаються рівнем на-

копичення стратосферного озону, внаслідок зимового посилення ЦБД (Brewer, 

1949; Dobson, 1956) та темпом наступної фотохімічної релаксації, яка триває до 

осені. ЦБД мало впливає на розподіл озону в тропічних широтах, оскільки час 

релаксації озону тут швидкий і озоновий шар встигає оновлюватись. В противагу 

до цього полярні і середні широти зазнають сильного впливу ЦБД оскільки про-

цес релаксації озону значно тут повільніший (Pyle et al., 2005). Сезонність ЦБД 

(максимум взимку і навесні) відображає максимуми озону в субполярних і сере-

дніх широтах в зимові і весняні місяці і мінімум в літні, коли циркуляція слабшає 

і озон фотохімічно розпадається, що досліджено в роботах (Christiansen et al., 
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2017; Schanz et al., 2014). Крім того, планетарні хвилі в Північній півкулі потуж-

ніші (і більш змінні), ніж у Південній півкулі, через асиметричний розподіл по-

верхневих характеристик (топографія та температурні контрасти суша-океан), 

які в поєднанні з поверхневими вітрами посилюють хвилі. Внаслідок цього ЦБД 

сильніша в Північній півкулі і результуючий вміст озону, накопиченого з тропі-

чних районів під час зимово – весняного переносу, тут більший приблизно на 100 

ОД ніж в Південній півкулі. На Рис. 1.12 показано річний хід озону Південної і 

Північної півкулі в 2019 році (протягом січня, квітня, липня і жовтня) з максиму-

мом навесні і мінімумом восени для кожної півкулі). 

 

(а) (б) (в) (г) 

(ґ) (д) (ж) (з) 

 

        Рисунок 1.12 – Середньомісячний розподіл загального вмісту озону Пів-

денної (а–г) і Північної півкулі (ґ–з) за (а),(ґ) січень, (б),(д) квітень, (в),(ж) ли-

пень і (г), (з) жовтень 2019 року. Середньомісячні дані  реаналізу MERRA-2. 

 

ЦБД модулюється різними факторами серед яких цикл сонячної активності 

та фаза QBO (під час QBO-E ЦБД росте, а під час QBO-W – спадає) (Cordero & 

Nathan, 2005), вмістом парникових газів в тропосфері (особливо CO2) (Butchart et 
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al., 2010)), а також активністю планетарних хвиль і особливо їх дисипацією на 

високих широтах (Ueyama & Wallace, 2010).  

Інтенсивність ЦБД визначає в свою чергу ЗВО в середніх широтах, який 

додатково модулюється рівнем озоноройнуючих речовин в атмосфері. Моделю-

вання показують, що зростання рівня парникових газів (в основному CO2) в ат-

мосфері пришвидшує ЦБД і, як наслідок, відновлення озонового шару (Garcia & 

Randel, 2008; Butchart et al., 2010). Розглядаючи вертикальні і широтні варіації 

прогнозованих змін озону в 21-му столітті за допомогою хіміко-кліматичних мо-

делей, Shepherd et al. (2014b) і Li et al. (2018) підтвердили, що у зв’язку зі зміною 

клімату прискорення ЦБД відіграватиме важливу роль у відновленні озонового 

шару. Крім того, в роботі (Austin et al., 2010) було встановлено, що асиметрія між 

півкулями в розподілі озону і активності планетарних хвиль призведе до того, що 

при прискоренні ЦБД озон повернеться до рівня 1980 року на 10 років раніше в 

Північній півкулі. З роботи також випливає, що пришвидшення ЦБД не впливає 

на відновлення озонового шару в Антарктиці, принаймні, на середньорічний роз-

поділ. 

 

1.6.1 Озоноруйнуючі речовини і Монреальський протокол 

 

Внаслідок зростання виробництва з використанням хімічних речовин, та-

ких як хлорфторвуглеці (CFCs, англ. ChloroFluoroCarbons), що використовува-

лись в холодильниках, кондиціонерах та для промислового очищення, вміст 

CFCs в атмосфері значно зріс, що призвело до каскаду хімічних реакцій руйну-

вання озону в атмосфері (див. опис реакцій в (Poole & McCormick, 1988)). Речо-

вини, що здатні руйнувати молекулу озону в атмосфері називають озоноруйну-

ючими речовинами (ODSs, англ. Ozone Deplіtіng Substances). 

Найпомітніші втрати озону було виявлено навесні над Антарктидою, їх на-

зивають озоновою дірою оскільки виснаження озону досить велике і локалізо-

ване (в полярному вихорі).  
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Зменшення вмісту озону в озоновому шарі також спостерігалося в інших 

регіонах земної кулі, таких як Арктика та середні широти Північної і Південної 

півкулі, але в меншій мірі (Hegglin, 2015). У відповідь на перспективу висна-

ження озону та негативних наслідків цього, уряди країн світу прийняли Монреа-

льський протокол про речовини, що виснажують озоновий шар (Washington, DC, 

1987). Договір був розроблений відповідно до Віденської конвенції 1985 року 

про захист озонового шару, відкритий для підпису 16 вересня 1987 року і набрав 

чинності 1 січня 1989 року. В результаті широкого дотримання протоколу та його 

поправок і коригувань та розвитку галузі "озоно-дружніх" замінників ODS, зага-

льне глобальне накопичення ODSs сповільнилося і почало зменшуватися. Ви-

киди досягли піку в кінці 1980 років після декількох десятиліть стійкого зрос-

тання (див. Рис. 1.13).  

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Середні за рік викиди галогеновмісних газів (ODSs + при-

родні джерела). Дані з роботи (Hegglin, 2015). 
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У період з кінця 1980 років по теперішній час викиди значно скоротилися 

в результаті дії Монреальського протоколу і його подальших поправок і коригу-

вань, що відобразилось на значному спаді рівня ODSs і подальшій стабілізації 

озонового шару (Hegglin, 2015). 

 

 

 

 

 

1.6.2 Озонова діра  

 

Відомим явищем полярного розподілу озону Південної півкулі є озонова 

діра, що розвивається навесні і є областю де загальний вміст озону нижче 220 

ОД. Контур 220 ОД було обрано в якості граничного значення ЗВО на межі озо-

нової діри оскільки ця границя нижче, ніж спостережний ЗВО в цьому регіоні 

до першої її появи в 1980 роках.  

"Глибина" (мінімальне значення ЗВО в межах 30° від полюсу) та площа 

антарктичної озонової діри (площа всередині контуру 220 ОД) в основному ре-

гулюються кількістю хлору і брому в стратосфері, температурою стратосфери і 

кількістю сонячного світла, що досягає полярної області (Dameris, 2009).  

Швидке виснаження озону у полярній стратосфері відбувається коли соня-

чне світло повертається в Антарктику і проникає всередину полярного вихору. 

Ультрафіолетове світло каталізує реакції в стратосферних хмарах (детальніше 

див. (Poole & McCormick, 1988)), які призводять до розпаду озону і як результат 

виникає озонова діра. Отже, озонова діра починає рости в кінці зими, коли соня-

чне світло повертається в Антарктику, досягає найбільшої площі і глибини в се-

редині вересня – початку жовтня (зазвичай простягається над усім континентом 

Антарктида або навіть за її межі). Коли температура піднімається внаслідок се-

зонного потепління, полярний вихор послаблюється, і повітря з більш низьких 

широт проникає в полярні області, що призводить до того, що озоноруйнуючі 
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речовини дисипують і озоновий шар стабілізується до наступної весни (Varotsos 

& Tzanis, 2012). 

Добре відомо, що основній причині збіднення озонового шару і утворення 

озонової діри приписують антропогенну діяльність, але, варто зазначити, що ва-

ріативність стратосферного озону також залежить і від природних факторів – со-

нячного циклу, вулканічної активності, температурних і динамічних варіацій ат-

мосфери, концентрації сонячних і галактичних космічних променів (Jackman et 

al., 1996).  

На Рис. 1.14 показано середній за жовтень розподіл ЗВО Південної півкулі 

протягом а) 1980 (до озонової діри), б) 1998 (рік максимуму впливу озоноруйну-

ючих речовин на атмосферу, після цього року їх концентрація в атмосфері пере-

стала рости (див. Рис. 1.18в-е) за останні 6 років. 

 

 

                (а)                   (б)                      (в)                          (г) 

               (д)                             (ж)                      (з)                          (е) 
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        Рисунок 1.14 – Середній за жовтень розподіл загального вмісту озону Пів-

денної півкулі у 1980, 1998, 2015–2020 роках. Середньомісячні дані з MERRA-

2. 

 

На Рис. 1.15 показано статистичні характеристики озонової діри а) площу 

в мільйонах квадратних кілометрів та б) глибину – найменше значення загаль-

ного вмісту озону в межах озонової діри в) втрати озону в мільйонах квадратних 

кілометрів та г) кількість днів за липень-грудень з площею озонової діри біль-

шою за 0. Як видно з даного рисунку, швидке зростання площі та тривалості іс-

нування озонової діри і зменшення рівня озону в ній спостерігалось з початку 

1980-х, а 2000-ні відзначаються поступовим відновленням озонового шару (зме-

ншення/стабілізація площі, тривалості, втрат та збільшення ЗВО в межах озоно-

вої діри), що значно корелює зі спадом ODSs в атмосфері (див. Рис. 1.13).  

 

(а) (б) 

(в) (г) 
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        Рисунок 1.15 – Середні за серпень – листопад 1979–2020 років (а) глибина 

озонової діри (мінімальне значення ЗВО в межах 30°  від полюсу) та (б) розмір 

озонової діри в мільйонах квадратних кілометрів (площа, де загальний вміст 

озону нижче 220 ОД), (в) втрати озону в мільйонах квадратних кілометрів та (г) 

кількість днів за липень – грудень з площею озонової діри більшою за 0. Дані з 

сайту TEMІS (TEMIS, 2019). 

 

Слід відзначити, що у 2002 році відбулась унікальна динамічна ситуація в 

атмосфері (Krüger et al., 2005), що призвела до першого зафіксованого РСП в Пі-

вденній півкулі. Не зважаючи на високий рівень озоноруйнуючих речовин, в 

2002 спостерігалась висока концентрація озону над Антарктидою (Newman et al., 

2006). Вперше за шість десятиліть спостережень полярного вихору Південної пі-

вкулі на метеорологічних станціях (а пізніше супутниковими спостереженнями) 

в 2002 році було зафіксовано зміну напрямку зонального вітру (Roscoe et al., 

2005), що є ключовим фактором події РСП. Ця подія істотно зменшила розмір 

озонової діри, внаслідок послаблення стратосферного полярного вихору та збі-

льшення стратосферних полярних температур, завдяки чому транспорт багатого 

озоном повітря з середніх широт в полярні регіони був більшим ніж зазвичай 

(Stolarski et al., 2005).  

За останніми джерелами (Milinevsky, et al., 2020) 2019 рік навіть перевер-

шив 2002 за високим рівнем озону і малими розмірами озонової діри, що є теж 

наслідком РСП. Незважаючи на те, що в 2019 році не було зареєстровано розво-

роту вітру на 60° Пд.ш. і 10 гПа (умова наявності події великого раптового стра-

тосферного потепління), амплітуди зміни вітру і температури під час ранньої ве-

сни були порівнянні з 2002 роком і полярний вихор в цій більш недавній події 

теж різко ослаб, що також призвело до меншої озонової діри з майже на 30 % 

більшими значеннями загального вмісту озону в порівнянні з попереднім деся-

тиліттям (Safieddine et al., 2020). Safieddine et al. (2020) також вказують на те, що 

можливо, єдиною причиною того, що подія 2019 року не досягла статусу вели-

кого РСП, полягає в тому, що вона почалась значно раніше в сезонному циклі, 
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коли полярний вихор був дуже сильним і холодним, а для великого РСП вихор 

має бути попередньо підготовленим і ослабленим для потепління. Подія також 

була пов’язана з важким сезоном лісових пожеж у південно-східній Австралії 

протягом весни та літа 2019 року (Kennter et al., 2020). Спостереження на станції 

Сьйова вказують на те, що різке збільшення озону і зменшення розмірів озонової 

діри в 1988 році може теж бути пов’язаним з РСП в кінці серпня-початку вересня 

того року (Kanzawa & Kawaguchi, 1990). Недавні дослідження вказують на те, що 

озонова діра 2020 року теж має аномальні параметри – вона одна з найбільших і 

найтриваліших з усіх (Dameris et al., 2021). 

Рис. 1.19б показує ще декілька цікавих аспектів. По-перше, не беручи до 

уваги роки, коли відбулись події РСП, 2012 і 2017 роки показують рекордно ни-

зькі значення площі озонової діри з початку 1990-х років, а 2003, 2006, 2015, 2018 

і 2020 навпаки показують значення порівняні з 1990, коли діра була максимальна. 

По друге, площа озонової діри почала стабілізуватись після 1998, коли, як зазна-

чається в (Newman et al., 2007), рівень брому і хлору в атмосфері почав спадати, 

хоча її глибина перестала падати з середини 1990. 

 

1.6.3 Зональна асиметрія озону 

 

 Багато спостережень, таких як (Grytsai et al., 2007; Ialongo et al., 2012; 

McPeters et al., 2015) і кліматичних моделей (Baldwin et al., 2007; Austin et al., 

2010; Dennison et al., 2017) показали, що озонова діра може мати домінуючий 

вплив на зміни стратосферної температури. Але, тим не менш, велика частина 

моделей такого типу не можуть бути цілком реалістичними, оскільки в них ви-

користовується зонально середній загальний вміст озону. Waugh et al. (2009) по-

казали, що моделювання з зонально-середнім вмістом озону протягом весни – 

початку літа описує теплішу стратосферу (і як результат слабший полярний ви-

хор) в порівнянні з тривимірним розподілом озону. Проте, в періоди зі слабкою 

озоновою дірою або взагалі без неї, відмінності полярних стратосферних темпе-
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ратур незначні (Waugh et al., 2009). Тим не менш, температурні тренди та тропо-

сферна циркуляція Антарктики занижені, коли використовується лише зонально-

середній вміст озону. В роботі (Gillett et al., 2009) також припускалося, що вклю-

чення зональної асиметрії озону в моделі може мати важливе значення для точ-

ного прогнозування майбутніх тенденцій стратосферних температур. В цій ро-

боті також було показано, що при включенні зональної асиметрії озону в модель, 

зонально середня температура збільшується на 4 °С в нижній стратосфері. 

Прояви зональної асиметрії в весняному розподілі озону над Антарктикою 

добре відомі (Evtushevsky et al., 2008; Crook et al., 2008; Ialongo et al., 2012, 

Ivaniha, 2020). В роботах (Calisesi et al., 2001; Grytsai et al., 2007) було показано, 

що Антарктична озонова діра не центрована над полюсом, а зміщена в бік атла-

нтичного сектору в сторону координат, оцінених в наступних роботах як: 40°  

Сх.д. – 40°  Зх.д. (Ialongo et al., 2012), 0°  Сх.д. – 90°  Зх.д. (Grytsai et al., 2007), ∼ 

45° Зх.д. (Dennison et al., 2017). Такі різні значення в різних роботах є наслідком 

того, що аналіз проводився за різні проміжки часу і що параметри центру озоно-

вої діри змінюються з часом. Моделювання в роботі (Raо et al., 2019) показують, 

що вплив зонально асиметричного озону на стратосферний полярний вихор має 

проявлятись у тому, що останній буде мати більш витягнуту форму.  

Аналіз даних TOMS в роботі (Grytsai et al., 2007) показав, що зональна аси-

метрія в розподілі озону була присутня і до утворення озонової діри а також, що 

спостерігається річний і менший місячний (вересень – листопад) зсув на схід зо-

нального мінімуму озону і відносну стійкість зонального максимуму (з 1979 по 

2005 рік). В роботі (Dennison et al., 2017) моделювання показали, що під час фази 

виснаження озонового шару центральна довгота озонової діри рухається на захід, 

а під час фази відновлення – на схід, обернене спостерігається для зонального 

максимуму озону.  

В роботах (Ialongo et al., 2012) було показано, що зональна асиметрія озону 

протягом антарктичної зими-весни формується під впливом планетарних хвиль 

з хвильовими числами від 1 до 3, які могли б пояснити ∼ 95 % змінності вмісту 

озону (Ialongo et al., 2012). Домінує вплив квазістаціонарної хвилі-1, яка зазвичай 
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дає основний внесок в зональну асиметрію, в той час як хвиля-2 (як правило, по-

казує меншу амплітуду) і є головним компонентом біжучої на схід хвилі. В ро-

боті (Ialongo et al., 2012), на основі даних OMІ, було показано, що амплітуда зо-

нальної хвилі більша в жовтні, досягаючи значення ∼140 ОД (∼ 45 % ) для хвилі-

1, і тільки в листопаді 2009 року і 2010 року стаціонарна компонента хвилі-2 була 

порівняна з хвилею-1. Домінування зональної хвилі-1 призводить до того, що зо-

нальний максимум і мінімум стають просторово досить протяжними (Grytsai et 

al., 2017). 

 

 

 

1.6.4 Вплив 11-ти річного циклу сонячної активності на розподіл озону 

 

Концентрація озону в атмосфері Землі залежить від декількох факторів, які 

можна розділити на хімічні і динамічні за своєю природою (Solomon et al., 2005; 

Fabian & Dameris, 2014). Перша категорія пов’язана з хімічними реакціями, що 

створюють або руйнують озон, аспекти яких залежать від потоку сонячного УФ 

випромінювання (Solomon et al., 2016). На концентрацію стратосферного озону 

впливають зміни в концентрації різних компонентів атмосфери, включаючи хло-

рфторвуглеці та пов’язані з ними речовини, що руйнують озон (Solomon et al., 

2016; Tegtmeier et al., 2008), і хімічні радикали, такі як NO і OH (Randall et al., 

2006), а також зміни сонячної радіації в результаті коливань сонячної активності 

(Kuchar et al., 2015). 

Інтенсивнісь потоку сонячного УФ випромінювання, що досягає Землі мі-

няється зі зміною циклу сонячної активності (Lean et al., 1997) близько 1 % в 

діапазоні довжин хвиль 250–300 нм. УФ випромінювання в цьому діапазоні си-

льно впливає на фотохімію озону у верхній стратосфері (Lean & DeLand, 2012). 

Найдовший ряд спостережень за сонячною активністю відноситься до спостере-

жень кількості сонячних плям (Hathaway, 2015), які є найбільш помітними еле-



65 

ментами сонячної фотосфери. До сих пір кількість сонячних плям є одними з ос-

новних показників сонячної активності, так як є простими в розрахунках і мають 

великий ряд спостережень. Сонячне радіовипромінювання на довжині хвилі 10.7 

см (F10.7), яке вимірюється з 1940 років (Covington, 1969; Tapping, 1987), добре 

корелює з числом сонячних плям і варіаціями УФ і використовується в якості 

надійного показника сонячної активності в атмосферних моделях (Maycock et al., 

2018). 

Дослідження залежності загального вмісту озону від сонячної активності 

мають довгу історію (Bisht et al., 2014; González-Navarrete et al., 2018) і посилання 

в них). Підтверджено, що внесок сонячної активності в тропічний ЗВО має від-

носно невелику амплітуду (1–2 % від середнього значення 1964–1994 років) зі 

збільшенням ЗВО під час максимуму циклу сонячної активності (González-

Navarrete et al., 2018). Згідно з даними спостережень розсіяного назад УФ випро-

мінювання SBUV (англ. Solar Backscatter Ultra Vіolet) і SBUV/2 за період 1979–

1993 років, більша частина (близько 85 % ) 1.5–2 % коливань середнього глоба-

льного ЗВО в сонячному циклі відбувається в нижній стратосфері на висотах < 

28 км (Hood, 1997). При цьому був відзначений частковий внесок з верхньої стра-

тосфери і відсутність вкладу середньої стратосфери. 

Зміна швидкості динамічного перенесення озону (швидкості фотохіміч-

ного утворення озону) між сонячним мінімумом і максимумом може сприяти 

зміні озону в нижній (верхній) стратосфері (Hood, 1997). У середніх широтах з 

зими по осінь на розподіл озону впливають, в основному, динамічни чинники 

(ЦБД, планетарні хвилі), а до кінця осені, коли перенесення зменшується, почни-

нають переважати фотохімічні втрати, які потім швидко стираються після поча-

тку наступного зимового накопичення (Tegtmeier et al., 2010; Fioletov & Shepherd, 

2003). Це означає, що поведінку вмісту озону кожного року можна вважати не-

залежною від середньорічного вмісту озону (Fioletov & Shepherd, 2003), що спро-

щує діагностику можливого впливу 11-річного сонячного циклу. Однак в окремі 

сезони розподіл озону може мати різну чутливість до фотохімії, яка пов’язана із 

сонячним випромінюванням. 
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Як описано в (Isaksen et al., 2008), пікові зміни озону, пов’язані зі змінами 

сонячної активності спостерігаються на висотах близько 40 км. Як було відзна-

чено в (Calisesi & Matthes, 2006), середня зміна часткового вмісту озону в серед-

ній атмосфері близька до 2 % між сонячним мінімумом і максимумом. На дода-

ток до відгуку верхньої стратосфери існує тропічний відгук нижньої стратос-

фери, який виникає переважно через викликані сонцем модуляції ЦБД (Hood & 

Soukharev, 2012). Така модуляція виражається в зменшенні активності хвиль 

Росбі, ослабленні ЦБД і збільшенні тропічного нижньо-стратосферного озону і 

температури поблизу сонячного максимуму (Hood & Soukharev, 2012). 11-річна 

реакція озону в тропічній нижній стратосфері на рівні близько 30-50 гПа була 

також виявлена авторами (Bordi et al., 2015) з використанням даних реаналізу 

ERA-Іnterіm. 

В роботі (Gruzdev, 2014) було виявлено три висотних максимуми залежно-

сті озону від сонячного циклу в стратосфері, використовуючи дані SBUV і 

SBUV/2 за період 1978–2003 років, який охоплює два повних 11-річних сонячних 

цикли, що частково підтверджується в роботі (Grytsai, et al., 2020). За допомогою 

спектрального, крос-спектрального та регресійного методів були виявлені висо-

тні максимуми чутливості озону до 11-річного сонячного циклу поблизу страто-

паузи (50–55 км), у середній (35–40 км) і нижній (нижче 25 км) стратосфера. За 

даними (Gruzdev, 2014), амплітуда відгуку у значеннях вмісту озону в полярних 

регіонах взимку і навесні становить близько 10 % поблизу стратопаузи (над Ар-

ктикою) і в нижній стратосфері (над Антарктикою). Недавні дослідження пока-

зують, що величина реакції озону на сонячну активність в тропічній верхній стра-

тосфері зменшилася до ∼ 1 % в порівнянні з більш ранніми оцінками (Maycock 

et al., 2016; Dhomse et al., 2016). 

Існує чітка асиметрія між півкулями в реакції стратосферного озону на со-

нячну активність. Найбільший відгук спостерігається на широті близько 65° 

Пд.ш. і близько 30° Пн.ш. (Hood, 1997). Асиметрія в сторону літньої півкулі як 

для грудня-лютого (Південна півкуля), так і для червня-серпня (Північна пів-

куля) припускає походження, пов’язане з сонячною модуляцією ЦБД (Hood & 
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Soukharev, 2012), оскільки висхідна гілка ЦБД обмежена низькими і субтропіч-

ними широтами та трохи зміщена в сторону літньої півкулі. Величина асиметрії 

між півкулями також змінюється в залежності від сезону, що було відзначено в 

(Soukharev & Hood, 2006; Tourpali et al., 2007). 

Залежність озону від сонячного впливу обумовлюють й інші фактори. 

Встановлено, що полярний озон в середній і верхній стратосфері змінюється з 

року в рік через випадання енергійних частинок, пов’язаних з мінливістю соняч-

ної активності, і такі події особливо часті в районі максимуму сонячного циклу 

(Langematz et al., 2018). Окрім того, було відзначено ефекти 11-річного сонячного 

циклу в довгостроковому відновленні руйнування озонового шару (Dameris et al., 

2006; Arsenovic et al., 2018). Через поглинання озоном УФ- випромінювання, змі-

нюється розподіл температури в стратосфері і, отже, циркуляція і клімат (Haigh, 

2007; Gray et al., 2010). Обговорюються невизначеності щодо викликаної Сонцем 

мінливості спостережуваного озону, пов’язані з типом даних і/або методом ана-

лізу, тривалістю записів даних та досліджуваними періодами часу (Braesicke et 

al., 2019; Ball et al., 2019). 

 

1.7 Висновки до Розділу 1 

 

В даному розділі розглянуто основні характеристики атмосфери, вводяться 

поняття, які розкриваються в наступних розділах. Невирішеними проблемами 

сучасної фізики атмосфери є проблеми стану озонового шару та озонової діри, 

спектри планетарних хвиль, динаміка полярного вихору та раптових стратосфе-

рних потеплінь. Акцент дослідження в дисертації робиться на недостатньо ви-

вчених параметрах і процесах у полярній і середньоширотній атмосфері.  

Дослідження стану полярного вихору є особливо актуальним, оскільки він 

майже повністю контролює динаміку стратосфери високих широт. Стратосфер-

ний полярний вихор утворюється в холодну пору року. В Південній півкулі, де 

стратосферний вихор потужніший і температури в ньому нижчі, це призводить 
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до утворення озонової діри навесні під дією динамічних і фотохімічних механіз-

мів, особливості якої і майбутній її стан є предметом уваги вчених та людства 

взагалі.  Дослідження розподілу озону Південної півкулі проведено в Розділі 3. 

Концентрація озону в атмосфері Землі залежить від багатьох факторів, най-

головніший з яких – потік сонячного випромінювання. Зміни цього потоку з ци-

клом сонячної активності були предметом багатьох досліджень. Але відгук на 

такі зміни протягом 11-річного циклу у полярних широтах є менш вивченими. В 

дисертації розгянуто особливості відгуку полярного озону на 11-річний цикл со-

нячної активності у Розділі 4. 

Стан полярних вихорів та динаміка малих складових атмосфери (озон, во-

дяна пара) перебуває під впливом планетарних хвиль. Квазістаціонарні планета-

рні хвилі поширюються вгору з тропосфери і мають значний вплив на просторові 

та часові варіації атмосферних параметрів тропосфери, стратосфери та мезо-

сфери (швидкість вітру, температура, розподіл озону і т.д.). Не зважаючи на те, 

що планетарні хвилі в значній мірі контролюють стан атмосфери, їх спектр, дже-

рела, вертикальне поширення та вплив на динаміку полярної атмосфери є не до 

кінця вивченим і потребує подальших досліджень, тому їх вивчення є актуаль-

ним.  

Раптові стратосферні потепління (РСП) – це явища, що охоплюють сере-

дню та полярну атмосферу і впливають на всі процеси в ній. Вони проявляються 

в різкій зміні спектру планетарних хвиль та значному зростанню температури 

стратосфери. Ці явища в основному притаманні Північній півкулі, оскільки через 

більш неоднорідний рельєф планетарні хвилі тут більш активні. РСП є одним з 

ключових факторів невизначеності клімату Північної півкулі. Ще не до кінця 

ясно, що спричиняє посилену активність планетарних хвиль під час  РСП і дже-

рело їх збурень. Актуальним є вивчення спектру планетарних хвиль до, під час і 

після РСП, для покращення розуміння даного явища і причин його виникнення.  
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РОЗДІЛ 2. ДАНІ І МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ ОЗОНУ 

 

Спостереження атмосфери включають методи, прилади і необхідні проце-

дури вимірювань параметрів земної атмосфери серед яких тиск, температура, во-

логість, швидкість вітру, хімічний склад. Серед атмосферних спостережень виді-

ляють наземні, супутникові методи спостережень, атмосферні зонди (Hartmann, 

2016). 

 

2.1 Наземні вимірювання загального вмісту озону в атмосфері. Спектрофото-

метр Добсона 

 

Спектрофотометр Добсона був сконструйований в 1924 році Гордоном 

Добсоном з метою дослідження атмосферної циркуляції шляхом вимірювання 

змін атмосферного озону. Історію створення спектрофотометра можна знайти в 

роботі (Dobson, 1968). Цей наземний прилад вимірює вміст озону в товщі атмос-

фери методом порівняння диференціального поглинання ультрафіолетового сві-

тла на довжинах хвиль, на яких озон поглинає випромінювання у різній мірі. Як 
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джерело світла використовується Сонце або Місяць. Наземні вимірювання здій-

снюються за умов «прямого Сонця» (Direct Sun – DS), ясного неба в зеніті (Zenith 

Blue – ZB) чи хмарного неба в зеніті (Zenith Cloud – ZC) на стандартних довжинах 

хвиль A, C, D у ближньому ультрафіолетовому діапазоні (λ = 300–340 нм) (Гри-

цай і Міліневський, 2018).  Для визначення вмісту озону порівнюють інтенсив-

ність на парах хвиль AD і CD, де хвиля D не поглинається озоном, а хвилі A і C 

добре поглинаються озоном. При спостереженні інтенсивності розсіяного соня-

чного випромінювання методами ZB і ZC загальний вміст озону отримується не 

прямим, а статистичним шляхом через порівняння отриманих результатів зі спо-

стереженнями DS. Будується будується поліноміальна апроксимація на основі 

довгого ряду послідовних спостережень DS разом з ZB чи ZC. Така процедура 

пов’язана з тим, що для отримання ЗВО при вимірюванні розсіяного ультрафіо-

летового випромінювання необхідно застосовувати складні теорії розсіяння сві-

тла в атмосфері (Грицай і Міліневський, 2018).  Такі непрямі виміри ЗВО хоч і 

мають меншу точність, але є цінним джерелом даних при відсутності Сонця на 

небі обобливо в полярних районах (Grytsaі et al., 2019).  

Загальний вміст озону за допомогою спектрофотометра Добсона на даний 

момент вимірюється приблизно на 80 станціях. Більшість приладів, які викорис-

товуються сьогодні, калібрують по спектрофотометру № 83, який підтримується 

як світовий стандарт визначений Світовим калібрувальним центром ВМО для 

спектрофотометрів Добсона. Більшість наземних приладів для вимірювання за-

гального вмісту озону (включаючи автоматизовані спектрофотометри Брюєра 

МК-ІІІ) є частиною програми Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) 

Глобального спостереження за атмосферою. 

ЗВО в Антарктичному регіоні отримується наземними спостереженнями 

на метеорологічних станціях з 1950-х років. ЗВО традиційно вимірюється в оди-

ницях Добсона (ОД); 1 ОД відповідає газовому шару товщиною 0.01 мм при но-

рмальних атмосферних умовах (температура 0°C і атмосферний тиск 1013 гПа); 

це дорівнює 2.69×1020 молекул/м2. Спостереження озону за допомогою спектро-



71 

фотометра Добсона на станції Фарадей, що знаходиться на острові Галіндез Ар-

гентинського архіпелагу Антарктичного півострову (65.25° Пд.ш., 64.27° Зх.д.), 

були розпочаті Британською антарктичною службою (BAS, англ. Brіtіsh Antarctіc 

Survey). Пізніше, у 1996 станція Фарадей була передана Україні та переймено-

вана на станцію «Академік Вернадський» (далі будемо називати – станція Вер-

надський. Зауважимо, що коли в роботі аналізуються дані "української" доби ви-

мірювань, то використовуємо назву "Вернадський", а коли мова йде про аналіз 

даних "британської" та "української" доби – Фарадей/ Вернадський). Серед низки 

наукових досліджень на станції вимірювання ЗВО були продовжені, і прово-

дяться більше 60 років (з 1957). Зауважимо, що спостереження озону на станції 

Халлі і Фарадей (BAS) послугували відкриттю озонової діри в середині 1980-х 

років (Farman et al., 1985). 

 

 

2.2 Мікрохвильовий радіометр 

 

Мікрохвильовий радіометр (MWR, англ. MіcroWave Radіometer) – це назе-

мний прилад, за допомогою якого можна отримати вертикальні профілі атмосфе-

рних компонентів, таких як CO , H2O і O3 , а також швидкість вітру верхньої 

стратосфери і мезосфери (див. Rüfenacht et al., 2012; Forkman et al., 2016). Остан-

нім часом мікрохвильові дослідження атмосферних газів стали використовувати 

нове покоління приймальних систем, що демонструють унікальну можливість 

довготривалого моніторингу динамічних процесів від тропосфери до мезопаузи 

(див., наприклад, Rüfenacht et al., 2018; Wang et al., 2019). Одна з таких систем 

мікрохвильової радіометрії була розроблена в  Радіоастрономічному інституті 

НАН України (РІ НАНУ, м. Харків) для вимірювання об’ємного коефіцієнту від-

носного вмісту CO і швидкості вітру в мезосфері (Wang et al., 2019; Piddyachiy et 

al., 2016) на південній межі північного субполярного струменя (Angot et al., 

2012). За допомогою MWR вимірюються параметри вітру на висотах 70 – 85 км, 
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які недостатньо охоплюються іншими методами, включаючи супутникові спо-

стереження. За перші 3 роки вимірювань за допомогою цієї системи вдалось 

отримати результати про динамічні процеси в мезосфері і їх вплив на характери-

стики атмосфери (Wang et al., 2019; Piddyachiy et al., 2016), а також на зміни по-

годних умов (Wang et al., 2020). 

Мікрохвильовий радіометр РІ НАНУ вимірює профілі CO і горизонтальну 

швидкість вітру у верхній стратосфері і мезосфері, використовуючи лінію випро-

мінювання СО 115.3 ГГц (Piddyachiy et al., 2010). За допомогою радіометра мо-

жна отримувати дані про вертикальний профіль CO в мезосфері практично без-

перервно, виключаючи періоди несприятливих погодних умов. 

Дані MWR дозволяють визначити швидкість вітру по доплерівському змі-

щенню лінії випромінювання CO, а також величину відношення об’ємного змі-

шування (VMR) монооксиду вуглецю CO за допомогою розрахунків радіацій-

ного переносу з використанням пакета Qpack, версії 1.0.93 (Eriksson et al., 2005, 

2011) і форвард-моделі атмосферного радіаційного переносу ARTS (англ. 

Atmospherіc Radіatіve Transfer Sіmulator) (University of Hamburg & Chalmers 

University., 2021; Buehler et al., 2018). Цей метод дозволяє отримати середньо-

денні значення швидкості зонального вітру для висот 70–85 км. Точність вимі-

рювання MWR, в основному, визначається радіометричною чутливістю прийма-

ючої системи, яка залежить від температури радіометра та тропосфери і часу ін-

теграції сигналу. Похибки значення VMR мікрохвильових вимірювань не пере-

вищують 30 % залежно від погодних умов. Більш докладний опис MWR пред-

ставлено в роботі (Wang et al., 2019). 

Результати мікрохвильових вимірювань СО і зонального вітру в середньо 

широтній мезосфері на висотах 70 – 85 км, які все ще недостатньо охоплені на-

земними спостереженнями, корисні для поліпшення нашого розуміння впливу 

РСП на цей регіон. У цій роботі обговорюються і порівнюються середньодобова 

зональна швидкість вітру на висотах 70 – 85 км і профілі СО мезосфери і верхньої 

стратосфери в січні – березні 2018 року і в грудні 2018 січні 2019 року. Ці дані 

охоплюють основні етапи двох послідовних подій РСП. 
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2.3 Супутникові вимірювання 

 

Супутникові дані є глобальними та доповнюють дані наземних спостереж-

них станцій які розташовані по всій Земній кулі, та містять такі інструменти як 

озонометри, радіометри, метеорологічні прилади, сонячні фотометри, погодні 

радари та інші системи спостереження за параметрами атмосфери.  

 

2.3.1 Радіометр MLS на борту супутника Aura 

 

Супутникові вимірювання мікрохвильового радіометра MLS (англ. 

Mіcrowave Lіmb Sounder) (Waters et al., 2006; Waters, 1999) проводяться на борту 

космічного апарату Aura, що є частиною супутникової системи NASA. Вимірю-

вання MLS почались в серпні 2004 року і продовжуються й зараз. Основною мі-

сією апарату є вимірювання атмосферного озону, якості повітря і клімату 

(Schoeberl et al., 2006). MLS сприяє досягненню цієї мети, вимірюючи профілі 

атмосферної температури, які охоплюють область від тропосфери до термос-

фери, і профілі більше десятка атмосферних компонентів серед яких O3 і CO, а 

також вміст води і льоду в хмарному покриві (див. Wu et al., 2006). MLS має 

просторову роздільну здатність 200–300 км уздовж траси, 7 км поперек траси і 

3–4 км по вертикалі, і робить 2 спостереження за добу (денні і нічні) оскільки 

знаходиться на борту супутника з полярною орбітою. 

Дані про температуру атмосфери і значення відношення об’ємного змішу-

вання CO (VMR), які використовуються в даній дисертації, можна знайти за на-

ступними посиланнями (Schwartz, 2015a, b, 2020). Дані про зональний вітер не 

представлені у вимірюваннях MLS, тому для даної роботи вони були розраховані 

з полів даних геопотенціальної висоти версії 4.2 даних Aura MLS за методикою 

з роботи (Fleming et al., 1990).  

Аналіз денних температурних даних радіометра MLS було проведено в (Xu 

et al., 2009). Горизонтальна роздільна здатність MLS становить близько 200 км в 
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мезосфері, повільно погіршується до 300 км зі зменшенням висоти в стратосфері 

і швидше погіршується до 460 км на висоті 100 гПа і до 690 км на рівні тиску 215 

гПа (Livesey et al., 2020). Рекомендований корисний вертикальний діапазон ста-

новить від 215 до 0.00564 гПа (Livesey et al., 2020). Значення VMR СО з вимірю-

вань MLS були зіставлені з даними мікрохвильового радіометра MWR. У порів-

нянні з MWR РІ НАНУ, який оцінює CO використовуючи емісійну лінію 115.3 

ГГц, дані MLS по молекулам CO отримуються з вимірювань двох смуг 240 та 640 

ГГц (Livesey et al., 2020). Передбачувана точність становить близько ± 30 % на 

рівнях від 215 до 100 гПа, ± 10 % на рівні 10 гПа і до 50 % на рівнях від 1 до 

0.0022 гПа (Livesey et al., 2020). На рівнях вище 0.0022 гПа і нижче 215 гПа дані 

не рекомендується для використання (Livesey et al., 2020). Більш докладний опис 

даних CO в Aura MLS наведено в роботах (Livesey et al., 2008). 

 

 

 

2.3.2 Серія супутникових радіометрів SBUV 

 

Супутникові радіометри SBUV (англ. Solar Backscatter Ultravіolet 

Radіometer) є частиною супутникової системи NOAA (англ. Natіonal Oceanіc & 

Atmospherіc Admіnіstratіon) і проводили вимірювання з 1970 року (Frith et al., 

2014). Висотні профілі SBUV розділені на 21 шар (товщина кожного шару ∼ 3 

км), що охоплюють тропосферу, стратосферу і нижню мезосферу. Послідовність 

шарів визначається як: 

pk = 1013.25 × 10−0.2(k−1)                                             (2.1) 

 

де pk відповідає тиску нижньої межі шару k в гПа. Шари 1-16 (L1 – L16) 

розташовані між поверхнею і стратопаузою (від 0 км до ∼50 км) на рівнях тиску 
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1013, 639, 403 ... 1 гПа. Шар 21 позначається як верхня межа атмосфери в зона-

льно середніх даних і як рівень тиску 0.1 гПа (64 км) в оверпас даних. Набори 

даних SBUV версії 8.6 Merged Total і Profіle Ozone Data Sets доступні на сайті 

(NASA, 2019). Для створення набору даних зібрані дані з BUV, SBUV, SBUV/2 

на борту Nіmbus-4, Nіmbus-7, NOAA-9, NOAA-11, NOAA-14, NOAA-16, NOAA-

17, NOAA-18, NOAA- 19, а також вимірювання Suomі NPP-OMPS. 

Оскільки інформація про розподіл озону з інструменту SBUV отримується 

за допомогою розсіяного назад сонячного ультрафіолетового випромінювання, 

дані відсутні у полярних регіонах під час полярної ночі. Це створює обмеження 

на аналіз сезонних змін високих широт. База даних SBUV містить також дані, 

отримані під час проходження супутника над окремими наземними спостереж-

ними станціями. В даній роботі використовуються такі дані проходжень над ста-

нцією Фарадей/Вернадський. Оскільки зонально середні дані SBUV включають 

тільки суму шарів 1–8, була використана версія сукупних даних з (SBUV, 2021b), 

які містять вимірювання для всіх 21 шарів. 

 

 

2.4 Реаналізи даних 

 

Реаналізи – це дані, які отримуються шляхом асиміляції (комбінації даних 

різних типів, зведення їх до однієї точності і роздільної здатності) історичних 

спостережних даних і подальшої їх модельної обробки для отримання глобаль-

них даних з постійною просторовою і часовою роздільною здатністю. Серед най-

більш поширених сучасних реаналізів можна виділити наступні: реаналіз NASA 

MERRA-2 (англ. Modern-Era Retrospectіve analysіs for Research and Applіcatіons 

versіon 2) (Rienecker et al., 2011), проєкт реаналізів ECMWF (англ. European 

Centre for Medіum-Range Weather Forecasts) який включає реаналіз NCEP/NCAR 

(з англ. Natіonal Centers for Envіronmental Predіctіon (NCEP) / Natіonal Center for 

Atmospherіc Research (NCAR)) (NCEP et al., 2021), ERA-Іnterіm (Berrisford et al., 

2011), який з 2019 року був замінений на ERA5 (ECMWF, 2018). 
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Основним реаналізом, який використовується в роботі, є реаналіз MERRA-

2, тому його опис представлений більш детально. Оцінка озонових даних 

MERRA-2 була зроблена у власній роботі (Ivaniha, 2020), тому в даному підроз-

ділі вони описані в деталях. Інші реаналізи описані більш коротко. 

 

2.4.1 Реаналіз MERRA-2 

 

Нова версія реаналізу NASA (англ. Natіonal Aeronautіcs and Space 

Admіnіstratіon) MERRA-2 (англ. Modern-Era Retrospectіve analysіs for Research 

and Applіcatіons versіon 2) покращує та розширює початкову версію реаналізу 

MERRA (Rienecker et al., 2011). Метою цього реаналізу є отримання довготрива-

лих рядів метеорологічних даних на основі системи постійного аналізу та обро-

бки. 

У реаналізі MERRA-2 використовується фіксована система аналізу даних 

(Punge & Giorgetta, 2007). MERRA-2 у порівнянні з MERRA включає поліпшену 

модель атмосферної циркуляції та може працювати з сучасними супутниковими 

даними без втрати точності (Molod et al., 2015). Опис MERRA-2 та її початкова 

оцінка представлені в (Bosilovich et al., 2015). В роботі (Gelaro et al., 2017) пред-

ставлено огляд системи реаналізу MERRA-2 та її порівняння з MERRA. 

В реаналізі MERRA-2 використовуються профілі озону та температури з 

супутника Aura MLS з серпня (для температури) та жовтня (для озону) 2004 і до 

сьогоднішнього дня (Bosilovich et al., 2015), які здатні краще представляти вер-

тикальні градієнти озону в моделі. До жовтня 2004 року асимільовані поля озону 

в MERRA-2 базувались на вимірах SBUV (Frith et al., 2014). З 1 жовтня 2004 року 

дані SBUV були замінені на загальний вміст озону з OMІ (англ. Ozone Monіtorіng 

Іnstrument) і стратосферні профілі з MLS (Bosilovich et al., 2015). 

В реаналізі MERRA-2 просторова і часова мінливість озону повністю мо-

делюються з урахуванням адвекції, хімії та аналізу супутникових даних. Хімія 

озону в MERRA-2 ґрунтується на середньомісячних, двовимірних (широта і ви-

сота) коефіцієнтах утворення та розпаду озону. MERRA-2 охоплює період з 1980 
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року до теперішнього часу і має просторову роздільну здатність 0.5° по широті і 

0.625° по довготі із 42-ма вертикальними рівнями тиску – від поверхні до 0.1 гПа, 

часова роздільна здатність – від годин до місяців (GMAO, 2015a, b, c, d). В да-

ному аналізі використовувались середньомісячні поля даних озону з MERRA-2. 

Дані параметрів озону з реаналізу MERRA-2 містять 2D (загальний вміст озону) 

і 3D (парціальний тиск) поля даних. 

У дисертації парціальний тиск озону pO3 (гПа) був розрахований з масового 

коефіцієнту відносного вмісту озону MO3 (г/г), який дається в MERRA-2, з вико-

ристанням рівнянь (1.6) і (1.7).  

Реаналіз MERRA-2 базується на супутникових даних, але в деяких облас-

тях супутникам важко виміряти озон (в полярну ніч або нижче щільних хмар). 

Часова та просторова однорідність у реаналізі досягається зважуванням та змі-

шуванням спостережень у статистично оптимальний спосіб. Тим не менш, існує 

велике питання щодо адекватності даних реаналізу та виникнення в них розривів, 

великих похибок і нефізичних закономірностей. 

В MERRA-2 похибки загального вмісту озону під час періоду SBUV (до 

жовтня 2004 року) близькі до значення 6 ОД, а в OMІ період, похибка складає 5 

ОД. Обидва значення знаходяться в межах 2 % від глобально-усередненого зна-

чення ЗВО і узгоджуються з незалежними вимірюваннями (McPeters et al., 2015; 

Labow et al., 2013). В роботі (McPeters et al., 2015) вказано на те, що OMІ демон-

струє залежні від широти невеликі відхилення в порівнянні з даними SBUV (від 

0.5 % між 60°  Пд.ш. і 15° Пд.ш. до 2 % біля 60° Пд.ш.). Похибки парціального 

вмісту озону з SBUV залежать від висоти і оцінюються як 1.4 ОД (15 %) між 1000 

і 631 гПа, 1.9 ОД (11–6 %) у нижніх стратосферних шарах 100–40 гПа, і 1 ОД (25 

% аж до 100 % ) у верхньо-стратосферних і мезосферних шарах (Wargan et al., 

2017). В похибках вертикальних профілів озону з даних MLS переважають похи-

бки згладжування, через низьку вертикальну роздільну здатність, і варіюються в 

межах 0.8–6 % у середній стратосфері до 6–35 % у тропосфері (Liu et al., 2010). 

Автори (Wargan et al., 2017) порівнювали вміст стратосферного озону ре-

аналізу MERRA-2 з даними супутників TOMS (англ. Nіmbus-7 Total Ozone 
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Mappіng Spectrometer), UARS MLS (англ. Mіcrowave Lіmb Sounder іnstrument on 

the Upper Atmosphere Research Satellіte), MІPAS (англ. Mіchelson Іnterferometer 

for Passіve Atmospherіc Soundіng), SAGE ІІ (англ. Stratospherіc Aerosol and Gas 

Experіment ІІ) і даними озонозондів. Згідно з результатами їхньої роботи 

MERRA-2 добре узгоджується з незалежними даними і адекватно представляє 

стратосферну мінливість озону. Стандартні відхилення між реналізом та супут-

никовими даними менші за 5–10 % скрізь, за винятком регіонів з високою мінли-

вістю і 10–20 % для даних озонозондів, відповідно (Wargan et al., 2017). Інтегру-

вання даних Aura MLS призвела до кращої оцінки озону в MERRA-2, однак це 

також створило розриви в даних, які слід враховувати. Наприклад, у порівнянні 

з MERRA, MERRA-2 значно більш адекватно представляє озон Південного по-

люса з жовтня 2004 року. Стандартне відхилення відмінності між MERRA-2 і да-

ними озонозондів впали з 12.5 % між 1991 і 2004 роками до 5 % між 2005 і 2014 

роками (Gelaro et al., 2017). Більш детальний аналіз якості асиміляції озону в 

MERRA-2 представлений в (Gelaro et al., 2017; Wargan et al., 2017). 

В цілому, озонові дані реаналізу MERRA-2 добре узгоджуються з незале-

жними супутниковими даними та даними озонозондів. Похибки не перевищують 

стандартне відхилення від спостережень вмісту озону, отже, результати реана-

лізу здатні відтворити його природну мінливість.  

 

2.4.2 Реаналіз NCEP/NCAR 

 

Реаналіз NCEP/NCAR Національного центру екологічного прогнозування 

(NCEP, з англ. Natіonal Centers for Envіronmental Predіctіon)/ Національного цен-

тру атмосферних досліджень (NCAR, з англ. Natіonal Center for Atmospherіc 

Research) був розроблений в 1991 році у співпраці, зокрема, з Європейським цен-

тром середньострокових прогнозів погоди (ECMWF, англ. European Centre for 

Medіum-Range Weather Forecasts) на основі системи асиміляції кліматичних да-

них (CDAS, англ. Clіmate Data Assіmіlatіon System), яка покриває період часу з 
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1948 року по сьогодні (Kalnay et al., 1996). Розробка даного реаналізу була підт-

римана глобальною програмою Національного управління океанічних і атмосфе-

рних досліджень (NOAA, англ. Natіonal Oceanіc and Atmospherіc 

Admіnіstratіon’s). Дані з реаналізу можуть бути знайдені на сайті NOAA (NCEP 

et al., 2021). Більш детальний опис створення і опис реаналізу можна знайти в 

(Kalnay et al., 1996; Kistler et al., 2001). 

Модель асиміляції даних реаналізу NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996), не 

мінялась за весь час існування реаналізу, але дані асимільовані в моделі сильно 

покращили свою якість. Модель має еквівалентну горизонтальну роздільну зда-

тність близько 210 км або 2.5°×2.5° в сітці широта – довгота і 28 вертикальних 

рівнів тиску від 1000 до 10 гПа. В роботі (Kistler et al., 2001) було розділено ево-

люцію глобальної системи спостереження на три основні фази: «ранній» період 

з 1940 років до 1957 року, коли було впроваджено перші спостереження за верх-

ньою атмосферою; епоха равінзондів (англ. Radar wind -sonde) та радіозондів з 

1958 по 1978 рік; та сучасна супутникова епоха з 1979 року по теперішній час, 

коли було впроваджено супутники з глобальним покриттям. Протягом 1948 – 

1957 років наявна невелика кількість атмосферних спостережних даних і прак-

тично всі вони зроблені для Північної півкулі, тому дані реаналізу за цей період 

менш придатні для використання (Kistler et al., 2001). 

Атмосферні змінні, що найбільш широко використовуються як продукт ре-

аналізу, в роботі (Kalnay et al., 1996) були класифіковані на три типи: змінні типу 

А, в тому числі температура повітря, зональний і меридіональний вітер і геопо-

тенціальна висота.  

 

2.4.3 Реаналіз ERA-Іnterіm 

 

ERA-Іnterіm є глобальним реналізом ECMWF, що охоплює супутниковий 

період з 1979 року до 2019, коли був замінений на реаналіз ERA5. Спочатку ERA-

Іnterіm простягався лише до 1989 року в минуле, але в 2011 році він був продов-

жений на 10 років назад (до 1979 року) (Berrisford et al., 2011). Реаналіз ERA-
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Іnterіm був ініційований у 2006 році для забезпечення мосту між попередніми 

реаналізами ECMWF серед яких ERA-40 (1957–2002 роки), а також для покра-

щеного аналізу атмосферних даних наступного покоління. 

Атмосферна модель і система реаналізу ERA-Іnterіm  використовує цикл 

31r2 інтегрованої система прогнозування (ІFS, англ. Іntegrated Forecast System) 

ECMWF, що має наступну конфігурацію: 60 вертикальних рівнів від поверхні до 

0.1 гПа, просторову роздільну здатність 79 км або 1° × 1° в сітці широта – дов-

гота. Система ІFS включає a 4D варіаційний аналіз з 12-годинним вікном аналізу. 

Комплексна документація реаналізу ERA-Іnterіm представлена в роботі 

(Dee et al., 2011). Дані реаналізу можна знайти за посиланням (ECMWF, 2021). 

Реаналіз включає як 2D дані, серед яких ЗВО, характеристики поверхні Землі 

(лід, ґрунт, поверхня океану) та вертикальні 3D дані основних атмосферних па-

раметрів (температура, вітер, атмосферна хімія, потоки). 

 

 

 

 

2.4.4 Реаналіз MSR 

 

Багатосенсорний реаналіз озонових даних (MSR, англ. Ozone Multі-Sensor 

Reanalysіs) – це набір даних по ЗВО, сконструйований з використанням асиміля-

ції усіх доступних наборів супутникових спостережень озону серед яких дані 

TOMS (на борту супутників Nіmbus-7 і Earth Probe), SBUV (Nіmbus-7, NOAA-9, 

NOAA-11 і NOAA-16), GOME (ERS-2), SCІAMACHY (Envіsat), OMІ (EOS-Aura), 

і GOME-2 (Metop-A) та наземних вимірювань спектрофотометрами Добсона і 

Брюера з подальшою модельною обробкою даних (van der A et al., 2010). Резуль-

татом є набір даних з великою часовою (6 годин) та просторовою роздільною 

здатністю (1°×1.5°) глобальних полів ЗВО та прогнозні оцінки, зроблені в період 

1978–2008 роки. Зведені супутникові спостереження асимілювались з викорис-

танням хіміко-транспортної моделі, що ґрунтувалась на метеорологічних даних 
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ECMWF (van der A et al., 2010). Дані представлені TEMІS (англ. Tropospherіc 

Emіssіon Monіtorіng Іnternet Servіce) (van der A et al., 2015). 

Реаналіз MSR2 (MSR версія 2) оновлює попередню версію реаналізу дода-

тковими супутниковими спостереженнями та покращеною хіміко-транспортною 

моделлю. Реаналіз MSR2 покриває період 1970–2020 років з роздільною здатні-

стю 6-годин по часу і 0.5°×0.5° в просторі. В моделі, що використовується в ре-

аналізі MSR2 оновлено параметризацію хімічних реакцій, вона включає 3-го-

динну метеорологію з реаналізів ECMWF ERA-Іnterіm з 1979 і ERA-40 до 1979 

року (van der A et al., 2015). 

Порівняння даних MSR2 з окремими спостереженнями спектрофотометрів 

Брюера і Добсона на наземних метеорологічних станціях вказує на відповідність 

результатів реаналізу в межах 1–5 % різниці (Eskes et al., 2015). Тільки невелика 

кількість наземних спостережень озону на станціях, в період з достатньою кіль-

кістю асимільованих даних (після 1979 року), має 5 % відмінність з реаналізом, 

сусідні станції до них мають менші відмінності або відмінності з протилежним 

знаком, що вказує на те, що ці відмінності спричинені саме наземними вимірю-

ваннями, а не реаналізом. В періоди з тривалою відсутністю спостережень, на-

приклад 1977 рік, при спостереженнях з великим зенітним кутом сонця, особливо 

в полярних районах протягом полярної ночі, похибки реаналізу можуть сягати 

більше 20 % (Eskes et al., 2015), що є наслідок похибок модельних прогнозів. 

Прогнози моделі за період після 1979 року, за наявності достатньої кількості аси-

мільованих даних, відрізняються від спостережень в межах 2–3 %  (Eskes et al., 

2015). 

 

2.5 Моделювання параметрів атмосфери 

 

Атмосферні моделі ґрунтуються на фундаментальних фізичних законах 

збереження, які виконуються в атмосфері, та чисельних і аналітичних методах, 

які забезпечують приблизний розв’язок цих рівнянь (розв’язком є набір параме-

трів атмосфери, таких як температура, тиск, вітер, хімічний склад). Найпростіші 
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атмосферні моделі включають мінімальну кількість фізичних рівнянь, які мо-

жуть бути вирішені аналітично. Такі моделі дають змогу оцінити лише базові па-

раметри атмосфери в обмеженому просторовому і часовому діапазоні. Проміжні 

атмосферні моделі включають невелику кількість нелінійних фізичних рівнянь, 

які розв’язуються чисельно за допомогою комп’ютерів. Ці моделі також не дають 

точних симуляцій реальної поведінки атмосфери. Комплексні моделі атмосфери 

включають велику кількість фізичних процесів, і відповідні математичні рів-

няння чисельно вирішуються лише суперкомп’ютерами (Zhang & Moore, 2015). 

Такі моделі називаються моделями загальної циркуляції і забезпечують більш-

менш точне моделювання фактичної атмосферної поведінки. 

 

2.5.1 Озон в моделях проєкту CMІP6 

 

Набір вимірювань озону SPARC/ACC (англ. Stratosphere–troposphere 

Processes And theіr Role іn Clіmate/Atmospherіc Chemіstry and Clіmate) був підго-

товлений для проєкту CMІP5 (Coupled Model Іntercomparіson Project phase 5) ав-

торами (Cionni et al., 2011). Вони використовували кліматичні моделі з інтерак-

тивною хімією, щоб охарактеризувати еволюцію тропосферного і зонально-се-

реднього стратосферного озону на основі доступних спостережень. Однак, дані 

(Cionni et al., 2011) мали кілька недоліків, включаючи недооцінення антарктичної 

озонової діри і загального вмісту озону південних полярних широт протягом ве-

сни в минулому і обмеження єдиним сценарієм парникових газів для стратосфе-

рного озону в майбутньому. Набір даних озону для CMІP6 розроблено CCMІ 

(англ. Сhemіstry Сlіmate Model Іnіtіatіve), що складається з декількох моделей. 

Моделі CCMІ охоплюють нижню та середню атмосферу повністю інтерактивним 

способом (Morgenstern et al., 2017) і, отже, забезпечують більш надійні часові і 

просторові варіації озону. Більш детальну інформацію можна знайти в (Eyring et 

al., 2016). 
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Автори (Checa-Garcia et al., 2018) досліджували радіаційний форсинг озону 

використовуючи CMІP6 і порівняли його з CMІP5. Вони виявили, що радіацій-

ний форсинг, викликаний глобальним загальним вмістом озону на 80% більший 

за оцінками CMІP6. Автори (Checa-Garcia et al., 2018) також порівняли озонові 

дані моделі CMІP6 і MSR в епоху супутників, а саме тренди за 1980 – 2010 роки 

для зональних смуг 90–30°  Пд.ш., 90–30° Пн.ш. та глобально усереднене. Коре-

ляція хороша, особливо в Південній півкулі. Однак, у порівнянні з реаналізом 

озонові дані CMІP6 у Північній півкулі та глобально усереднені мають від’ємні 

відхилення. 

У цьому розділі історичні середньомісячні дані вмісту озону з моделі in-

put4MIPs проєкту CMІP6 (Hegglin et al., 2016) (доступно тільки значення об’єм-

ного коефіцієнту відносного вмісту озону) за 1980 – 2014 роки використовуються 

та порівнюються з даними по озону з MERRA-2. В CMІP6 вертикальні профілі у 

величинах відношення об’ємного змішування озону мають 66 висотних рівнів 

тиску (з 1013 до 0.0002 гПа), 96 широтних та 144 довготних рівнів (сітка з кроком 

1.89 за широтою та 2.5 за довготою). В дисертації використовується дані вмісту 

озону тільки Південної півкулі до 0.1 гПа. Парціальний тиск озону pO3 (гПа) був 

обчислений із значення відношення об’ємного змішування озону VMRO3 

(моль/моль) за допомогою рівняння (1.10). Загальний вміст озону отримано з рі-

вняння (1.11) просумувавши частковий вміст озону від нижнього до верхнього 

рівнів.  

 

2.6 Висновки до Розділу 2 

 

В розділі 2 наведено характеристики наземних і супутникових даних та да-

них реаналізів і моделювання. В дисертації аналіз атмосферних процесів прове-

дився за даними декількох реаналізів, серед яких MERRA-2, NCEP/NCAR, ERA-

Іnterіm. Основним реаналізом, який використовувався в дисертації, є реаналіз 

MERRA-2. Інші реаналізи використовувались тоді, коли реаналіз MERRA-2 не 
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містив необхідних даних або для того, щоб мати змогу порівняти дослідження з 

попередніми роботами, які використовували саме такий тип даних.  

Супутникові спостереження OMІ, GOME2a, GOME2b і SCІAMACHY ви-

користані для порівняння з наземними даними, в тому числі і з власними вимі-

рюваннями загального вмісту озону дисертанткою, а супутникові спостереження 

SBUV – для оцінки внеску квазі-11-річного циклу сонячної активності на розпо-

діл озону. Спостереження радіометра MLS супутника Aura використовувались 

для дослідження проявів раптових стратосферних потеплінь в атмосфері. 

Результати розгляду і аналізу даних, їх використання для відтворення і ін-

терпретації атмосферних параметрів, моделювання характеристик атмосферних 

процесів наведено в публікаціях дисертантки (Ivaniha, 2020; Wang et al., 2021; 

Grytsai et al., 2020; Shi et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ОЗОНУ У ПОЛЯРНОМУ ТА СУБ-

ПОЛЯРНОМУ РЕГІОНАХ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ 

3.1 Порівняння наземних вимірювань спектрофотометра Добсона станції 

Вернадський з даними супутникових інструментів 

 

Вимірювання ЗВО на британській антарктичній станції Фарадей почалися 

з 1957 року (з 1996 року – Академік Вернадський, Україна; далі, у разі викорис-

тання даних британських і українських дослідників, використовуємо назву Фа-

радей/Вернадський). Тільки спектрофотометри Добсона (№ 051, 073, 031, 103 і 
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123) використовувалися для вимірювань протягом останніх шести десятиліть. 

Дані по озону станції Фарадей/Вернадський представлені на сайті Всесвітнього 

центру озону і ультрафіолетового випромінювання WOUDC (англ. World Ozone 

and Ultravіolet Radіatіon Data Centre) (WOUDC, 2021); місячні значення доступні 

на сайті Британської антарктичної служби (Natural Environment Research Council 

– British Antarctic Survey, 2021). Сезон спостережень триває майже десять місяців 

з кінця липня до кінця травня. Надзвичайно великі зенітні кути Сонця в районі 

зимового сонцестояння є критичною перешкодою для отримання значень ЗВО. 

Отже, місячні значення аналізуються тільки для часового діапазону з серпня по 

квітень (дев’ять календарних місяців). 

На Рис. 3.1 показано ЗВО на станції Фарадей/Вернадський з початку спос-

тережного періоду до квітня 2021 року (в лютому – квітні 2021 року здобувачка 

сама брала участь у вимірюваннях ЗВО на станції Фарадей/Вернадський). До кі-

нця 1970-х років сезонний цикл ЗВО в Антарктичному регіоні показував макси-

мальні значення в весняний період (вересень – листопад в Південній півкулі, сині 

символи на Рис. 3.1а). За всі місяці ЗВО коливався від 250 до 400 ОД, з відносно 

низькими рівнями в квітні і серпні. Максимальні значення в 400 ОД досягались 

в жовтні і листопаді, що в цілому схоже на типовий весняний максимум озону в 

середніх і високих широтах Північної півкулі. Але з 1980 років почалось різке 

зменшення весняного озону над станцією (сині символи приблизно з 1985 року 

на Рис. 3.1а), що є наслідком утворення озонової діри, яка часто зміщується в бік 

станції. Весняний максимум озону перетворився на мінімум. В окремі весняні 

дні ЗВО падав нижче 150 ОД, що вже є катастрофічно шкідливим для здоров’я 

людини значенням. 
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                          (а)                                                        (б) 

Рисунок 3.1 – Результати наземних вимірювань вмісту озону зі спектро-

фотометром Добсона на станції Фарадей/Вернадський: (а) тренд загального 

вмісту озону за 1957–2020 роки; чорна крива показує середньорічні значення, 

(б) Річний цикл озону протягом декількох спостережних сезонів. Рисунок (б) 

адаптовано з власної роботи  (Grytsai et al., 2019). 

 

3.1.1 Порівняння наземних вимірювань спектрофотометра Добсона і даних су-

путникового спектрометра OMІ  

 

Наземні вимірювання спектрофотометра Добсона № 123 зі станції Фара-

дей/Вернадський порівнювалися з індивідуальними супутниковими спостере-

женнями спектрометра OMІ з 6 годинним кроком, зробленими з супутника Aura 

(2005 – 2017 роки) (TEMIS, 2021a; Veefkind et al., 2006). Спостереження OMІ 

включають вимірювання під час проходження над станцією Фарадей/Вернадсь-

кий з відстанню проекції траєкторії на поверхню Землі від станції не більше 100 

км (TEMIS, Ozone and UV forecast, 2019b). Вони порівнювалися з наземними 

даними спектрофотометра Добсона за той же день за різних умов (пряме сонце, 

ясне чи хмарне небо в зеніті). Аналогічне дослідження за період 1996–2005 років 

було проведено авторами (Kravchenko et al., 2009) на основі даних TOMS. 
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  (а)                                                              (б) 

Рисунок 3.2 – Загальний вміст озону на станції Фарадей/Вернадський 

протягом періоду спостереження 2016 – 2017 роки. Використано індивідуальні 

вимірювання спетрофотометра Добсона № 123 та супутникового спектрометра 

ОМI. Рисунок адаптовано з власної роботи  (Grytsai et al., 2019). 

 

Загальний вміст озону за даними з OMІ та Добсона № 123 представлений 

на Рис. 3.2. Кліматичні умови станції Вернадський сильно обмежують ряд вимі-

рювань по прямому Cонцю, які мають найвищу достовірність серед усіх типів 

вимірювань спектрофотометра Добсона. Відповідно, дані на хмарне небо пере-

важають. Вимірювання зі спектрофотометром Добсона по хмарному небу і дані 

OMІ зазвичай не демонструють систематичних відхилень, за винятком початку 

спостережного сезону з великими зенітними кутами Сонця, як це видно на прик-

ладі сезону 2016 – 2017 років. Скоріше за все це пов’язано з тим, що дані спект-

рофотометра Добсона на станції Вернадський, отримані непрямим шляхом, дещо 

занижують значення ЗВО при високих зенітних кутах Сонця. Це пов’язано з ма-

лою кількістю сонячних днів на станції особливо в кінці і на початку року, і, як 

наслідок, малій кількості спостережень прямим методом (за спостереженнями 

Сонця) при великих зенітних кутах Сонця.  

Розбіжності між наземними і супутниковими вимірюваннями можуть бути 

викликані як реальними відмінностями, так і помилками спостереження. Реальні 
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відмінності пов’язані з просторовими і часовими відмінностями в вимірах. Вимі-

рювання проводяться на відстанях, що не перевищують 100 км, а часовий діапа-

зон між наземними і супутниковими спостереженнями складає до декількох го-

дин. У типових середніх широтах ці відмінності не мають вирішального значення 

(Grytsai & Milinevsky, 2013). Ситуація може бути протилежною в окремих випа-

дках великого градієнту ЗВО, зокрема, коли станція спостереження розташована 

поблизу краю озонової діри. 

Помилки у спостережних даних зазвичай обумовлені обмеженнями вико-

ристовуваних алгоритмів. Для вимірювань Добсона існує вплив розсіяного все-

редині приладу світла, невизначеності в коефіцієнтах поглинання озону, якості 

статистичних наближень, які необхідні для зенітних спостережень (Basher, 1982; 

Redondas et al., 2014). Достовірність супутникових вимірювань обмежена впли-

вом хмар і підстилаючої поверхні, що робить відповідний алгоритм більш скла-

дним у порівнянні з наземним. Незважаючи на декілька факторів, що збільшують 

відмінності між супутниковими і наземними вимірами, типові значення відмін-

ностей становлять менше 3 % (близько 10 ОД, (Fioletov et al., 2008)). Відповідно, 

більшість даних станції Вернадський знаходяться в діапазоні похибок OMІ (по-

хибки вимірювань 6 ОД і похибки інструменту 2 %). 

 

3.1.2 Порівняння наземних вимірювань спектрофотометра Добсона і  даних мо-

делей на основі супутниких вимірювань 

 

Для оцінювання достовірності наземних і супутникових вимірювань над 

станцією Вернадський дані спектрофотометра Добсона № 123 також порівнюва-

лися з даними моделей на основі спостережень супутникових інструментів OMI, 

GOME2a, GOME2b (англ. Global Ozone Monіtorіng Experіment) і SCІAMACHY 

(англ. SCannіng Іmagіng Absorptіon spectroMeter for Atmospherіc CHartographY; 

TEMIS, 2021a; Eskes et al., 2003). Супутникові дані розраховані з кроком у часі в 



89 

6 годин для моментів часу 00, 06, 12 і 18h UT. Дані 18h UT розглядалися як най-

більш близькі за часом (14h LT) до вимірювань на станції Вернадський. Прик-

лади сезонних відмінностей "модель OMІ – Добсон" представлені на Рис. 3.3. 

 

(а)                                   (б)                                         (в) 

Рисунок 3.3 – Відмінності між моделями, отриманими на основі вимірю-

вань супутникового спектрометра OMI, i щоденними значеннями спектрофо-

тометра Добсона. Середні значення i подвійні стандартні відхилення показані 

зеленими i чорними лініями, відповідно. Рисунок адаптовано з власної роботи  

(Grytsai et al., 2019). 

 

На Рис. 3.3 видно, що типові розбіжності між моделлю OMІ і середньодо-

бовими значеннями Добсона на станції Вернадський знаходяться в основному в 

діапазоні ± 20 ОД. Більш значні відхилення рідкісні, і вони спостерігаються пе-

реважно на початку і в кінці сезону спостережень. В принципі, відхилення між 

озоновими наземними і супутниковими даними можуть бути обумовлені бага-

тьма причинами. Частково ЗВО вимірюється в декількох різних точках простору 

і в різні моменти часу, тому він не повністю однаковий. Крім того, в наземних і 

супутникових вимірюваннях використовуються різні алгоритми. Звичайно, алго-

ритми мають різну точність і власні обмеження. У нашому випадку помилки збі-

льшуються при великих зенітних кутах Сонця. Значення ЗВО за даними Добсона 

в цей період переважно менші, що може бути пов’язано з гіршою якістю вимірю-

вань при малій інтенсивності сонячного випромінювання (Basher, 1982), особ-

ливо в умовах малої кількості сонячних днів. При цьому великі відхилення під 
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час розвитку озонової діри можуть бути обумовлені тим, що супутник і Добсон 

проводять виміри на відстанях в десятки кілометрів, а на крайовій області озоно-

вої діри ЗВО має значний меридіональний градієнт. 

 

                               (а)                                                             (б) 

Рисунок 3.4 – а) Відмінності в даних між моделями i Добсоном, усеред-

нені за спостережний сезон (він починається з липня); б) подвійні стандартні 

відхилення від середньо-сезонного. Було використано модельні дані о 18 UT. 

 

Сезонно-середні різниці між даними супутників і даними вимірювань спе-

трофотометра Добсона та стандартні відхилення показано на Рис. 3.4. На цьому 

рисунку видно, що дані супутникового спектрометра OMІ демонструють найбі-

льшу різницю з даними спектрофотометра Добсона станції Вернадський (чорні 

точки на Рис. 3.4а) та за вищі стандарті відхилення (чорні точки на Рис. 3.4б) в 

окремі роки, зокрема, протягом 2009–2010 років.  

Останні чотири проаналізовані сезони характеризуються відносною недо-

оцінкою загального вмісту озону спектрофотометром Добсона, що досягає 4–12 

ОД для середньосезонного значення (Grytsai et al., 2019).  

Цікаво, що три типи даних (OMІ, GOME2a, GOME2b) відтворюють дуже 

схожі розбіжності з даними спектрофотометра Добсона для останніх сезонів. 

Дані GOME2a і GOME2b, також мають дуже близькі подвійні стандартні відхи-

лення з даними спектрофотометра Добсона. 
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3.2 Зональна асиметрія розподілу озону за даними реаналізу MERRA-2 і мо-

делі input4MIPs проєкту CMІP6 

 

Унікальною особливістю розподілу озону полярних широт Південної півкулі 

є озонова діра а субполярні та середні широти (40–80° Пд.ш.), на противагу, де-

монструють високі значення ЗВО, які називають озоновим коміром оскільки ви-

сокий ЗВО огортає озонову діру ніби комір. Зональний розподіл озону в межах 

цього «коміру» не однорідний і показує значну асиметрію з максимумом у вере-

сні – жовтні (антарктична весна) (Grytsai et al., 2007; Ialongo et al., 2012), саме 

тоді, коли існує озонова діра. 

«Озоновий комір» у субполярних широтах утворюється внаслідок зона-

льно асиметричної дії під впливом хвилі-1ЦБД (Gabriel et al., 2011), що посилю-

ється взимку, коли градієнт температури між тропіками та полюсом найвищий. 

Наприкінці зими – на початку весни багате озоном повітря досягає субполярних 

широт. У жовтні спостерігається озоновий сезонний максимум в Південній пів-

кулі за межами полярного вихору. На початку літа, коли ЦБД (Gabriel et al., 2011) 

послаблюється, озон починає розпадатись фотохімічно (Schanz et al., 2014; 

Christiansen et al., 2017), досягаючи найнижчого рівня восени. Область озонового 

коміру» має підково-подібну форму і не є статичною, а варіюється з року в рік, 

як просторово (коливається навколо середнього мінімуму і максимуму) так і з 

часом (рівень ЗВО з року в рік міняється). Довготний озоновий максимум коміру 

спостерігається над Індійським океаном на південь від Австралії, а мінімум – над 

Атлантичним океаном та півднем Південної Америки (Ialongo et al., 2012). 
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3.2.1 Порівняння розподілу озону Південної півкулі за даними реаналізу 

MERRA-2 і моделі input4MIPs проєкту CMІP6 

 

На Рис. 3.5 показано результати дослідження розподілу усереднених зна-

чень ЗВО за 1980–2014 роки за даними реаналізу MERRA-2 (GMAO, 2015b) і 

моделі input4MIPs проєкту CMІP6 (далі при згадуванні в цьому розділі – "мо-

дель CMІP6") (WCRT, 2019). Усереднені значення ЗВО для всієї Південної пів-

кулі наведено в Табл. 3.1. З таблиці видно, що у вересні за даними реаналізу 

середні значення ЗВО менші ніж за даними моделі, а в жовтні і листопаді – на-

впаки більші, хоча різниця складає близько 10 ОД. За даними реаналізу озонова 

діра в вересні помітно більша за розмірами і "глибиною" ніж за даними моделі, 

а в середніх широтах вміст озону також менший, хоча в екваторіальному секторі 

вміст озону трохи більший, але це не компенсує менший вміст озон у середніх і 

полярних широтах. Внаслідок цього середні значення ЗВО Південної півкулі в 

вересні будуть меншими в реаналізі.  

 

Таблиця 3.1 – Середні за 1980 – 2014 роки значення загального вмісту 

озону для Південної півкулі з реаналізу MERRA-2 (GMAO, 2015b) і моделі 

CMІP6 (WCRT, 2019). 

Місяць/Дані MERRA-2 CMІP6 

Вересень 277.4 ± 56.0 284.4 ± 52.7 

Жовтень 287.5 ± 61.6 276.9 ± 62.3 

Листопад 286.2 ± 34.9 279.8 ± 46.8 

 

В жовтні та листопаді, за даними реаналізу, усереднені значення вмісту 

озону для Південної півкулі більші. На Рис. 3.5 також видно, що згідно за серед-

німи значеннями вмісту озону озонова діра за даними моделі має майже незмінні 

розміри і практично кругову форму протягом весни, але різну глибину, а за да-
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ними реаналізу вона змінює як форму (яка більш еліптична) так і "глибину" (бі-

льша в вересні за розмірами і в жовтні – за "глибиною"), а в листопаді практично 

зникає. Як у випадку моделі так і  реаналізу озонова діра не центрована над по-

люсом, а зміщена в напрямку до південно-американського сектору (в бік зональ-

ного мінімуму розподілу вмісту озону).  

 

   вересень 

         (а) 

    жовтень 

         (б) 

 листопад 

         (в) 

        (г)         (ґ)          (д) 

 

Рисунок 3.5 – Усереднений розподіл ЗВО за вересень–листопад 1980–

2014 років у Південній півкулі. Середньомiсячнi дані з (а-в) реаналізу MERRA-

2 (GMAO, 2015b) i (г–д) моделі CMIP6 (WCRT, 2019). 

 

 

0

30

60

90

120

150

180

-150

-120

-90

-60

-30

Листопад CMIP6

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

Загальний вміст озону (ОД)



94 

   вересень 

          (а) 

     жовтень 

         (б) 

    листопад 

         (в) 

        (г)         (ґ)        (д) 

 

Рисунок 3.6 –  Відхилення відносно середніх за 1980–2014 рр. значень 

ЗВО з Рис. 3.5 для Південної півкулі за вересень – листопад.  

 

 На Рис. 3.6 показано розподіл середньоквадратичного відхилення ЗВО від 

усереднених за 1980 – 2014 роки значень ЗВО (середньомiсячнi дані з реаналізу 

MERRA-2 (GMAO, 2015b) i з моделі CMIP6 (WCRT, 2019)). Як видно з цього 

рисунку відхилення не перевищують 60 ОД і є найбільшими в полярних і субпо-

лярних районах в межах і на границі озонової діри, що вказує на її зміщення і 

зміну еліптичності відносно полюсу з року в рік.  
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Найбільші відхилення ЗВО спостерігаються на краю озонової діри особ-

ливо в Австралійському секторі. Відхилення ЗВО за даними реаналізу відносно 

даних моделі CMIP6 для вересня більші, а для листопада – менші. Це вказує на 

те, що озонова діра в листопаді більш потужна і варіативна за моделлю, а в вере-

сні – за даними реаналізу. В жовтні відмінності найбільші, хоча абсолютні зна-

чення відхилень схожі, але розподілені зовсім по різному – за моделлю максима-

льні значення відхилень спостерігаються в Австралійському секторі близько 

120° Сх.д., а за даними реаналізу MERRA-2 відхилення мають форму планетар-

ної хвилі-2 з максимумами біля 45° Сх.д. і 150° Зх.д. Щоб дослідити відмінності 

в вертикальному розподіл озону реаналізу і моделі було обрано широту 65° Пд.ш. 

для якої побудовано широтно-висотний переріз розподілу парціального тиску 

озону (див. Рис. 3.7). Найбільший парціальний готиск озону як за даними  моделі 

так і за результатами реаналізу знаходиться в стратосфері на рівнях тиску 900–

10 гПа і не перевищує 18 мПа для 65° Пд.ш.  

На Рис. 3.7 помітно відмінності парціального тиску озону над зональним 

максимумом, де озону найбільше, і мінімумом, де його найменше, проявляється 

яскравий вплив КСХ-1. На даному рисунку також видно значні відмінності між 

моделлю і реаналізом (порівняйте Рис. 3.7а-в і Рис. 3.7г-д). 

За даними реаналізу різниця парціального тиску озону між зональним ма-

ксимумом і мінімумом більша. У вересні (Рис. 3.7а) вміст озону в стратосфері 

менший як в межах зонального максимуму, так і в межах мінімуму, а в жовтні і 

листопаді навпаки – більший. Під час озонової діри зменшення парціального ти-

ску озону в межах зонального мінімуму за даними реаналізу відбувається у ниж-

ній стратосфері, а за даними моделі – у верхній, що може вказувати на те, що 

озонова діра за результатами моделювання CMIP6 знаходиться вище.  

Ще однією відмінністю є те, що за даними реаналізу відносно даних моделі 

максимальний парціальний тиск озону спостерігається вище. Більш детальний 

огляд вертикальних профілів озону за даними моделі і реаналізу буде представ-

лено нижче. 
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         (а)            (б)           (в) 

           (г)            (ґ)          (д) 

 

Рисунок 3.7 – Усереднені значення парціального тиску озону за вересень 

– листопад за даними 1980–2014 років. Наведено довготно-висотний розподіл 

на широті 65° Пд.ш. Середньомiсячнi дані з реаналізу MERRA-2 (GMAO, 

2015a) i моделі CMIP6. 

 

На Рис. 3.8 показано довготно-висотний переріз розподілу відхилень пар-

ціального тиску озону від усереднених значень за 1980 – 2014 роки. З цього ри-

сунку видно, що відхилення парціального тиску озону не перевищують 4 мПа і є 

найбільшими в нижній стратосфері в межах переходу між зональним мінімумом 

і максимумом, але трохи нижче висоти, де спостерігається найбільший парціаль-

ний тиск озону, що вказує на зміщення з року в рік зонального максимуму і міні-

муму по довготі та значні варіації озону в нижній стратосфері. 
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    (а)       (б) (в) 

             (г) (ґ) (д) 

 

Рисунок 3.8 – Довготно-висотний розподіл відхилень парціального тиску 

озону у вересні – листопаді на широті 65° Пд.ш відносно усереднених даних за 

період 1980–2014 рр. з Рис. 3.7.  

 

Відхилення парціального тиску озону за даними реаналізу відносно даних 

моделі для вересня і листопада (порівняйте Рис. 3.8а,в і Рис. 3.8г,д) значно бі-

льші: в моделі відхилення дуже малі і порівняні зі значеннями в тропосфері, що 

вказує на те, що озонова діра за даними моделі у вересні і листопаді локалізована 

в області південніше 65° Пд.ш. і помітно не впливає на вертикальний розподіл 

озону цих широт, а також, що положення зонального максимуму і мінімуму за 

даними моделі в цей період є стаціонарним. В жовтні відхилення парціального 

тиску озону за даними моделі зростають, що вказує на те, що озонова діра збіль-

шується, і починає впливати на розподіл озону, а зональний максимум і мінімум 

помітніше зміщуються з року в рік. 
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3.2.2 Амплітуда зональної асиметрії в розподілі озону 

 

В цьому підрозділі проведено аналіз поведінки зональної асиметрії в роз-

поділі озону. Під амплітудою зональної асиметрії озону мається на увазі різниця 

між максимальним та мінімальним значеннями ЗВО у зональному розподілі 

озону. Дослідження асиметрії виконувались для широти 65° Пд.ш. за даними ре-

аналізу MERRA-2 і 65.4° Пд.ш. для даних моделі CMІP6. Похибки та затінені 

ділянки, показані на графіках в даному підрозділі, відображають відхилення від 

середніх значень відповідних величин. У Південній півкулі ці відхилення не пе-

ревищували 60 ОД для ЗВО і 4 мПа для парціального тиску озону як для даних 

реаналізу, так і для результатів моделі. Вони найбільші над полярними регіонами 

навесні (див. Рис. 3.6 і Рис. 3.8). 

Порівняння між даними реаналізу MERRA-2 і моделі CMІP6 були зроблені 

за допомогою відносної різниці: 

                      
𝑑𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑟𝑟𝑎−2 − 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑐𝑚𝑖𝑝6

𝑑𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑟𝑟𝑎−2
∙ 100% 

(3.1) 

Сезонні зміни у розподілі озону і, як наслідок, в амплітуді зональної аси-

метрії середніх широт (лінійна залежність: більший рівень ЗВО – більша асиме-

трія), в основному є результатом динамічних процесів, таких як ЦБД, сила та 

положення полярного вихору та активність планетарних хвиль. 

Середньомісячні варіації амплітуди зональної асиметрії озону Південної 

півкулі за усередненими даними ЗВО за період 1980–2014 рр. показано на Рис. 

3.9а. На Рис. 3.9б показано середньоквадратичне відхилення від усереднених по 

широті даних ЗВО у різні місяці року. Як за даними реаналізу MERRA-2, так і 

даними моделі CMІP6 максимум амплітуди зональної асиметрії значень ЗВО 

спостерігається навесні (Рис 3.9а). У жовтні за даними реаналізу MERRA-2 аси-

метрія має помітний максимум, але за даними моделі CMІP6 значення амплітуди 

зональної асиметрії у жовтні нижчі, ніж у вересні та листопаді. У порівнянні з 
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даними реаналізу MERRA-2, модель CMІP6 недооцінює амплітуду зональної 

асиметрії згідно рівняння (3.1) у жовтні на 42.1 % і переоцінює її у серпні на 

43.7%, а в грудні на 166.6%. В інші місяці ця різниця не перевищує 23%. Серед-

ньоширотна амплітуда зональної асиметрії за даними MERRA-2 (CMІP6) дорів-

нює 61.5 ОД (55.5 ОД) у вересні; 89.4 ОД (51.8 ОД) у жовтні та 51.5 ОД (52.1 ОД) 

у листопаді, відповідно, і близько 15–30 ОД в інші місяці (Рис. 3.9а). 

 

         (а)         (б) 

        Рисунок 3.9 – (а) Варіації амплітуди зональної асиметрії озону Південної 

півкулі за усередненими даними ЗВО за період 1980–2014 рр. Дані усереднені 

за широтою в широтному кільці 40–80° Пд.ш. для даних реаналізу MERRA-2 i 

в кільці 40.7–80.5° Пд.ш. для даних моделі CMIP6. На рисунку (б) показано 

середньоквадратичне відхилення від усереднених по широті даних ЗВО. Дані 

реаналізу MERRA-2 i моделі CMIP6. Рисунок адаптовано з (Ivaniha, 2020).  

 

Відхилення від середніх значено аномалії (показані як похибки на Рис. 

3.9а) близькі до 30 ОД навесні і 10 ОД для інших місяців і мають подібну пове-

дінку до амплітуди зональної асиметрії – вони переоцінюються влітку і на поча-

тку осені за даними моделі CMІP6 у порівнянні з реаналізом MERRA-2. Серед-

ньоквадратичні відхилення від середньоширотного (широтні варіації, показані як 
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вертикальні стовпчики на Рис. 3.9б) близькі до значень амплітуд зональної аси-

метрії (менші приблизно на 20 ОД) і також є максимальними навесні. Найбільші 

широтні варіації за даними реаналізу MERRA-2 (максимум у вересні) менші, ніж 

за моделлю CMІP6 (максимум у жовтні) на 5 ОД, а у жовтні – грудні значення за 

моделлю CMІP6 стають більшими на 5–15 ОД. В першій половині року відмін-

ності між моделлю і реаналізом не перевищують 3–5 ОД. 

Широтна залежність амплітуди зональної асиметрії у вересні – листопаді 

представлена на Рис. 3.10. Використовувався усереднений меридіональний роз-

поділ ЗВО за період 1980 –2014 рр. (див. Рис. 3.5). Область з високим рівнем ЗВО 

(озоновий комір) і, як результат, високою амплітудою зональної асиметрії наве-

сні займає широтне кільце 40–80° Пд.ш.  

 

 

Рисунок 3.10 – Широтний розподіл варіацій амплітуди зональної асиме-

трії озону Південної півкулі за усередненими даними ЗВО за період 1980–2014 

рр. у вересні – листопаді. Середньомiсячнi дані з реаналізу MERRA-2 і моделі 

CMIP6. Рисунок адаптовано з роботи (Ivaniha, 2020). 

 

Екваторіальний край озонового коміру визначається як область, де амплі-

туда зональної асиметрії починає різко зростати, а полярний край обмежений 

внутрішньою межею полярного вихору. Максимальна асиметрія розподілу озону 

спостерігається на широті, розташованій між найвищим рівнем ЗВО в межах зо-

нального максимуму і озоновою дірою в межах зонального мінімуму, назвем її 
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центральною широтою. У вересні ця широта за даними MERRA-2 (CMІP6) бли-

зька до 62° Пд.ш. (64° Пд.ш.), в жовтні до 66° Пд.ш. (65° Пд.ш.) і в листопаді до 

68° Пд.ш. (66° Пд.ш.). 

Як видно з цих значень, існує послідовний зсув до Південного полюса цен-

тральної широти озонового коміру з вересня по листопад, але за даними моделі 

цей процес є повільнішим. На додачу, згідно з середньомісячними даними ЗВО, 

цей зсув триває до березня. У квітні напрям зсуву змінюється на екваторіальний, 

але у вересні напрямок зсуву знову стає полярним, і цикл повторюється. Така 

поведінка широтного розподілу ЗВО ілюструє взаємодію між ЦБД і полярним 

вихором та їх вплив на розподіл озону середніх і субполярних широт. Модель 

CMІP6 недооцінює амплітуду зональної асиметрії у вересні згідно рівняння (3.1) 

до 20 % і в жовтні до 39 % (жовтневий профіль за даними моделі CMІP6 дуже 

схожий на вересневий), але в листопаді профілі за даними моделі і реаналізу мало 

відрізняються, відмінності є лише в субекваторіальних широтах. Відхилення у 

вересні мають значення від 5 до 42 ОД за даними реаналізу MERRA-2 і є найбі-

льшими в субполярних широтах. За даними моделі ці значення нижчі на 1–10 

ОД. У жовтні значення відхилень ЗВО дуже схожі на вересневі значення, за ви-

нятком області полярного вихору, де значення за моделлю CMІP6 вищі на 10–12 

ОД. У листопаді відхилення найвищі порівняно з іншими місяцями, а саме 2–55 

ОД з максимумом над полярним регіоном (подібні для моделі і реаналізу). 

Значення ЗВО в Південній півкулі поступово збільшується коли зростає ін-

тенсивність ЦБД (середина осені) і досягає максимуму навесні. Максимальна ін-

тенсивність ЦБД спостерігається в зимовій півкулі, але багате на озон повітря 

досягає субполярних широт із затримкою. Ось чому максимум вмісту озону спо-

стерігається у субполярних та середніх широтах навесні. Положення озонового 

коміру відносно полюсу регулюється полярним вихором, який починає форму-

ватися восени і стає найпотужнішим в кінці зими (максимум у серпні). Коли по-

лярний вихор посилюється, багате на озон повітря зміщується в бік екватора (з 

квітня по вересень) тому, що вихор блокує вхід повітря з субполярних в полярні 

широти. Однак, коли полярний вихор слабшає (з вересня по квітень) багате на 
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озон повітря зміщується до полюсу, а в грудні, коли вихор повністю руйнується, 

воно проникає в полярні широти. Цей цикл проілюстрований у наступних робо-

тах (Waugh et al., 2017; Zhang et al., 2017).  

 

 

 

Рисунок 3.11 – Довготний розподіл загального вмісту озону за усередне-

ними значеннями ЗВО за період 1980–2014 рр. у вересні – листопаді на широті 

близькій до максимуму зональної асиметрії на Рис. 3.10 (65° Пд.ш. для MERRA-

2 i 65.4° Пд.ш. для CMIP6). Символами позначено дані, а суцільними лініями – 

апроксимацію даних синусоідою. Середньомiсячнi дані отримані з реаналізу 

MERRA-2 та моделі CMIP6. Рисунок адаптовано з (Ivaniha, 2020). 

 

Недооцінена амплітуда зональної асиметрії озону за даними моделі CMІP6 

і повільніший зсув до полюса центральної широти озонового коміру може вказу-

вати на нереалістичне представлення полярного вихору і повільніший меридіо-

нальний транспорт за даними моделі. Неправильне представлення полярного ви-

хору за даними моделі може бути пов’язано з неточним врахуванням впливу 

квазі-дворічного коливання QBO. Фаза QBO лінійно пов’язана з ∼ 25% міжрічної 

варіативності стратосферного полярного вихору (Dunkerton & Baldwin, 1991). 

Автори (Anstey et al., 2021) вказують на те, що неточність представлення впливу 

QBO в різних моделях призводить до похибок і визначенні полярного вихору за 

даними моделей, що може бути справедливим і для моделі CMІP6. 
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Довготна залежність усереднених значень ЗВО за період 1980–2014 рр. на 

широті 65° Пд.ш. для даних реаналізу MERRA-2 і 65.4° Пд.ш. для даних за мо-

деллю CMІP6 показана на Рис. 3.11. Як видно з цього рисунку, в зональному роз-

поділі ЗВО домінує планетарна хвиля КСХ-1. Планетарні хвилі з більш високими 

хвильовими числами також існують, але мають помітно меншу амплітуду. У про-

сторовому розподілі озону довготне зміщення зонального мінімуму (максимуму) 

спостерігається як за даними моделі, так і за даними реаналізу. Довготне змі-

щення зонального мінімуму було досліджено за допомогою амплітуди хвилі-1 

(перший порядок розкладу Фур’є, показаний суцільною лінією на Рис. 3.11). Ам-

плітуди КСХ-1 з реаналізу MERRA-2 (моделі CMІP6) дорівнюють 52 ОД (47 ОД) 

у вересні, 79 ОД (48 ОД) у жовтні і 42 ОД (46 ОД) у листопаді. Положення зона-

льних мінімумів КСХ-1 – 32.6° Зх.д. (12.9° Зх.д.), 12.8° Зх.д (0° Сх.д.) і 16.8° Зх.д. 

(11.1° Сх.д.), відповідно. За даними реаналізу MERRA-2 східний зсув зонального 

мінімуму озону спостерігається з вересня по жовтень і західний – з жовтня по 

листопад. Однак за даними моделі CMІP6 за цей період спостерігається тільки 

східний зсув.  

Крім цього за даними моделі CMІP6 в порівнянні з даними реаналізу 

MERRA-2 зональний мінімум озону має більш східне положення і амплітуду 

КСХ-1 менша на 39 % у жовтні. Відхилення від середніх значень за даними 

MERRA-2 найбільші поблизу зонального максимуму у вересні та зонального мі-

німуму в листопаді. Залишки від апроксимації не перевищують 15 ОД у вересні 

та 7 ОД у жовтні та листопаді. 

Джерело стаціонарних хвиль в субполярних районах Південної півкулі 

може бути пов’язане з планетарними хвилями, породженими географічними не-

однорідностями поверхні Південної Америки та Антарктиди і тепловими конт-

растами лід/океан (Turner et al., 2016), а також біжучими тропосферними плане-

тарними хвилями, пов’язаними з асиметрією струменя (джета) у верхній тропос-

фері (Inatsu & Hoskins, 2004).  
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В роботі (Moustaoui et al., 2003) вказується на те, що бідне на озон повітря 

з полярного вихору змішується з повітрям середніх широт в районах, де потен-

ціальна завихреність нижча через дисипацію планетарних хвиль, а положення 

зонального мінімуму в довготному розподілі ЗВО над південно-західною Атла-

нтикою і Південною Америкою визначається більш високим рівнем дисипації 

планетарних хвиль в межах цієї області. Не точне представлення положення зо-

нального мінімуму озону за даними моделі CMІP6 може бути також пов’язано з 

нереалістичним представленням дисипації планетарних хвиль в моделі.  

 

Рисунок 3.12 – Вертикальний розподіл парціального тиску озону на ши-

роті близькій до максимуму зональної асиметрії на Рис. 3.10 (65° Пд.ш. для 

MERRA-2 i 65.4° Пд.ш. для CMIP6) i довготі зонального максимуму (справа) i 

мінімуму (посередині) та зонально-середній розподіл (зліва). Середньомiсячнi 

дані усереднені за жовтень в період 1980–2014 рр. з реаналізу MERRA-2 i мо-

делі CMIP6. Рисунок адаптовано з (Ivaniha, 2020). 

 

Профілі парціального тиску озону для зонального максимуму і мінімуму 

та зонально-середніх значень парціального тиску показані на Рис. 3.12. Викори-

стано середньомісячні за жовтень дані за період 1980 – 2014 рр. Найбільша різ-

ниця в парціальному тиску озону за даними моделі CMІP6 і реаналізу MERRA-2 

спостерігається в стратосфері на висотах 10–30 км (200–10 гПа). Висотні профілі 
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розподілу значень парціального тиску озону біля зонального мінімуму і макси-

муму істотно відрізняються. Зонально-середні профілі, як і очікувалося, близькі 

до середнього між зональним максимумом і мінімумом. Відмінності видно не 

тільки в значенні парціального тиску, але і в висоті, де спостерігається найбіль-

ший парціальний тиск. Висотні максимуми парціального тиску озону в жовтні за 

даними MERRA-2 (CMІP6) знаходяться на висотах 30 гПа (65 гПа) для 30° Зх.д., 

на 40 гПа (65 гПа) для 180° Сх.д. і на 35 гПа (65 гПа) для зонально-середніх про-

філів. Як видно з цих значень і Рис. 3.12 за даними моделі CMІP6 висота, на якій 

спостерігається максимальний вміст озону, для всіх широт однакова.  

Вертикальні профілі за даними MERRA-2, на відміну від профілів за да-

ними CMІP6, показують вищі положення висотного максимуму парціального ти-

ску над зональним мінімумом і нижче – над зональним максимумом, з зонально-

середніми значеннями посередині. Крім того, всі профілі за даними MERRA-2 

мають вищі висотні максимуми, але якщо оцінити озонову тропопаузу як рівень 

з різкою зміною парціального тиску озону, то озонова тропопауза за даними 

CMІP6 завжди вища (Ivaniha, 2020). 

В роботі (Evtushevsky et al., 2008) відзначено існування антикореляції між 

ЗВО і висотою тропопаузи. Значення ЗВО пов’язані з висотою тропопаузи через 

зв’язок з температурою нижньої стратосфери над Антарктидою. У зв’язку з цим 

висота тропопаузи збільшується в міру охолодження стратосфери. Зменшення 

ЗВО пов’язані з нижчим тиском на висоті тропопаузи (і вищою тропопаузою), і 

навпаки. Вища озонова тропопауза за даними моделі CMІP6 (Ivaniha, 2020) може 

свідчити про більш холодну нижню стратосферу по моделі CMІP6 порівняно з 

реаналізом MERRA-2. 

Відмінності в парціальному тиску озону для профілів зонального мінімуму 

і максимуму сягають 8 мПа за даними реаналізу MERRA-2 і 5.2 мПа за даними 

моделі CMІP6, що близько 68 % (44 %) значення парціального тиску висотного 

максимуму для зонально-середнього профілю. Незважаючи на значну різницю в 

висотних максимумах озону зонального мінімуму і максимуму за даними реана-
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лізу MERRA-2 і за даними моделі CMІP6. Модель CMІP6 переоцінює висоту озо-

нового максимуму над зональним мінімумом і недооцінює її над зональним мак-

симумом а зонально-середні профілі мають майже однакове значення висотного 

максимуму озону (але різне положення). Відхилення від зонально-середнього 

вищі для реаналізу MERRA-2 – максимальне значення 3.5 мПа на висотному рі-

вні 50 гПа (для моделі CMІP6 це значення сягає 2 мПа на висотному рівні 65 гПа). 

Найбільші відхилення спостерігаються на 15–20 гПа нижче рівня з максималь-

ним вмістом озону і сягають близько 2.5–2.7 мПа як за даними моделі, так і за 

даними реаналізу (значення моделі трохи вищі) (Ivaniha, 2020). 

 

3.3 Висновки до Розділу 3 

 

В даному розділі дисертанткою досліджено особливості розподілу озону 

Південної півкулі. Наведено порівняльний аналіз даних різних типів –  супутни-

кових/наземних, реаналізу/моделі. Акцент було зроблено на полярні райони, де 

спостерігається найбільша змінність озону.  

У розділі порівняно і проаналізовано спостереження супутникових інстру-

ментів та спектрофотометра Добсона № 123 над станцією Академік Вернадський. 

Порівняння значень ЗВО, отриманих різними методами, дозволяє оцінити їх до-

стовірність при різних зенітних кутах Сонця і атмосферних умовах. Проаналізо-

вані супутникові та наземні спостереження в районі станції Вернадський підтве-

рдили висновок про зупинку зменшення вмісту озону і стабілізацію параметрів 

озонової діри в останні два десятиліття.  

Наведено аналіз середньомісячних полів даних озону з реаналізу MERRA-

2 та розрахованих за допомогою моделі input4MIPs проєкту CMІP6 для визна-

чення амплітуди зональної асиметрії озону протягом 1980–2014 років. Аналіз 

стосується озонових даних у стратосфері над полярними та середніми широтами 

Південної півкулі з акцентом на антарктичні весняні місяці (вересень – листо-

пад). Також проведено порівняльний аналіз даних реаналізу і моделі та оцінено 

їх можливість адекватно описати розподіл і динаміку полярного озону.  
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Основні результати Розділу 3: 

1. Аналіз показав, що супутникові спостереження і наземні вимірювання 

спектрофотометра Добсона добре узгоджуються між собою, а найбільша різниця 

між ними проявляється на початку і в кінці спостережного сезону при великих 

зенітних кутах Сонця. Встановлено, що порівняння наземних і супутникових 

спостережень показує найкращу відповідність даних спектрофотометра Добсона 

і супутника GOME2. 

3. Встановлено, що максимальна зональна асиметрія озону (різниця ЗВО 

між зональним максимумом і мінімумом) спостерігається навесні і є найбільшою 

в жовтні, але модель input4MIPs проєкту CMІP6 недооцінює амплітуду зональної 

асиметрії, особливо в жовтні, і демонструє повільніший зсув до полюса центра-

льної широти озонового коміру.   

5. Встановлено, що озонова діра в моделі більш симетрична і центрована 

над полюсом, а озоновий "комір" зсунутий на схід у порівнянні з реаналізом; мо-

дель недооцінює "глибину" озонової діри (мінімальний вміст озону) в жовтні і 

переоцінюює її в листопаді і вересні. 

6. Показано, що недосконале представлення розподілу озону в моделі 

input4MIPs проєкту CMІP6 може бути пов’язно з неточним представленням по-

лярного вихору та озонової діри, а також з можливою недооцінкою активності 

планетарних хвиль і швидкості меридіонального переносу озону в циркуляції 

Брюєра-Добсона. 

Результати Розділу 3 опубліковані в статтях (Ivaniha, 2020; Grytsai et al., 

2019). 
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РОЗДІЛ 4. ВІДГУК У ВАРІАЦІЯХ ОЗОНУ НА 11-ТИ РІЧНИЙ ЦИКЛ СОНЯЧ-

НОЇ АКТИВНОСТІ  

 

В цьому Розділі дисертанткою були досліджені особливості відгуку варіа-

цій озону на 11-ти річний цикл сонячної активності над станцією Фарадей/Вер-

надський. Антарктична станція Фарадей/Вернадський, як місце вимірювання 

озону, займає унікальне положення, особливо цінними є її дані по озону в весняні 

місяці Південної півкулі. Станція розташована в області зонального мінімуму 

озону і часто потрапляє на край озонової діри (див., наприклад, (Grytsai et al., 

2007)). Вимірювання ЗВО за допомогою спектрофотометра Добсона на станції 

Фарадей/Вернадський проводилися починаючи з 1950-х років, тобто протягом 

майже 70 років. Будучи одними з найдовших рядів даних на високих південних 

широтах, вони корисні для аналізу локальної мінливості ЗВО на різних часових 

шкалах, включаючи довгострокові тенденції. Ці дані типові для Антарктичного 

регіону з точки зору довгострокових змін, зокрема, демонструючи різке зни-

ження весняних значень озону в 1980–1990-х роках з подальшою стабілізацією 

(Chipperfield et al., 2017; Solomon et al., 2016) (див. Рис. 4.1). Довгострокові змі-

щення зонального мінімуму озону в Атлантичному секторі також сприяли сере-

дньомісячним  змінам ЗВО в регіоні станції Фарадей/Вернадський (Hassler et al., 

2011; Grytsai et al., 2017). 

Менш вивченим в цьому регіоні є вплив періодичних змін на озон, пов’яза-

них з 11-річним циклом сонячної активності. З огляду на існуючу прогалину в 

дослідженнях, тривала історія вимірювань ЗВО на станції Фарадей/Вернадський 

була використана разом з вимірюваннями ЗВО і висотного профілю озону із на-

бору супутникових даних SBUV (NASA, 2013) та моделі input4MIPs проєкту 
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CMІP6 (далі "модель CMІP6")  (WCRT, 2019) для вивчення впливу сонячної ак-

тивності на локальну мінливість озону над станцією. Після узагальнення даних, 

вплив сонячної активності на мінливість озону над станцією Фарадей/Вернадсь-

кий порівнюється з відгуком на сонячну активність озону в зонально-середніх 

даних над обома півкулями. 

 

4.1 Вертикальний розподіл озону над станцією Фарадей/Вернадський за 

даними радіометрів SBUV 

 

Вертикальний розподіл озону було досліджено за допомогою даних супу-

тникових радіометрів SBUV, які проводили вимірювання з 1970 року (Frith et al., 

2014). Незважаючи на деякі невизначеності щодо сонячної активності і реакції 

озону, особливо у верхній стратосфера, дані SBUV MOD (для простоти надалі 

SBUV) (NASA, 2019) підходять для діагностики ефектів сонячного циклу 

(Maycock et al., 2016). До 1979 року наявні прогалини в даних, тому розглядається 

переважно часовий ряд з 1979 до 2018 року. 

Усереднені за 40 років (1979–2018 роки) значення вертикального розподілу 

озону над станцією Фарадей/Вернадський для шарів SBUV показані на Рис. 4.1а. 

Тут використано значення часткового вмісту озону в ОД у відповідному шарі 

атмосфери (англ. ozone partial column values in Dobson Unit per layer) на відміну 

від загального вмісту озону ЗВО (англ. total ozone column values). Представлена 

послідовність шарів атмосфери, які використовуються для визначення вмісту 

озону з вимірювань радіометру SBUV (англ. Layers) від L1 до L16 (0–50 км). Для 

означення повної товщини декількох шарів далі вказується нижнє значення ти-

ску (або висоти) нижнього шару та верхнє значення тиску (або висоти) верхнього 

шару. Максимальний частковий вміст озону в 45 і 41 ОД спостерігаються в ша-

рах L7 і L8. Відповідні висоти 19–25 км характерні для максимуму в вертикаль-

ному профілі озону, що спостерігається на антарктичних станціях (Solomon et al., 

2005). Шари L7 і L8 вносять ∼30% до середньорічного ЗВО за 1979 – 2018 роки, 
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який становить 285 ОД (сумарний вміст в шарах L1–L21), що відповідає назем-

ним спостереженням ЗВО на станції Фарадей/Вернадський (див. підрозділ 3.1 і 

Grytsai et al., 2019). Мінімальний вміст озону спостерігається в нижній тропос-

фері (6–7 ОД в шарах L1 і L2, 0–7 км) і верхній стратосфера (1–2 ОД, шари L15 і 

L16, 43–50 км). 

 

 

(а)                                                                (б) 

Рисунок 4.1 – (a) Середньорічна кліматологія (1979–2018 роки) частко-

вого вмісту озону шарів SBUV над станцією Фарадей/Вернадський. На гра-

фіку вказані номери шарів SBUV L1–L16 між рівнями 1013 та 1 гПа (0–50 км). 

Стандартні відхилення відображаються горизонтальними барами. (б) Часові 

ряди середньорічного ЗВО над станцією Фарадей/Вернадський з спектрофо-

тометра Добсона (червона крива), радіометра SBUV (жовта крива) (NASA, 

2013), моделі CMIP6 (зелена крива) (WCRT, 2019) i реаналізів ERA5 (синя 

крива) (Copernicus Climate Change Service, 2019) та MERRA-2 (чорна крива) 

(GMAO, 2015b) за 1979–2019 роки, окрім як для моделі CMIP6 за 1980–2014 i 

SBUV для 1979–2018 років. Рисунок адаптовано з власної роботи дисертантки 

(Grytsai et al., 2020).  

 

Часові ряди ЗВО, отримані за допомогою спектрофотометра Добсона ста-

нції Фарадей/Вернадський та інші джерела даних порівнюються на Рис. 4.1б. Ко-

ефіцієнти кореляції Пірсона r представлені в Табл. 4.1. Набори даних від прольо-

тів SBUV та реаналізів ERA5 (Copernicus Climate Change Service, 2019; Hersbach 
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et al., 2020) і MERRA-2 (GMAO, 2015b) високо корелюють з даними спектрофо-

тометра Добсона з r = 0.8–0.9. Дані Добсона і SBUV корелюють з r = 0.92. Спо-

стерігається більш низька, але значуща на 95-відсотковому довірчому інтервалі 

кореляція між Добсоном і моделлю CMІP6 (WCRT, 2019; Checa-Garcia et al., 

2018) r = 0.5–0.7. CMІP6 переоцінює ЗВО на 30–40 ОД (11–14 %), в той час як 

спектрофотометр Добсона і SBUV мають практично ідентичні кліматологічні се-

редні для періоду 1979–2018 років: 276.9 ± 14.2 ОД і 276.7 ± 15.2 ОД, відповідно 

(± стандартне відхилення), і збігаються в довгострокові тенденції (не показано). 

 

Таблиця 4.1 – Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона між річним середнім 

ЗВО на станції Фарадей/Вернадський між даними Добсона, радіометра SBUV, 

реаналізів ERA5 та MERRA-2 та моделі CMІP6 (NASA, 2013; Copernicus Climate 

Change Service, 2019; GMAO, 2015b; WCRT, 2019) за 1979–2018 роки. 

Дані SBUV ERA5 MERRA-2 CMІP6 

Добсон 0.92 0.84 0.86 0.51 

SBUV  0.90 0.91 0.60 

ERA5   0.92 0.69 

MERRA-2    0.69 

 

Ці результати узгоджуються з відсутністю залежних від часу відмінностей 

між даними SBUV і наземних інструментів (Kramarova et al., 2013; Chiou et al., 

2014). В роботі (Ball et al., 2019) було запропоновано нові набори даних озону з 

поправкою на артефакти, які найкращим чином представляють історичну мінли-

вість сонячної активності у верхній стратосфера, і відзначається, що композити, 

побудовані лише на SBUV, не повинні використовуватися. Верхньо-стратосфер-

ний озон в нашому аналізі становить лише невелику частину озонового профілю 

(Рис. 4.1а), і основні висновки, представлені тут, ґрунтуються на даних SBUV в 

нижній і середній стратосфері. 
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Для характеристики сонячної активності використовувалася інформація 

про кількість сонячних плям з (Royal Observatory Belgium, 2021) і для потоку на 

довжині хвилі 10.7 см з (Natural Resources Canada & Space Weather Canada, 2021; 

LISIRD, 2021). В обох випадках аналізуються середньомісячні дані. 

Періодичність як в сонячних індексах, так і у частковому вмісті озону в 

шарах вивчається за допомогою вейвлет-перетворення з твірною функцією 

Морле (Torrence & Compo, 1998). Цей підхід дозволяє аналізувати нестаціонар-

ний сигнал зі змінними частотами. Це істотно як для сонячних циклів зі змінною 

тривалістю, так і для менш явних варіацій вмісту озону на різних висотах. Вей-

влет-перетворення реалізується як: 

𝐹(𝜏, 𝑠) =  
1

√𝑠
∫ 𝑓(𝑡)𝜓 (

𝑡 − 𝜏

𝑠
) 𝑑𝑡

+∞

−∞

 (4.1) 

де τ – часовий зсув та  s – параметр масштабу. Використовується твірна функція 

Морле вигляду: 

𝜓(𝑡) =  𝑒−𝑡2/2𝑒𝑖𝑎𝑡 (4.2) 

де a у цьому дослідженні дорівнює 5 або 6, з часом t у роках. Використовується 

лише реальна частина вейвлет-перетворення. Параметр масштабу пов’язаний з 

періодом T згідно з (Torrence & Compo, 1998) як: 

𝑇 =  √
4𝜋𝑠

𝑎 + √2 + 𝑎2
~

4𝜋𝑠

𝑎
 (4.3) 

Звідси випливає, що T/s = 1.03 для a = 6 або 1.23 для a = 5. 

Щоб оцінити можливу широтну і сезонну залежність періодів, близьких до 

11 років, було розраховано розраховано відношення інтенсивності періодів в ді-

апазоні 10–12 років, які історично спостерігаються в сонячному циклі (Hathaway, 

2015), до загальної інтенсивності в діапазоні 2–33 роки (Grytsai et al., 2020). Вей-

влет-спектр потужності був отриманий з використанням середньорічних даних, і 
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були проаналізовані часові шкали, починаючи з 2 років. Використовувалася гео-

метрична прогресія із загальним співвідношенням 21/4, в результаті чого шкали 

часу для періодів 2 роки, 2×21/4 року і т.д. були розглянуті. Послідовність періо-

дів, отримана з рівняння (4.3), приблизно дорівнює 2.1, 2.5, 2.9, 3.5, 4.1, 4.9, 5.8, 

6.9, 8.3, 9.8, 11.7, 13.9, 16.5, 19.7, 23.4, 27.8 і 33.1 року. При розрахунку коефіціє-

нта інтенсивності вейвлета сума інтенсивностей для періодів 9.8 і 11.7 років по-

рівнювалися з сумою всіх періодів 2–33 роки. 

 

 

Рисунок 4.2 – Числа сонячних плям (червона крива) (Royal Observatory 

Belgium, 2021) i сонячний потік на довжині хвилі 10.7 см (F10.7, синя крива) 

(Natural Resources Canada & Space Weather Canada, 2021; LISIRD, 2021) від се-

редини 20-го століття. Значення F10.7 вказані в одиницях сонячного потоку 

(sfu), 1 sfu дорівнює 10−22 Вт/(м2ꞏГц).. Спостережуване значення F10.7 предста-

влено на правій осі. Рисунок адаптовано з власної роботи (Grytsai et al., 2020). 

 

4.1.1 Сонячний цикл на основі числа сонячних плям і сонячного потоку на 

10.7 см 

 

Як зазначалося у вступі (пункт 1.11.6), основний цикл сонячної активності 

характеризується періодом близьким до 11 років. Цей факт встановлений на ос-
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нові даних про кількість сонячних плям або на основі сонячного потоку на дов-

жині хвилі 10.7 см. (F10.7) (Рис. 4.2). У мінімумі сонячного циклу сонячні плями 

можуть бути повністю відсутні. Сонячні цикли відслідковувались за допомогою 

кількості сонячних плям починаючи з максимуму циклу поблизу 1750 року 

(Hathaway, 2015). Максимум останнього циклу, що має номер 24 був слабшим, 

ніж для більшості раніше ідентифікованих циклів, а його мінімум був у 2019–

2020 роках (Рис. 4.2). Зокрема, максимум циклу 24 був нижчим, ніж максимум 

циклу 20 (кінець 1960-х років), який характеризувався мінімальним числом со-

нячних плям і сонячним потоком 10.7 см з середини 20 століття. У максимумах 

циклів 18, 19 і 21–23, число сонячних плям перевищило 200, а історичні пікові 

значення перевищили 300 в циклі 19 (максимум в 1957 році, див. Рис. 4.2). 

Вейвлет-перетворення чітко ідентифікує 11-річний сонячний цикл за да-

ними про сонячні плями (див. Рис. 4.3), що практично ідентично для F10.7 (не 

показано). Тривалість циклу варіюється від 10 до 12 років навколо 11-річного 

періоду (пунктирна і суцільна лінії на Рис. 4.3а) і пунктирні горизонтальні лінії 

на Рис. 4.3в). Більш низька інтенсивність циклу 24, яка спостерігається на Рис. 

4.2, також представлена в вейвлет-перетворенні на Рис. 4.3а,б. 

Сигнал сонячного циклу є статистично значущим на 95 % довірчому рівні 

і охоплює діапазон періодів 8–13 років (всередині чорного контуру на Рис. 4.3б і 

праворуч від пунктирної кривої на Рис. 4.3в). 

 

4.1.2 Періодичність у варіаціях озону  

 

По-перше, було вивчено відгук сонячного циклу в ЗВО над станцією Фа-

радей/Вернадський (див. Рис. 4.4). Найбільш інтенсивним сигналом за ампліту-

дою вейвлета є 18–22-річна періодичність в обох даних як спектрофотометра 

Добсона так і радіометра SBUV (суцільні лінії на Рис. 4.4а, г, відповідно). Дуже 

слабкий сигнал спостерігається і поблизу 11-річного періоду (пунктирні криві), 

він знаходиться в діапазоні 10–11 років, що близько відповідає сонячному циклу. 
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Спостерігається близька подібність десятирічних осциляцій в сумарних 

показниках даних Добсона і SBUV. Існує також загальна відповідність між мак-

симумами і мінімумами в 11-річному сонячному періоді (червона крива в нижній 

частині Рис. 4.4а, г і ЗВО (червоні і сині кола, відповідно). Однак вейвлет-спек-

три потужності не виявляють значні сигнали на 11-річному або квазі-22-річному 

періодах (Рис. 4.4б, ґ). Глобальний вейвлет для всього часового ряду 1979–2018 

років, представлений на Рис. 4.4в, д, не показав ніяких значних періодів. 

 

 

Рисунок 4.3 – (а) Вейвлет-перетворення з дійсною частиною твірної фу-

нкції Морле для числа сонячних плям за 1947–2018 роки; червоним (синім) ко-

льором показано розташування максимумів (мінімумів) сигналу сонячного ци-

клу в координатах "рік – період"; суцільна лінія позначає період в 11 років, а 

чорна пунктирна крива проведена через піки інтенсивності вейвлет-перетво-

рення. (б) Спектр потужності вейвлет-перетворення, показаного в (а), а су-

цільна крива – конус впливу, в межах якого спектр не відчуває суттєвого 

впливу граничних ефектів. (в) Глобальний вейвлет-спектр для (б). Контур в (б) 

і пунктирна крива в) показують 95 % довірчий рівень з фоновим спектром чер-

воного шуму розрахований для автокореляції lag-1, що дорівнює 0.7. Конус 

впливу показаний більш світлим відтінком. Використовувалось вейвлет-перет-

ворення з материнським вейвлетом ψ(t) = 𝑒−𝑡2/2 ·  𝑒 і6𝑡. Пунктирні горизонта-

льні лінії у (в) відзначають пікову потужність в глобальному вейвлет-спектрі 

між періодами 10 і 12 років. Зверніть увагу на відмінність масштабу періодів в 
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(б) і (в) від (а). Дані з (NASA, 2019). Рисунок адаптовано з власної роботи 

(Grytsai et al., 2020). 

 

По-друге, представлені результати аналізу вейвлет-амплітуди даних по 

озону в окремих шарах SBUV над станцією Фарадей/Вернадський. Як видно з 

Рис. 4.5, періодичність з великою амплітудою, близькою до 11 років (пунктирні 

контури), спостерігається тільки в нижній (L8, 22–25 км; Рис. 4.5в) і середній 

стратосфері (L9 і L10, 25–31 км; Рис. 4.5г, ґ). Ці шари відповідають верхній час-

тині вертикального профілю озону над його максимумом і містять 33 % від  ЗВО. 

Зверніть увагу, що піки вейвлетів на Рис. 4.5в–ґ) (червоні і сині кола) показують 

дещо більш короткі періоди в 8–10 років, ніж в реальному сонячному циклі (че-

рвона крива в нижній частині кожного графіка). Через різницю в періодичності, 

відгук озону зміщується по фазі щодо сонячного циклу. Через цей фазовий зсув 

озоновий цикл відстає (випереджає) сонячний цикл в першій половині (в кінці) 

часового ряду (Рис. 4.5в–ґ). Найбільш збігаються за часом максимуми у значен-

нях вмісту озону і числі сонячних плям поблизу 23 сонячного циклу (навколо 

2000 року). 
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Рисунок 4.4 – Як Рис. 4.3, але для ЗВО над станцією Фарадей/Вернадсь-

кий 1979–2018 років за даними (а–в) спектрофотометра Добсона та (г–д) радіо-

метра SBUV (NASA, 2019). Червона крива внизу в (а) і (г) показує згладжену 

криву часових рядів числа сонячних плям з Рис. 4.2.  

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Відповідно до Рис. 4.4, але для шарів L1 та L7–L11 SBUV. 

Рисунок адаптовано з власної роботи (Grytsai et al., 2020). 

 

Відповідно Рис. 4.6, найбільш інтенсивні періоди, близькі до 11 років, мо-

жна знайти в нижній і середній стратосфері в шарах L8–10 (22–31 км) і вони ста-

тистично значущі на довірчому рівні 95% (Рис. 4.6). Рис. 4.5 і 4.6 демонструють, 

що вміст озону на висоті 22–31 км над станцією Фарадей/Вернадський збільшу-

ються поблизу максимуму сонячного циклу, хоча і з деякими фазовим зміщен-

ням, зазначеним вище. Періоди з великою амплітудою близько 20–22 років не 

досягають статистичної значущості в вейвлет-спектрах потужності не тільки на 

95 % рівні (Рис. 4.6а, б), але і на 90 % рівні (не показано). Зверніть увагу, що 

статистично значущі періоди в 2–4 роки періодично з’являються в вейвлет-спек-

трах потужності на різних шарах, що може бути проявом впливу QBO. 
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У тропосфері (Рис. 4.5а і Рис. 4.6а) і верхній стратосфері на висоті 34–50 км 

(в шарах L12–L16, які не показано), 11-річний сигнал не проявляється. В цілому, 

наявність 11-річного сонячного циклу в озоні над станцією Фарадей/Вернадсь-

кий надійно встановлена в нижній і середній стратосфері на висотах 22–31 км 

(шари L8–L10, Рис. 4.5в–г) (Grytsai et al., 2020). 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Періодичність у варіаціях озону над станцією Фарадей/Ве-

рнадський з спектрів потужності вейвлет перетворення для тих же шарів L1 та 

L7–L11 SBUV, як на Рис. 4.5. Контури – рівень значущості в 95% з lag-1 авто-

кореляцією рівною 0.7. Рисунок адаптовано з власної роботи (Grytsai et al., 

2020). 

 

Індуковане Сонцем ослаблення циркуляції Брюєра-Добсона поблизу мак-

симуму сонячного циклу найбільш вагоме для тропічної стратосфери (Hood et al., 

2012; Kodera et al., 2002; Bednarz et al., 2019). Меридіональне перенесення з осла-

бленим високоширотним висхідним рухом в умовах більш сильного полярного 

вихору не узгоджується зі збільшенням озону в шарах L8–L10 (Рис. 4.6в–г) 

(Grytsai et al., 2020). У середніх і високих широтах процес взаємодії середнього 
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потоку з хвилями, модульованими сонячною активністю, може бути більш важ-

ливим з точки зору динамічно викликаного поширення аномалій з верхньої в ни-

жню стратосферу (Kodera et al., 2002). Така можливість повинна бути перевірена 

в моделях шляхом подальших досліджень, які враховують висотні, широтні, ре-

гіональні особливості, і сезонні залежності у взаємозв’язку між динамічними, хі-

мічними і радіаційними ефектами. У будь-якому випадку, слабкий сонячний си-

гнал в загальному вмісті озону над станцією Фарадей/Вернадський (Рис. 4.4а, г) 

обумовлений змінами озону в нижній – середній стратосфері (L8–L10, 22–31 км; 

Рис. 4.6 в–г) (Grytsai et al., 2020). Підкреслимо, що більш короткі періоди в стра-

тосферному озоні відносно циклу сонячних плям і пов’язаний з цим фазовий зсув 

були також відзначені в роботі (Angell et al., 1989)  за даними висотних профілів 

озону Умкер над станцією Ароза. 

 

4.2 Відгук варіацій озону на цикл сонячної активності в залежності від 

широти та сезону 

 

Було досліджено залежність відгуку озону на сонячний цикл від широти, 

висоти над поверхнею Землі і сезону (див. Рис. 4.7) (Grytsai et al., 2020). Ця час-

тина аналізу була проведена з використанням 5 градусних зонально-середніх зна-

чень профілів озону SBUV. Наявність періодів, близьких до 11 років, оцінюва-

лась як відносна інтенсивність вейвлет-перетворення, яка вноситься періодами 

10–12 років в інтенсивність всього діапазону періодів (2–33 роки). Було зроблено 

дискретне вейвлет-перетворення, взявши відношення суми інтенсивності на пе-

ріодах 9.8 і 11.7 років до суми всіх періодів від 2.1 до 33.1 років. Статистична 

значущість розраховувалася окремо для кожного значення періоду з глобального 

вейвлета аналогічно Рис. 4.3). В даному розрахунку не має взаємної відповідності 

між значущістю і коефіцієнтом інтенсивності. Тому частини ділянок з низьким 

співвідношенням іноді можуть бути значущими, як, наприклад, в шарі L10 поб-

лизу 10° Пн.ш. в серпні (Рис. 4.7в) (Grytsai et al., 2020). 
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Зональні середні дані SBUV в (NASA, 2019) мають широтне обмеження в 

нижніх шарах: L9 (25–28 км) і сума шарів L1–L8 (0–25 км) визначаються тільки 

полярніше 20°, а сума L1–L9 (0–28 км) визначається тільки екваторіальніше 20°. 

Рис. 4.7а об’єднує дані шарів 0 – 25 км полярніше 20°  і шарів 0–28 км, екваторі-

альніше 20°, як зазначено підписаними стрілками. Крім того, високі широти Пів-

денної півкулі протягом південної зими не представлені в даних SBUV. 

На Рис. 4.7а показано, що (1) максимальний внесок сонячного циклу в ша-

рах L1–L9 сконцентрований в тропічних широтах 20° Пд.ш. – 20° Пн.ш. і (2) се-

зонні зміни показують незначну величину внеску в лютому – березні. На Рис. 

4.7а ніяких помітних проявів сонячного циклу на Рис. 4.7а полярніше 20° Пд.ш. 

і 20°  Пн.ш. в шарах L1–L8 (0–25 км) не спостерігається. Це вказує на те, що, на 

висотах 0–25 км, які охоплюють тропосферу і нижньо-стратосферний озоновий 

максимум на висоті 16–25 км (шари L6 – L8), реакція озону на сонячну активність 

обмежена тропіками. 

 

 

Рисунок 4.7  – Відношення інтенсивності вейвлет-перетворення з періо-

дами 10 – 12 років до інтенсивності періодів 2–33 роки в (а) шарах L1–L8 SBUV 

полярніше широти 20° і шарах L1–L9 екваторіальніше широти 20°, зазначених 

пунктирними лініями і підписаними стрілками, (б) шарі L9 полярніше широти 

20°  і шарах (в) L10, (г) L11–L12, (ґ) L13–L15 і (д) L16–L21 SBUV. Контури 
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показують 95 % довірчий рівень. Зверніть увагу на іншу колірну гаму на графіку 

(д) через менші коефіцієнти. Рисунок адаптовано з власної роботи (Grytsai et al., 

2020).  

 

Шари L9 і L10 (25–31 км) є найнижчими, в яких сигнал сонячного циклу 

з’являється в високих широтах, але переважно в Південній півкулі (Рис. 4.7б, в). 

У той же час сигнал 11-річного сонячного циклу в тропіках майже зникає в шарі 

L10 (28–31 км, Рис. 4.7в) і знову посилюється вище (Рис. 4.7г–д). Це ослаблення 

сонячного сигналу узгоджується з відомою двохпіковою структурою відгуку 

озону на 11-річний цикл сонячної активності в тропічній стратосфері, розгляну-

тий вище. 

На додачу до вертикальної нерівномірності, існує широтна неоднорідність 

в зовнішньому вигляді сонячного циклу в даних озону. Асиметрія між півкулями 

реакції сонячної активності і озону в середній і верхній стратосфері очевидні 

(Рис. 4.7б–д). Також видно, що сезонний максимум відгуку варіюється в залеж-

ності від широти. Максимуми в субтропіках Південної півкулі близько 30° Пд.ш. 

(антарктична осінь, березень – квітень і весна, вересень – жовтень) зміщуються 

в середні та високі широти Південної півкулі влітку (Рис. 4.7б, в). 

Через відсутність даних SBUV в високих південних широтах під час пів-

денної зими, сезонні зміни в реакції озону на сонячну активність в тропіках і обох 

півкулях не можуть бути повністю порівняні. Деякі висновки все ж можна зро-

бити. Сильний сонячний сигнал, сконцентрований в тропіках в шарах L1–L9 (0–

28 км), очевидно, відноситься до нижньої стратосфери, оскільки кількість тропо-

сферного озону (нижче тропічної тропопаузи, ∼ 16 км) мала в порівнянні з кіль-

кістю озону на і навколо стратосферного максимуму. Як показано в багатьох до-

слідженнях, відгук нижньої стратосфери в тропіках відбувається в основному за 

рахунок викликаної сонячними променями модуляції ЦБД (Hood, 1997; Hood & 

Soukharev, 2012; Kodera, 2002; Bednarz et al., 2019). Цей механізм передбачає ви-

кликану сонячним циклом модуляцію хвильової активності, яка впливає на ЦБД, 

що проявляється в ослабленні тропічних висхідних потоків, що, в свою чергу, 
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призводить до адіабатичного потепління і підвищення рівня озону в тропічній 

нижній стратосфера в період сонячного максимуму. 

Асиметрія між півкулями також існує у відносній інтенсивності сонячного 

циклу на висотах 31–37 км (шари L11–12) (Рис. 4.7г). 11-річний період проявля-

ється в основному в екваторіальній стратосфері з червня по жовтень і в південних 

субтропіках в квітні-липні. Північна півкуля полярніше 20°  не показує помітного 

сигналу на періодах сонячних циклів. Шари L13–L15 (37–47 км) і вище 47 км 

(L16–L21) Рис. 4.7ґ, д), які оточують стратопаузу знизу і зверху, показують від-

носно слабкий і досить сильний сигнал сонячної активності, відповідно. У шарах 

L16–L21 (Рис. 4.7д) , сонячний цикл спостерігається в тропіках і субтропіках та 

охоплює полярні регіони в літні місяці як в Арктиці, так і в Антарктиці (Grytsai 

et al., 2020). Однак ці стратосферні шари дають відносно слабкий вплив на коли-

вання ЗВО в порівнянні з нижніми шарами. Вміст озону і амплітуда 11-річної 

варіації у верхньо-мезосферному озоні за даними MLS згідно з (Lee & Wu, 2020) 

збільшується в напрямку Південного полюса в квітні – серпні і травні – вересні, 

що близько до реакції в тропіках і субтропіках Південної півкулі на Рис. 4.7д. 

Асиметрія між півкулями у відповіді озону на сонячну активність була відзна-

чена й раніше (Hood, 1997; Soukharev & Hood, 2006; Tourpali et al., 2007). На Рис. 

4.7б, в максимальний сонячний сигнал в області високих південних широт з’яв-

ляється восени і навесні. Отже, динамічні процеси, які беруть участь в еволюції 

зимового полярного вихору в стратосфері, мабуть, мають менше значення. 

Ґрунтуючись на даних радіометра SABER (англ. Soundіng of the 

Atmosphere usіng Broadband Emіssіon Radіometry) за 2002–2016 роки, в роботі 

(Tang et al., 2018) теж було показано сильну асиметрію між півкулями у реакції 

озону біля мезопаузи на сонячну активність. Сонячний відгук озону приблизно в 

два рази сильніший в середніх і високих південних широтах. Можливі причини 

такої асиметрії вимагають подальшого дослідження. У полярних регіонах макси-

мальні відгуки спостерігаються під час південного літа, що вказує на радіаційний 

механізм посилення впливу 11-річного циклу на мезосферний озон. Сонячний 
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сигнал домінує також у тропіках і субтропіках Південної півкулі (Рис. 4.7д); од-

нак максимальне значення він має в холодну пору року (південну осінь і зима, 

квітень – серпень). Це передбачає можливу модуляцію гілки висхідних потоків 

ЦБД сонячною активністю і її асиметрію між півкулями. Спостерігається анало-

гічна асиметрія і в реакції мезосферного озону на сонячний цикл. Дані профілю 

озону в роботі (Beig et al., 2012) за період 1992–2004 років показують, що соняч-

ний сигнал в мезосфері в середньоширотній зоні 40–60°  Пд.ш. є приблизно в три 

рази сильнішим, ніж на 40–60°  Пн.ш. (див. Рис. 6 в (Beig et al., 2012)). 

Найбільш помітні прояви квазі-11-річної періодичності, зазначеної на Рис. 

4.7, показано на Рис. 4.8 з використанням вейвлет аналізу і представлені у коор-

динатах рік/період. Аналогічно вейвлетам за даними станції Фарадей/ Вернадсь-

кий (Рис. 4.3), періодичність в середньозональному озоні не настільки стабільна 

як в 11-річному сонячному циклі. Періоди, найближчі до 11 років (10–12 років), 

були виявлені в найнижчих шарах L1–L9 в вересні (0–28 км, Рис. 4.8а) і в найви-

щих шарах L16 – L21 в січні (47–64 км, Рис. 4.8г) в південних тропіках і високих 

широтах, відповідно. У середній стратосфері середніх південних широт періоди 

систематично коротші (9–10 років, Рис. 4.8б, в) (Grytsai et al., 2020).  
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       Рисунок 4.8 – Найбільш помітні прояви квазі-11-річної періодичності зона-

льно-середнього озону за даними SBUV на широтах a) 5–10° Пд.ш., шари L1–

L9 та б) 35–40°  Пд.ш., шар L10, у вересні; в) 40–45 ͦ Пд.ш., шар L10 у квітні та 

г) 75–80° Пд.ш., шари L16–L21 у січні. Рисунок адаптовано з власної роботи 

(Grytsai et al., 2020). 

 

Дані моделі CMІP6 не показують статистично значущого сигналу поблизу 

11-річного періоду в шарах L8, L9 і L10 над станцією Фарадей/Вернадський (Рис. 

4.9г–д), тоді як дані SBUV демонструють статистично значущу реакцію озону на 

сонячну активність в межах 95% рівня достовірності (Рис. 4.6). Можливо, це 

пов’язано з більш слабким сонячним сигналом в моделі, оскільки амплітуда вей-

влета CMІP6 в кілька разів нижча (Рис. 4.9а–в), ніж в SBUV (Рис. 4.5). У CMІP6 

спостерігаються статистично значущі короткі періоди в 2–4 роки. (Рис. 4.9, 

внизу), і вони показують деяку схожість у часі з SBUV (Рис. 4.6). 

 

 

Рисунок 4.9 – (а–в) Амплітуда вейвлета та г-ж) вейвлет спектр потужності 

для озону з моделі CMІP6 над станцією Фарадей/Вернадський в шарах (а), (г) 

L8, (б), (ґ) L9, і (в), (д) L10, де дані SBUV показують статистично значущу квазі-
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11-річну періодичність. Дані SBUV і моделі CMІP6. Рисунок адаптовано з вла-

сної роботи (Grytsai et al., 2020). 

 

Відгук тропічного озону також формує другий максимум в середній стра-

тосфері в шарах L11–L12 (31–37 км, Рис. 4.7г). Він відділений від нижньо-стра-

тосферного максимуму відгуку мінімумом відгуку в шарі L10 (28–31 км, Рис. 

4.7в). Висоти як мінімуму так і двох максимумів в реакції тропічного стратосфе-

рного озону на сонячний цикл в цілому узгоджуються з недавніми досліджен-

нями, в яких використовувалася модельна база даних озону CMІP6 (Maycock et 

al., 2018) і скориговані на артефакти композити озону (Ball et al., 2019). Можна 

відзначити, що місцеві спостереження Добсона не узгоджується з CMІP6 (Рис. 

4.2б). Результат Рис. 4.7г) відрізняється від більш ранніх оцінок, зроблених за 

даними SBUV в (Dhomse et al., 2016), де мінімум реакції озону був виявлений на 

висотах шарів L11–L12.  

Можливо ця різниця може бути пояснена більш коротким, на 15 років, ча-

совим рядом (1979 – 2003 роки), використаним в (Soukharev & Hood, 2006) і час-

тково методом аналізу. У нашій роботі аналіз відносної інтенсивності в періоди-

чності може бути менш чутливим до артефактів в наборах даних, які вносять не-

визначеність у виявленні сигналу сонячної активності в значеннях вмісту озону 

(Ball et al., 2019). 

 

    4.3 Висновки до Розділу 4 

 

У Розділі 4 дисертанткою проведено дослідження впливу 11-річного циклу 

сонячної активності на розподіл озону, як локально над станцією Фарадей/Вер-

надський, що знаходиться в Антарктиці, так і глобально на різних широтах і ви-

сотах над земною кулею.  

Було визначно періодичність у загальному і частковому вмісті озону в пе-

вному шарі за допомогою вейвлет-аналізу з використанням твірної функції 
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Морле, яка порівнювалась з періодичністю кількості сонячних плям і потоку со-

нячного випромінювання на довжині хвилі 10.7 см. Були використані як спосте-

режні дані спектрофотометра Добсона над станцією Фарадей/Вернадський так і 

середньозональні дані супутникового радіометра SBUV та дані моделі CMІP6. 

Оцінено здатність моделі відтворити вплив сонячної активності на варіації в озо-

новому шарі.  

Основні результати Розділу 4: 

1. Вперше встановлено, що над станцією Фарадей/Вернадський статисти-

чно значуща періодичність відгуку загального вмісту озону на сонячний цикл ві-

дсутня, хоча близькі до 11 років періоди проявляються в локальних даних як спе-

ктрофотометра Добсона так і радіометра SBUV.  

2. Продемонстровано, що згідно з зонально-середніми профілями озону 

SBUV, відгук у варіаціях озону на сонячну активність помітно залежить від ши-

роти, висоти над поверхнею Землі та сезону, що узгоджується з багатьма попе-

редніми дослідженнями.  

3. Вперше відзначено асиметрію між півкулями у відгуку озону на соняч-

ний цикл (Південна півкуля показує сильніший відгук). Найсильніша реакція 

озону на сонячну активність спостерігається у нижній стратосфері (22–28 км), 

трохи вище кліматологічного максимуму вертикального профілю озону.  

4. Проявів статистично значущого відгуку озону на сонячний цикл в даних 

моделі CMІP6 над станцією Фарадей/Вернадський не було знайдено, що вказує 

на рамки можливих застосувань моделі СМІР6. 

5. Було використано новий метод оцінки внеску сигналу сонячного циклу 

у варіації часткового вмісту озону шляхом розрахунку відношення спектральної 

потужності вейвлета на періодах 10–12 років до сумарної потужності в усьому 

досліджуваному діапазоні періодів – 2–33 роки. Цей метод відрізняється від тих, 

що використовувались в інших роботах, де оцінювалась відносна зміна атмосфе-

рної варіації між сонячними мінімумами і максимумами. Наш метод аналізу до-

зволив визначити існування значних просторових аномалій увідгуку озону на со-

нячний цикл.  
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Результати цього дослідження опубліковані дисертанткою в роботі (Grytsai 

et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5. ДИНАМІКА СТРАТОСФЕРНИХ ПОТЕПЛІНЬ ТА СТАН ПОЛЯР-

НОГО ВИХОРУ 

5.1 Аномальний розвиток озонової діри у 2019 році як наслідок стратос-

ферного потепління в Антарктиці 

 

Хоча озонова діра над Антарктикою розвивається навесні (вересень – лис-

топад), на неї сильно впливає стан антарктичної стратосфери за попередню зиму 

(червень – серпень). Динамічне збурення зимового стратосферного вихору пла-

нетарними хвилями послаблює інтенсивність вихору і збільшує кількість озону 

в ньому навесні, оскількибагате на озон середньоширотне повітря легше перети-

нає слабший вихор (Allen et al., 2003; Grassi et al., 2008; Weber et al., 2011). Акти-

вність КСХ у нижній Антарктичній стратосфері протягом серпня може вказувати 

на ймовірний стан та динаміку озонової діри у наступні весняні місяці. Як пока-

зано в (Grytsai et al., 2008; Kravchenko et al., 2012; Evtushevsky et al., 2019), амп-

літуда стратосферних КСХ у серпні слугує ключовим індикатором як рівня ди-

намічного збурення полярного вихору навесні, так і можливого часу остаточного 

зникнення озонової діри. 
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Додатковим фактором, який потенційно здатен впливати на стан озонової 

діри є варіації температури поверхні океану (SST) у тропіках. У роботах 

(Evtushevsky et al., 2014, 2019) було встановлено, що аномалії SST у центральній 

частині Тихого океану в червні можуть викликати зміни температури антаркти-

чної стратосфери, які мають найбільший прояв у жовтні, на чотири місяці піз-

ніше. Цей зв’язок виникає тоді, коли цуг хвиль, згенерований тропічною конве-

кцією над аномаліями SST, поширюється до антарктичної стратосфери (McIntosh 

& Hendon, 2017). Сильне поверхневе потепління в центральному Тихому та захі-

дному Індійському океанах тропічних та субтропічних районів Південної півкулі 

(Ель-Ніньо фаза ENSO) на початку зими (червень) в комбінації зі значною акти-

вністю КСХ-1 серпні (в кінці зими) здатні сприяти ранньому послабленню поля-

рного стратосферного вихору і руйнуванню озонової діри. На еволюцію озонової 

діри також впливає QBO завдяки модуляції інтенсивності полярного вихору 

(Holton & Tan, 1980; Watson & Gray, 2013). 

Як відомо, короткострокові прогнози дають досить достовірні дані про ро-

звиток стратосферних процесів за синоптичною шкалою часу (5–10 днів). Про це 

свідчать параметри озонової діри в 2019 році, прогнозовані, наприклад, TEMІS 

(англ. Tropospherіc Emіssіon Monіtorіng Іnternet Servіce) (TEMIS, Ozone and UV 

forecast, 2021b), GMAO (англ. Global Modelіng and Assіmіlatіon Offіce Research 

Sіte) (GMAO, 2021), NOAA (англ. Natіonal Oceanіc and Atmospherіc 

Admіnіstratіon) (NCEP/Climate Prediction Center, 2021) та CAMS (англ. Copernіcus 

Atmosphere Monіtorіng Servіce) (ECMWF as part of The Copernicus Programme, 

2021). На сезонних масштабах існуючі прогнози менш надійні і можуть визна-

чати лише загальні тенденції атмосферних умов (Marshall & Scaife, 2010; 

Karpechko et al., 2016; Tripathi et al., 2014). При цьому використовуються циклічні 

явища з досить передбачуваною сезонною і міжрічною мінливістю фаз і тенден-

цій такі як ENSO чи QBO (Marshall & Scaife, 2010). Виявлення факторів, що об-

межують сезонну передбачуваність стратосферних процесів, є актуальною про-

блемою глобального прогнозування клімату (Tripathi et al., 2014). Прогнозні по-

казники в нашій роботі базуються на статистично встановлених закономірностях 
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зимових передумов, які значною мірою визначають стан антарктичної стратос-

фери навесні (Kravchenko et al., 2012; Evtushevsky et al., 2014, 2018, 2019). Аналіз 

КСХ та індексів SST, дало змогу реалістично спрогнозували розвиток аномаль-

них озонових дір" у 2017 та 2019 роках з досить точними кількісними оцінками 

(Evtushevsky et al., 2019; Milinevsky et al., 2020). 

 

5.1.1 Зимові передумови 

 

Квазістаціонарні хвилі (КСХ) впливають на потужність і положення поля-

рного вихору, тому їх підвищена активність може значно послабити вихор і на-

віть спричинити його передчасне руйнування. Велика амплітуда КСХ за даними 

температури на 50 гПа в серпні 2019 року була схожа на поведінку значень амп-

літуди КСХ 2002 року як в широтному розподілі (Рис. 5.1а, товста і тонка су-

цільні криві, відповідно) так і в часовому ряді для 60° Пд.ш. (Рис. 5.1б), що при-

пускає можливе значне зменшення площі озонової діри навесні, яке відбувається 

під дією планетарних хвиль.  

 

 

     (а)                                                              (б) 

Рисунок  5.1 – (а) Широтні зміни амплітуди КСХ за даними температури 

на 50 гПа (∼ 20 км) у серпні для чотирьох аномальних років – 1988, 2002, 2017 

i 2019 порівняно з кліматологією за 1979–2019 роки (чорна крива зі стандарт-

ними відхиленнями, показаними вертикальними барами); б) часовий ряд за 
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1979–2019 роки амплітуди КСХ у серпні в антарктичній стратосфері на рівні 

тиску 50 гПа i широті 60° Пд.ш. Дані з реаналізу NCEP/NCAR (NCEP et al., 

2021). Адаптовано з власної роботи (Milinevsky et al., 2020). 

 

Другим додатковим показником для прогнозування поведінки озонової 

діри 2019 року є індекс SST в центральній тропічній частині Тихого океану (див. 

Рис. 1.11 та (Evtushevsky et al., 2014, 2018)). У червні 2019 року SST в цьому ре-

гіоні збільшилася до +28.5°С, найвищий показник за останні 4 десятиліття (Рис. 

5.2а). Аномально високий рівень SST +29.1° С був також виявлений в тропічному 

західному Індійському океані (10° Пн.ш – 10° Пд.ш., 50° Сх.д. – 90° Сх.д.) в чер-

вні (Рис. 5.2б). Аномальний нагрів від тропічної конвекції над центральною час-

тиною Тихого або Індійського океану може модулювати стратосферну реакцію 

через віддалений зв’язок. На Рис. 5.3 показано, як  відхилення (аномалії) швид-

кості зонального вітру відносно середнього за 1981–2010 роки на 10 гПа посту-

пово поширюються до полюсу (пунктирні лінії). Негативні відхилення швидко-

сті середньозонального вітру ( –5 м/с до –10 м/с) поширюються від тропіків до 

високих широт Південної півкулі протягом зимових місяців (червень – серпень, 

Рис. 5.3а). 

 

(а)                                                                (б) 

Рисунок 5.2 – Середня за червень температура поверхні океану в (a) 

центральній частині Тихого океану (20° Пн.ш – 20° Пд.ш., 160°  Сх.д. – 220° 
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Сх.д.) i (б) в західній частині Індійського океану (10° Пн.ш – 10° Пд.ш., 50°  

Сх.д. – 90° Сх.д.). У 2019 році температура в цих регіонах була найвищою за 

40 років спостережень: +28.5°C (центральна частина Тихого океану) i +29.1°C 

(західна частина Індійського океану). Дані з реаналізу NCEP/NCAR. Адапто-

вано з власної роботи (Milinevsky et al., 2020). 

 

Цій тенденції в основному сприяли сильні негативні відхилення у швидко-

сті зонального вітру, що мігрували з тропічного Індійського океану і централь-

ного Тихого (Рис. 5.3б і в, відповідно), але не з тропічного Атлантичного океану 

(Рис. 5.3г) або інших тропічних регіонів (не показано). Негативні аномалії зона-

льного вітру в тихоокеанському секторі (Рис. 5.3в) починають поширюватися до 

полюса від субтропіків в середині серпня.  

Таке відставання порівняно з Індійським океаном (Рис. 5.3б) може бути 

пов’язано з особливостями низхідного поширення з верхньої стратосфери в чер-

вні – липні, так, що аномалії досягають середньої стратосфери в середині серпня. 
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Рисунок 5.3 – Значення відхилень (аномалій) швидкості зонального вітру 

на 10 гПа в Південній півкулі в червні – жовтні; (a) зонально-середнє та (б) Ін-

дійський океан 50° Сх.д. – 90° Сх.д., (в) центральна частина Тихого океану 160° 

Сх.д. – 220° Сх.д. та (г) Атлантичного океану (40° Зх.д. – 10° Сх.д.). Аномалії 

отримані відносно середнього за 1981 – 2010 роки. Дані з реаналізу NCEP/NCAR 

(NCEP et al., 2021). Адаптовано з власної роботи (Milinevsky et al., 2020). 

 

Наприкінці серпня аномалії негативного вітру досягають полярного ви-

хору приблизно на 60° Пд.ш. (Рис. 5.3а–в) і послаблюють його, дозволяючи бі-

льшій кількості планетарних хвиль поширюватися в стратосферу (Рис. 5.4а) 

(Milinevsky et al., 2020). Це видно зі значного збільшення амплітуди КСХ-1 в зна-

ченнях геопотенціальної висоти на 60° Пд.ш. і потоку тепла у напрямку Півден-

ного полюса (45° Пд.ш. і 75° Пд.ш.) на 100 гПа (Рис. 5.4а), суцільна та пунктирна 

криві, відповідно). В кінці серпня 2019 р. відбулось раптове уповільнення зона-

льного вітру та потепління у полярній шапці (60–90º Пд.ш.) Південної півкулі. 

Зауважимо, що імпульси хвиль КСХ-1 та потоку тепла у червні та липні (Рис. 

5.4а) не призводять до таких змін полярного зонального вітру та температури 

(Рис. 5.4б) (Milinevsky et al., 2020).  

 

(а)       (б) 



133 

Рисунок 5.4 – (а) Амплітуда хвилi-1 (КСХ-1) в значеннях геопотенціаль-

ної висоти на 60° Пд.ш. (суцільна крива) i тепловий потік у бік Південного по-

люса між 45° Пд.ш. i 75° Пд.ш. (пунктирна крива) на рівні 100 гПа i (б) темпе-

ратура полярної шапки (60° Пд.ш. – 90° Пд.ш., суцільна крива) i зональний ві-

тер на 60° Пд.ш. (пунктирна крива), на рівні 10 гПа. Дані з MERRA-2 (GMAO, 

2015c) за червень – листопад 2019 року. Адаптовано з власної роботи 

(Milinevsky et al., 2020). 

 

З іншого боку, уповільнення наприкінці серпня є передумовою подальшого 

зонального ослаблення вітру та стратосферного потепління у вересні та жовтні. 

(Рис. 5.4б). Сильне потепління в Антарктичній стратосфері на початку весни 

2019 року пов’язане з аномальним потоком тепла в напрямку полюса (Milinevsky 

et al., 2020). Сильні негативні потоки тепла вказують на транспортування тепла 

в напрямку полюса через вихор, що може призвести до зменшення полярного 

вихору і більш раннього переходу від зимових до літніх циркуляцій (Limpasuvan 

et al., 2005). 
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Рисунок 5.5 – (а) Цикл QBO в 2010–2019 роках за даними зонального 

вітру на 10 гПа з MERRA-2. (б) Східна низхідна фаза QBO у вересні – жовтні 

2019 року, зональний вітер з радіозонду від метеорологічної служби Сінгапуру 

(Meteorological Service Singapore Upper Air Observatory). Станція розташована 

за координатами: 1.34041° Пн.ш., 103.888° Сх.д, висота 21 м. (в) Широтно-ча-

совий переріз швидкості вітру на 10 гПа за даними MERRA-2. Використано 

стратосферні дані: (а, б) – NASA ACDL (NASA, 2021), (в) – JMA CSM (Tokyo 

Climate Center, 2021). Адаптовано з власної роботи (Milinevsky et al., 2020). 

 

Ще одним сприятливим фактором для нестабільного полярного вихору над 

Антарктидою навесні 2019 року стала еволюція QBO, які були у східній  спада-

ючій фазі (Рис. 5.5, Рис. 1.12). Як зазначалося вище, полярний вихор і озонова 

діра зникають раніше при східній фазі QBO (Holton & Tan, 1980; Anstey et al., 

2010; Watson & Gray, 2013). Вітер на 10 гПа в тропіках був східний з травня 2019 
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року (Рис. 5.5а, Рис. 1.6) і сприяв дестабілізації полярного вихору. Поряд з схід-

ними низхідними потоками через стратосферу (Рис. 5.5б), спостерігається про-

гресуюче розширення області східних вітрів в напрямку полюса (позначено пу-

нктирними лініями на Рис. 5.5в) у відповідності з Рис. 5.3. Таким чином, явище 

QBO діє взимку – навесні 2019 року в тому ж напрямку (пришвидшує появу РСП) 

як і стратосферні КСХ в серпні і тропічні аномалії SST з червня (Milinevsky et al., 

2020).  

Такий розвиток стратосферних процесів вказував на можливу появу вели-

кого стратосферного потепління у вересні – жовтні 2019 року, подібно до того, 

що спостерігалося у вересні 2002 року (Allen et al., 2003) і що сталося вперше за 

час супутникових спостережень. Цей прогноз був зроблений у вересні 2019 року 

(Milinevsky et al., 2020) та порівняний зі спостереженнями у вересні – листопаді 

2019 року, що представлено нижче. 

 

5.1.1 Спостереження навесні 

 

Як відзначено в (Evtushevsky et al., 2019), КСХ відіграли значну роль в ран-

ньому руйнуванні антарктичного полярного вихору у 1988, 2002 та 2017 роках. 

Досить симетричне положення озонової діри відносно Південного полюсу, ве-

лика площа та тривалий час існування у весняні місяці є наслідком низької акти-

вності планетарних хвиль в атмосфері. Інтенсивне збурення полярної атмосфери 

планетарними хвилями сприяє сильній асиметрії в розподілі озону середніх ши-

рот, а також ранньому руйнуванню полярного вихору та ранньому зникненню 

озонової діри з відповідно малими результуючими втратами стратосферного 

озону в полярній області (Milinevsky et al., 2020).  

На Рис. 5.6 показано ЗВО Південної півкулі за 10 вересня і 10 листопада в 

аномальні роки, які показують сильну зональну асиметрію (1988, 2002, 2012, 

2017 і 2019 роки). В обрані роки на початку весни спостерігається відносно не-

велика озонова діра і високі значення ЗВО в середніх широтах східної півкулі 
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(Рис. 5.6а, б, г–є, відповідно) під впливом меридіонального транспорту, пов’яза-

ного з передумовами КСХ (Рис. 5.1). В 2006 році спостерігалась велика озонова 

діра, центрована над Південним полюсом, і зменшений вміст середньоширотного 

озону (Рис. 5.6в), що є наслідком слабкої активності планетарних хвиль (Рис. 

5.1б). Наприкінці весни озонова діра руйнувалась раніше ніж зазвичай (Рис. 5.6є, 

ж, и-ї), відповідно), а в 2006 році станом на 10 листопада спостерігалась досить 

велика і глибока озонова діра (Рис. 5.6з) (Milinevsky et al., 2020). 

 

 

       

       Рисунок 5.6 – Озонова діра над Антарктикою 10 вересня: (а) 1988, (б) 2002, 

(в) 2006, (г) 2012, (д) 2017 та (е) 2019 років i 10 листопада: (є) 1988, (ж) 2002, 

(з) 2006, (и) 2012, (i) 2017 та (ї) 2019 рр. за даними реаналізу MSR2 (van der A 

et al., 2015). Адаптовано з власної роботи дисертантки (Milinevsky et al., 2020). 

 

На Рисунках 5.6 і 5.7 видно що площі озонових дір у 2002 та 2019 роках 

близькі у вересні та листопаді. Спостерігалось значне зменшення розмірів озо-

нової діри у вересні 2019 року на 27.3 % відносно вересня 2002 року: ∼ 10.4×106 

км2 і 14.3×106 км2, відповідно. Дата зникнення антарктичної озонової діри 2019 

року (початок листопада) близька до дати її зникнення в 2002 році.  
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В 2019 році сформувалася рекордна аномалія за останні 40 років в темпах 

сезонного зменшення озонової діри а її площа у весняні місяці цього року стала 

мінімальною за час її існування з середини 1980 років (див. Рис. 1.19), що узго-

джується з зимовими передумовами (Milinevsky et al., 2020). 

 

 

Рисунок 5.7 – Щоденні дані площі озонової діри в одиницях 106 км2 за 

липень – грудень 2002, 2006, 2012, 2019 років. Чорна крива вказує на середнє 

за 2000–2019 роки, а сіра затемнена ділянка на середньоквадратичне відхи-

лення. Дані реаналізу MSR2 (van der A et al., 2015; TEMIS, 2019).  

 

5.2 Планетарні хвилі під час стратосферного потепління в Арктиці 

взимку 2018 року 

 

5.2.1 Міграція зональних хвиль 

 

Подія раптового стратосферного потепління (РСП) 2018 року в Арктиці 

була пов’язана з розщепленням вихору через домінування хвилі-2 (Wang et al., 

2019; Butler et al., 2020; Ma et al., 2020). Поряд з висотною і часовою варіаціями 
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амплітуд хвилі-1 і хвилі-2, спостерігається також їх змінна періодичність (в ос-

новному від двох до 30 днів) на різних етапах події РСП (Garcia et al., 2005; 

Pancheva et al., 2008). Як правило, основна увага при вивченні хвиль 1 і 2 була 

приділена їх відносній ролі в розщепленні і зміщенні полярного вихору, а також 

статистиці періодичності на високих широтах. Еволюція основних спектральних 

компонентів планетних хвиль в середніх широтах залишається менш вивченою. 

Використовуючи безперервні вимірювання мезосферного СО над Харковом за 

допомогою мікрохвильового радіометра (Wang et al., 2019), у цьому підрозділі 

ставиться акцент на вивченні процесів, пов’язаних з регіональною динамікою се-

редньої атмосфери під час РСП. Ця робота також доповнює знання про вертика-

льні та широтні динамічні зв’язки в системі стратосфера-мезосфера під час РСП, 

відомі з попередніх робіт, наприклад, (Pancheva et al., 2008).  

 

 

       Рисунок 5.8 – Висотно-широтний переріз зонально-середнього зонального 

вітру в Північній півкулі за (а–ґ) 7, 10, 13, 18, 22 лютого 2018 року, відповідно, 

за даними Aura MLS (Schwartz et al., 2015b, Fleming et al., 1990). Пунктирний 

контур вказує на нульовий вітер (червоні і жовті відтінки – західни вітер, сині 

– східний). Вертикальна лінія вказує на широтне положення Харкова (50° 

Пн.ш.).  Адаптовано з власної роботи (Wang et al., 2021). 

 

Одним із завдань дисертації було дослідження спектру планетарних хвиль 

під час зими 2017–2018 року. Було вивчено прояви планетарних хвиль у страто-

сфері та мезосфері в районі Харкова, щоб продовжити аналіз мезосферного СО з 

вимірювань MWR у Харкові, що був зроблений в роботі (Wang et al., 2019). 

Під час РСП в 2018 році спостерігалась багатошарова структура вітру: на-

прямок вітру змінився на східний у стратосфері, а західний вітер змістився вгору 
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в середньоширотну і полярну мезосферу (60–80 км, Рис. 5.8в–ґ). Східна зональна 

течія в стратосфері заблокувала поширення хвиль вгору. Шар західного вітру по-

ширювався до полюса від рівня стратопаузи (∼50 км) до мезопаузи (80–90 км). 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Переріз час-довгота відхилень (аномалій) геопотенціальної 

висоти у верхній стратосфері і мезосфері за даними Aura MLS (Schwartz et al., 

2015b) відносно усереднених за 2005–2017 роки для середньоширотної зони 

47.5–52.5° Пн.ш. центрованої на широту Харкова. Горизонтальна пунктирна 

лінія вказує на довготу Харкова (36° Сх.д.), а червоні вертикальні – початок і 
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Шарувата структура зонального вітру у другій половині лютого 2018 року 

поширилася на всю півкулю (Рис. 5.8г, ґ). Це свідчить про те, що зональний потік 

може розвиватися на масштабі півкулі, а планетарні хвилі, що поширюються 

вгору в полярну мезосферу, можуть бути чутливі до еволюції потоку в екваторі-

альній і субекваторіальній атмосфері. Трансформація зонального потоку в верх-

ній стратосфері і мезосфері добре прослідковується на перерізі змін аномалій ге-

опотенціальної висоти час–довгота, розрахованих щодо кліматології за 2005–

2017 роки для середньо широтної зони 47.5–52.5° Пн.ш. ( 2.5 відносно широти 

Харкова, Рис. 5.9) (Wang et al., 2021). На даному рисунку показані як мезосферні, 

так і стратосферні рівні протягом січня – березня 2018 року (Рис. 5.9а–ґ). Мігру-

ючі на схід аномалії геопотенціальної висоти спостерігалися в період до потеп-

ління (чорні пунктирні лінії на Рис. 5.9), що вказує на наявність біжучої планета-

рної хвилі в умовах західного зонального вітру (Рис. 5.8а, б) (Wang et al., 2021).  

Добре прослідковується різка зміна напрямку міграції аномалії з східного 

на західний (чорна і біла пунктирні лінії, відповідно) близько 10 лютого (Рис. 

5.9), що збігається зі зміною напрямку стратосферного західного вітру на східний 

на широті Харкова (Рис. 5.8в–ґ).  

Відповідна зміна відбулася в умовах поширення біжучих планетарних 

хвиль (Рис. 5.9) у відповідності до критерію Чарні-Драйзина (Charney & Drazin, 

1961). Міграція в східному напрямку була більш яскраво виражена в стратосфері 

і зникла після початку потепління. До потепління також спостерігалась повільна 

західна міграція аномалій, що наклалась на швидку східну (білі пунктирні лінії 

до 10 лютого на Рис. 5.9в–ґ). Цей тип аномалії може бути проявом КСХ в стра-

тосфері. Міграція в західному напрямку після початку потепління була більш яс-

краво вираженою на рівні стратопаузи і мезосфери (Рис. 5.9а–в). 

Західні вітри в період до потепління (Рис. 5.8а, б) забезпечили поширення 

зональних хвиль 1 і 2 в стратосферу і нижню мезосферу (до 10 лютого, Рис. 5.10). 

кінець РСП 2018 року (10 лютого – 1 березня). Пунктирні білі і чорні лінії вка-

зують на міграцію аномалій геопотенціальної висоти.  Адаптовано з власної 

роботи (Wang et al., 2021). 
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Стратосферні східні вітри, що з’явились з середини лютого (Рис. 5.8г, ґ) пригні-

чували висхідне поширення планетарних хвиль, що підтверджується зміною ам-

плітуд хвилі-1 і хвилі-2 (Рис. 5.10). 

Хвиля-2 почала дисипувати після події РСП (Рис. 5.10б) і згодом зникла. 

Максимум хвилі-1 з рівнів середньої стратосфери – стратопаузи змістився в ме-

зосферу до висот 60–80 км (Рис. 5.10а), а з середини потепління амплітуда хвилі-

1 почала зменшуватися, а її максимум почав опускатись вниз до рівня стратопа-

узи (Рис. 5.8г, ґ). 

 

                              (а)                                                                (б) 

Рисунок 5.10 – Переріз час-висота відхилень (аномалій) геопотенціальної 

висоти за даними Aura MLS, розрахованих відносно середньго за 2005–2017 

роки для середньоширотної зони 47.5–52.5° Пн.ш. Вертикальні червоні лінії 

позначають початок і кінець РСП 2018 року (10 лютого – 1 березня). Адапто-

вано з власної роботи (Wang et al., 2021). 

 

Рисунки 5.8, 5.9 і 5.10 демонструють тісний взаємозв’язок між змінами на-

прямку зонального вітру, пов’язаного з РСП, міграцією зональних аномалій, ви-

кликаних біжучими планетарними хвилями, і амплітудами зональних хвиль-1 і 

2. 

 

5.2.2 Зміни хвильового спектру 
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Як видно з Рис. 5.9 і Рис. 5.10, спектр хвиль змінюється зі зміною напрямку 

зонального вітру (перша червона вертикальна лінія на Рис. 5.9 вказує на час 

зміни напрямку вітру). У нижній і середній стратосфері зміна геопотенціальної 

висоти в напрямку міграцій аномалій (Рис. 5.9г, ґ) була менш виражена, як на 

верхніх рівнях (Рис. 5.9а–в). Аналіз температури MLS на Рис. 5.11 підтверджує, 

що зональні аномалії в стратосфері існували в основному в період до потепління 

з січня по середину лютого 2018 року (червона вертикальна лінія, що позначає 

20 лютого).  

 

         Рисунок 5.11 – Як Рис. 5.9 але для аномалій температури за даними Aura 

MLS в середній та нижній стратосфері (а) 31 км, (б) 27 км, (в) 23 км. Пунктирні 

чорні (білі) лінії вказують на біжучу хвилю-1, мігруючу на схід (КСХ-1, пові-

льно мігруючу на захід). Червона вертикальна лінія вказує на дату, коли ано-

малії температури практично зникають. Адаптовано з власної роботи (Wang et 

al., 2021). 
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У цей період західний зональний вітер (Рис. 5.8а, б) був сприятливий для 

поширення хвилі-1 і хвилі-2 в стратосферу – нижню мезосферу. Повільно мігру-

юча на захід позитивна аномалія являла собою гребінь КСХ-1 (біла пунктирна 

лінія на Рис. 5.9), яка домінувала в нижній стратосфері (23 км, Рис. 5.10в). 

Харків (пунктирна горизонтальна лінія на Рис. 5.9 і 5.11) під час події пе-

ребував в стороні від гребеня і поблизу западини хвилі-1 протягом січня – бере-

зня. Гребінь хвилі-1 слабшав з висотою, а западина ставала глибшою в західній 

середній стратосфері (31 км, Рис. 5.10а). Негативні аномалії температури були 

найбільш сильними (близько –30°  С) на початковій фазі РСП (10–20 лютого, 

фіолетовий колір на Рис. 5.11). Це узгоджується з розщепленням полярного ви-

хору і зміщенням його більшої частини в західну півкулю (близько 90° Зх.д.) 

(Wang et al., 2019; Butler et al., 2020; Ma et al., 2020). 

Трансформація вертикальної хвилі супроводжувалася нахилом на захід з 

висотою, що видно у послідовному західному зміщенні гребня і западини хвилі-

1 на Рис. 5.11. Під час початкової фази РСП (червона вертикальна лінія на Рис. 

5.11), гребінь хвилі-1 (біла пунктирна лінія) в середній стратосфері наблизився 

до довготи Харкова на рівні 31 км (Рис. 5.11а). На цій висоті гребінь хвилі-1 був 

зміщений в середньому на ∼50° на захід щодо свого довготного положення в ни-

жній стратосфері (23 км, Рис. 5.10в). Нахил фази на захід відповідає висхідному 

поширенню стаціонарних планетарних хвиль (Matsuno, 1970) і підтверджує іде-

нтифікацію послідовності позитивних аномалій температури (біла лінія на Рис. 

5.11) у вигляді максимуму КСХ-1. 

Спектральний аналіз аномалій температури показує, що короткі періоди <5 

днів не є статистично значущими в стратосфері (не показано, див. Wang et al., 

2021). Східна хвиля-1 (чорна пунктирна лінія на Рис. 5.11а–в) демонструвала 

найбільшу змінність на періодах 10–30 днів. Західна хвиля-1 і східна хвиля-2 

мали тенденцію бути інтенсивнішими на найдовших періодах, тобто бути квазі-

стаціонарними. Хвиля-1 східного напрямку демонструвала максимальний спект-

ральний сигнал до настання РСП, а хвиля-1 західного напрямку домінувала після 

10 лютого. Цей результат пояснює, що максимум амплітуди хвилі-1 на висоті 40–
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60 км до настання події РСП (Рис. 5.10 а) був сформований східною компонен-

тою m = 1, яка також присутня в нижній стратосфері (див.  також (Wang et al., 

2021)). В діапазоні висот 60–80 км максимум хвилі-1 в періоди під час і після 

потепління (Рис. 5.10а) був викликаний західною компонентою з m = –1. 

Також стає ясно, що максимум амплітуди хвилі-2 до настання події РСП у 

верхній стратосфері – нижній мезосфері (Рис. 5.10б) виник через вклад східної 

компоненти, яка пізніше зникла (див. Рис. 5 у Wang et al., 2021). Пік хвилі-2 в 

нижній – середній стратосфера на початку РСП (червона вертикальна лінія, 10 

лютого, Рис. 5.10б) був пов’язаний з КСХ-2 (див. Рис. 5 у Wang et al., 2021), оскі-

льки періоди мігруючої хвилі-2 не були виявлені тут у спектрі аномалій темпе-

ратури. 

 

5.2.3 Вейвлет-аналіз варіацій мезосферного CO 

 

На додачу до зонального вітру, температури і геопотенціальної висоти, 

було досліджено хвильові спектри в варіаціях СО в мезосфері, використовуючи 

дані MWR і MLS, оброблені за допомогою вейвлет-перетворення Морле 

(Torrence & Compo, 1998). Вейвлет-аналіз виявив зміни періодичних коливань з 

часом (Рис. 5.12).  

Було зроблено акцент на мезосферні спектральні піки східної хвилі-1 в пе-

ріод до потепління (5–30 днів). Вони з’являлися як послідовність періодів, що 

збільшуються з часом в варіаціях CO з січня до початку РСП як за даними MWR, 

так і MLS (Рис. 5.12а, г). Західна хвиля-1 домінувала після зміни напрямку зона-

льного вітру, демонструючи повільно зростаючі періоди навколо 20–30 днів (лю-

тий – березень на Рис. 5.12а, г). Спектри потужності вейвлета підтверджують, що 

статистично значущий сигнал, що потрапляє в конус впливу, спостерігався лише 

на періодах 20–30 днів протягом РСП. 

Як показано на Рис. 5.12, до появи РСП основні періоди у вмісті CO на 

висоті 75 км становили ∼ 15–20 днів (Рис. 5.12а, б, г, ґ), також спостерігались 

короткі періоди ∼ 5 днів. Останні статистично незначущі в спектрі потужності 



145 

вейвлета (Рис. 5.12б, ґ). Після настання РСП також спостерігався менший період 

в 10 днів (Рис. 5.12 б, ґ), але переважали великі періоди від 20 до 35 днів, які були 

обумовлені в основному західною хвилею-1.  

Після закінчення РСП статистично значущі періоди стали більшими, хоча 

і поза конусом впливу (Рис. 5.12г, ґ), що означає, що зміна СО наблизилася до 

квазі-стабільності. На Рис. 5.12 показані періодичності в добових варіаціях CO 

на одному рівні 75 км, а зміни їх потужності в цілому відповідали змінам хвилі-

1 і хвилі-2 на мезосферних висотах (Рис. 5.10). 

 

 

Рисунок 5.12 – Вейвлет-перетворення з дійсною частиною функції 

Морле для відношення об’ємного змішування СО за даними (a) MWR і (г) MLS 

на висоті 75 км за 1 січня – 31 березня 2018 року; (б), (ґ) спектр потужності 

вейвлет-перетворення, показаного в (a), (г), а суцільна крива – конус впливу, в 

межах якого на спектр не істотно впливають граничні ефекти; (в, д) глобальний 

вейвлет-спектр для (б), (ґ). Пунктирний контур в (б, ґ) і пунктирна крива у (в), 

(д) показують рівень достовірності 95% з фоновим спектром білого шуму. Ада-

птовано з власної роботи (Wang et al., 2021). 
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Хвиля-2 зіграла важливу роль під час РСП 2018 року і викликала розщеп-

лення стратосферного полярного вихору (Wang et al., 2019; Butler et al., 2020; Ma 

et al., 2020). Вона мала тенденцію до квазістаціонарності в стратосфері до потеп-

ління. Це свідчить про те, що КСХ-2 була відповідальна за розщеплення поляр-

ного вихору в нижній – середній стратосфера в лютому 2018 року. 

Спрямована на схід біжуча хвиля-2 спостерігалася в період до потепління 

в верхній стратосфері і мезосфері (15–20-денні періоди), і сигнал біжучої хвилі-

2 зник як в стратосфері так і в мезосфері після зміни напрямку зонального вітру, 

як зазначалося вище (Рис. 5.10б). 

 

5.3 Порівняння стратосферних потеплінь 2018 і 2019 років 

 

Нещодавно відбулись два послідовних раптових стратосферних потеп-

ління – 10 лютого 2018 року (РСП2018) і 2 січня 2019 року (РСП2019) тривалістю 

близько 20 днів. Тривалість цих РСП була визначена з використанням даних 

ERA-Іnterіm в роботі (Lee & Butler, 2019), слідуючи визначенню (Charlton & 

Polvani, 2007), як загальна кількість днів з східним вітром на 10 гПа і 60° Пн.ш., 

пов’язаних з подією, які не обов’язково є послідовними. Обидві події РСП були 

великими РСП, але мали значні відмінності в передумовах виникнення. РСП2018 

вже було проаналізовано в роботі (Wang et al., 2019), а обидві події порівнюва-

лися і обговорювалися в (Butler et al., 2020; Ma et al., 2020). 

 

 

а) 8 Лют       б) 10 Лют       в) 12 Лют     г) 16 Лют      ґ) 20 Лют      д) 28 Лют 
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е) 24 Гру        є) 28 Гру       ж) 2 Січ         з) 4 Січ           и) 12 Січ      і) 1 Лют 

 

       Рисунок 5.13 – Стан полярного вихору до, під час і після (а–д) РСП2018 і 

(е–і) РСП2019 за даними геопотенціальної висоти на висоті 30 км (10 гПа). Се-

редні за день дані з реаналізу MERRA-2 (GMAO, 2015c). 

 

 

Таблиця 5.1 – Фактори, що вплинули на силу полярного вихору і страто-

сферне потепління протягом зим 2017–2018 і 2018–2019 років. 

 

Фактор впливу на пара-

метри РСП 

РСП2018 (10 лютого 

2018, 19 днів) 

РСП2019 (2 січня 2019, 

21 день) 

Передумови  

NAM/АО Позитивний індекс NAM 

в стратосфера і негатив-

ний в тропосфері (Butler 

et al., 2020). 

Негативний індекс NAM 

(Butler et al., 2020). 

ENSO Стан Ла-Нінья (Butler et 

al., 2020). 

Стан Ель-Ніньо (Butler et 

al., 2020). 

QBO Східна фаза QBO-E 

(Butler et al., 2020). 

Західна фаза QBO-W 

(Butler et al., 2020). 

Сила полярного вихору До РСП вихор був силь-

ніший. РСП почалось пі-

зніше, вихор розпався 

після події РСП. 

До РСП вихор був слаб-

ший. РСП почалось ра-

ніше, вихор відновився і 

посилився після РСП. 
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Butler et al. (2020) показали, що під час РСП2018 переважала Ла-Нінья фаза 

ENSO з аномально низькою температурою SST над східною і центральною час-

тиною тропічного Тихого і тропічного Індійського океанів. А подія РСП2019 ві-

дбувалась під час фази Ель-Ніньо, яка, ймовірно, сприяла посиленню амплітуди 

хвилі-1 в стратосфері. 

Ще однією відмінністю між цими подіями була фаза NAM: до настання 

події для РСП2018 вона була негативна протягом 2 місяців (Greening & Hodgson, 

2019), а для РСП2019 позитивна в стратосфері і негативна в тропосфері (Lee & 

Butler, 2019; Butler et al., 2020).  

Відзначимо, що в січні 2019 року тропосферний індекс NAM за кілька днів 

до події змінився з негативного на позитивний (див. Рис. 5 в (Butler et al., 2020), 

та Рис. 1.9а). Після настання події РСП2018 відбувалось низхідне поширення не-

гативних аномалій NAM, а під час РСП2019 – ні (Overland et al., 2020; Rao et al., 

2020). Таким чином, РСП2018 була класифікована як подія, що поширюється 

вниз, а РСП2019 – як така, що не поширюється (Rao et al., 2020). 

Під час РСП2018 квазі-дворічне коливання знаходилось у східній фазі 

(QBO-E взимку 2017–2018 років) а під час РСП2019 – у західні (QBO-W взимку 

2018–2019 років). У лютому 2018 року тропічні вітри на рівні 50 гПа були захід-

ними (див. Рис. 1.12), вище 40 гПа – східними а в січні 2019 року тропічні вітри 

на рівні 50 гПа були східними з сильними західними вітрами вище 40 гПа (Butler 

et al., 2020). 

Конвективна активність над центральною і східною частинами Тихого оке-

ану посилюється, коли фаза Південного коливання ЕльНінья є у стані Ла Ніна і 

фаза квазі-дворічного коливання східна QBO-E (відповідно – Ель-Ніньо і західна 

фаза QBO-W) відбуваються одночасно, що й сталося взимку 2017–2018 (взимку 

2018–2019) років (Lee et al., 2018a). Крім того, під час фази QBO-E РСП відбува-

ються частіше (Baldwin et al., 2021) і раніше, що відповідає розвитку події 

РСП2018. Позитивний індекс NAM підсилив полярний вихор взимку 2017–2018 

років, а негативний – ослабив його взимку 2018–2019 років. Тому в 2017–2018 
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роках відбулось РСП, під час якого незвично сильний вихор, посилений позити-

вним індексом NAM і станом Ла-Нінья ENSO, був розділений на два дочірніх 

вихори планетарною хвилею-2 і сильним антициклоном над Атлантичним регіо-

ном, що утворився за 3 дні до настання події (Rao et al., 2018, 2020; Ma et al., 

2020). Висхідний потік планетарних хвиль з хвильовим числом k = 2 під час 

РСП2018 був пов’язаний з подіями блокуванням в районах Уралу і Аляски (Rao 

et al., 2020). З іншого боку, РСП2019 почалось зі зміщення слабкого вихору (по-

слабленого негативним індексом NAM і фазою Ель-Ніньо ENSO) хвилею-1 без 

участі хвилі-2 (Butler et al., 2020). Додатковий вплив планетарних хвиль з хви-

льовим числом k = 3 після центральної дати РСП2019 призвів до розщеплення 

вихору після потепління (Rao et al., 2019, 2020; Ma et al., 2020). Основні відмін-

ності факторів впливу на параметри РСП, які передували РСП2018 і РСП2019 

представлені в Табл. 5.1, а стан вихору під час подій на Рис. 5.13. 

 

(а)                                                                  (б) 

 

Рисунок 5.14 – Середньозональний вітер на широті 60° Пд.ш. і висоті 10 

гПа під час раптового стратосферного потепління (а) 2018 та (б) 2019 років (че-

рвоні криві). Зверніть увагу на різницю в тривалості східних і західних вітрів 

під час і після обох подій (показано синіми і червоними прямокутниками, від-

повідно. Середні за день дані з MERRA-2 (GMAO, 2015c). Рисунок адаптовано 

з власної роботи (Shi et al., 2020). 

 



150 

В період до настання центральної дати РСП2018 було класифіковано як 

подія з розщепленням полярного вихору (Rao et al., 2018, 2020; Ma et al., 2020), а 

РСП2019 – як подія зі зміщенням полярного вихору (Rao et al., 2019; Ma et al., 

2020). 

В період після настання центральної дати потепління для РСП2018 спосте-

рігалася рекомбінація двох сестринських вихорів за рахунок зменшення амплі-

туди хвилі-2 і збільшення амплітуди хвилі-1 (Ma et al., 2020), а для РСП2019 спо-

стерігалося розщеплення вихору. Lee and Butler (2019) припустили, що вихор був 

розділений хвилею-1 без посилення хвилею-2, але (Butler et al., 2020; Rao et al., 

2019, 2020; Ma et al., 2020) вказують на додаткове підсилення хвилею-3, яке впли-

нуло на розщеплення вихору. За означенням (Choi et al., 2019) в роботі (Ma et al., 

2020) РСП2018 було класифіковано як РСП типу «розщеплення – зміщення» 

оскільки хвиля-1 домінувала над хвилею-2 після потепління, а хвиля-2 – до по-

тепління, а РСП2019 як РСП типу «зміщення – розщеплення» відповідно. 

 

(а)                                                             (б) 

Рисунок 5.15 – Амплітуди планетарних хвиль з хвильовими числами k =  

1 та k = 2 на широті 60 Пд.ш. і висоті 10 гПа під час раптового стратосферного 

потепління (РСП) (а) 2018 (адаптовано з статті (Wang et al., 2019) та (б) 2019 

років. Червоні вертикальні суцільні лінії позначають початок і кінець стратос-

ферного потепління, пунктирна вертикальна лінія в (б) показує дату зміни на-

прямку локального зонального вітру за даними радіометра над Харковом. Се-

редні за день дані з MERRA-2 (GMAO, 2015c). Рисунок адаптовано з власної 

роботи дисертантки (Shi et al., 2020). 
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Після РСП2019 вихор відновився, а потім продовжив посилюватись, що 

призвело до щоденних рекордів максимальної зонально-середньої швидкості зо-

нального вітру в березні 2019 року, але в 2018 році після події РСП2018 вихор 

зник (Lee & Butler, 2019; Butler et al., 2020). 

Великі РСП відрізняють від малих тим, що перші характеризуються змі-

ною напрямку зонального вітру (з західного на східний) на широті 60° і висоті 10 

гПа (30 км) і підвищення середньозональної температури полярніше 60° на ви-

соті 10 гПа (Charlton & Polvani, 2007). 

У лютому 2018 року західні зональні вітри змінили напрямок на східний 

(до –20 м/с), а потім знов стали західними (до +10 м/с) в березні (Рис. 5.14а), а 

невдовзі вихор повністю розпався (Рис. 5.13д). 2 січня 2019 року теж спостеріга-

лася зміна напрямку зонального вітру до –10 м/с (Рис. 5.14б). В лютому – квітні 

2019 року західні вітри відновились з більшою силою ніж до розвороту вітру і 

вихор не розпався, а відновився і став ще сильнішим (Рис. 5.13і). Сила західних 

вітрів перевищувала 50 м/с, це навіть більше ніж в попередні листопад – грудень 

(Рис. 5.14; див. також (Butler et al., 2020). Обидва РСП мали подібну тривалість 

східних середньозональних вітрів в стратосфері – 19 днів в 2018 році і 21 день в 

2019 році (Butler et al., 2020) – але значно відрізнялись в тривалості західних віт-

рів, що відновились після події РСП. Фінальне потепління (весняне руйнування 

полярного вихору через сезонне потепління) відбулося в кінці квітня як в 2018, 

так і в 2019 році (Shi et al., 2020). 

Спостереження мікрохвильового радіометра в Харкові, у поєднанні з да-

ними MLS та реаналізів, демонструють значні щоденні варіації у вмісті CO, зо-

нальному вітрі та температурі мезосфери та стратосфери під час РСП2018 та 

РСП2019 (Shi et al., 2020). Спостережна місцева мінливість СО пояснюється го-

ловним чином горизонтальним та вертикальним перерозподілом повітря внаслі-

док впливу планетарних хвиль (Zülicke & Becker, 2013). 

Горизонтальна заміна багатого на СО повітря з полярного вихору на бідне 

на СО повітря з більш екваторіальних широт (поза вихором) привела до значного 
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зниження мезосферного СО над Харковом під час обох РСП, в той час як низхід-

ний рух спричинив перенасичення стратосферним СО на висоті близько 30 км 

(Wang et al., 2019). 

 

5.3.1 Активність планетарних хвиль 

 

Порівняння активності планетарних хвиль під час подій РСП2018 і 

РСП2019 представлено на Рис. 5.15. Амплітуди планетарних хвиль 1–2 були ро-

зраховані на основі середніх за день даних з MERRA-2 (GMAO, 2015a) по гео-

потенціальній висоті на широті 60° Пн.ш. і висоті 10 гПа, з використанням роз-

кладу Фур’є згідно з рівнянням (1.6). У період до потепління, амплітуди хвилі-

1 сягали близько 1700 м для РСП2018 і 1500 м для РСП2019, відповідно (Рис. 

5.15, див. також Рис. 5.10). На початку події РСП2018 амплітуда хвилі-1 змен-

шилася, а хвилі-2 збільшилася приблизно до 1000 м в лютому 2018 року (Wang 

et al., 2019).  

На Рис. 5.16 показано широтно-часовий переріз амплітуд планетарних 

хвиль з хвильовими числами 1–3 за даними геопотенціальної висоти на рівні 10 

гПа в Північній півкулі з MERRA-2 (GMAO, 2015a) для зими – весни 2017–2018 

і 2018–2019 років. Червоні вертикальні лінії означують час початку і кінця подій 

раптового стратосферного потепління. Червона (біла) штриховані горизонта-

льні лінії на Рис. 5.16 вказують на границю полярного вихору на 60° Пн.ш. (ши-

роту Харкова 50° Пн.ш.).  

Взимку 2017–2018 років активність планетарних хвиль була більшою в су-

бполярних і полярних районах ніж взимку 2018–2019 років (Рис. 5.16). В період 

до і під час раптового стратосферного потепління (порівняйте Рис. 5.16а, в, ґ і б, 

г, д). У той же час хвильова активність після потепління в 2017–2018 року була 

дуже низька, що пов’язано з сезонним зниженням хвильової активності в кінці 

весни. А для події 2018–2019 років більша активність планетарних хвиль після 

потепління ймовірно пов’язана з ранішим (січень) настанням потепління цієї 

зими. 
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Як видно з Рис. 5.16 максимальна амплітуда хвилі-1 спостерігається бли-

зько 65° Пн.ш., хвилі-2 – близько 60° Пн.ш. і хвилі-3 – близько 55° Пн.ш. Отже, 

спостерігається широтне змішення максимальної амплітуди хвиль в бік екватора 

із збільшенням хвильового числа k.  Хвиля-1 займає полярні і субполярні райони 

(55 – 80° Пн.ш) і концентрується в межах полярного вихору з максимальними 

амплітудами на його межі. Хвиля-2 зміщена до краю полярного вихору (45–75° 

Пн.ш.), а хвиля-3 займає субвихрову область (40–70° Пн.ш). 
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Рисунок 5.16 – Широтно-часовий переріз амплітуд планетарних хвиль з 

хвильовими числами k = 1–3 за даними геопотенціальної висоти на рівні 10 гПа 

в Південній півкулі з реаналізу MERRA-2 для зими – весни 2017–2018 (а), (в), 

(ґ) і 2018–2019 (б), (г), (д) років. Червоні вертикальні лінії означують час поча-

тку і кінця подій раптового стратосферного потепління. Червона (біла) пунк-

тирна горизонтальна лінія вказує на границю полярного вихору на 60 Пд.ш. 

(широту Харкова 50 Пд.ш.). Рисунок адаптовано (Shi et al., 2020). 

 

Максимуми і мінімуми хвилі-1 і хвилі-2 майже антикорелюють, що вказує 

на взаємодію між ними і зональним потоком. В спостережній антикореляції 

«хвиля-1 – хвиля-2» коливання хвилі-1 у відповідь на взаємодію «хвиля – серед-

ній потік» впливають на зниження амплітуди хвилі-2 через взаємодію «хвиля – 

хвиля» таким чином, що вони збігаються з підсиленням хвилі-1 (Robinson, 1985). 

Антикореляція між хвилею-1 і хвилею-2 в стратосфера під час подій РСП відома 

вже давно завдяки спостереженням (Labitzke, 1977) і моделюванню (Robinson, 

1985). Активність хвилі-3 змінювалася незалежно від хвилі 1 і 2 можливо тому 

що хвиля-3 в між річному масштабі зазвичай пов’язана з режимом Тихий океан 

– Північна Америка (PNA) і менш асоціюється з кільцевою модою (Teng & 

Branstator, 2012). Взаємодію хвилі-3 з хвилями 1–2 було розглянуто в роботі (Shi 

et al., 2017). Автори проаналізували модуляційні ефекти хвилі-3 на потоки хвиль 

1–2 в стратосфера під час РСП в 2005 році. Згідно з їхньою роботою, хвиля-3 

може посилити (послабити) активність хвиль в полярних регіонах, що створює 

умови для висхідного (низхідного) поширення потоків хвиль 1–2 в стратосферу. 

Коли потоки хвиль 1–2 пригнічуються, потік хвилі-3 здатен проникати вгору в 

стратосферу, викликаючи інертність потепління (Shi et al., 2017). Посилення 

хвилі-3 на початку РСП2019 на Рис. 5.16 без посилення хвилі-1 і хвилі-2, може 

вказувати на взаємодію між хвилями 1–3. 

Активність хвиль 1–3 взимку охопила як полярну, так і середньоширотну 

область. На широті станції MWR (50° Пн.ш.; біла пунктирна лінія на Рис. 5.16), 



155 

роль хвиль більших порядків збільшується через їх екваторіальний зсув, зазначе-

ний вище. Зокрема, відносний внесок хвилі-3 в стратосферні збурення на 50°  

Пд.ш. стає більш значущим при зниженні активності хвилі 1 і 2 (порівняйте Рис. 

5.16ґ, д і а–г навколо білої пунктирної лінії). 

 

5.3.2 Зміни в зональному вітрі в стратосфері і мезосфері 

 

Спостереження MWR на висотах 70–85 км над Харковом показали, що під 

час РСП2019 швидкість мезосферних західних вітрів почала зменшуватися з 2 

січня 2019 року (від 18 м/с до – 12 м/с січня 2019 року). Зміна напрямку зональ-

ного вітру з західного на східний відбулась близько 4 січня (Рис. 5.17б). Для по-

рівняння на Рис. 5.17а, в наведені дані для події РСП2018 із (Wang et al., 2019, 

Рис. 5). Західний вітер над Харковом відновився після 12 січня (замість 23 січня 

за критерієм РСП для 60° Пн.ш., 10 гПа, Рис. 5.14б) і посилився до 30 м/с 15 січня. 

Як вимірювання MWR, так і дані реаналіза ERA-Іnterіm (усереднені за ши-

ротою 48–52° Пн.ш. і довготою 34–38° Сх.д. для харківського регіону) показали, 

що взимку 2018–2019 років над Харковом зональний вітер двічі змінював напря-

мок. Події 2 січня 2019 року передувала подія 19 грудня 2018 року, де локально 

спостерігався розворот вітру між мезосферою і верхньою стратосферою (пунк-

тирна вертикальна лінія на Рис. 5.17б, г). На Рис. 5.17 границі обох РСП позна-

чено червоними вертикальними лініями. Штриховані вертикальні лінії познача-

ють дату початку розвороту зонального вітру в грудні 2018 та 2019 років для Ха-

ркова. Штриховані горизонтальні лінії позначають рівень стратопаузи на висоті 

∼ 50 км і середній рівень стратосфери на ∼ 32 км. Графіки a), в) на Рис. 5.17 

модифіковані з (Wang et al., 2019). 

Згідно з даними MWR усереднена швидкість вітру в мезосфері варіювалась 

від +5 м/с до –10 м/с близько 19 грудня 2019 року (Рис. 5.17б). Згідно з даними 

ERA-Іnterіm на рівні стратопаузи варіації були більшими – від +100 м/с до –10 

м/с з середини до кінця грудня 2019 року (Рис. 5.17г). Полярні карти зонального 
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вітру (Рис. 5.18) можуть прояснити як вітри Південної півкулі вплинули на міс-

цеві спостереження. Біла точка на Рис. 5.18 показує місце розташування Харкова. 

Нульова швидкість вітру показана білим контуром, який відокремлює східний 

вітер (від світло- до темно-синього) від західного (світло-зелений, жовтий, чер-

воний кольори). 

У середній стратосфері над Харковом сильний західний вітер спостеріга-

вся до середини січня, після чого відбулось уповільнення швидкості до нуля (Рис. 

5.17г). Рис. 5.18 вказує на те, що над Харковом домінував вплив субполярного 

західного струменя з грудня 2018 року до початку січня 2019 року, який межував 

з циклонічною структурою ближче до полюса.  

 

Рисунок 5.17 – Зональний вітер а), в) під час РСП2018 у січні – березні 

2018 року та (б), (г) під час РСП2019 у грудні 2018 – лютого 2019 року; (а-б) 

дані MWR, усереднені у діапазоні висот 70–85 км, і (в–г) переріз час-висота зо-

нального вітру за даними ERA-Іnterіm (ECMWF, 2021) усередненими по широті 

48–52° Пд.ш та довготі 34–38° Сх.д. (центрованими над Харковом; 50° Пд.ш., 

36° Сх.д.). Вертикальні бари в (а-б) вказують на стандартне відхилення, що ві-

дображає часові варіації швидкості вітру в масштабі дня (Shi et al., 2020).  

 

Його існування обумовлено дисипацією планетарних хвиль, причому на-

прямок спіралі за годинниковою стрілкою є наслідком дисипації антициклоні-

чних хвиль (Kuang et al., 2013). Внаслідок руйнування західного джету і зсуву 
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його частини до екватора, 8 та 20 січня 2019 року в районі Харкова в стратос-

фері на рівні 10 гПа спостерігалися майже нульові зональні вітри (Рис. 5.18в). 

Як зазначалося вище, два локальних реверса вітру виникли на рівні стра-

топаузи (горизонтальна лінія на висоті 50 км на Рис. 5.17г). Рис. 5.18б підтвер-

джують, що через зсув частини західного джету 25 грудня 2018 року і 8 січня 

2019 років Харків розташовувався нижче області східних вітрів як в стратос-

фері так і в мезосфері. 

Так, карти для 25 грудня 2018 року і 8 січня 2019 року на Рис. 5.18а, б 

показують, як розворот зонального вітру над Харковом в середній стратосфері  

– нижній мезосфері в грудні і січні (Рис. 5.17г) пов’язаний зі змінами в горизо-

нтальному вітрі. В цілому, Рис. 5.18 показує, що структура полярного вихору 

стала більш фрагментованою нижче стратопаузи (Рис. 5.18в). Також з цього ри-

сунку видно, що полярний вихор на стратопаузі і в нижній мезосфері став си-

льнішим в кінця події РСП2019 (Рис. 5.18а, б). 

 

 

Рисунок 5.18 – Географічні карти (0–90 Пд.ш) зонального вітру під час 

РСП2019 у грудні 2018 – лютому 2019 року за даними зонального вітру з ERA-

Іnterіm (а) в нижній мезосфері (0.1 гПа, 64 км), (б) на стратопаузі (0.68 гПа, 50 
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км), (в) в середній стратосфері (10 гПа, 32 км). Біла точка на картах вказує на 

положення Харкова. Білий контур позначає нульовий вітер. Рисуно адапто-

вано з власної роботи (Shi et al., 2020).  

 

Два розвороти вітру в нижній мезосфері (Рис. 5.17г) відбулися на кілька 

днів пізніше, ніж у верхній мезосфері (Рис. 5.17б), що спостерігалося і під час 

РСП2018 (Рис. 5.17а, в, відповідно). На широтах Харкова розворот вітру під час 

РСП2019 не проник в середню стратосферу (Рис. 5.17г), на відміну від події 

РСП2018 (Рис. 5.17в). Тому з точки зору часової затримки з верхньою мезосфе-

рою порівняння двох подій на стратосферних висотах було неможливим. 

Варто зазначити ще той факт, що після події раптового стратосферного по-

тепління відновлення західних вітрів почалось з висот близько 60–50 км, як для 

РСП2018 так і для РСП2019. Західний вітер поширювався в нижчі шари з різною 

швидкістю під час цих двох подій – 618 м/день після РСП2018 і 500 м/день після 

РСП2018 (Рис. 5.17в і г). 

 

5.3.3 Зміни температури в стратосфері і мезосфері 

 

Зміни вертикальних профілів температури в районі Харкова, проаналізо-

вані за допомогою вимірювань MLS (Schwartz et al., 2015a) взимку 2018–2019 

років (Рис. 5.19), відповідають варіаціям зональної хвилі-1 (Рис. 5.16б) і струк-

тури зональної циркуляції (Рис. 5.18).  

Замість середнього розташування стратопаузи на рівні близько 50 км 

(France & Harvey, 2013), температурний максимум піднявся до 50–60 км в першій 

половині грудня 2018 року, а потім опустився до 40–50 км ближче до дати закін-

чення РСП2019 (Рис. 5.19а).  

Ці зміни збіглися з посиленням і ослабленням активності зональної хвилі-

1 в середніх широтах (Рис. 5.16 б) і з домінуючою циклонічною (західною, 15 і 

20 грудня 2018 роки) і антициклонічною (східною, 25 грудня 2018 року і 8 січня 

2019 роки) циркуляцією (Рис. 5.18а, б) над Харковом. 
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На зміну висоти стратопаузи над Харковом (Рис. 5.19а) вплинув локальний 

перехід від західного до східного напрямку вітру внаслідок заміни полярного ци-

клона середньоширотним антициклоном (Рис. 5.18а, б, який, в свою чергу, був 

пов’язаний з впливом зональної хвилі-1 (Рис. 5.16б). Кліматологія демонструвала 

подібні аномалії в географічній структурі температури і висоти стратопаузи під 

час полярної зими по відношенню до розташування полярних вихорів і антицик-

лонів як за даними спостережень (Stray et al., 2015; Manney et al., 2009; Züicke et 

al., 2018) так і за результатами моделювання (Chandran et al., 2013a; France & 

Harvey, 2013). 

 

 

 

 

Рисунок 5.19 – Вертикальний розподіл температури за даними MLS для 

РСП2019 взимку 2018–2019 років: (а) над районом Харкова, і (б) зонально-се-

реднє для широтної зони 47.5–52.5 Пд.ш. Рисунок адаптовано з власної роботи 

(Shi et al., 2020). 

 



160 

Висотно-часовий розподіл температури показує, що загальна регіональна 

температура під час РСП2019 була на 10–15 °C вище (Рис. 5.19а), ніж під час 

РСП2018, як показано в роботі (Wang et al., 2019). Регіональний температурний 

максимум в області стратопаузи був відносно стабільним в районі висоти 50 км 

під час РСП2018, але був більш широким (див. (Wang et al., 2019)) в порівнянні з 

РСП2019 (Рис. 5.19) як в регіональних, так і в зонально-середніх даних. Низхідне 

поширення позитивних аномалій температури між верхньою і нижньою страто-

сферою спостерігалося під час РСП2018 (Wang et al., 2019) і не спостерігалося 

під час РСП2019 (Рис. 5.19). 

Регіональна стратосферна температура в області зниженої стратопаузи рі-

зко зросла на 15–20 °C під час події РСП2019 (Shi et al., 2020), супроводжуючись 

різким зниженням мезосферної температури (Рис. 5.19а), що узгоджується зі зна-

чною антикореляцією між мезосферною і стратосферною температурами під час 

РСП. Подібно до РСП2018 (Wang et al., 2019), часові зміни середньої темпера-

тури для 47.5–52.5° Пн.ш. під час РСП2019 були не такими значними і різкими 

(Рис. 5.19б) як регіональні (Рис. 5.19а). Рис. 5.19б підтверджує, що варіації зона-

льно-середнього в середньоширотній атмосфері були значно згладженими в по-

рівнянні з регіональними варіаціями (Рис. 5.17 і Рис. 5.19а). Останнє сильно за-

лежить від зональної асиметрії між полярним вихором і середньоширотними ан-

тициклонами, їх зсув і можлива фрагментація вихору, відображають взає-

мозв’язок між амплітудами зональних хвиль 1–3. 

 

5.4 Висновки до Розділу 5 

 

У розділі 5 дисертанткою проведено аналіз динаміки раптових стратосфе-

рних потеплінь та досліджено їх вплив на середньоширотну атмосферу і поляр-

ний вихор.  

Основні результати Розділу 5: 
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1. За проведеним аналізом аномального розвитку озонової діри у 2019 році, 

який був наслідком РСП в Антарктиці, вперше було продемонстровано вплив зи-

мових передумов на стан весняної озонової діри над Антарктикою в 2019 році. 

Такими передумовами є активність квазістаціонарних хвиль у нижній Антаркти-

чній стратосфері протягом серпня, температура поверхні океану в тропічному 

Тихому і Індійському океанах в червні (фаза ENSO), фаза квазі-дворічних коли-

вань QBO взимку.  

2. Вперше проведено детальний аналіз поведінки хвиль 1 і 2 в середньоши-

ротній стратосфері і нижній мезосфері в період до, під час і після РСП 2018 року 

і продемонстровано висотну зміну зональної міграції хвильових мезосферних 

аномалій. Було показано, що ці хвилі були квазістаціонарними за своїми власти-

востями, а квазістаціонарна хвиля-2 була відповідальна за розщеплення поляр-

ного вихору протягом РСП 2018 року, що узгоджується з іншими досліджен-

нями.  

3. Вперше було досліджено спектри варіацій СО в мезосфері під час РСП 

2018 року з використанням даних мікрохвильового радіометра в Харкові. Вей-

влет-аналіз мінливості СО в мезосфері показав статистично значущі сигнали на 

періодах 20–30 днів. Спектральна складова західної хвилі-1 мала максимальну 

потужність під час події на періодах 10–20 днів. Більш короткі періоди хвилі-1 в 

5–10 днів спостерігалися в період до потепління в мезосфері. 

4. Вперше з порівняння особливостей двох послідовних раптових стратос-

ферних потеплінь встановлено, що великі амплітуди зональних хвиль 1–3 до на-

стання події РСП 2018 року сприяли послабленню і руйнуванню полярного ви-

хору після події; завдяки більш ранньому виникненню РСП 2019 року (більш ніж 

на місяць) і меншій активності планетарних хвиль до настання події, полярний 

вихор відновився і посилився після події потепління, що супроводжувалося по-

силенням амплітуди хвиль 1–3, чого не спостерігалося після події РСП 2018 року. 

Результати викладених в Розділі 5 досліджень опубліковані в статтях (Shi 

et al., 2020; Milinevsky et al., 2020;Wang et al., 2021). 

 



162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено результати дослідження стану озонового шару 

та озонової діри, а також спектру планетарних хвиль та динаміки полярного ви-

хору під час раптових стратосферних потеплінь. Було проаналізовано чинники, 

які впливають на розподіл та змінність озону в атмосфері та еволюцію раптових 

стратосферних потеплінь. Акцент дослідження було зроблено на полярну і сере-

дньоширотну атмосферу. 

Шляхом порівняння даних по озону (супутник/наземні вимірювання, ре-

аналіз/модель) були встановлені розбіжності даних різних типів і зроблені оцінки 

їх переваг та недоліків. Аналіз стосується озонових даних у стратосфері над по-

лярними та середніми широтами Південної півкулі з акцентом на весняні місяці 

Південної півкулі (вересень – листопад).   

Досліджено відгук вмісту та розподілу озону на 11-річний цикл сонячної 

активності над станцією Академік Вернадський, що знаходиться в Антарктиці, 

та порівняно його з глобальним відгуком. 
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Оцінено зимові передумови стану озонової діри в антарктичній стратос-

фері навесні 2019 року. Спостережна площа озонової діри навесні 2019 року до-

бре узгоджується зі зробленим прогнозом.  

Проаналізовано активність планетарних хвиль під час раптового стратос-

ферного потепління 2018 року над Арктикою. Проведено порівняльний аналіз 

двох послідовних подій раптових стратосферних потеплінь що відбулись 10 лю-

того 2018 року (РСП2018, тривалість 19 днів) і 2 січня 2019 року (РСП2019, три-

валість 21 день). Вивчались як відмінності в передумовах виникнення, так і зміни 

параметрів атмосфери під час цих подій.  

Основні результати дисертації: 

1. Встановлено, що порівняння наземних і супутникових даних показує 

найкращу відповідність результатів спектрофотометра Добсона з супутни-

ком GOME2. 

2. Вперше проведено порівняння середньомісячних полів даних по 

озону з реаналізу MERRA-2 та моделі input4MIPs проєкту CMІP6. Встанов-

лено, що озонова діра в моделі більш симетрична і центрована над полюсом, 

а озоновий "комір" зсунутий на схід у порівнянні з реаналізом; модель у по-

рівнянні з реаналізом значно недооцінює амплітуду зональної асиметрії 

озону  в жовтні, коли згідно з реаналізом її амплітуда найбільша.   

3. Показано, що недосконале представлення розподілу озону в моделі 

input4MIPs проєкту CMІP6 може бути пов’язно з неточним представленням 

полярного вихору та озонової діри, а також з можливою недооцінкою акти-

вності планетарних хвиль і швидкості меридіонального переносу озону в ци-

ркуляції Брюєра-Добсона. 

4. Вперше встановлено, що над станцією Фарадей/Вернадський відгук 

загального вмісту озону на сонячну активність є статистично незначним, 

тим не менш, вейвлет-аналіз амплітуди квазі-11-річної періодичності у зага-

льному вмісті озону показує якісну схожість з сонячним циклом за фазою та 

відповідність з середньою відносною амплітудою (2.9 %). У вертикальних 
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профілях озону локальна відповідь на сонячний цикл є статистично значу-

щою на рівні довіри 95 % у нижній та середній стратосфері (22–31 км). 

5. За результатами вейвлет-аналізу середньо-зональних даних по част-

ковому вмісті озону (в окремих шара атмосфери) з супутникового радіоме-

тра SBUV вперше виявлено, що найбільший вплив сонячної активності на 

вміст озону спостерігається в: тропіках на висотах 0–28 км; нижній – серед-

ній стратосфері (25–31 км) позатропічних областей Південної півкулі; сере-

дній – верхній тропічній стратосфері (31–47 км) і в області стратопаузи – 

нижньої мезосфери (47–64 км), в основному в Південній півкулі. 

6. Вперше для Антарктики 2019 року було передбачено стан озонової 

діри навесні та появу раптового стратосферного потепління за зимовими пе-

редумовами. Такими передумовами є: (1) активність квазістаціонарних 

хвиль (КСХ) у нижній стратосфері в серпні, (2) аномалії температури пове-

рхні океану в тропіках у червні (фаза ENSO), та (3) фаза квазі-дворічних ко-

ливань (QBO).  

7. Виявлено нові характеристики хвильової активності в атмосфері під 

час РСП 2018 року. Було вперше показано, що хвиля-1 мала дві компоненти 

в період до потепління в стратосфері: мігруючу на схід біжучу і повільно 

мігруючу на захід квазістаціонарну компоненти хвилі. У мезосфері біжуча 

хвиля-1 змінилась з мігруючої в східному напрямку на мігруючу в західному 

напрямку з реверсом зонального вітру та настанням стратосферного потеп-

ління. 

8. Вперше з порівняння особливостей двох послідовних раптових стра-

тосферних потеплінь встановлено, що великі амплітуди зональних хвиль 1–

3 до настання події РСП2018 сприяли послабленню і руйнуванню полярного 

вихору після події, а завдяки більш ранньому виникненню РСП2019 (більш 

ніж на місяць) і меншій активності планетарних хвиль до настання події, по-

лярний вихор відновився і посилився після цієї події, що супроводжувалося 

посиленням амплітуди хвиль 1–3, чого не спостерігалося після події 

РСП2018. 
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