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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Необхідність створення методів довгострокового 

прогнозу погоди (ДПП) на основі дослідження великомасштабної циркуляції в 

регіоні, в якому Україна, а також інші країни - учасники Договору про 

Антарктику проводять антарктичні експедиції. Якщо проблема 

короткострокового прогнозування практично вирішена на даний момент шляхом 

введення у дію чисельних моделей, то створення методів ДПП є більш важким, 

проте не менш актуальним завданням, у зв'язку з необхідністю раннього 

планування експедиційної діяльності, залежно від режиму температури повітря, 

вітру, стану морського льоду. 

Розвиток методів довгострокового прогнозу погоди і дослідження зміни 

регіонального клімату в період глобального потепління відноситься до 

фундаментальної, практично важливої і актуальної проблемі. Антарктика являє 

собою унікальний природний заповідник зі своїм регіональним кліматом, з 

найменшим ступенем антропогенного впливу, тому регіональне потепління, що 

спостерігається в крайових областях, підтверджує висновок про глобальні 

процесиі зміни клімату. Наявність української антарктичної станції Академік 

Вернадський дозволяє вивчити регіональний клімат і розширює відомості про 

прояв глобального потепління. 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної тематики відділу 

кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди УкрНДГМІ за 

договорами на виконання науково дослідних робіт (НДР) із Національним 

антарктичним центром Держінформнауки України (НАНЦ), а саме: 

 «Синоптико-климатологическая характеристика района антарктической 

станции Академик Вернадский», 2006р., № госрегистрації 0104U002660, договір 

№  Н/8-2006 від 03.02.2006 р. 

 «Анализ преобразования крупномасштабных атмосферных процессов 

тропосферы Южного полушария в результате глобального потепления для 

разработки физико-статистических методов прогноза погоды на Антарктическом 

полуострове», 2007-2008 гг., № госрегистрації 0107U003686, договір № Н/8-2007 

від 17.01.2007 р. У рамках МПР 2007-2008 рр. цей проект був частиною 

міждародного тематичного проекту # 180, ‘Antarctic Climate and Atmospheric 

Circulation’ 

 «Исследование закономерности крупномасштабных атмосферных 

процессов тропосферы Южного полушария, разработка метода долгосрочного 

прогноза погоды для Антарктического полуострова и моделирования 

региональной циркуляции в море Уэдделла и процессов формирования 

глубинных вод на шельфе Антарктического полуострова», 2010 р., № 

госрегистрації 0110U007318C, договір  № 6/Н-10 від 03.09.2010г.  

  «Исследование закономерности крупномасштабных атмосферных 

процессов тропосферы и нижней стратосферы Южного полушария, процессов 

формирования глубинных вод на шельфе Антарктического полуострова и 

моделирования региональной циркуляции моря Уэдделла, современного 

состояния климатической системы и расширение метода долгосрочного прогноза 
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погоды для Антарктического полуострова», 2012г., № госрегистрації 

0112U008019C, договір № Н/13-2012 від 04.09.2012 р.  

Мета та основні завдання дослідження. Метою роботи є - вивчити 

багаторічне перетворення атмосферної циркуляції Південної полярної області 

(ППО) та виявити її регіональні особливості в районі Антарктичного півострова 

в період глобального потепління для розробки фізико-статистичного методу 

довгострокового прогнозу погоди. 

Основні завдання наукового дослідження в рамках окресленої мети такі: 

• З'ясувати характер сучасного регіонального клімату Антарктичного 

півострова і станції Академік Вернадський, 

• Дослідити перетворення великомасштабної атмосферної циркуляції 

Південної полярної області від десятиліття до десятиліття в період глобального 

потепління. 

• Класифікувати великомасштабну атмосферну циркуляцію Південної 

полярної області всередині кожного десятиліття для виявлення її кліматичної 

зміни. 

• Визначити характер зміни регіональної атмосферної циркуляції над 

Антарктичним півостровом під впливом глобального потепління. 

• Виявити фізичні закономірності атмосферної циркуляції та її зв'язок з 

метеорологічними параметрами для розробки фізико-статистичного методу ДПП 

на Антарктичному півострові. 

• Уточнити вплив явища Ель-Ніньйо-Південне коливання на клімат і погодні 

умови Антарктичного півострова, з оцінкою прогностичного потенціалу. 

• Розробити Синоптико-статистичний метод довгострокового прогнозу 

погодних умов над Антарктичним півостровом з урахуванням періодичності 

атмосферних рухів і явища Ель-Ніньйо-Південне коливання.  

На захист виносяться такі основні положення:  

1. Багаторічна зміна та сучасний стан клімату Південної полярної області та 

регіону Антарктичного півострова.  

2. Перетворення великомасштабної атмосферної циркуляції Південній 

полярній області від десятиліття до десятиліття в період глобального потепління. 

3. Закономірності періодичності атмосферних рухів в Південній полярній 

області, які використовувані при побудові методів ДПП. 

4. Класифікація великомасштабної атмосферної циркуляції Південної 

полярної області всередині кожного десятиліття для виявлення її кліматичної 

зміни. 

5. Роль атмосферних процесів на Антарктичному півострові у зміні 

регіонального клімату, у тому числі на українській антарктичній станції. 

6. Синоптико-статистичний метод довгострокового прогнозу погодних умов 

над Антарктичним півостровом з урахуванням періодичності атмосферних рухів 

і явища Ель-Ніньйо-Південне коливання.  

Вихідними даними послужили кліматологічні бази даних багаторічних 

рядів спостережень на антарктичних станціях: база даних  READER 

(http://www.antarctica.ac.uk/met/READER) міжнародного комітету досліджень в 

Антарктиці SCAR - WMO по 12 станціям обраного регіону за період 1951- 2015 

http://www.antarctica.ac.uk/met/READER
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рр., дані стандартних вимірювань на станції Академік Вернадський - база даних 

НАНЦ з 1996 р, а також архів відділу КДПП: У роботі використані щоденні дані 

загального вмісту озону, виміряні спектрофотометром Добсона на станції 

Академік Вернадський з 1957 р.  

Для проведення класифікації атмосферної циркуляції використовувалися 

електронні архіви реаналізу  Європейського  центру  середньострокових 

прогнозів  (ECMWF): поля тиску і геопотенциала реаналізу ERA-40  Interim, 

горизонтальна здатність 2.5 і 1.5˚ відповідно. Для кліматологічного аналізу  

використовувався ре наліз NCEP-NCAR. 

В якості архівних синоптичних матеріал iв використовувалися карти 

приземного аналізу синоптичних бюлетенів Державного наукового центру 

"Арктичний і антарктичний науково-дослідний інститут" (Санкт-Петербург, 

Росія), з 1953 р. Часові ряди індексів Ель-Ніньйо-Південного коливання отримані 

з центру діагнозу клімату і атмосферних досліджень США 

(http://cpc.ncep.noaa.gov/). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному аналізі 

кліматичної системи Антарктичного півострова, з виявленням ролі атмосферної 

циркуляції у формуванні регіонального клімату, і створенні методик прогнозу 

погоди. 

Зокрема, автором вирішені наступні завдання - вперше: 

• проведено комплексний аналіз стану кліматичної системи в районі 

Антарктичного півострова;  

• проведена об'єктивна класифікація великомасштабної атмосферної 

циркуляції для виявлення характеру її перетворення від десятиліття до 

десятиліття з початку періоду спостережень;  

• за допомогою класифікації синоптичних процесів створено каталог 

синоптичних ситуацій аномальних погодних умов на Українській антарктичній 

станції Академік Вернадський для практичного застосування при діагнозі і 

короткостроковому прогнозі погоди;  

• вперше за допомогою класифікації аномальних синоптичних ситуацій 

отримано їх еталони, які дозволили розробити розрахункові схеми Синоптико-

статистичного прогнозу погоди на станції Академік Вернадський;  

• вперше отримана квазі-періодичність атмосферних рухів Південної півкулі 

близько 4 ° меридіана на добу;  

• розроблені фізико-статистичні схеми довгострокового прогнозу 

температури повітря в районі Антарктичного півострова для станції Академік 

Вернадський;  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

З теоретичної точки зору результати роботи можуть бути застосовні для 

вивчення зміни регіонального клімату не тільки в Антарктиці, а і в інших 

полярних і позатропічннх районах. 

Застосування розробленого методу прогнозу погоди має практичне значення 

при плануванні та проведенні експедиційно-дослідних робіт в районі станції 

Академік Вернадський. Один з підходів до методу прогнозу, удосконалених в 

дисертаційній роботі, застосований автором особисто під час участі в четвертіій 
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українській антарктичній експедиції, в різних ситуаціях - від діагнозу і прогнозу 

льодової обстановки, до складання прогнозу руху судна через протоку Дрейка. 

Крім того, результати можуть використовуватися для прогнозу перетворення 

синоптичних процесів та уточнення регіональних умов при складанні 

довгострокового прогнозу погоди не тільки для району Антарктичного 

півострова, а й для тихоокеанського сектора західної Антарктики. 

Результати роботи використовуються автором при читанні курсу Atmospheric 

Weather Systems', а також при підготовці курсових і дипломних робіт на кафедрі 

метеорології та кліматології географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, які є 

складовими дисертаційної роботи, представлялися автором особисто на 

численних міжнародних та вітчизняних наукових конференціях: міжнародна 

конференція моделювання земних систем (Earth System Modeling), Гамбург, 2003, 

2007, 2012 р.; конференція "Мінливість клімату Антарктичного півострова - 

історія, причини і наслідки", Полярний інститут Скотта, Кембридж 2004 р.; 

Польські полярні симпозіуми та конференції з клімату (2000, 2002, 2003, 2007 

рр.); Конференція з проблем Антарктики (10th ISAES, Santa Barbara California, 

2006); Міжнародний симпозіум «Вплив зміни клімату на Світовий океан», Хіхон 

Іспанія, 2008 р .; Серія наукових конференцій Міжнародного полярного року, 

Норвегія 2010, Канада 2012 р .; Генеральна асамблея міжнародної спілки 

геофізики і геодезії (IUGG), Мельбурн, Австралія, 2011 р .; XIII і XIV 

Гляціологіческій симпозіумии (Росія), Санкт-Петербург (2004), Іркутськ (2008); 

Ювілейні конференції ОДЕКУ, 2007 і 2002 рр.; Міжнародні конференції з 

досліджень в Антарктиці НАНЦ (Україна), 2006, 2009, 2011, 2013 рр. Автор 

дисертаційної роботи брав участь у дослідницькій школі “Європейська школа 

дослідження атмосфер”, ERCA, Гренобль, Франція, 2005р спеціальних заходах 

МПР - літній дослідницькій школі з вивчення гідрологічного циклу Арктики в 

умовах потепління, унив-т м.Фербенкс, Аляска, США, 2006 р., літній школі з 

дослідження морського льоду, університетський центр Свалбард (UNIS), о-ви 

Шпіцберген, 2-13 липня 2007 .р. 

Результати досліджень представлялися і обговорювалися на секції 

метеорології і на засіданні Вченої ради УкрГМІ, у відділі кліматичних 

досліджень і довгострокового прогнозу погоди УкрГМІ. Результати роботи були 

також представлені на засіданні Науково-технічної ради Національного 

антарктичного наукового центру. Виконання дисертаційної роботи пов'язано з 

виконанням наукових проектів в рамках теми Державної цільової науково-

технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2002-2010 рр. і на 

період 2011-2020 рр. у відділі кліматичних досліджень і довгострокового 

прогнозу погоди УкрГМІ. 

Публікації. Основні результати дисертаційних досліджень викладені 

автором у колективній монографії “Атмосферна циркуляція Південної полярної 

області і клімат Антарктичного півострова”, а також у 31 науковій статті, з них 

18 в спеціалізованих виданнях, рекомендованих ВАК України, 4 - в іноземних 
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фахових виданнях, та 13 публікацій у збірниках тез та матеріалів наукових 

конференцій.  

Структура та обсяг роботи Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 164 найменувань. Загальний 

обсяг роботи становить 330 сторінок, у тому числі 139 ілюстрацій, 14 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

формулюється мета і завдання, перераховуються основні методи дослідження, 

наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. 

Представлений список конференцій, дослідницьких шкіл та інших заходів, 

на яких були апробовані результати дисертаційної роботи, зв'язок роботи з 

науковими темами, структура та обсяг роботи. 

Тенденції клімату полярних областей завжди були під пильною увагою 

дослідників у зв'язку з важливістю останніх як "холодильників" у формуванні 

глобальної кліматичної системи. У свою чергу глобальне потепління в значній 

мірі змінює стан полярних районв. Як відомо, підвищення глобальної 

температури повітря відзначалося протягом ХХ століття і триває до 

теперішнього часу, і за наявними прогнозами, триватиме ще деякий час. Реакції 

полярних районів на зовнішні зміни лишаються не повністю дослідженими. 

Як відомо, спеціальний комплекс досліджень полярних районів проводиться 

в рамках проектів Міжнародного полярного року (МПР), причому в 2007-2008 рр. 

проведено четвертий МПР. Необхідно відзначити, що МПР проводяться як 

мінімум раз на 50 років з метою деталізації змін у різних оболонках землі, що 

сталися в полярних районах. Раніше, МПР проводилися в 1882-83 рр. і 1932-33 

рр .; Третій МПР проводився в рамках Міжнародного геофізичного року (МГР) в 

1957-58 рр. Дисертаційна робота охоплює насамперед період з МГР, з якого 

фактично почався науковий штурм самого південного континенту і за який є дані 

безперервних спостережень. Незважаючи на те, що період близько 60 років не 

такий тривалий для отримання репрезентативних оцінок щодо оцінки клімату 

обраного регіону, однак поотягом цього періоду відбулися значні зміни, і 

насамперед потепління нижніх шарів тропосфери. Незважаючи на істотне 

поліпшення технічних засобів вимірювань, розвиток дистанційних методів, не 

всі проблеми, пов'язані зі зміною клімату в регіоні, отримали повне пояснення. 

Тому вивчення змін, що відбуваються в Антарктиці внаслідок зміни клімату, 

зокрема в атмосферній циркуляції, є центральною темою дисертаційної роботи.  

У першому розділі "Регіональний клімат Антарктичного півострова у 

світлі глобальних змін і місцевих фізико-географічних умов" представлена історія 

освоєння західної Антарктики та району української антарктичної станції, 

наведено ретроспективний огляд досліджень і висвітлено сучасний стан 

проблеми дослідження клімату і атмосферної циркуляції Південної полярної 

області і Антарктичного півострова. 

Район Антарктичного півострова здавна привертав увагу дослідників через 

його відносну легкодоступність морським шляхом. Перші наукові і промислові 

експедиції датуються кінцем ХІХ - початком ХХ століття. В цьому районі 
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розташовані станції з найбільш репрезентатавним рядом метеорологічних 

вимірювань - більш ніж столітнім на станції Оркадас. Більшість станції ведуть 

історію з середини ХХ століття, в тому числі українська антарктична станція 

Академік Вернадський. З урахуванням роботи англійської станції Фарадей, на 

станції накопичений другий за тривалістю безперервний ряд інструментальних 

вимірювань (з 1947 р.). З 1957 р проводяться вимірювання загального змісту і 

вертикального профілю озону спектрофотометром Добсона, причому на основі 

цих даних, в 1985 р. англійськими дослідниками було вперше оголошено про 

наявність "озонової дірки". З лютого 1996 р. станція передана Україні, і їй 

присвоєно ім'я першого президента Академії наук України. 

Регіональний клімат Антарктичного півострова формується під впливом 

специфічного фізико-географічного положення. До основних фізико-

географічних і природних особливостей, які формують особливості 

регіонального клімату можна віднести: 

1). приграничне положення Антарктичного півострову між континентом 

Антарктиди і помірними широтами, 

2). віддаленість від основного континентального осередка холоду, 

3) формування регіональних форм океанської, атмосферної циркуляції через 

значну неоднорідність місцевої орографії, 

4.) наявність різних форм заледеніння, а також специфічний розподіл 

морського льоду, 

5) .близькість до зони дії Ель-Ніньйо-Південного Коливання. 

Відносно м'які кліматичні умови берегової зони Антарктичного півострова 

визначають крайню чутливість до будь-яких зовнішніх змін. Характерною рисою 

сучасного клімату багатьох регіонів планети є підвищення температури повітря в 

нижній тропосфері, що супроводжується зміною циркуляції атмосфери. При 

цьому потепління на Антарктичному півострові, узгоджуючись з планетарними 

тенденціями, відзначено на тлі незначних змін в континентальній Антарктиді. 

Найбільш інтенсивне потепління в Південній півкулі відзначено у другій 

половині ХХ століття на станціях Антарктичного півострова, в тому числі на 

станції Академік Вернадський. Так само як і в більшості районів планети, 

десятиліття 1991-2000 рр. стало найбільш теплим за всі роки спостережень. 

Зміну клімату в Південній полярній області  пов'язують насамперед зі 

зміною в атмосферної циркуляції. Крім того, у дисертаційній роботі ставиться 

завдання отримати методи довгострокового прогнозу погоди для району 

Антарктичного півострова, Для її виконання необхідно дослідити особливості 

великомасштабних атмосферних рухів у вибраному регіоні. 

До теперішнього часу основні риси великомасштабної циркуляції атмосфери 

Південної полярної області вивчені досить добре, причому відомо, що вона в 

цілому простіше, ніж в північній півкулі. Західно-східний перенос в помірних 

широтах Південної півкулі більш інтенсивний, з наявністю пояса низького тиску 

в Південному океані, що обумовлює меншу інтенсивність антициклонального 

блокування. 

Відповідно до висновків звітів IPCC 2007 і 2013рр., найбільш важливі зміни 

планетарної атмосферної циркуляції, що сталися протягом другої фази 
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глобального потепління в ХХ сторіччі, наступні. Тенденція до зниження 

атмосферного тиску відзначена з 1948 по 2005 р в зимовий час в Арктиці, 

Антарктиці, Сибіру, Північній частині Тихого океану. В той же час в сучасну 

епоху потепління виявлено синфазне зміщення центрів дії атмосфери в 

Атлантико-Європейському секторі, а також в західному секторі Антарктики. 

Активність циклонів в обох півкулях зазнала змін протягом другої половини 

ХХ століття: зрушення до полюса траєкторій циклонів супроводжується їх 

поглибленням і одночасним зменшенням їх загальної кількості. Відзначено 

інтенсифікацію та переміщення до полюса Атлантичної частини полярної 

висотної фронтальної зони. 

До теперішнього часу до кінця не з'ясований циркуляційний механізм 

потепління в нижніх шарах тропосфери в районі Антарктичного півострова. 

Існує брак об'єктивних класифікацій атмосферних процесів, які можна було б 

застосувати в практичних цілях, наприклад, при розробці методів коротко- і 

довгострокового прогнозу. Атмосферна циркуляція, яка переважає протягом 

періоду потепління, істотно відрізняється від циркуляції середини ХХ століття, 

тому типізація за допомогою методів розроблених раніше не може бути 

використана для сучасної циркуляції. 

Запропонована в даній роботі класифікація атмосферних процесів по рангах 

ймовірності дозволяє отримати уявлення про весь спектр типів атмосферних 

процесів, які є основою прогнозування погоди.  

Методи довгострокового прогнозу погоди є однією з найбільш актуальних і 

складних проблем науки через їх виняткову важливость у повсякденному житті, 

плануванні економіки, а стосовно до Антарктиці - забезпеченні експедиційної 

діяльності.  

Існує недолік, з одного боку, і практична потреба методів ДПП сезонної 

завчасності для району Антарктичного півострова з найбільшей щільністю 

станцій. Довгострокове прогнозування для Антарктичного півострова має 

виняткову важливість для проведення безпечної навігації, забезпечення 

мореплавства промислових та інших суден довгостроковим прогнозом 

температури і льодової обстановки, окремих антарктичних станцій, у тому числі 

станції Академік Вернадський, національних антарктичних операторів інших 

країн-учасниць Антарктичного договору. 

Важливим фактором регіональних кліматичних змін - Ель-Ніньйо-Південне 

Коливання (ЕНПК), під впливом якого формується клімат більшості районів 

планети. В останні десятиліття відзначено зростання впливу ЕНПК на клімат 

Західного сектора Антарктики, зокрема з ним пов'язують формування сезонних 

аномалій температури повітря і морського льоду в районах моря Росса і 

Беллінсгаузена. Вплив Ель- Ніньйо відбувається за допомогою зміни циркуляції 

атмосфери, причому виділена спрямованість розвитку атмосферних процесів для 

теплої і холодної фази явища. Про вплив явища на розвиток блокування в обох 

півкулях вже згадувалося. Відзначається домінування циклогенезу в західному 

секторі Антарктики під час холодної фази Ель- Ніньйо, з безпосереднім впливом 

на Антарктичний півострів. Саме з цією фазою пов'язане посилення 
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антициклогенеза в південно-східній частині Тихого океану і холодні роки на 

Антарктичному півострові. 

Аномалію загального вмісту озону (ЗВО), в Антарктиці визнано однією з 

найважливіших складових планетарного клімату, що реагує на внутрішні і 

зовнішні кліматоутворюючі фактори. Перш за все, явище обумовлене певною 

циркуляцією атмосфери. Александровим Э. Л. та співавторами зроблено 

висновок, що в періоди аномалій ЗВО загострювалася західна фаза 

квазідвохрчного коливання, яка посилює зональний перенос і послаблює 

міжшіротний обмін в нижній стратосфері. Був також знайдений зв'язок аномалії 

в озоновому шарі з вулканічними виверженнями і Ель- Ніньйо. Ель- Ніньйо 

визначає розширення комірки Хедлі та посилення зонального потоку - ефекти, 

які очолюють перелік великомасштабних змін в атмосфері в сучасну кліматичну 

епоху. 

Мінливість ЗВО безпосередньо пов'язана з полями температури і 

геопотенциала, зокрема зі зниженою температурою стратосфери в межах 

циркумполярного вихору (ЦПВ). 

Таким чином, атмосферна циркуляція є найважливішим індикатором зміни 

клімату, керуючим мінливістю більшості перелічених вище складових 

кліматичної системи. 

У другому розділі “Матеріали та методи дослідження” описаний 

створений архів даних інструментального вимірювання метеорологічних 

величин на окремих станціях в районі Антарктичного півострова, а також 

метеорологічних полів. Представлено методи кліматологічної обробки рядів 

метеорологічних величин, матеріали й методи для дослідження атмосферної 

циркуляції Південної полярної області. 

Для проведення дослідження станції oбиралися як за принципом довжини та 

якості рядів метеорологічних величин, так і за відображенням місцевих 

кліматичних умов у різних фізико-географічних умовах, як в районі 

Антарктичного півострова, так і у найближчому береговому районі Антарктиди.  

При використанні конкретних методик дослідження, враховуються такі 

особливості стосовно до даного району: значний ступінь орографічного впливу, а 

також недостатньо щільна мережа спостережень в досліджуваному регіоні. 

При кліматологічній обробці - враховуються значні міжсезоння коливання і 

коливання всередині окремих сезонів і місяців. З урахуванням особливостей 

часових рядів температури повітря на станціях регіону (значна міжрічна 

мінливість) передбачає побудову нового ряду середніх місячних значень 

температури повітря, нормованих на амплітуду: Такий аналіз необхідний також 

для обґрунтовання висновку про характеристику процесу потепління. 

У результаті виконаної оцінки однорідності рядів температури повітря на 

станціях Антарктичного півострова отримані перші важливі висновки щодо 

зміни регіонального клімату. Показано, що більшість неоднорідних значень в 

рядах середньої місячної температури повітря відзначено на початку періоду 

спостережень в 1950х р., і пов'язані з унікальною циркуляцією атмосфери, яка 

формувала значні похолодання. Сучасний клімат є більш теплим з меншою 

мінливістю температури повітря, і з меншою ймовірністю появи неоднорідних 
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викидів. Таким чином, показано, що циркуляція атмосфери відіграє визначальну 

роль у появі статистичної неоднорідності, яка не є помилками вимірювань. 

В якості основної схеми відбору предикторів у регресійному і 

дискримінантному аналізі використовувалася процедура покрокової регресії, з 

оцінкою значущості включення на кожному кроці. 

У дисертаційній роботі класифікація метеорологічних полів проводилася для 

полів атмосферного тиску приведених до рівня моря, і полів геопотенциала 

стандартних ізобаричних рівнів, аж до АТ-100 гПа. 

В якості основи методу класифікації приземних полів тиску використано 

метод проф. В.Ф. Мартазінової, яка успішно застосовується при складанні 

довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ. Разом з тим, зроблені певні 

модифікації методу, пов'язані з особливістю баричних полів ППО. 

Критерій ρ дозволяє оцінити геометричну аналогічність двох баричних полів 

по знаку аномалії: 

 

K

kk _    ,                                                               (1) 

 

де К - загальна кількість вузлів регулярної сітки, k + - кількість вузлів, де знаки 

аномалій двох полів збігаються, k- - кількість вузлів, де знаки аномалій полів 

протилежні. Значення критерію ρ змінюється від -1 до +1, Знак відхилення 

атмосферного тиску в кожній точці визначався по відношенню до середнього 

значення кожного поля.  

Критерій ρ може бути перерахований в коефіцієнт кореляції наступним 

чином: r = 1,57 r (для r <0,4). Даний поріг ρ ще й обумовлений тим, що він є 

порогом статистичної значущості для набору полів, що застосовувався в роботі. 

Для уточнення найбільш інформативного метеорологічного поля-еталона в 

межах даного класу ймовірності. В якості іншого критерію аналогічності 

використовувався середній квадрат відстані між двома полями, який 

визначається за формулою: 

 





K

j

pjij xx
K 1

2)(
1

 ,                                               (2) 

 

де xij і xpj - значення баричного поля в j - му вузлі регулярної сітки i-го і p-го 

полів. 

Для об'єктивної класифікації полів тиску цілком достатньо двох критеріїв, 

які характеризують відповідно геометричну подібність і його кількісну оцінку за 

значеннями двох полів. Критерії аналогічності не пов'язані між собою і 

відповідають за різні фізичні характеристики поля, що і визначило доцільність їх 

використання. 

Таким чином, найбільш інформативні поля приземного тиску для кожного 

вибраного місяця були розраховані протягом періоду 1961-2010 рр. Класифікація 

синоптичних процесів по класах ймовірності вироблялася для окремих місяців 
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зимового (червень-серпень) і літнього (грудень-лютий) місяця десятиліття 1991-

2010 рр. в області між 50 і 75º пд.ш., і між 180º з.д. і 50º сх.д. 

Параметри основних планетарних хвиль у середній і верхній тропосфері 

визначалися за допомогою розкладання (λ) - меридіонально осередненого поля 

АТ-500 гПа в ряд Фур'є. 

У розділі 3 "Багаторічна зміна основних метеорологічних величин в районі 

Антарктичного півострова" отримано висновки про багаторічну зміну основних 

метеорологічних величин за даними інструментальних вимірів на станціях в 

районі Антарктичного півострова, за столітній період, з деталізацією з 1951 р, у 

тому числі за даними станції Академік Вернадський. 

Відмінною особливістю кліматичного режиму Антарктичного півострова 

протягом ХХ сторіччя є наявність двох періодів підвищення температури повітря, 

при цьому часові рамки регіонального потепління відповідають глобального. 

Сучасне регіональне потепління відбувається на тлі підвищення індексу 

Південного коливання, що проявилося у вигляді відомого кліматичного 

зрушення в 1970х р., внаслідок підвищення температури поверхні екваторіальної 

частини Тихого океану. 

Найбільш теплим десятиліттям в історії спостережень в районі 

Антарктичного півострова став період 1991-2000 рр., Причому потепління 

відзначається за даними станцій, розташованих у різних фізико-географічних 

умовах. Окреслено район найбільшого підвищення температури повітря біля 

західного узбережжя Антарктичного півострова, в секторі 60-70° пд.ш., де 

потепління відзначено практично в усі місяці року (рис.1). Регіон включає 

станції Академік Вернадський та Розера, із статистично значущим підвищенням 

0,53°С / 10 років, і 0.49°С / 10 років, відповідно. Періоду потепління наприкінці 

ХХ сторіччя відповідає зниження атмосферного тиску, і особливо це 

проявляється на станціях, де відзначається найбільше підвищення температури 

повітря. Зниження тиску в південній полярній області підсилює західний 

перенесення, як наслідок переважання теплою фази Ель-Ніньйо. Однак, 

наприкінці ХХ - початку ХХІ століття відбуваються нові зміни, зокрема зміна 

знака багаторічного тренда тиску, а також пов'язане з цим зміна знака 

регіонального індексу циркуляції. На цьому тлі відбувається зміна багаторічної 

тенденції температури повітря, зокрема припинення подальшого потепління. 

В останнє десятиліття (2001-2010 р.) намітилася тенденція до уповільнення 

підвищення середньої річної температури повітря і середньої температури 

окремих місяців на більшості станцій регіону, проте вона в основному 

знаходиться вище середньої кліматичної норми 1961-1990 рр. 

Дана зміна температури повітря відбувається на тлі змін в полы тиску або 

його градієнтів - на початку ХХ1 століття відзначаються зміна знака тренда 

регіональних індексів. Висновок узгоджується з результатами Дмитрієва А.А, і 

Рибакова Л.Ю. (ААНДІ), про зміну циркуляційних епох наприкінці ХХ століття. 

Можливою причиною намітилося зміни може бути чергова зміна знака 

переважаючою фази Ель-Ніньйо протягом першого десятиліття 2000-х р.  
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Рис. 1 Багаторічна зміна температури повітря на станціях регіону у окремi 

сезони 

 

Проведена деталізація сучасної кліматичної епохи за даними станції 

Академік Вернадський. Найбільша абсолютна величина підвищення температури 

повітря відзначена в зимовий сезон, найменша - в літній та весняний. Найменша 

мінливість середньої місячної температури відзначається в літній час, а 

найбільша мінливість припадає на зимовий сезон. Варіація температури повітря 

зменшується практично в усі місяці, що насамперед пов'язано з підвищенням 

мінімальної температури. Для літнього сезону найбільш важливим фактом є 

перевищення температурою повітря нульової позначки, що підсилює 

деградуючий вплив на заледеніння. У результаті потепління зменшилася 

величина добового ходу, який має місце на станції Академік Вернадський у 

літній сезон. Періоду сучасного потепління відповідає збільшення кількості 

атмосферних опадів і кількості днів з ними, а також зростання швидкості вітру. 

Найкращий статистично значущий просторовий кореляційний зв'язок між 

даними середньої місячної температури повітря на станціях обраного регіону 

існує в зимовий сезон. По відношенню до станції Вернадський, найкращий 

радіус кореляції витягнутий в меридіональному напрямку, вздовж західного 

берега півострова. У теплу половину року (грудень-квітень) ступінь просторової 

кореляційної зв'язку температури повітря менше, крім того, вона знижується до 

кінця ХХ століття. 

Просторові кореляційні зв’язки не залишаються стаціонарними протягом 

усього 60-річного періоду, що включає як період сучасного потепління, так і 

попередній йому більш прохолодний період. Виявлено зміна ступеня 

просторового кореляційного зв'язку між окремими станціями регіону. Така 
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особливість має бути врахована при виборі базової станції в цілях 

кліматологічної обробки (однорідність, відновлення даних). 

Представлені рекомендації з оцінки однорідності рядів метеорологічних 

величин в досліджуваному районі - на додаток до традиційної кліматологічної 

методикою, необхідно провести зіставлення типу конкретного синоптичного 

процесу з отриманим у дисертаційній роботі каталогом типів циркуляції. 

У розділі 4 Великомасштабна атмосферна циркуляція в Південній полярній 

області розглядаються основні риси циркуляції атмосфери, її середнє положення 

і мінливість в Антарктиці від десятиліття до десятиліття 1961-

центральні місяці зимового і літнього сезонів. Крім того, виявляється 

периодичностей атмосферних рухів на нижньому і середньому рівні тропосфери.  

В якості вихідних даних використовується реаналіз ERA-40 та Інтерим 

Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, з горизонтальним 

розділенням широтно-довготної сітки 2,5˚ і 1.5˚, відповідно. 

В усі десятиліття виділяються чотири кліматичних центру дії атмосфери 

(ЦДА) зниженого тиску, а між ними розташовуються області підвищеного 

високого тиску - холодні гребені антарктичного антициклону. Найбільш 

обширна область низького тиску розташовується в районі моря Росса, яке 

глибоко вдається в материк, і своєю південною периферією вона простягається 

найближче до полюса. Другий кліматичний центр зниженого тиску займає район 

моря Ведделла. У районі моря Співдружності, близько 100 ° с.д. також 

розташовується добре виражений циклонічний центр, який до кінця сторіччя 

об'єднується з сусідніми областями низького тиску в загальну зонально-

витягнуту зону зниженого тиску. Четвертий центр зниженого тиску, який в 

окремі роки відзначається у вигляді улоговини, відносно слабкіше інших і 

розташований близько 20 ° сх. д. 

Виділено основні центри дії атмосфери, що безпосередньо впливають на 

Антарктичний півострів. Циклонічна циркуляція в західному секторі ППО 

охоплює зону від 180 до 280° сх.д., тобто практично досягає моря Беллінсгаузена, 

а Антарктичний півострів розташований в зоні між двома кліматичними 

циклонами. Поглиблення і розширення зони циклонічного ЦДА над морем Росса 

в сучасний кліматичний період супроводжується переміщенням на схід баричної 

улоговини до району Антарктичного півострова, яка забезпечує переважаючий 

північний-північно-західний (теплий) повітряний перенос.  

Встановлено, що найбільш часто циклони в нижній тропосфері 

переміщаються до Антарктичного півострова із заходу, з району морів Росса-

Амундсена. Типові траєкторії циклонів - північно-західні і західні, а найбільш 

глибокі з них відзначається навесні Південної півкулі, у жовтні - листопаді. 

За результатом розрахунку середнього квадратичного відхилення (σp) за 

окремі десятиліття 1971-2010 рр., отримані поля мінливість наведеного 

атмосферного тиску в ППО (рис. 2). Найбільша мінливість відзначена в 

західному секторі Антарктики, у секторах морів Росса  - Беллінсгаузена, а також 

морях Індійського океану. Підвищення σp  пов'язано з областями циклогенезу, а 

зменшення - з областями підвищеного тиску (антициклонами), більш стійкими в 

часі. 
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Рис. 2 Середнє квадратичне відхилення атмосферного тиску в ППО, 

приведеної до рівня моря, зимовий сезон окремих десятиліть 

 

У секторі Антарктичного півострова в усі десятиліття відзначена барична 

область у вигляді  сідловини  з  локальним  зниженням  σp,  відображаючи  

перехідну  зону  між ЦДА в морях Беллінсгаузена і Уедделла. Розподіл σp у 

просторі ще раз підкреслює важливість Антарктичного півострова як 

кліматичного розділу, виявлену раніше.  
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Виявлено сезонні закономірності перетворення атмосферної циркуляції 

Південної півкулі у вигляді двомісячної квазіперіодичності в часі на просторі 

позатропічних широт південної півкулі, на нижньому і середньому рівнях 

тропосфери. Квазіперіодичність виявлена як на просторово-часових розрізах, так 

і в спектрах основних мод планетарної циркуляції, крім того, періодичності 

підтверджуються шляхом аналізу тимчасової стійкості полів атмосферного тиску. 

Квазі-періодичність близька до квазі-2-місячної, проте має період менше 60 днів 

у літній сезон, і більше 60 днів - у зимовий. На основі двомісячної 

квазіперіодичності можливо розробити метод довгострокового прогнозу 

температури повітря для регіону Антарктичного півострова. 

Отримані результати дозволяють зрозуміти в першому наближенні причини 

формування сучасного регіонального клімату в районі Антарктичного півострова, 

зокрема, потепління нижньої тропосфери, яке проявляється зокрема на 

українській антарктичній станції Академік Вернадський. Підвищення 

температури повітря відбувається на фоні посилення циклоничної і зміщення 

ЦДА таким чином, що Антарктичний півострів переходить в зону переважної 

адвекції теплої повітряної маси, збагаченої вологою. Для успішного складання 

методів прогнозу в конкретному регіоні необхідно вивчити регіональну 

циркуляцію атмосфери,  

У розділі 5 Класифікація великомасштабної атмосферної циркуляції в 

Південній полярній області отримано перетворення полів атмосферного тиску 

від десятиліття до десятиліття в зимовий і літній сезон 1971-2010 рр. та 

розглянуто особливості просторово-часової структури полів тиску на середньому 

рівні тропосфери в ППО. Уточнено положення центрів дії атмосфери в ППО, 

насамперед тих, що визначають клімат Антарктичного півострова. Розширення 

зони впливу основних ЦДА на схід разом з посиленням зонального потоку є 

великомасштабним фоном, на якому відбулася зміна клімату, а саме підвищення 

приземної температури повітря. 

Проведено класифікацію атмосферної циркуляції за класами ймовірності, 

що дозволило вперше виявити сучасний характер синоптичних процесів над 

сектором західної Антарктики і Антарктичним півостровом. Класифікація 

атмосферних процесів дозволяє визначити переважаючі атмосферні процеси з 

імовірністю їх реалізації в кожному місяці і виявити у тому числі ті процеси, які 

складають фонову циркуляцію, що забезпечує стійке підвищення температури 

повітря в районі Антарктичного півострова в останні десятиліття ХХ сторіття. 

Потепління відбулося до початку ХХI століття на всьому Антарктичному 

півострові, і найбільшою мірою проявилося на навколишній території станції 

Академік Вернадський, за рахунок більшої забезпеченості та часової стійкості 

найбільш ймовірного синоптичного процесу з циклоном в морі Беллінсгаузена, 

що забезпечує адвекцію теплого вологого повітря. 

У зв'язку з цим переважають західні і південно-західні потоки до 

Антарктичного півострова. Забезпеченість найбільш ймовірного процесу липня 

зростає від 57% в 1971-1980 рр. до 72% в 2001-2010 рр., що свідчить про його 

більшу стійкість в останні роки. У свою чергу це призводить до менших 

міжрічних коливань температури повітря. Середня річна і зимова температура 
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повітря на станції Академік Вернадський коливалася у вузькому діапазоні без 

подальшого зростання. На станціях Оркадас і Есперанца почалося похолодання в 

окремі сезони. 

Аналогічно літнього сезону відзначається міграція основних баричних 

систем: між 1971-1980 рр і 1981-1990. Гребінь в районі Антарктичного 

півострова спочатку зміщується на захід, а між десятиліттями 1981-1990 і 1991-

2000 рр. - на схід, в район моря Ведделла (рис. 3).  

 

1971-1980 

 

1981-1990 

 

1991-2000 

 

2001-2010 

 

Рис. 3 Найбільш ймовірні поля тиску (гПа), липень окремих десятиліть 1971-

1980, 1981-1990, 1991-2000 рр. і періоду 2001-2010 рр.  
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Якщо в 1981-1990 рр. посилення тихоокеанського гребеня в західному 

секторі призводить  до  блокуючого  ефекту  з  переважаючими  західними-

південно-західними вітрами до Землі Грейама, то в 1991-2000 рр. східне 

положення гребеня підвищеного тиску не створює блокуючого ефекту, але у 

взаємодії з циклоном в морі Ведделла змінює переважаючий напрямок вітру на 

північно-західний. 

Найбільш ймовірне поле тиску липня 2001-2010 рр. знову показує західне 

зміщення ЦДА (вісь гребеня близько 80° зх.д.), в район моря Беллінсгаузена з 

посиленням антициклону над Південною Америкою, а також зміщення 

кліматичних циклонів на північ, до 50-60 ° пд.ш. 

Синоптичні процеси, які відносяться до класу найменшої імовірності 

(аномальні), являють собою поля-антианалоги класу найбільшої ймовірності, 

зазвичай слабко пов'язані між собою. У червні та липні (рис. 4, 5) були відібрані 

дві групи аномальних процесів, які відрізняються між собою структурою 

баричного поля. Забезпеченість аномальних процесів незначна, з максимумом у 

серпні - 9%, але їх реалізація призводить до суттєвих змін режиму погоди, 

пов'язаних зі значними похолоданнями. 

Найменш ймовірні поля тиску зимового сезону відрізняються значними 

градієнтами тиску й підвищеним ступенем меридіональності за рахунок, як 

посилення інтенсивності циклогенезу, так і проникнення на південь гребенів 

субтропічних антициклонів. 

Цей клас синоптичних процесів характеризується в усі зимові місяці 

підвищеною меридіональністю, яка пов'язана з розвитком блокуючого гребеня 

над Тихим океаном в районі 100-80 ° зх.д. З іншого боку, розвивається гребінь 

континентального антициклону на півдні регіону дослідження з аномальним 

розвитком циклонів над морями Росса і Ведделла. 

 

 
      Рис. 4  Еталонні поля тиску найменш ймовірного класу, червень 1991–2000 рр. 
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У 2001-2010 рр. відзначена певна перебудова у баричному полі у західній 

частині області, зі збільшенням ступеня меридіонального перетворення в 

західному секторі Антарктики, і частоти блокуючих процесів, за рахунок 

посилення гребенів субтропічних максимумів. Як і у попереднє десятиліття, 

регіональний циклогенез активний в західному секторі ППО; разом з тим  

циклони відчувають більший блокуючий вплив. У регіоні Антарктичного 

півострова це призводить до більш тривалого збереження однорідних погодних 

умов. 

 

 
Рис. 5 Еталонні поля тиску найменш ймовірного класу, липень 1991-2000 рр. 

  

У роботі зроблені рекомендації щодо оптимального використання періодів 

стійкої погоди  для проведення антарктичних експедицій та зміни складу на 

станції Академік Вернадський. 

За допомогою методу об'єктивної класифікації отримано каталог 

синоптичних процесів кожного року протягом 1991-2010 рр., який в подальшому 

може застосовуватися як при аналізі багаторічної мінливості атмосферної 

циркуляції, так і при розробці схем прогнозу погоди різної завчасності для 

Антарктичного півострова. Показана можливість застосування еталонних полів 

тиску для відновлення історичної циркуляції, а також для опису часового 

перетворення синоптичних процесів, що може бути застосоване для прогнозів 

середньо- і довгостроковій (місячної) завчасності. 

Початковий стан атмосфери з великою часткою ймовірності може бути 

представлено полем тиску першого класу ймовірності (найбільш імовірним). 

Найбільш просте перетворення реалізується в місяці літнього та зимового сезонів 

з позитивною аномалією температури повітря і полягає в проходженні серії 

циклонів, розділених рухомим гребенем. Часова стійкість елементарного 

синоптичного процесу, пов'язаного з еталонними полями, більше в зимовий 

сезон, причому синоптичні процеси першого класу більш стійкі, ніж другого. 

Певна стабільність великомасштабних об'єктів циркуляції, дозволяє виділити 
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відносно тривалу спрямованість розвитку процесів, і враховувати її при побудові 

схеми прогнозу на середні терміни. 

Вперше за допомогою методу об'єктивної класифікації отримані найбільш 

ймовірні поля геопотенциалу  рівня  нижньої  стратосфери  АТ-100 гПа   для  

весняного  сезону, коли розвивається озонова аномалія. В останнє десятиліття 

відзначається аномальне перетворення поля геопотенциалу в ЦПВ, з поділом на 

кілька центрів та зміщенням від полюсної позиції. Виявлено періодичність рухів 

на цьому стандартному ізобаричному рівні. Разом з тим, в останнє десятиліття 

відзначається перетворення поля геопотенциалу в ЦПВ, з поділом на кілька 

центрів та зміщенням від полюсної позиції, особливо в листопаді, останньому 

місяці реєстрації озонової аномалії. 

Отримані результати дозволяють зрозуміти причини формування сучасного 

клімату в районі української станції Академік Вернадський з деталізацією 

характеру погодних умов в різні кліматичні періоди.  

У розділі 6 Методи довгострокового прогнозу для району Антарктичного 

півострова наводяться методи ДПП сезонної завчасності на основі виявлених 

періодичностей циркуляції атмосфери, а також з урахуванням впливу явища Ель-

Ніньйо на регіон дослідження.  

На основі двомісячної квазіперіодичності циркуляції атмосфери 

запропонований метод довгострокового прогнозу температури повітря над 

Антарктичним півостровом, окремо для холодного і теплого півріччя. 

Запропоновано деталізовану схему прогнозу, з використанням добових даних. 

Розрахункові прогностичні схеми різні для теплого і холодного півріч 

підготовлені до оперативного використання. Прогностична схема прогнозу 

аномалії температури повітря на другий місяць від вихідного в холодний період 

виражається рівнянням регресії виду: 

 

                                   Т
х
 t+2   =  2,4 Т t  -1,57,                                                   (3) 

 

де в якості предиктора Т t використовується аномалія середньої місячної 

температури повітря вихідного місяці в холодний період (квітень-вересень) і 

теплий період року (жовтень-березень). 

Значення аномалій в холодний період можуть досягати критичних значень і 

тому в прогностичному рівнянні  (1) в коефіцієнти рівняння за абсолютним 

значенням більше значень рівняння для теплого півріччя Т
Т
 t+2: 

 

                                    Т
Т
 t+2   =   0,71 Т t  +0,57                                               (4) 

 

При перевірці методу на залежному і незалежному матеріалі було отримано, 

що знак аномалії на другий місяць від вихідного прогнозується успішно, з 

ймовірністю близько 70% в холодний період і перевищує 75% в теплий період. 

Треба відзначити, що значення аномалії температури близької до 1°С, 

прогнозуються успішно в діапазоні похибки рівнянь ± 0,5 °С, але даний метод 
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має недостатню передбачуваність для значень великих аномалій від 2-4°С і тим 

самим знижує оцінку успішності методу прогнозу в холодне півріччя. 

Схема довгострокового прогнозу середньої місячної температури повітря на 

Антарктичному півострові і станції Академік Вернадський була доповнена 

допоміжними рівняннями які дозволяють успішно прогнозувати екстремальність 

з допомогою середнього квадрата різниці між прогностичною і фактичною 

температурами. Залишкова дисперсія D = σ
2
- σ

2
T (де σ

2
 - дисперсія 

прогностичної температури, σ
2
T - дисперсія фактичної температури) показує,   

що   чим  значніше D, тим  більше похибка екстремальної аномалії температури. 

З урахуванням особливості σ
2
 / σ

2
T були побудовані рівняння лінійної регресії, 

що дозволяють обчислювати екстремальні значення  Т t+2: 

 

                                         Т t+2     = ε( Т t +b ), 

 

де предиктор Тt залишається незмінним, ε - коефіцієнт екстремальності, що 

розраховується за формулою: 
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                                                                 (5) 

 

де Тkр - фактична аномалія середньої місячної температури повітря у 

другому місяці від вихідного на станції з вибірки об'ємом N;  

 Tkp - прогнозована аномалія середньої місячної температури повітря на другий 

місяць від вихідного цієї ж вибірки. Коефіцієнт екстремальності усуває недолік 

лінійного рівняння, що полягає в тому, що всі прогностичні величини 

коливаються близько своєї норми. Однак це поліпшення успішності прогнозу 

екстремальності значень досягається ціною деякого його погіршення для малих 

відхилень  Т t+2. Запропонований метод дозволяє прогнозувати екстремальні 

значення аномалії середньої місячної температури повітря  Тt+2  з завчасністю за 

два місяці. 

Показано, що ступінь впливу Ель-Ніньйо на клімат Антарктичного 

півострову зростає в умовах сучасного клімату, і зумовлено циркуляцією 

атмосфери (рис. 6). Вперше отримані закономірності перетворення 

великомасштабних атмосферних процесів Південної півкулі під час розвитку 

теплої і холоднох фаз Ель-Ніньйо. Отримано тип перетворення полів тиску, 

притаманний для кожної фази ЕНПК. Показані переважаючі баричні  систем в 

західному секторі ППО, які формують погодні умови на Антарктичному 

півострові. У роки теплої  фази переважає антіціклогенез в західному секторі 

ППО, а в роки Ла-Нінья - посилюється циклогенез, причому тип переважаючого 

синоптичного процесу зберігається протягом 3-6 міс. Останні роки 

характеризувалися переходом позитивної фази явища до негативної (Ла-Нінья), 
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на тлі якого відбувається стабілізація підвищення температури повітря, а також 

формуються особливі явища в полі морського льоду. 

Виявлено високий синхронний і асинхронний кореляційний зв'язок аномалії 

температури повітря в районі Антарктичного півострова з індексами Ель-Ніньйо-

Південного коливання. Розраховані регресійні схеми прогнозу місячної 

температури повітря, для станції Академік Вернадський сезонної завчасності, з 

найкращою успішністю для холодного півріччя. Найкращі результати отримані 

для осіннього сезона- зими, коли практично всім вираженим явищам Ель-Ніньйо 

(або Ла-Нінья) відповідає певна аномалія температури повітря. 

На підставі кореляційного зв’язку з індексом Південної Атлантики, а також 

інших індексів Ель-Ніньйо, вдалося подолати весняний "бар'єр" 

передбачуваності, пов'язаний з сезонним зниженням асинхронного зв'язку з 

базовим індексом Ель-Ніньйо 1-2.  

 

 
Рис. 6 Синхронна (січень) і асинхронна (індекс -2 міс.) ковзна кореляція 

середньої місячної температури на станції Оркадас та індексу Південного 

коливання. Ордината показує центральний рік ковзного вікна кореляції 31 рік.  

 

Показаний прогностичний потенціал сезонної передбачуваності аномалії 

льодового покриву. Схема прогнозу заснована на запізнюванні сигналу Ель-

Ніньйо і фізичної моделі зв'язку регіональної аномалії температури повітря, 

температури поверхні моря і стану льодового покриву, а також значною інерціює 

стану морського льоду. На формування аномальних станів в поле морського 

льоду впливають також і напрямок переважаючого потоку. Побудовано 

прогностичні регресійні схеми, що дозволяють прогнозувати аномалію льодової 

обстановки протягом літнього сезону. 

За даними середніх місячних даних - індексу Ель-Ніньйо 1-2 

меридіонального індексу і асинхронної кореляції з температурою води в секторі 

моря в Беллінсгаузена, найближчого до станції Вернадський, отримано 

діагностичне рівняння для листопада, яке розділяє стани льодової обстановки - 

аномально складний, і полегшений. Рівняння має вигляд:  

 

L1 = 0.25 I1-2 – 0.13 Iм. – 0.18 Тt -1    - 0.21                                                            (6) 
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де I1-2 – індекс Ель-Ниньо 1-2, Т-1 – аномалія температури поверхні моря в 

попередній місяць, Iм – індекс меридиональності на 300° сх.д.  

 

Якщо L> 0 - отримуємо полегшену льодову обстановку, L  <0 – ускладнену 

обстановку для даного місяця). 

Рівняння регресії для прогнозу положення північного краю морського льоду 

місячної завчасності, з 1 листопада, має вигляд: 

 

     ∆ Xл (t+1) = 0.42 ∆ Xл (t)  - 0.49 Iз (t) + 0.19 – складна обстановка,                 (7) 

 

     ∆ Xл (t+1) = 0.34 ∆ Xл (t)  - 0.62 Tв (t) – 0.23 – полегщена обстановка.           (8) 

 

де ∆ Xл (t)  –зміна північного краю морського льоду у попередній місяць,  

Iз  - індекс зональної циркуляції, 

Тв -  температура поверхні моря у поточний місяць,  

 

Відзначимо, що наведені рівняння відображають загальну залежність, і 

відмінність впливових факторів у різних станах в полі морського льоду. 

Спільним є інерція процесу, а різницею - вплив вітрового потоку при збереженні 

аномальної (складної) льодової обстановки. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Проведено аналіз сучасного стану клімату району Антарктичного 

півострова, з деталізацією за даними станції Академік Вернадський. 

Відзначається, що зміна клімату протягом ХХ сторіччя в цілому узгоджується з 

глобальними змінами, з наявністю двох періодів підвищення температури 

повітря. Підвищення приземної температури повітря в районі Антарктичного п-

ова досягло найбільших значень в 1996-2000 рр. за даними станцій західного 

узбережжя. Сучасний стан характеризується стабілізацією підвищення 

температури повітря, і подальшого підвищення не відбувається.  

2. Вперше отримано перетворення великомасштабної атмосферної 

циркуляції Південної полярної області від десятиліття до десятиліття в період 

глобального потепління. Отримано періодичності атмосферних рухів в Південній 

полярній області, які використовуються при побудові методів ДПП. Проведено 

класифікацію великомасштабної атмосферної циркуляції Південної полярній 

області кожного десятиліття для виявлення її кліматичної зміни. За допомогою 

класифікації показано сучасний стан, а також зміну атмосферної циркуляції між 

десятиліттями.  

3. Визначено характер зміни регіональної атмосферної циркуляції протягом 

періоду глобального потепління. Показано зміна атмосферних процесів на 

Антарктичному півострові, на фоні яких відбувається регіональне потепління, у 

тому числі на українській антарктичній станції. 

4. Проведена деталізація режиму сучасної кліматичної епохи по станціях 

Антарктичного півострова, у порівнянні з кліматичними умовами середини і 

початку ХХ століття. Сучасний клімат характеризується меншими коливаннями 
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температури повітря, з меншою ймовірністю значних похолодань. Потепління 

відбувається в основному за рахунок підвищення, мінімальної температури 

повітря, що обумовлює меншу амплітуду коливань у порівнянні з періодом 

середини ХХ сторіччя. 

5. Встановлено, що аномалія загального вмісту озону над цим районом 

формується під впливом великомасштабної атмосферної циркуляції, на фоні 

посилення зональної циркуляції в межах ЦПВ, особливо в Тихоокеанському 

секторі. Отримано поля тиску найбільш ймовірного класу поля геопотенціалаАТ-

100 гПа під час розвитку озонової аномалії, а також їх перетворення в останнє 

десятиліття. Вони характеризується аномальністю, з поділом на кілька центрів та 

зміщенням від полюсної позиції, особливо в листопаді, останньому місяці 

реєстрації озонової аномалії. Показана можливість розпізнавання озонової 

аномалії за даними станції Академік Вернадський. 

6. Вперше отримані закономірності сезонного перетворення 

великомасштабних атмосферних процесів Південної півкулі під час розвитку 

теплої та холодної фаз Ель-Ніньйо, які можуть використовуватися для прогнозу 

перетворення синоптичних процесів та уточнення регіональних   умов   при   

складанні   довгострокового  прогнозу  погоди  не тільки для району 

Антарктичного півострова, а й для тихоокеанського сектора західної Антарктики. 

Розроблено синоптико-статистичний метод довгострокового прогнозу погодних 

умов над Антарктичним півостровом з урахуванням періодичності атмосферних 

рухів і явища Ель-Ніньйо-Південне коливання 
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Тимофеєв В. Є. “Циркуляція атмосфери Південної полярної області у період 

глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди в 

районі Антарктичного півострова”. - Рукопис 

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.09 – Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія. – 

Географічний факультет Киевского национального університету імені Тараса 

Шевченка, Київ 

 

Дісертаційна робота присвячена з'ясуванню характеру сучасного 

регіонального клімату Антарктичного півострова і станції Академік Вернадський, 

вивченню особливостей циркуляції атмосфері Південної полярної області, 

розробці методів довгострокового прогнозу температурі повітря. Робота 

охватівает значний спектр найбільш важливих проблем сучасної кліматології, 

синоптичної метеорології, показуючи як ізменлосб стан атмосфери протягом 

періоду потепління. Отримані результати, в тому числі за даними української 

антарктичної станції Академік Вернадський істотно розширюють знання про 

стан клімату Антарктичного півострова.  

Виявлено фізичні закономірності атмосферної циркуляції та її зв'язок з 

метеорологічними параметрами для розробки фізико-статистичного методу ДПП 

на Антарктичному півострові. Досліджено перетворення великомасштабної 

атмосферної циркуляції Південної полярної області від десятиліття до 

десятиліття в період глобального потепління. Класифікація великомасштабної 

атмосферної циркуляції Південної полярної області дозволила виявити 

кліматичну зміну і сучасний стан. Визначено характер зміни регіональної 

атмосферної циркуляції в районі Антарктичного півострова під впливом 

глобального потепління. 

Розроблено і подготовдлено  для застосування в оперативній практиці 

методи довгострокового прогнозу температури повітря і льодової обстановки 

заповнюють пробіл, що існує в даному виді прогнозів, і є практичним внеском 

дисертаційної роботи.  
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