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Практична робота № 1. І. Організація метеорологічних спостережень 
Стан атмосфери, фізичні явища і процеси, які відбуваються у ній, мають великий 

вплив на діяльність і життя людини. Тому систематичне вивчення атмосферних процесів і 
явищ, передбачення сприятливих і несприятливих метеорологічних умов, необхідних при 
вирішенні багатьох практичних завдань – важлива народногосподарська проблема. 
Для того, щоб мати уяву про стан атмосфери, необхідні систематичні спостереження за 
багатьма фізичними величинами, які характеризують цей стан і впливають на розвиток 
атмосферних процесів.Метеорологічні спостереження, як основний метод дослідження в 
метеорології, полягають у вимірюванні метеорологічних величин і явищ та їх кількісній і 
якісній оцінці. 
 Спостереження на метеостанції повинні бути організовані таким чином, щоб їх 
результати служили основою для прогнозів погоди, одержання метеорологічної інформації, 
необхідної для обслуговування сільського господарства, транспорту, містобудівництва, 
охорони здоров'я і інших галузей народного господарства. 
 Динаміка зміни структури складових метеорологічної служби в Україні в ХХ столітті. 

Роки Метеопости Станції Обсерваторії 
1915 605 163 4 
1925 227 153 4 
1926 500 185 3 
1929 1538 360 30 
1948 323 121 4 
1994 605 203 23 

 На Україні цю функцію виконує гідрометеорологічна служба, яка підпорядковується 
державному комітету по гідрометеорології. Він керує також державним центром 
спостережень за станом природного середовища, у розпорядженні якого вся метеорологічна 
сітка України. Безпосередню роботу на місцях організовують регіональні (кущові) центри 
(Львів, Одеса, Київ, Харків), які здійснюють збір метеорологічної інформації і роблять 
синоптичний прогноз на (1 день) для регіону. Їм підпорядковані обласні управління 
(гідрометцентри). Гідрометцентри організовують роботу метеорологічних обсерваторій 
(МО), аеродромних метеорологічних станцій (роблять прогноз на 1 день для обслуговування 
польотів), метеорологічних станцій і постів. Метеорологічна інформація з метеорологічних 
постів і станцій надходить спочатку в гідрометцентри, а звідти в Київ (національний центр 
по гідрометеорології). Тут роблять синоптичний прогноз для території України на (1-3 дні). 
Далі з Києва вона розповсюджується в регіональні і глобальні центри збору метеорологічної 
інформації ВМО (Всесвітня метеорологічна організація). 
 Наукова робота організована у Київському науково-дослідному інституту по 
гідрометеорології, Одеському гідрометеорологічному інституті, на спеціалізованих та 
природничих кафедрах університетів та інститутів. 
 Гідрометеорологічні станції і пости, що розташовані по всій території України 
складають гідрометеорологічну спостережувальну сітку. Перші метеорологічні станції на 
Україні створені в Києві (з 1812 р.), в Одесі (з 1821 р.), у Полтаві (з 1824 р.). Сучасна 
метеорологічна сітка України складається з 206 метеорологічних обсерваторій, станцій і 
постів. За об'ємом виконуваної роботи, обладнанням (ступенем технічного забезпечення) і 
відповідним штатом гідрометеорологічні станції діляться на види і розряди (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація гідрометеорологічних станцій (введена з травня 1968 р.) 
Вид Розряд Скорочені 

позначення 
1 2 3 
1. Метеорологічні 
2. Автоматичні радіо-метеостанції 
3. Уніфіковані автоматичні телеметричні гідрометеорологічні 
станції 
4. Аерологічні 
5. Гідрологічні 

І, ІІ, ІІІ 
Не поділяються 
Не поділяються 
 
І, ІІ 
І, ІІ 

М 
АРМС 
УАТГМС 
 
АЕ 
Г 
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6. Морські гідрометеорологічні (прибережні) 
7. Судові гідрометеорологічні 
Спеціалізовані 
1. Агрометеорологічні 
2. Болотні 
3. Водно-балансові 
4. Дрейфуючі 
5. Озерні 
6. Плавучі 
7. Селестокові 
8. Сніголавинні 
9. Гирлові 

І, ІІ 
І, ІІ 
І, ІІ, ІІІ 
Не поділяються 
Не поділяються 
Не поділяються 
Не поділяються 
Не поділяються 
Не поділяються 
Не поділяються 
Не поділяються 
Не поділяються 

МГ 
 
СГ 
А 
Б 
Вб 
СП 
О 
ПОМ 
СС 
СЛ 
Г 

 До метеорологічних станцій першого розряду належать метеорологічні обсерваторії 
(МО). Вони мають найширшу програму спостережень і проводять вимірювання 
метеорологічних характеристик у повному об'ємі для метеорологічних станцій, а також 
спостереження за всіма характеристиками радіаційного балансу, фізичними особливостями 
атмосферних процесів, станом радіоактивного і хімічного забруднення атмосфери (табл. 2). 

Таблиця 2 
Перелік основних метеорологічних елементів і вимірюваних величин (Стернзат М.С., 1978) 

Метеорологічний 
елемент 

Вимірювана величина характеристики Одиниця виміру, оцінка характеристики 
Назва Позначення 

1 2 3 4 
Температура 
повітря 

Температура (строкова, екстремальна) 
градієнт температур 

Градус Цельсія, 
Кельвін, градус на 
метр, Кельвін на метр 

С°, К, С°/м, к/м 

Температура води – " – – " – – " – 
Температура грунту – " – – " – – " – 
Тиск атмосфери Тиск Паскаль, мілібар, 

міліметр ртутного 
стовпчика 

Па, мб, мм рт. ст. 

Барична тенденція Зміна тиску за 3 години. Характер зміни. Мілібар на 3 год. 
Позначення за кодом. 

Мб/3 год. 

Вологість повітря Парціальний тиск водяної пари, Відносна 
вологість, Точка роси 

Мілібар 
Процент 
Градус Цельсія 

Мб 
% 
°С° 

Вітер Швидкість (миттєві, середні і 
максимальні значення), Напрям вітру. 

Метр за секунду, бал 
градус дуги, румби 

м/с, бал 
Пн, Сх, Зх, Пд 

Опади Кількість (товщина шару) води, що 
випала на горизонтальну поверхню) 
Вид (тверді, рідкі) інтенсивність  
Тривалість (початок, кінець) 

міліметри 
 
Позначення за кодом 
Міліметр за хвилину 
Години, хвилини 

мм 
 
 
мм/хв 
Год, хв 

Сніговий покрив Щільність 
Висота 
Запаси води у сніговому покритті 

Грам на см3 снігу 
Сантиметр 
грам на м2, тоннах на 
гектар 

гр/см3 
См 
г/м2 , т/га 

Пряма сонячна 
радіація 

Тривалість сонячного сяйва 
Енергетична освітленість 
 
 
Доза випромінювання 

години, хвилини 
Ватт на м2, калорія за 
хвилину см2 
Джоуль см2, калорія 
см2 

год., хв 
Вт/м2, Кал/хв см2 
 
Дж/см2, Кал/см2 

Сумарна, розсіяна, 
відбита сонячна 
радіація, 
радіаційний баланс 

Енергетична освітленість 
 
 
Доза випромінювання 

Ватт на м2, калорія за 
хвилину на см2 
Джоуль на см2, 
калорія на см2 

Вт/м2, Кал/хв. см2 
 
Дж/см2, Кал/см2 

Довгохвильова 
радіація 

Дози випромінювання (за годину, добу, 
декаду, місяць, рік) 
Енергетична освітленість 

Джоуль на см2, 
калорія на см2 
Ватт на м2, калорія за 
хвилину на см2 

Дж/см2 
Кал/см2 
Вт/м2, Кал/хв.см2 

Хмарність Кількість 
 

У балах (по 10-ти 
бальній системі) 

Бал 
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Висота нижньої і верхньої межі 
Форма 

Метри 
За атласом хмар 

м 

Видимість Прозорість атмосфери 
Метеорологічна дальність видимості 

Відсоток 
метр, кілометр 

% 
м, км 

Туман Інтенсивність 
Тривалість 

 
години, хвилини 

 
год, хв 
 

1 2 3 4 
Гроза Інтенсивність 

Тривалість 
Число розривів 
Години, хвилини 

 
год., хв 

Випарування з 
ґрунту, водної 
поверхні 

Кількість (товщина шару води, що 
випарувалась) 

Міліметр мм 

Роса Кількість (товщина шару води, на 
горизонтальну поверхню) 
Час випадання і випарування 

Міліметр 
 
Години, хвилини 

мм 
 
Год., хв 

Ожеледиця Щільність 
Кількість льоду, що осаджується на погонний метр 
проводу 

Грам на см3 
Грам на метр 

Г/см3 
Г/м 

Напруга 
електричного поля 
атмосфери 

Напруга електричного поля Вольт на метр В/м 

Провідність 
атмосфери 

Електропровідність Сіменс на метр Сі/м 

Радіоактивність 
повітря 

Радіоактивність Кюрі Кі 

Радіоактивність 
води 

Концентрація розчину речовини Кюрі на метр, Кюрі на 
куб. метр 

Кі/м, Кі/м3 

Радіоактивність 
поверхні ґрунту 

Густина осаду Кюрі на квадратний метр, 
Кюрі на квадратний 
кілометр 

Кі/м2., Кі/км2 

Радіоактивність 
Снігового покриву 

Доза випромінювання Рентген Р 

Радіоактивність 
опадів 

Потужність дози випромінювання Рентген за секунду Р/с 

Забруднення 
атмосфери 

Концентрація забруднюючих речовин в 
атмосфері 

Міліграм на кубічний 
метр 

мг/м3 

Вміст хімічних 
речовин в опадах 

Концентрація речовин Міліграм на літр мг/л 

 На метеорологічних станціях (станції другого розряду), що є базовими в 
метеорологічній сітці, здійснюється повна програма спостережень згідно "Наставлений 
гидрометеорологическим станциям и постам, 1985" (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Зразок виконання спостережень на метеорологічних станціях, обладнаними приладами 
місцевої дії в єдині терміни. 

Час київський (поясний) Виконувана робота 
години хвилини 
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, (23, 2, 5, 8, 
11, 14, 17, 20*) 

20-30 Завершення підготовки приладів і установок, що 
знаходяться на метеомайданчику, до вимірювань 

Перед термінами, найближчими до 8 
і 20 години 

30 Визначення стану поверхні ґрунту 

0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, (23, 2, 5, 8, 
11, 14, 17, 20*) 

30-43 Вимірювання метеорологічної дальності видимості 
(МДВ), визначення хмарності, вимірювання 
температури ґрунту на поверхні і на глибинах 40 см. 

Перед термінами, найближчими до 
12 години поясного часу 

30-43 Вимірювання температури ґрунту на глибинах більше 
80 см. 

0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 43-47 Визначення параметрів вітру 
3 і 15 і перед термінами 
найближчими до 8 і 20 год. 

47-49 Зміна відер опадоміра; відмітка часу на стрічці 
плювіографа 

0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, (23, 2, 5, 8, 50-52 Вимірювання температури і вологості повітря (зняття 
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11, 14, 17, 20*) відліків психрометричних, максимального і 
мінімального термометрів і гігрометра); нанесення 
позначок на стрічки термографа і гігрографа 

0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, (23, 2, 5, 8, 
11, 14, 17, 20*) 

52-59 
00-03 

Перехід від майданчика до службового приміщення 
станції. Вимірювання тиску атмосфери (за барометром). 
Визначення барометричної тенденції за барографом, 
нанесення позначок часу на стрічку барографа. 
Вимірювання опадів. Обробка даних. 

Зміна стрічки геліографа, спостереження за обладнанням, снігомірне знімання 
проводиться згідно "Настанов…, 1985". Спостереження за атмосферними явищами 
проводиться неперервно. Зміна стрічок термографа, гігрографа, барографа проводиться в 
термін, найближчий до 12 год. даного поясу. Вимірювання висоти снігового покриву по 
стаціонарних рейках проводиться в термін, найближчий до 8 год. часу даного поясу. 
Вимірювання по анеморумбометру, РДВ, ВВХ і інш. здійснюється згідно "Настанов…, 
1985". *Терміни спостережень у зимову пору року, коли вводиться зимовий час. 
 На метеорологічних постах (станції третього розряду) спостерігають лише за 
основними метеорологічними елементами (атмосферний тиск, температура повітря і ґрунту, 
вологість повітря, атмосферні опади, вітер) та хмарами і атмосферними явищами. 

Метеорологічні пости за спеціалізацією поділяються на метеорологічні (МП), 
гідрологічні (ГП), озерні гідрометеорологічні (ОГМП), морські гідрометеорологічні (МГП) і 
спеціалізовані: агрометеорологічні (АМП), метеорологічні авіапости (МАП), пости 
спостережень за забрудненням природного середовища. 
 Метеорологічна сітка формує первинну інформацію про стан нижньої атмосфери 
(декілька сот метрів) і підстилаючої поверхні, а також про деякі процеси в більш високих 
шарах атмосфери (на аерологічних станціях). 
 Станції і пости, інформація яких за об'ємом, складом і часом подання відповідає 
підвищеним вимогам, додатково забезпечуються дистанційними і автоматизованими 
приладами, установками, вимірювально-інформаційними системами. 
 Метеорологічні спостереження ведуться у всіх країнах світу. Атмосферні процеси, які 
розвиваються в величезних масштабах, не обмежуються рамками державних кордонів. Тому 
необхідна узгодженість роботи метеорологічних служб всього світу, що забезпечило б 
єдність методики спостережень і їх обробки, обмін інформації, уніфікації форм оперативного 
обслуговування метеорологічною інформацією і прогнозами. 
 З цією метою на першому Метеорологічному конгресі (1873 р.) в Брюсселі була 
створена Міжнародна метеорологічна організація (ММО), яка після другої світової війни (в 
1947 р.) отримала нову назву – "Всесвітня метеорологічна організація" (ВМО) і стала одним 
із спеціалізованих агенств Організації Об'єднаних Націй, основне завдання якого –сприяти 
міжнародному співробітництву в розвитку гідрометеорологічної сітки, проведенню 
метеорологічних спостережень, швидкому обміну метеорологічною інформацією, 
стандартизації метеорологічних приладів, методів обробки і аналізу результатів 
спостережень, форм метеорологічного забезпечення галузей народного господарства. 
 ВМО – міжурядова міжнародна організація, членами якої є біля 160 держав і 5 
територій (на 1 січня 1992 р.). ВМО має 6 регіональних асоціацій, які складаються із членів 
ВМО, відповідних географічних районів: 1. Африки; 2. Азії; 3. Південної Америки; 4 
Північної Америки; 5. Південного заходу Тихого океану; 6. Європи. Шість регіональних 
асоціацій координують діяльність членів у межах своїх географічних районів. 
Конституційним органом ВМО є Всесвітній метеорологічний конгрес, який скликається раз в 
чотири роки. Конгрес вибирає виконавчий комітет, який складається із 29 керівників 
національних метеорологічних служб. Виконком ВМО вибирає президента і трьох віце-
президентів організацій та керує виконанням програм, що визначаються конгресом. 
 Однією із таких програм є проект Всесвітньої служби погоди (ВСП) – найбільша і 
найвизначніша програма в рамках ВМО за всю історію її існування. 
 Програма проекту ВСП розроблялась вченими – експертами ряду країн. Ініціаторами 
розробки проекту ВСП були: росіянин, академік В.А. Бугайов і американський вчений, 
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доктор Г. Векслер. Проект ВСП був розроблений в 60-х роках ХХ століття і успішно 
перетворюється в життя протягом десятків років. Основу ВСП складають три глобальні 
системи: 

1. Глобальна система спостережень (ГСС); 
2. Глобальна система обробки даних (ГСОД); 
3. Глобальна система телезв'язку (ГСТ). 

ГСС складають понад 10000 наземних метеорологічних станцій і до 1000 аерологічних 
пунктів радіозондування атмосфери. Сюди входять кораблі погоди (в Атлантичному океані – 
4 і в Тихому океані – 1), а також торгові судна (понад 2000), на борту яких ведуться 
метеорологічні спостереження, літаки цивільної авіації (бортова погода). 

Крім того в систему міжнародного обміну метеоінформацією входять 4 полярно-
орбітальні штучні супутники Землі і 5 супутників на геостаціонарних орбітах. В океанах 
південної півкулі між 20-ю і 65-ю регулярно повідомляють про погоду біля 300 буйкових 
станцій, у тропічних водах і Північній Атлантиці працює біля 50-и буйкових станцій. 

ГСОД складається із трьох світових метеорологічних центрів (СМЦ), які знаходяться в 
Москві, Вашингтоні і Мельбурні, 33-х регіональних метеорологічних центрів (НМЦ). Всі 
центри обладнані сучасними ЕВМ, які здійснюють контроль, обробку і аналіз 
метеорологічної інформації два рази на добу. Чотири рази на добу складаються прогностичні 
карти: приземні, висотні (до висоти 21 км), карти тропопаузи і максимальної швидкості 
вітру. 

ГСТ – це система швидкодіючих ліній зв’язку, які об'єднують світові та регіональні 
метеорологічні центри. До ГСТ підключаються і національні метеорологічні центри, що 
забезпечує обмін метеорологічною інформацією на всій Земній кулі. Лінії зв'язку діють як 
кабельні, так і по радіо, а також з використанням високо-орбітальних супутників зв'язку. 

Під наглядом ВМО проводяться інші міжнародні програми та міжнародні експерименти. 
Так, у 70-х і 80-х роках реалізується багаторічна програма досліджень глобальних 



 6

атмосферних процесів (ПДГАП), що складається з декількох регіональних експериментів: 
тропічний експеримент (ТРОПЕКС), перший глобальний експеримент (ПГЕП), мусонні 
експерименти (МЕКС), Атлантичний тропічний експеримент (АТЕЦ), полярний експеримент 
(ПОЛЕКС), у Арктиці і Антарктиці, експеримент по вивченню трансформації повітряних мас 
(ПОМТЕКС), комплексний енергетичний експеримент (КЕНЕКС), оперативний 
регіональний експеримент по тайфунах (ТОНЕКС). Наукові програми ВСП здійснюються 
спільно з Міжнародною радою наукових союзів (МРНС) з 1980 р. ВМО здійснює Всесвітню 
кліматичну програму (ВКП). ВКП об'єднує програми: Всесвітню програму кліматичних 
досліджень, Всесвітню програму вивчення впливів клімату і Всесвітню програму вивчення 
кліматичних даних. Всі програми взаємопов'язані. Первинна метеорологічна інформація 
включає результати вимірів основних метеорологічних (фізичних) величин, якісну і 
кількісну оцінку метеорологічних явищ. 

Метеорологічні величини – це ті характеристики стану атмосфери, які можуть бути 
виражені в тих або інших одиницях виміру. Це – температура і вологість повітря, 
атмосферний тиск, швидкість і напрямок вітру, опади, кількість та висота хмар тощо. Для їх 
вимірювання відстань між станціями повинна бути 60-80 км. Вони добре інтерполюються в 
просторі. 

Метеорологічні явища – це такі характеристики атмосферних процесів, які не мають 
точного кількісного виразу і їх інтенсивність позначається за допомогою термінів "сильний", 
"помірний", "слабкий" або за допомогою метеорологічних величин. Сюди відносяться: 
туман, приморозки, заметіль, грози, шквал, смерч, ожеледиця, паморозь тощо. 
Характеризуються великою мінливістю по території. Для їх виявлення відстань між 
станціями повинна бути 25-30 км. 

У метеорології існує поняття "метеорологічний елемент", як узагальнююча назва 
метеорологічних величин і метеорологічних явищ. Ці поняття тотожні лише в окремих 
випадках, оскільки метеорологічні елементи можуть характеризуватися декількома 
величинами. Метеорологічні виміри базуються на фізичних методах і вимірювальних 
засобах, досить різноманітних за призначенням, принципом дії і будовою. Це і вимірювальні 
системи, складні і прості установки, і прилади. За останній період розвиваються і хімічні 
методи дослідження атмосфери. 

До метеорологічних приладів ставляться вимоги, пов'язані з умовами їх експлуатації, а 
саме: безвідмовної роботи в усіх кліматичних зонах (тобто при температурі від –60 до +50°С, 
при високій вологості повітря, випаданні рідких і твердих опадів, наявності туману, 
великому вітрі і т.д.). Крім того, прилади повинні забезпечувати швидкість вимірів і зняття 
результатів, включаючи помилки і давати результат у тих одиницях, якими користуються. 

У метеорології застосовуються одиниці вимірів, що відповідають міжнародній системі 
одиниць виміру (СІ), але окремі метеорологічні величини і до цього часу виражають як в 
одиницях (СІ), так і в традиційних одиницях виміру (наприклад, атмосферний тиск – 
міліметри ртутного стовпчика, мілібари; опади, випаровування – міліметри шару води). В 
таблиці 2 подано перелік основних метеорологічних елементів і вимірів даних величин, 
одиниці виміру, оцінка характеристики. 

Метеорологічні станції мають метеорологічні майданчики, де встановлені прилади і 
датчики. Розміри майданчика визначаються об'ємом робіт, типом і кількістю апаратури даної 
станції. Розмір типового майданчика повинен бути 26х26 м (допускається 16х20 м). 
Майданчик розташовують у напрямі "північ-південь". 

Площадка метеомайданчика в мірі можливості повинна бути рівною і знаходитись на 
відкритій місцевості, на віддалі не менше 10-ти кратної висоти близької будови, дерев і не 
ближче ніж 100 м від великих водоймищ. Покрив метеомайданчика слід підтримувати в 
природному стані і тому підхід до приладів, що встановлені на майданчику, дозволяється 
тільки по доріжках. Трав'яний покрив влітку косять до висоти 20 см, а в зимовий період не 
слід порушувати природний стан снігового покриву (але тоді, коли утворюються намети, їх 
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необхідно усувати). Прилади на метеомайданчику встановлюються в певному порядку і 
орієнтації відносно сторін світу на певній висоті (згідно рис. 1). 

   Контрольні питання 
1. У чому суть метеорологічних спостережень? 
2. Що таке метеорологічні "величини", "явища", "елементи"? 
3. Яка структура метеорологічної сітки на Україні? 
4. Які вимоги ставляться до створення метеомайданчика? 
5. Що таке Всесвітня метеорологічна організація? 
6. Що таке система ВСП? 
7. Які Ви знаєте програми, що здійснюються під егідою ВМО і ВСП? 
Завдання 1. Познайомитися з роботою метеорологічної станції Розтоцького 

ландшафтно-геофізичного стаціонару (РЛГС) географічного факультету ЛНУ імені Івана 
Франка (смт. Брюховичі), написати короткий письмовий звіт. 

Завдання 2. Скласти план – схему метеомайданчика. 
Зразок розміщення приладів і установок 

на метеорологічній площадці (розміри і відстань 
у метрах)): 

1. Геодезичний репер станції; 2) флюгер 
з легкою дошкою; 3) датчик анеморумбометра 
(анеморумбографа); 4) флюгер з важкою 
дошкою; 5) Будка психрометрична; 7) 
снігомірна рейка; 8) будка психрометрична 
запасна; 9) будка для самописців; 10) прилад 
для вимірювання метеорологічної дальності 
видимості (МДВ, наприклад, установка М-53); 
11) опадомір; 12) плювіограф; 13) запасний 
стовп опадоміра (для встановлення при 
сніжному покриві); 14) снігомірна рейка; 15) 
геліограф; 16) ледоскоп; 17) росограф; 18) 
ділянка без рослинності для встановлення на 
поверхні грунту; 19) і в грунті (Савіновських 
колінчастих); 20) термометрів; 21) снігомірна 
рейка; 22) ділянка з природним рослинним 
покривом для встановлення грунтово-

глибинних термометрів (23) і мерзлотоміра (24); 25) установка для вимірювання 
вертикальних градієнтів температури і вологості повітря; 25) установка для вимірювання 
мінливості швидкості вітру з висотою; 27) актинометрична установка. 

Завдання 3. Охарактеризувати географічне положення метеостанцій і здійснити 
порівняльний його аналіз, з точки зору формування кліматичних відмінностей між ними. 
Географічне положення характеризується за наступним планом: 

а) Географічні координати; 
б) Положення відносно океанів, центрів дії атмосфери; 
в) Характеристика рельєфу території (висота над рівнем моря). 
г) Положення відносно гір, річок, озер, великих міст. 
д) Стан діяльної поверхні навколишньої території, господарська освоєність території 

розташування станції. 
ж) Місце у фізико-географічному районуванні території (географічний пояс, природна 

зона, ландшафтне районування) 
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Рис. 1. Організація топоклімітичних 

спостережень в точці досліджень. Судети 
(Польща, університет м. Вроцлава). 

Основні поняття про час.  
 Метеорологічні величини змінюються 
в часі і просторі. Їх значення залежать від 
часу доби, пори року, а також від таких 
географічних факторів, як широта місця, 
висота над рівнем моря та характеру 
місцевості. 
 Для того, щоб результати вимірів 
метеорологічних величин можна було 
порівняти між собою, спостереження 
проводяться в певній точці місцевості і в 
певний час. Це здійснюється на 
метеорологічних станціях і постах,  
розташованих у пунктах, які характерні для 
даної місцевості. Оскільки метеорологічні 
величини мають чітко виражений добовий 
хід, спостереження на кожній станції і 

необхідно порівнювати з усіма спостереженнями, що ведуться на Україні і в цілому на 
земній кулі під егідою ВМО, терміни спостережень на метеостанціях і постах суворо 
регламентовані і є однаковими для всіх точок спостережень. На Україні спостереження 
ведуться за київським поясним часом (час ІІ годинникового поясу), який визначається за 
міжнародним скоординованим гринвіцьким часом. На метеорологічних станціях добовий хід 
годинника визначається перевіркою за сигналами точного часу, які передаються щоденно по 
радіо. 
 Як же ведуть рахунок часу? Основними одиницями часу є оберти Землі навколо 
Сонця (тропічний рік) і навколо своєї вісі (сонячна доба).  

Тропічний рік дорівнює проміжку часу між двома послідовними проходженнями 
Сонця через точку весняного рівнодення. Тропічний рік визначається на підставі 
астрофізичних спостережень і є основою для узгодження годинника з астрономічною 
системою відліку часу. У повсякденному житті відлік часу ведеться виходячи із сонячної 
доби. 
 Сонячна доба – проміжок часу між двома послідовними кульмінаціями центру 
Сонця, тому тривалість сонячної доби протягом року змінюється, а відлік часу рахують за 
середнім сонячним. Середня  сонячна доба, на основі якої вираховується середній сонячний 
час, постійна і дорівнює проміжку часу між двома послідовними однойменними 
кульмінаціями середнього  сонця. 
 Різниця між справжнім сонячним часом (Т) і середнім сонячним часом (Тс) 
називається рівнянням часу η= Т – Тс 
 Ця різниця протягом року змінюється від – 16,3 хв до +14,5 хв. і чотири рази на рік 
вона дорівнює нулю. (8 , додаток 1). 
 За  початок середньої сонячної доби прийнято вважати північ на різних меридіанах 
Землі. Північ відмічають у різний час а залежності від проходження Сонця через площини 
меридіана окремих пунктів земної кулі при її русі довкруги вісі. Можна сказати, що на 
різних меридіанах буде різний час, а для певних пунктів на різних меридіанах – різний 
місцевий час, користуватися яким не вигідно. Тому введений поясний час, (поясний відлік 
часу).  Поверхня земної кулі поділена меридіанами на 24 годинникові пояси по 15º у 
кожному (оскільки Земля робить повний оберт довкруги своєї вісі – 360º – за 24 години, то за 
одну годину проходить 15º). Номери годинникових поясів від) до 23 (до сходу), за нульовий 
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пояс вважають той, середній меридіан якого проходить через Грінвіч. Межі поясів проходять 
по меридіанах, що лежать на 7º30' на схід і захід від середнього меридіана даного поясу. 
Проте межі проведені тільки в відкритих морях і океанах. На суші вони проведені з 
врахуванням державних кордонів, вздовж рік і інших природних меж. 
 Час у кожному поясі дорівнює середньому сонячному часу його середнього 
меридіана. Поясний час кожного поясу відрізняється від сусіднього на 1 годину, зростаючи 
від поясу до поясу на схід і зменшуючись до заходу. Перехід від поясного часу Тn поясу Х до 
часу іншого поясу V можна визначити за формулою: Тny – Tnx+ (y – x). де y –x  виражається в 
годинах. Наприклад: якщо в поясі VI 14 год. 30хв., то в поясі VIII - 16 год. 30 хв, а в ІІ поясі – 
10 год. 30 хв. 
 Територія України розташована переважно в І і ІІ годинникових поясах. Останнім 
часом годинники переводять на 1 годину вперед по відношенню до поясного часу з метою 
більш раціонального використання світлої частини доби (інколи це робиться лише в літній 
час). 

Строки і порядок проведення вимірів визначені "Наставлениями 
гидрометеорологическим станциям и постам". На всіх метеорологічних станціях 
спостереження ведуться синхронно у вісім заходів – 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 і 21 год за київським 
часом. У ці строки визначають: атмосферний тиск, температуру і вологість повітря, 
характеристики вітру, хмарність, далекість видимості. Деякі метеорологічні величини, які не 
мають чітко вираженого добового ходу або не використовуються для оперативної інформації 
вимірюються не в усі синхронні терміни, а відступами від них. Наприклад: у два строки (8 і 
20 год) даного поясу, де розташована станція, вимірюються опади, сніговий покрив (о 8 год). 
Спостереження за характеристиками радіаційного режиму здійснюються у строки згідно 
місцевого часу.  

Приклад розрахунку залежності між місцевим і поясним часом станцій, для 
встановлення поправки часу станції. 

Завдання 1. Вирішення задач на визначення середнього сонячного часу в пункті 
спостережень і визначення поправки часу для годинника даної станції. 

Приклад 1. Місцевий сонячний час в Москві (λ – 37°26') рівний 19 год. 38хв. 25с. 
Визначити середній місцевий час в цей момент у Львові (λ – 23° 57' ) 

 Розв'язок: 
 37°36' – 23°57' = 13°39' 

 1° - 4 хв 
 1' – 4 с 
  13° х 4 = 52 хв 
 39' х 4 = 2хв 36 с. 
 13°39' – = 54 хв 36 с. 
 Місцевий час на станції Львів наступає на 54 хв 36 с пізніше місцевого часу м. 
Москви і дорівнює: 19год 38 хв 25с + 54 хв 36 с – 20 год 33 хв 1 с. 
 У Харкові (λ – 36°17') місцевий сонячний час 13 год 45 хв 32 с. Визначити місцевий 
середній сонячний час у цей момент в Ростові-на-Дону (λ + 39º49'). 
 Приклад 2. Визначити поправку до годинника станції, довгота якої λ =20°57'. 
 Розв'язок. Середній меридіан другого годинникового поясу становить 30°. 
 30° – 23°57' + 6°03'; 1° = 4хв; 1' – 4с 
  6° х  4хв = 24 хв. 
 3°  х 4 с =  12 с. 
 6°03' відповідає різниці в часі в 24 хв 12 с. 
 Постійна поправка до годинника буде рівнятись 24 хв 12 с. Оскільки станція 
розташована західніше середнього меридіану 2-го поясу (30°), то знак поправки буде 
від'ємний. 

Контрольні питання: 
1. Що називається справжнім сонячним часом? 
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2. Що таке середній сонячний час? 
3. Що таке поясний час? 
4. Як перейти від поясного часу до середнього сонячного? 
5. Які терміни спостережень на метеомайданчику. 
6. Що таке дійсна сонячна доба, сонячна доба, рівняння часу? 


