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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Питання зміни клімату стало одним з найбільш 

дискусійних серед глобальних проблем сучасного суспільства. Для розуміння 

усіх процесів, що зумовлюють кліматичні зміни, необхідним є комплексний 

аналіз не тільки приземного шару атмосфери, але й стану тропосфери та 

стратосфери. Залучення даних висотного розподілу метеорологічних 

параметрів та аналіз їх сезонної і довготермінової мінливості в подальшому 

дадуть можливість деталізувати характер кліматичних змін, адже атмосфера 

являє собою багаторівневу систему і зміни будь-якого її окремого шару 

призводять до змін усіх інших шарів. Вивчення сезонної мінливості дозволяє 

встановити основні закономірності розподілу полів метеорологічних величин 

на висотах. Аналіз довготермінової мінливості виявляє процеси, що визначають 

формування таких закономірностей. Останні узагальнення середнього 

багаторічного розподілу метеорологічних параметрів у тропосфері – нижній 

стратосфері для території України виконано більше 30 років тому, і вони 

потребують оновлення та поглиблення на основі сучасних підходів. Недостатня 

кількість досліджень клімату вільної атмосфери за останні десятиріччя 

унеможливлює повноцінне вивчення взаємозв’язків з приземним шаром 

атмосфери та проведення їх комплексного аналізу. З огляду на кліматичні зміни 

останніх десятирічь стає очевидною нагальна потреба у дослідженні клімату 

вільної атмосфери, так як граничний шар, вільна тропосфера та стратосфера 

тісно пов’язані між собою і зміни стану одного з шарів призводять до змін усієї 

атмосфери, а в межах часового масштабу кількох десятків років – до змін у 

системі атмосфера – діяльний шар суходолу. 

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

результати, які викладено у дисертаційній роботі, отримано під час проведення 

досліджень у відділі моніторингу атмосфери УкрГМІ за безпосередньої участі 

автора як виконавця державних бюджетних тем: №8/12 «Дослідження динаміки 

показників основних газових та аерозольних домішок атмосферного повітря 

над територією України» (ДР № 0112U004650, 2012–2014 рр.); №7/15 

«Дослідження впливу метеорологічних величин на вміст та динаміку малих 

газових і аерозольних домішок атмосферного повітря над територією України» 

(ДР № 0115U002801, 2015–2017 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є встановлення 

закономірностей короткотермінової (сезонної) та довготермінової мінливості 

аерологічних характеристик над територією України. 

Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 

• розробити метод критичного аналізу даних при виділенні аномальних значень 

аерологічних характеристик; 

• встановити кількісні особливості короткотермінових коливань аерологічних 

характеристик на основі побудованих сезонних моделей; 

• дослідити особливості вертикального та горизонтального розподілу середніх 

багаторічних значень аерологічних характеристик; 
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• дослідити довготермінові коливання аерологічних характеристик та 

встановити причини, що їх зумовлюють. 

 Об’єктом дослідження є поля метеорологічних величин у тропосфері і 

нижній стратосфері над територією України. 

Предметом дослідження є закономірності сезонної (короткотермінової) 

та багаторічної (довготермінової) мінливості аерологічних характеристик над 

територією України. 

Матеріали та методи дослідження. Вихідними матеріалами для 

виконання роботи слугували щоденні дані радіозондування атмосфери за 

наступними параметрами: висота ізобаричного рівня, температура повітря, 

точка роси, відносна вологість, відношення суміші, швидкість та напрямок 

вітру, зональна та меридіональна складові вітру. Дані радіозондування 

атмосфери отримано на мережі аерологічних станцій України та прилеглих 

територій за період 1979–2010 рр. Первинну інформацію систематизовано у 

створеній автором електронній базі даних аерологічних характеристик. 

Застосовано такі методи досліджень: гармонічний аналіз для виділення 

коротко- і довготермінових коливань, спектральний аналіз для побудови 

інтегрованої періодограми залишків, регресійний аналіз для розрахунку 

коефіцієнтів Фур’є та обчислення трендів. Автоматизацію розрахунків, 

створення візуалізатора вертикальних профілів та аніматора просторового 

розподілу здійснено автором особисто з використанням мов програмування 

VBA та VisualBasic. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше: 

• розроблено метод критичного аналізу аномальних даних, що базується на 

багаторазовому фільтруванні сумнівних значень досліджуваних показників; 

• визначено висоти зсувів фаз та, через центральну частоту та ширину спектра 

сезонних коливань, описано визначальні процеси, які зумовлюють 

короткотермінову мінливість висотного розподілу аерологічних характеристик 

над територією України;  

• визначено тренди градієнтів температури тропосфери поза граничним шаром 

як індикатора чинників формування кліматичних змін;  

• встановлено та проаналізовано довготермінову мінливість аерологічних 

характеристик всього профілю тропосфери та нижньої стратосфери на основі 

значущих довготермінових коливань; 

• встановлено домінуючий вплив низькочастотних припливних коливань на 

мінливість клімату вільної атмосфери у межах часового масштабу кількох 

десятків років. 

Удосконалено: 

• методику проведення кліматичного та горизонтального контролю з метою 

виявлення недостовірних даних у рядах аерологічної інформації;  

• методи візуалізації аерологічних характеристик для території України. 

Набули подальшого розвитку: 
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• знання щодо короткотермінової мінливості основних аерологічних 

характеристик над територією України; 

• методи обробки та систематизації первинної інформації аерологічних даних. 

Практичне значення роботи. Розраховані сезонні моделі аерологічних 

характеристик використано для створення регіональних моделей прогнозу 

загального вмісту озону та аналізу залежності озону від висотного розподілу 

метеорологічних величин, та можуть використовуватися для аналізу впливу 

аерологічних характеристик на динаміку малих газових складових в 

оперативній та режимній діяльності організацій, що займаються питаннями 

забруднення та якості атмосферного повітря. 

Методика критичного аналізу аерологічної інформації може бути 

використана в оперативній, прикладній та методичній діяльності організацій, 

що виконують аналіз інформації радіозондування атмосфери. 

Отримані результати розрахунку сезонної мінливості аерологічних 

характеристик, зокрема середні багаторічні значення, можуть 

використовуватися для вирішення прикладних задач в галузях економіки, що 

потребують визначення висотного розподілу метеорологічних параметрів. 

Результати розрахунку довготермінової мінливості можуть бути використані 

для дослідження кліматичних змін над територією України. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені в 

навчальні курси з фахової підготовки здобувачів вищої освіти різних 

кваліфікаційних рівнів вищих учбових закладів відповідного профілю, а також 

в освітньо-наукову програму підготовки аспірантів відповідного профілю в 

Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН 

України. 

Особистий внесок здобувача полягає у створенні електронної бази 

даних аерологічних характеристик різних рівнів архівації, виконанні 

критичного аналізу та виявленні недостовірних значень у рядах аерологічних 

характеристик. Автором створено прикладні програмні модулі для 

автоматизації розрахунків та візуалізації даних. Аналіз та узагальнення даних 

щодо особливостей короткотермінової мінливості аерологічних характеристик, 

просторового й часового розподілу короткотермінових коливань та 

осереднених багаторічних значень, особливостей довготермінової мінливості 

аерологічних характеристик та їхнього просторово-часового розподілу 

виконано автором особисто. 

Визначення мети й завдань, обґрунтування методологічних засад 

досліджень, інтерпретація основних результатів та формулювання висновків 

здійснено разом із науковим керівником. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано положення та ідеї, які належать особисто автору, 

про що зазначено у переліку наукових праць, представлених в авторефераті. 

Апробація результатів дослідження. Отримані результати досліджень 

були представлені на 7 міжнародних конференціях: 20-му міжнародному 

симпозіумі «Оптика атмосфери та океану. Фізика атмосфери» (м. Новосибірськ, 

РФ, 2014 р.), Міжнародної конференції «Проблеми гідрометеорологічного 
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забезпечення господарської діяльності в умовах зміни клімату» (м. Мінськ, 

Білорусь, 2015 р.), 13-й  та 14-й Міжнародній конференції  молодих вчених з 

питань енергетики International Conference of Young Scientists on Energy Issues 

CYSENI (м. Kаунас, Литва, 2016, 2017 рр.), Міжнародній конференції із 

супутникової метеорології EUMETSAT Meteorological Satellite Conference (м. 

Дармштадт, Німеччина, 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми наук про Землю: використання природних ресурсів та 

збереження навколишнього середовища» (м. Брест, 2017 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Регіональні проблеми України: географічний 

аналіз та пошук шляхів вирішення» (м. Херсон, 2017 р.); на наукових семінарах 

відділу моніторингу атмосфери УкрГМІ та на засіданнях вченої ради УкрГМІ. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 12 

наукових працях, із них 4 статті − у вітчизняних фахових виданнях, 

рекомендованих МОН України, 1 стаття – у зарубіжному науковому фаховому 

періодичному виданні, 7 матеріалів і тез доповідей на міжнародних наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних літературних 

джерел із 172 найменувань та 2-х додатків. Робота виконана на 199 сторінках 

машинописного тексту і містить 63 рисунки, 16 таблиць, додатки на 36 

сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання, перераховано основні методи дослідження, 

висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. 

Представлено перелік конференцій та семінарів, на яких було апробовано  

результати дисертаційної роботи, окреслено зв’язок роботи з науковими 

темами, її структуру та обсяг.   

У першому розділі «Проблематика досліджень клімату вільної 

атмосфери» за літературними джерелами проаналізовано стан досліджень 

клімату вільної атмосфери над територією України, стан вивчення механізмів 

формування довготермінової мінливості клімату вільної атмосфери; зроблено 

огляд існуючих методів критичного аналізу результатів аерологічних 

спостережень та існуючих баз аерологічної інформації. 

Останні узагальнюючі дані щодо клімату вільної атмосфери для території 

України були отримані у 1980-х рр. завдяки роботам Брюхань Ф.Ф., Гаврилової 

Л.А., Гутермана І.Г. та інших вчених при створенні атласів та довідників 

кліматичних характеристик температури, тиску, вологості та вітру у тропосфері 

− стратосфері над територією колишнього СРСР. Подальші дослідження 

виконувалися для вирішення прикладних задач з використанням інформації за 

окремими рівнями або окремими параметрами і не мали узагальнюючого 

характеру. Основні напрямки досліджень стосувалися вивчення розподілу 
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водності в хмарах (Заболоцька Т. М., Підгурська В. М., Шпиталь Т. М. та ін.), 

стану атмосфери в період небезпечних та стихійних метеорологічних явищ 

(Балабух В. О., Івус Г. П., Семенова І. Г., Семергей-Чумаченко А. Б., 

Шпиг В. М. та ін.), енергетики та коливання температури й геопотенційних 

рівнів (Волошина О. В., Мартазінова В. Ф. та ін.), взаємозв’язку приземних 

метеорологічних процесів та розподілу метеорологічних величин в граничному 

шарі атмосфери (Волошин В. Г., Степаненко С.M. та ін.). 

На сьогодні існує підтвердження двох механізмів формування коливань 

клімату вільної атмосфери, що пов’язані з відомими 60-річними коливаннями в 

глобальному масштабі та процесами, пов’язаними з ENSO, проте чіткі зв’язки 

встановлені лише в тропічному регіоні. Останні дослідження вказують на 

наявність коливань з періодом близько 20 років, проте природа таких коливань 

залишається дискусійним питанням. 

Методи контролю аерологічної інформації базуються, в основному, на 

об’єктивному аналізі з використанням зворотної інтерполяції між вузлами 

регулярної сітки та станціями радіозондування атмосфери, що є різновидом 

горизонтального контролю. Пошук помилкових значень аномальних відхилень 

проводиться на підставі критичного аналізу. Основним недоліком існуючих 

методів такого контролю є чутливість до значних відхилень і видалення великої 

кількості достовірних значень. 

У багатьох країнах існують сучасні бази даних аерологічної інформації, 

найбільшу з яких створено в рамках проекту ECIP (Earth Science Information 

Partners Program). В Україні сучасна база даних аерологічної інформації 

створена як окремий блок інтегрованої інформаційної системи стихійних 

метеорологічних явищ та процесів, які їх зумовлюють. 

У другому розділі «Особливості використання, впорядкування та 

критичного аналізу аерологічних даних» описано створену базу даних 

аерологічної інформації з програмними засобами візуалізації, розроблений 

критерій критичного аналізу аерологічних даних та методику проведення 

розрахунків. 

У дослідженнях використано результати аерологічного зондування за 

1979–2010 рр. з електронних баз університету Вайомінг на 13 станціях 

аерологічного зондування: 6 на території України та 7 на території сусідніх 

держав, що дозволило створити сітку та повністю охопити територію України. 

Всього задіяно 9 метеорологічних характеристик на 13 ізобаричних поверхнях 

(1000–30 гПа). У первинних даних представлені 7 метеорологічних 

характеристик: дані висоти ізобаричної поверхні (м); температури повітря (0C), 

точки роси (0C), відносної вологості (%), відношення суміші (г/кг), напрямку (0) 

та швидкості вітру (вузли). Для вітру характерна неоднозначність 

представлення даних у полярних координатах. Тому додано 2 метеорологічні 

параметри: меридіональна (вузли) та зональна складові вітру (вузли). В 

подальших розрахунках середніх багаторічних значень та коливань вузли 

переведено у метри за секунду. Характеристики вологості аналізувалися до 
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рівня 400 гПа (≈7 км), тому що при низьких температурах на висотах датчики 

вологості не працюють. 

Створено базу даних 4-х рівнів архівації: первинних даних до і після 

контролю, середніх багаторічних значень та залишків сезонного ходу. Кожен 

рівень характеризувався тривимірною структурою за принципом OLAP-кубів. 

Загальна СУБД містить інформацію про довготермінову мінливість 

аерологічних характеристик, додаткові бази даних з файлами різних форматів 

та два візуалізатори, серед яких аніматор вертикальних профілів і візуалізатор 

просторового розподілу. У зв’язку з необхідністю побудови великої кількості 

карт (52560 шт.), процес автоматизовано за допомогою скриптера Surfer. 

Інтерполяція даних виконувалася вбудованим у Surfer методом крігінгу. Усі 

бази даних об’єднано у сучасний програмний комплекс, написаний на мовах 

VBA та VisualBasic. 

З метою удосконалення існуючої методики горизонтального та 

кліматичного контролю розроблено метод критичного аналізу даних 

аномальних показників, які існуючими методами, зазвичай, видалялися. З цією 

метою вперше застосовано багаторазове фільтрування сумнівних значень, а 

кліматичний та горизонтальний контроль проведено як об’єднаний 

комплексний вид контролю. 

Алгоритм багаторазового фільтрування полягав у наступному. На основі 

обчислених статистичних показників усіх рядів виділяються аномалії з 

відхиленням від середнього більше ±3σ та проводиться їх горизонтальний 

контроль. У випадку відсутності підтверджень на сусідніх станціях, значення 

вважаються потенційно помилковими та тимчасово видаляються, після чого 

обчислюються середні багаторічні значення для кожного дня року та залишки 

сезонного ходу. В результаті багаторазового фільтру потенційно помилкових 

значень об’єднаним кліматично-горизонтальним контролем, частина даних 

підтверджується як реальні аномалії та повертається назад у вибірки, 

уточнюючи середні багаторічні значення на кожному кроці роботи фільтра. 

Процес відбувається доки сумнівні значення до і після уточнення багаторічних 

значень не співпадуть. У результаті проведеного критичного аналізу із 24420 

непідтверджених показників виділено 12038 реальних аномальних значень, і 

12382 помилкових. 

Аналіз часової мінливості аерологічних характеристик полягав у 

визначенні короткотермінових коливань, обчисленні та порівнянні реальних і 

стохастичних трендів, обчисленні довготермінових коливань та верифікації 

залишків, шляхом їх порівняння з «білим» шумом. Обчислення коротко- та 

довготермінових коливань здійснювалися за допомогою гармонічного аналізу, 

в якому коефіцієнти Фур’є розраховано за допомогою методу найменших 

квадратів. У випадку короткотермінової мінливості обчислення проводилися 

для перших п’яти гармонік. Для зручності аналізу та представлення, фази 

переведено із кутових одиниць у юліанські дні, що стало відповідали дню з 

початку року: 
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де nT  − період n-ої гармоніки, n  − фаза n-ої гармоніки. 

Аналіз енергетичних характеристик спектра проведено за центральною 
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де nA  − амплітуда n-ої гармоніки. 

 Реальні тренди розраховувалися методом найменших квадратів. 

Стохастичні тренди отримували за наближеними оцінками, виходячи з 

положення, що у випадковому процесі відхилення значень зростає як 

квадратний корінь у часі: 

T
Tr


=       (4) 

 

де Tr − стохастичний тренд;  − середнє квадратичне відхилення часового 

ряду; T  − довжина ряду. 

 Верифікацію залишків здійснено шляхом порівняння енергетичного 

спектра «білого» шуму з енергетичним спектром залишків інтегрованої 

періодограми та обчислення енергії спектра на 1000 рівномірно розподілених 

частотах. 

У третьому розділі «Сезонні моделі аерологічних характеристик» 

описано кількісні характеристики сезонних моделей, їх вертикальний та 

горизонтальний розподіл в атмосфері. 

Проведення аналізу короткотермінових коливань аерологічних 

характеристик можливе після побудови сезонних моделей, які отримують на 

підставі обчислення середніх багаторічних значень на усіх рівнях для кожного 

дня року в поєднанні з додатковими кількісними показниками − центральної 

частоти та півширини спектра коливань, амплітуди та фази, коефіцієнтів 

детермінації (R2) сезонного ходу. Чіткість виділення сезонних коливань у 

вільній атмосфері змінюється з висотою і для кожної аерологічної 

характеристики можна виділити шари з типовими особливостями розподілу 

кількісних характеристик сезонних моделей (рис. 1). 

Нижня тропосфера, у зв’язку із впливом підстильної поверхні, 

характеризується суттєвими відмінностями розподілу аерологічних 

характеристик. Для показників вологості та температури – це рівень найбільш 

значущих сезонних коливань, на якому R2досягає значень 0.7 та 0.8 відповідно. 
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Рис. 1. Вертикальний розподіл коефіцієнта детермінації сезонного ходу 

аерологічних характеристик 

 

 Уточнено особливості розподілу температури нижньої тропосфери, де 

найбільші амплітуди залежать від місця розташування станції і є результатом 

впливу підстильної поверхні, що посилює термічні контрасти та зумовлює їх 

збільшення до 10–15°С. На рівні 1000 гПа відмічається зміна амплітуди з 

південного заходу на північний схід з більш різкою просторовою 

неоднорідністю на сході України, що свідчить про посилення 

континентальності клімату. Сезонні особливості характеристик вологості 

повітря краще проявляються поблизу земної поверхні, де значна кількість 

водяної пари надходить в результаті випаровування. Виявлено закономірності 

просторового розподілу сезонних коливань показників вологості, де чіткі 

сезонні коливання відношення суміші зумовлені близкістю до моря – основного 

джерела вологи, а сезонність відносної вологості краще проявляється у регіонах 

зі змінними умовами насичення повітря. Оскільки на формування вологості 

впливають, в основному, два чинники – випаровування та адвекція, півширина 

спектра коливань обох показників незначна і не перевищує 0.3 доба-1. 

Водночас, центральна частота варіює значно більше, особливо для відносної 

вологості, досягаючи 1.6 – 4.2 доба-1, оскільки над окремими територіями 

спостерігаються різні переважаючі умови формування вологості. 
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Для характеристик вітру та висоти ізобаричного рівня сезонні коливання 

у нижній тропосфері відсутні внаслідок значної кількості процесів формування 

їх мінливості, що засвідчує широкий спектр коливань до 0.8 та 0.5 доба-1 

відповідно, зсув фаз у порівнянні з вільною тропосферою, та залежність 

центральної частоти спектра від місця розташування станції. 

Підтверджено, що середня тропосфера характеризується лінійною зміною 

кількісних показників сезонних моделей аерологічних характеристик. 

Поступово згладжується сезонний хід температури, зменшуючи амплітуди 

коливань до 5.5–7.5°С. В той же час, починають прослідковуватися 

короткострокові варіації висоти ізобаричного рівня, з характерним різким 

зменшенням півширини спектра до 0.1–0.2 доба-1, що свідчить про зменшення 

кількості чинників формування поля тиску на цих висотах і радіаційний фактор 

стає визначальним. Встановлено, що зсув фаз висоти ізобаричного рівня при 

переході до середньої тропосфери досягає 90–110 днів. Для характеристик вітру 

та вологості сезонні коливання відсутні. 

Підтверджено наявність кардинальних змін у динаміці температури та 

характеристик вітру верхньої тропосфери. Виявлено, що для вітру, при 

подібних показниках півширини спектра коливань до нижче розташованих 

рівнів, спостерігається суттєвий зсув центральної частоти спектра з 0.1–

0.5 доба-1 у середній тропосфері до 4.5–6.2 доба-1. Фази набувають просторової 

однорідності. Показано, що на рівнях близьких до тропопаузи різко 

зменшується амплітуда та повністю зникають сезонні коливання температури. 

Виявлено стрибкоподібний зсув фаз, що може досягати 100 днів. Це свідчить, 

що настання максимумів температури у верхній тропосфері відбувається 

значно раніше за нижче розташовані рівні. 

Встановлено характерні зміни сезонного розподілу аерологічних 

показників у нижній стратосфері. Висота ізобаричного рівня та характеристики 

вітру мають чіткі сезонні коливання з R2=0.8 та 0.6 відповідно. Чергування 

холодного та теплого періоду призводить до зміни напрямку вітру із західного, 

зі значними швидкостями до 30 м/с, на східний, із меншими швидкостями 

вітру, що не перевищують 15 м/с. Виявлено, що на ізобаричних рівнях 70–30 

гПа(≈18–24 км) зникає просторова різниця у значеннях центральної частоти 

спектра, що знаходяться в межах 0.1–0.4 доба-1, а півширина спектра коливань 

стає найменшою та не перевищує 0.4 доба-1, що свідчить про визначальну роль 

радіаційного фактору. Сезонні коливання зональної складової вітру стають 

значущими з амплітудою 10 м/с. Висота ізобаричного рівня 30 гПа досягає 

найбільших амплітуд 450–500 м з більшими значеннями на півночі України. 

Показано, що у нижній стратосфері з’являється сезонність температури, у 

порівнянні з верхньою тропосферою, зумовлена зміною надходження сонячної 

радіації.  

Четвертий розділ «Просторово-часові особливості сезонного ходу» 

присвячено аналізу характерних особливостей вертикального та 

горизонтального розподілу середніх багаторічних значень аерологічних 

характеристик. 
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Сезонні зміни висот ізобаричних рівнів подібні у вільній тропосфері, 

проте суттєво відрізняються у граничному шарі. Найвище розташування 

ізобаричної поверхні у зимові місяці спостерігається лише для рівня 1000 гПа. 

Уточнено характерні періоди нахилу поверхні: із південного заходу на 

північний схід у вересні – лютому, з південного сходу на північний захід у 

березні – травні, з південного заходу на північний схід у червні–липні, із заходу 

на схід у липні – серпні. З ізобаричного рівня 850 гПа (≈1.5 км) нахил поверхні 

набуває чіткого зонального спрямування зі збільшенням висоти у напрямку на 

південь. Встановлено, що поле тиску видозмінюється з ізобаричного рівня 

70 гПа (≈18 км), і в нижній стратосфері поряд із максимумом висоти на півдні 

з’являються максимуми на сході. 

 Продемонстровано, що для характеристик вітру виділяються три окремі 

вертикальні шари: ізобаричний рівень 1000 гПа, вільна тропосфера включаючи 

тропопаузу, та нижня стратосфера. Середні багаторічні показники напрямку 

вітру на рівні 1000гПа змінюються у широких межах з 140° до 275°. Швидкість 

вітру збільшується з 2–3 м/с на північному заході до 6–8 м/с на південному 

сході. На ізобаричних рівнях 850–700 гПа (≈1.5–3 км) у холодний період року 

над усією Україною та прилеглими територіями встановлюється західне 

перенесення повітряних мас, що дещо порушується на півдні. У теплий період 

спостерігається неоднорідність розподілу вітру по території. На рівнях 500–150 

гПа (≈5–14 км) виявлено наступні періоди переважаючого напрямку вітру: з 

серпня до лютого осереднені показники характеризуються західною складовою 

(6 місяців у році), з лютого до першої половини квітня та з червня до липня 

територія опиняється під переважаючим південно-західним напрямком вітру 

(4.5 місяці в році), протягом другої половини квітня – травня спостерігаються 

різка зміна напрямку вітру на південний та південно-східний (1.5 місяці в році). 

Уточнено швидкість вітру в цьому шарі, що збільшується з висотою та досягає 

15–18 м/с влітку та 23–28 м/с взимку на ізобаричному рівні 250 гПа (≈10 км). 

Підтверджено, що нижня стратосфера характеризується чітким чергуванням 

напрямку вітру, де з жовтня до лютого над територією України панує західне 

перенесення, а в травні – серпні основним є східний та південно-східний 

напрямки. У зв’язку із паралельним розташуванням ізотерм та ізобар і 

зменшенням показників на північ, вітер набуває сильної термічної складової, 

посилюючись до 30 м/с. 

Отримано вертикальні профілі температури повітря та точки роси, що за 

формою мало відрізняються для станцій, розташованих на різній широті. 

Внаслідок зменшення вологості повітря різниця між точкою роси та 

температурою повітря зростає з висотою. Зміни стану насичення атмосфери, в 

першу чергу, проявляється у зміні цієї різниці. Встановлено рівні та 

особливості трансформацій полів температури у вільній атмосфері. З рівня 400 

гПа (≈7 км) змінюються температурні поля теплого періоду року. Напрямок 

ізотерм співпадає з перехідними сезонами з максимумом на півдні та 

поступовим зменшенням температури на північ. Виявлено, що перебудова 

полів температури на стратосферний режим починається з рівнів 200–100 гПа 



11 
 

(≈11–16 км), де просторовий розподіл показників залежить, в першу чергу, від 

радіаційного фактору. Таким чином, встановлено, що взаємодія тропосфери та 

стратосфери охоплює більші шари ніж вважалося раніше.  

Більшу частину року для температури характерна ізотермія, що 

змінюється на незначну інверсію протягом літнього сезону. 

Зі збільшенням висоти в граничному шарі починає різко зменшуватися 

міжширотний градієнт температури. На ізобаричному рівні 1000 гПа він 

складає майже 0.8°C на 100 км, а з віддаленням від поверхні на рівні 850 гПа 

вдвічі менше. Отримано довготний градієнт температури повітря, що виявляє 

ступінь континентальності клімату. У нижній тропосфері у холодний період він 

дорівнює -0.4°С/100 км (зменшення температури із заходу на схід) та близько 

0.3°С/100 км у теплий період року. Вперше обчислено середні значення 

вертикального температурного градієнту в тропосфері поза граничним шаром, 

що варіюють від γ=5.14 до γ=6.35 °С/км. Тренди температурного градієнту в 

тропосфері поза граничним шаром суттєво залежать від інтенсифікації тих чи 

інших чинників формування клімату та за досліджуваний період були 

значущими лише на двох станціях: Одеса (-0.2°С на10 років) і Бухарест (0.1°С 

на 10 років). Це відображає односпрямовану зміну температурного режиму 

вільної тропосфери за досліджуваний період. Порівняно із аналізом приземного 

клімату майбутні зміни трендів температурного градієнту вільної тропосфери є 

більш надійним індикатором спрямованості кліматичних змін та їх фізичної 

природи. 

Аналіз вертикальних профілів відносної вологості дозволив встановити 

особливості інверсійного розподілу у літній сезон у шарі 850–700 гПа (≈1.5–

3 км), де повітря характеризується найближчими умовами до стану насичення, 

зумовленого значною повторюваністю конвективних явищ. Типовим є 

зменшення відносної вологості з висотою, проте, на більшості станцій з березня 

до жовтня спостерігається підвищення відносної вологості у підхмарному шарі 

з максимальним значенням на рівні хмароутворення, що на 20 % перевищує 

показники рівня 1000 гПа. Вперше встановлено характерні періоди 

інверсійного розподілу вологості, що можуть охоплювати від 5 місяців 

(травень – вересень, Одеса), до майже 11 місяців (кінець лютого – початок 

грудня, Ужгород). 

Вертикальні профілі відношення суміші стрімко зменшуються з висотою. 

Показано, що вже на ізобаричному рівні 500 гПа (≈5 км) середній багаторічний 

показник не перевищує 2 г/кг. Вміст водяної пари в атмосфері у теплий період 

року втричі перевищує показники холодного сезону внаслідок інтенсивного 

випаровування та розвитку купчастої хмарності. 

У п’ятому розділі «Довготермінова мінливість аерологічних 

характеристик» описуються довготермінові коливання аерологічних 

характеристик та проаналізовано їх мінливість за досліджуваний період.  

За розрахованими значеннями усіх реальних та стохастичних трендів з 

відповідною дисперсією встановлено, що реальні тренди аерологічних 
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характеристик не перевищують значення стохастичних трендів. Це 

унеможливлює їх об’єктивну оцінку. 

Для усіх рядів розраховано спектр коливань та визначено усі значущі 

довготермінові коливання. Встановлено, що єдиними варіаціями, які 

прослідковуються на усіх рівнях станцій є коливання з періодом 18.6 років та 

його обертони 9.3 та 6.2 роки. Ці коливання відомі у науці та є найбільш 

низькочастотними припливними коливаннями. 

Рівні, на яких вплив припливних низькочастотних коливань проявляється 

найкраще, відрізняються для різних аерологічних характеристик. Вперше 

встановлено, що припливні коливання висот ізобаричних рівнів потужніші у 

верхній тропосфері та нижній стратосфері, де амплітуди досягають 200–220 м з 

коефіцієнтами детермінації R2=0.33. Виявлено, що характеристики вітру 

зазнають суттєвих коливань на рівні 1000 гПа та нижче 250 гПа (≈10 км), де 

меридіональна складова й швидкість вітру більш чутливі ніж зональна складова 

та напрямок вітру. У верхній тропосфері – нижній стратосфері амплітуда 

припливних коливань досягає 160˚ для напрямку та 10–18 м/с для швидкості 

вітру. Вперше встановлено, що низькочастотні припливні коливання 

температури повітря є значущими на усіх висотах, і вже на ізобаричному рівні 

1000 гПа амплітуда дорівнює щонайменше 0.5˚С. Оскільки прояв припливних 

коливань температури й вітру спостерігається на найближчих до поверхні землі 

рівнях, їх врахування повинно бути обов’язковим під час аналізу приземних 

кліматичних змін для об’єктивної оцінки природних коливань. 

Вперше показано, що чіткість виділення низькочастотних припливних 

коливань вологості зменшується із заходу на схід, що зумовлено ближчим 

розташуванням західних станцій до Атлантичного океану, який є значним 

постачальником вологи в атмосфері на досліджувану територію та надзвичайно 

чутливим до припливних коливань (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Довготермінова мінливість характеристик вологості на рівні 1000 гПа, 

зумовлена низькочастотними припливними коливаннями 
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На заході коефіцієнти детермінації коливань збільшуються до R2=0.62. Це 

повинно зумовлювати довготермінові зміни приземного режиму вологості у 

західних регіонах України, зумовлених припливними коливаннями, і визначати 

розподіл хмарності та опадів над територією. 

Таким чином, вперше встановлено, що в масштабах кількох десятків 

років найбільший вплив на мінливість клімату вільної атмосфери мають 

припливні низькочастотні коливання. Отримані кількісні показники 

припливних коливань дають змогу детальніше оцінити довготермінові зміни 

аерологічних характеристик. 

Окрім припливних коливань для висот ізобаричних рівнів значного 

поширення мають варіації 3–3.1 роки у нижній тропосфері, 3.3–3.4 роки – у 

середній та 4–4.2 роки у верхній; а для температури – варіації 4.2 роки у нижній 

тропосфері та 3.4 роки у середній та верхній. 

Встановлено, що за досліджуваний період висоти ізобаричних рівнів у 

тропосфері зазнали суттєвих змін на заході досліджуваної території. З 1980 до 

2000 рр. ізобаричні рівні нижньої тропосфери характеризувалися незначними 

коливаннями, тоді як за останні 15 років виявлено значне зменшення висот, що 

досягають 40–60 м для рівнів 1000 та 850 гПа та 100–120 м у середній та 

верхній тропосфері.  

Найбільші зміни напрямку вітру спостерігалися у нижній стратосфері на 

півночі досліджуваної території, де переважав західний – північно-західний у 

1983–1987 рр. та південно-західний у 1994–1998 рр. Показано, що у середній і 

верхній тропосфері та нижній стратосфері напрямок вітру характеризувався 

незначними (до 20°) періодичними змінами. Виявлено відмінність 

довготермінових змін швидкості вітру у тропосфері над різними територіями. 

На південному сході та північному заході спостерігаються зменшення 

швидкостей вітру до 2 м/с нижче середніх значень у зв’язку із перебуванням на 

низхідній частині низькочастотних коливань, тоді як у 1980–1990 рр. показники 

в середньому перевищували норму на 1–3 м/с. Проте, на півночі в останнє 

десятиріччя не спостерігалося зменшення швидкостей вітру нижче середніх 

багаторічних значень. У нижній стратосфері відзначається збільшення 

швидкості вітру, пов’язане з висхідною частиною низькочастотних коливань до 

8 м/с вище середніх значень на півночі та 15 м/с на півдні. 

Для температури у нижній тропосфері на рівнях 1000–700 гПа характерне 

підвищення з 1980 до 2010 рр., що пов’язано з перебуванням на висхідній 

частині коливань. Встановлено, що ріст температури досягає 1–6˚С залежно від 

рівня та станції. У середній тропосфері на заході та півночі підвищення 

температури спостерігалося з 1980-х до початку 2000-х рр., після чого ріст 

зупинився. Верхня тропосфера та нижня стратосфера характеризуються 

зниженням температури на 1.5–3˚С, що пов’язано із перебуванням на низхідній 

частині низькочастотних коливань. 

За досліджуваний період характеристики вологості зазнавали найбільших 

змін на заході. На рівнях 1000 та 850 гПа з 1980-х до початку 1990-х рр. 

значення відносної вологості та відношення суміші перевищували середні 
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багаторічні значення на 4–10 % та 0.2–0.4 г/кг відповідно. З початку 1990-х рр. 

виявлено зменшення вологості повітря на 12 % для відносної вологості та 

0.5 г/кг для відношення суміші.  

Залишки рядів перевірено на подібність до «білого» шуму, енергетичний 

спектр яких для більшості рядів на 96–99 % подібний до енергетичного спектра 

«білого» шуму, що підтверджує правильність проведених обчислень. 

Отримані показники дають змогу уточнити характерні довготермінові 

зміни аерологічних характеристик за досліджуваний період, що є важливим для 

оцінки майбутніх кліматичних змін. Комплексний аналіз приземних 

кліматичних даних з урахуванням закономірностей змін аерологічних 

характеристик дозволяє деталізувати характер їхньої взаємодії в кліматичній 

системі та покращує якість кліматичного моделювання. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації отримано нові науково обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують важливе наукове завдання – встановлення 

закономірностей сезонної та довготермінової мінливості основних 

аерологічних характеристик над територією України. 

1. Розроблено та реалізовано новий метод критичного аналізу даних 

радіозондування атмосфери, який базується на багаторазовому фільтруванні 

непідтверджених значень аномальних показників. Застосування вказаного 

підходу надало можливість покращити якість інформаційної бази та додатково 

включити до обчислень 49 % значень аномальних показників аерологічних 

характеристик.   

2. На основі побудованих сезонних моделей встановлено кількісні 

характеристики короткотермінових коливань. У результаті визначального 

впливу радіаційного чинника сезонність висоти ізобаричного рівня найбільш 

значимо проявляється у нижній стратосфері, де коефіцієнт детермінації 

сезонних моделей досягає 0.8. Встановлено, що зсув фаз короткотермінових 

коливань при переході до рівня 850 гПа складає 90–110 днів.  

3. На підставі аналізу сезонної мінливості вітру уточнено тривалість періодів 

переважаючого напрямку вітру в шарі 500–150 гПа. Показано, що у зв’язку зі 

зменшенням кількості чинників формування вітру при переході від граничного 

шару до вільної тропосфери півширина спектра сезонних коливань 

зменшується з 0.5–0.8 до 0.1–0.2 доба-1. 

4. Сезонність температури найбільш значимо проявляється у нижній 

тропосфері. Встановлено, що рівень початку перебудови полів температури на 

стратосферний режим починається з 200 гПа, а зсув фаз короткотермінових 

коливань на межі тропосфери та стратосфери досягає 100 днів. 

5. Встановлено період інверсійного вертикального розподілу відносної 

вологості в граничному шарі атмосфери, що триває від 5 до 11 місяців залежно 

від місця розташування станції. Сезонність відносної вологості найкраще 
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проявляється у нижній тропосфері у регіонах зі змінними умовами насиченості, 

а відношення суміші – на прилеглих до моря територіях. 

6. Температурний градієнт у вільній тропосфері поза граничним шаром варіює 

від γ=5.14 до γ=6.35 °С/км залежно від сезону та місця розташування станції. На 

переважній більшості станцій не виявлено значущих трендів температурного 

градієнту, що вказує на односпрямовану зміну температурного режиму вільної 

тропосфери. 

7. Серед усіх значущих коливань найбільший вплив на довготермінову 

мінливість аерологічних характеристик чинять припливні низькочастотні 

коливання з основним періодом 18.6 років. Вони визначають до 62% дисперсії 

залишків короткотермінової мінливості. 

8. Найсуттєвіші довготермінові зміни аерологічних характеристик пов’язані із 

перебуванням на висхідній чи низхідній гілці їх низькочастотних коливань і 

полягають у наступному: зменшенням висот ізобаричних рівнів у тропосфері на 

40–120 метрів за останні 15 років; збільшенням швидкості вітру нижньої 

стратосфери в останні 10 років на 8–15 м/с та незначних варіаціях вітру у 

тропосфері; зростанням температури нижньої та середньої тропосфери та її 

зменшенням на 1.5–3˚С у нижній стратосфері; зменшенням характеристик 

вологості на 4–12% та 0.2–0.5 г/кг залежно від рівня з початку 1990-х рр. 

9. Отримані результати можуть бути застосовані для проведення комплексного 

аналізу з приземними кліматичними даними з метою виявлення характеру їх 

взаємодії в кліматичній системі та оцінки майбутніх кліматичних змін. 

Встановлені закономірності дозволяють проводити валідацію супутникових та 

модельних даних, використовуватися при вирішенні прикладних задач 

динамічної та синоптичної метеорології, зокрема чисельного моделювання 

атмосферних процесів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Савенець М.В. Сезонна та довготермінова мінливість основних 

аерологічних характеристик над територією України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено аналізу сезонної та довготермінової мінливості 

основних аерологічних характеристик над територією України у всьому шарі 

тропосфери та нижньої стратосфери до рівня 30 гПа, а саме: висоти 

ізобаричного рівня, температури повітря, точки роси, відносної вологості, 

відношення суміші, швидкості та напрямку вітру, меридіональної та зональної 

складових вітру.  

Створено систему управління базами даних аерологічної інформації з 

програмними засобами візуалізації та розроблено критерій критичного аналізу 

первинних даних, що базується на багаторазовому фільтруванні потенційно 

помилкових значень серед аномально відхилених показників. 

Побудовано сезонні моделі аерологічних характеристик, уточнено 

особливості сезонної мінливості та виявлено існування стрибкоподібних змін 
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фаз температури та висоти ізобаричного рівня у вільній тропосфері, рівні зміни 

спектральних показників сезонних коливань, вертикальний розподіл амплітуд 

та коефіцієнтів детермінації сезонного ходу для усіх аерологічних 

характеристик. Встановлено та описано рівні найбільш чітких сезонних 

коливань. 

Обчислено температурні градієнти у вільній тропосфері поза граничним 

шаром та виявлено залежність від місця розташування станції. Вперше оцінено 

тренди температурного градієнту вільної тропосфери, виявлено їх незначущість 

на більшості станціях. 

Обчислено довготермінову мінливість аерологічних характеристик. 

Показано неможливість об’єктивної оцінки трендів. Встановлено, що 

найбільший внесок у довготермінову мінливість здійснюють низькочастотні 

припливні коливання. На основі значущих коливань проаналізовано 

довготермінові зміни аерологічних характеристик. 

Ключові слова: аерологічні характеристики, критичний аналіз, сезонна 

мінливість, довготермінова мінливість, тропосфера, нижня стратосфера 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Савенец М.В. Сезонная и долговременная изменчивость основных 

аэрологических характеристик над территорией Украины. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.09 – метеорология, климатология, 

агрометеорология. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2017. 

 Диссертация посвящена анализу сезонной и долговременной 

изменчивости основных аэрологических характеристик над территорией 

Украины во всем слое тропосферы и нижней стратосферы до уровня 30 гПа, а 

именно: высоты изобарического уровня, температуры воздуха, точки росы, 

относительной влажности, отношения смеси, скорости и направления ветра, 

меридиональной и зональной составляющих ветра.  

Создано систему управления базами данных аэрологической информации 

с программными средствами визуализации и разработан критерий критического 

анализа первичных данных, в основе которого лежит многоразовая фильтрация 

потенциально ошибочных значений среди аномального отклонённых 

показателей. 

 Построено сезонные модели аэрологических характеристик, уточнено 

особенности сезонной изменчивости и обнаружено наличие скачкообразных 

изменений фаз температуры и высоты изобарического уровня в свободной 

тропосфере, уровни изменения спектральных показателей сезонных колебаний, 

вертикальное распределение амплитуд и коэффициентов детерминации 

сезонного хода для всех аэрологических характеристик. Определено и описано 

уровни наиболее четких сезонных колебаний. 
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Рассчитаны температурные градиенты в свободной тропосфере вне 

пограничного слоя и обнаружена зависимость от места расположения станции. 

Впервые оценены тренды температурного градиента свободной тропосферы, 

обнаружена их незначимость на большинстве станциях. 

Рассчитано долговременную изменчивость аэрологических 

характеристик. Показано невозможность объективной оценки трендов. 

Показано, что наибольшее влияние в долговременную изменчивость имеют 

низкочастотные приливные колебания. На основе значимых колебаний 

проанализированы долговременные изменения аэрологических характеристик. 

Ключевые слова: аэрологические характеристики, критически анализ, 

сезонная изменчивость, долговременная изменчивость, тропосфера, нижняя 

стратосфера 

 

SUMMARY 

 

 Savenets M.V. Seasonal and long-term variability of main aerological 

characteristics above Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

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

11.00.09 – meteorology, climatology, agrometeorology. – Taras Schevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2017. 

 The thesis is dedicated to analysis of seasonal and long-term variability of 

main aerological characteristics above Ukraine. The study includes isobaric level 

height, air temperature, dew point, relative humidity, mixing ratio, wind speed and 

direction, zonal and meridional wind components. It became possible to cover the 

whole troposphere and the lower stratosphere up to 30 hPa using radiosoundings data.  

 Aerological database management system with visualizing program modules 

were created in the study. Criteria of critical analysis have been developed based on 

the principle of horizontal control, where main attention was paid to anomalies, 

which based on multiply filter of doubtful values among anomaly values. 

 Creation of seasonal models for all aerological characteristics allow to clarify 

seasonal variability and detect sharp phases shifts of temperature and isobaric level 

heights within the free troposphere, layers of seasonal spectrum parameters changes, 

vertical distribution of amplitudes and seasonality determination coefficients. The 

study discovers and describes the levels with significant seasonal variations. Based 

on calculated parameters there were defined sharp phases shifts in the upper 

troposphere for temperatures and middle troposphere for isobaric level height up to 

90 – 110 days. Spectrum semi-width reached 0.8 day-1 on levels with seasonality 

absence. The most precise seasonal variations for wind and isobaric level height 

present in the upper troposphere and the lower stratosphere with R2=0.6 and R2=0.8 

respectively; for humidity and temperature – in the lower troposphere with R2=0.6 

and R2=0.8 respectively. 
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 The thesis contains calculations of temperature gradients in the free 

troposphere above boundary layer finds its dependence from stations’ location. 

Firstly estimated trends of temperature gradients in the free troposphere are not 

significant for most stations, moreover they differ in values for those stations, where 

it show significance. 

 Long-term variability of aerological characteristics was calculated. The study 

shows impossibility of objective trend detection, because of computed real and 

stochastic trends with definite dispersion showed no real trends exaggeration. Among 

all spectrum of long-term variations, the highest influence has 18.6-year period and 

its 9.3 and 6.2-year overtones, which are traced throughout all levels on stations and 

represent the low-frequency tidal variations. 

 Differences in tidal variations visibility for aerological characteristics were 

found. For isobaric level height they are the most powerful in the upper troposphere 

and the lower stratosphere with amplitudes 200 – 220 m; for wind on 1000 hPa level 

and lower 250 hPa level, where meridional wind and wind speed are more sensitive 

than zonal wind and wind direction. Tidal variations for temperature are significant 

on all altitudes and on 1000 hPa level amplitudes have already reaches 0.5˚С. Tidal 

variations for humidity are better observed on the west, that is a result of closest 

location to Atlantic Ocean, which is the biggest water vapor source in the atmosphere 

above Ukraine and very sensitive to tidal forces. Except tidal variations for isobaric 

level height large spreading have variations with periods 3–3.1 years in the lower 

troposphere, 3.3–3.4 years – in the middle troposphere and 4–4.2 years in the upper 

troposphere. For temperature well observed are 4.2-year variations in the lower 

troposphere and 3.4-years in middle and the upper troposphere. 

 All computations allow to analyze features of long-term variability of 

aerological characteristics. Residuals of all significant variations similar to “white” 

noise that confirms accuracy of calculations. 

 Keywords: aerological characteristics, critical analysis, seasonal variability, 

long-term variability, the troposphere, the lower stratosphere  

 


