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Практична робота №3. Вимірювання температури повітря, грунту і води. 
Температура є однією з величин, що характеризує тепловий стан системи "атмосфера 

– земна поверхня". Розподіл температури повітря в атмосфері, її зміни називають тепловим 
режимом атмосфери. Тепловий режим атмосфери є важливою характеристикою клімату 
певної території. Для вимірювання температури повітря, грунту і води користуються 
термометрами. Принцип дії будь-якого термометра грунтується на закономірній залежності 
вибраної для вимірів фізичної властивості речовини в термометрі. Ці властивості і 
речовини називають термоелектричними. Метод вимірювання температури і вид 
термометрів визначає вибрана термометрична характеристика. 

Для порівняння показів різних термометрів їх градуюють за шкалою. Одиниця вимірів 
температури залежить від вибраної температурної шкали. 

У метеорології застосовують дві температурні шкали: Цельсія 
(запропонована в 1748 р) і Фаренгейта (запропонована в 1715 р.). 

Градус температурної шкали Цельсія (°С) складає 1/100 інтервалу між 
точками танення льоду і кипіння води і має значення відповідно 0°С і 100°С. 

Градус температурної шкали Фаренгейта (°F) складає 1/180 інтервалу 
між точками танення льоду і кипіння води і має присвоєні значення 32°F і 
212°F/ 

Крім того, існує температурна шкала Реомюра (в 1736р.) і Кельвіна (в 
1848р.). Градус температурної шкали Реомюра (°R) складає 1/80 інтервалу між 
точками танення льоду і кипіння води і має відповідно значення 0 і 80. 

Шкала Кельвіна називається термодинамічною і спирається на реперну 
точку – потрійну точку води (тобто точку рівноваги стану трьох фаз води). 

Градус шкали Кельвіна (°К) складає 1/100 інтервалу між точками 
танення льоду і кипіння води. Але з врахуванням того, що температура 
потрійної точки води лежить вище точки танення льоду на 0,01, реперній 
точці шкали дано значення 273.16°К (273°К). Таким чином Кельвін 
визначається як 1/273.16 інтервалу термодинамічної шкали між абсолютним 
нулем і потрійною точкою. Часто шкалу Кельвіна називають абсолютною. За 
абсолютною шкалою температура може бути тільки додатньою. 

З 1968 року прийнята Міжнародна практична температурна шкала 
(МПТШ-68), яка дозволяє користуватись як міжнародною температурою, так і 
Кельвіна. Для переходу значень температури з однієї шкали в іншу служать 

такі формули:  
C = K-273; F=C+32; K = C +273; ;325

4  FCR  );32(4
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На метеорологічних станціях використовують такі види термометрів: 
1. Рідинні, дія яких грунтується на зміні температури (підвищенні чи зниженні). Як 

термометричну рідину застосовують ртуть або спирт, які мають такі фізичні властивості: 
Ртуть (Hg): температура замерзання – 38.9°С, а температура кипіння 356.9°С, коефіцієнт 
розширення 0.000181 (при 18°С), теплоємність – 0.03 кал/г град; спирт етиловий (С2PsОН); 

температура замерзання 
117.3°С, температура кипіння 
– 78.5°С, теплоємність 0.58 
кал/г град, коефіцієнт 
розширення – 0.0011 (при 

+18°С). 
 Всі рідинні 

термометри складаються з 
трьох основних частин скляного резервуара (1), наповненого ртуттю або спиртом, який 
переходить у капіляр(2); скляної шкали з поділками (3); скляної захисної трубки (4). 

2. Деформаційні термометри (М-16АС), дія яких грунтується на змінах лінійних 
розмірів твердих речовин через зміну температури. В метеорології застосовується 
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переважено один вид деформаційних термометрів – біметалічні термометри, в яких існує 
біметалічна пластинка 1 (з інвару і сталі). яка дуже чутлива на зміну температури. При зміні 

температури біметалічна 
пластинка вигинається внаслідок 
розширення металів, які її 
утворюють. Вимірює температуру 
в діапазоні від –45 до +35°С; -35 
до +45°С; -25 до +55°С. 
Біметалічні пластинки 
застосовуються в термографах, 
радіозондах. 
 3. Термометри опору, дія 
яких грунтується на зміні 
електричного опору матеріалів 
(провідності) зі зміною 

температури. Така властивість температурної залежності електроопору характерна в більшій 
чи меншій мірі для всіх матеріалів. У якості перетворювачів термометрів опору 
застосовують дротяні (платинові, мідні) і напівпровідникові терморезистори (окисли урану, 
марганцю, міді, заліза, магнію), які входять до складу вимірювальних схем як один із її 
елементів. Найчастіше застосовується схема моста Уітстона. 

Терморезистори застосовують у дистанційному термометрі грунту М-54-2, 
електротермометрі АМ-2м-1, АМ-29. Термометри опору мають переваги перед рідинними 
термометрами. Один термометр опору може забезпечити всі виміри температури на 
метеорологічній станції. Крім того, термометри опору дозволяють проводити виміри 
температури. 

3. Термоелектричні термометри, дія яких грунтується на зміні електрорухомої сили 
термоелементів при зміні різниці температури спаїв. Як перетворювачі температури 
використовуються  металічні напівпровідникові термопари. В замкнутому колі, що 
складається з різних провідників і напівпровідників, виникає електрострум, якщо 
температура місць їх сполучення є різною. У метеорології термоелектричні термометри 
застосовують для вимірювання градієнтів температури, а також температури повітря, грунту, 
води. Але ці термометри мають суттєвий недолік – малу чутливість. 
 4. Термотранзисторні термометри (ТЕТ-2), дія яких грунтується на залежності 

напруги "емітер-база" транзистора від температури. В цих 
термометрах перетворювачами температури є транзистори. 
Термотранзистори застосовуються при вимірах температури в 
межах від –70 до +200°С. Серійно випускається транзисторний 
електротермометр ТЕТ-2, який дає можливість вимірювати 
температуру грунту на глибинах, на яких стаціонарно 
встановлюються датчики (до глибини 50 см). Прилад має такі 
переваги, як стабільність, висока чутливість, малі габарити. 
Основна погрішність приладу при вимірах в широкому діапазоні –
2°С, в піддіапазонах –0,5°С. Тепер широко для експериментальних 
спостережень використовують технології автоматичного 
отримання і опрацювання даних з теператури повітря та грунту з 
використанням комп’ютерних технологій, що включає 
використання “даталогерів” – приладів автоматичної фіксації з 
наступним опрацюванням метеорядів з допомогою програмного 
комп’ютерного забезпечення. 
 Термометри для вимірювання температури повітря. 
 Для вимірювання температури повітря користується 

переважно рідинними термометрами, які поміщають на метеомайданчику в психрометричній 
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будці. Психрометрична будка – це невелика дерев'яна шафка розміром 29х46х59 см, бічні 
стінки якої зроблені з подвійного ряду нахилених планок у вигляді жалюзі (Мал. 3.5). Одна зі 
стінок має дверцята. Зверху будки – горизонтальна стела, над нею – піднятий дах з нахилом 
на південь. Дно будки складається з трьох окремих планок, середня з них розташована трохи 
вище від двох крайніх. Між планками утворюються широкі щілини. Така будова будки 
(жалюзі і щілини) дають можливість вільному доступу повітря до приладів. Будка 
встановлюється на дерев'яній підставці так, щоб резервуари термометрів були на висоті 2м 
від грунту. Двері будки орієнтовані на північ (під час спостережень сонячні промені не 
попадатимуть на термометри). Вся будка, підставка і драбинка пофарбовані в білий колір. 
Психрометрична будка захищає термометри від впливу на них сонячної радіації. 
 На метеорологічних станціях температуру повітря вимірюють за допомогою сухого 
термометра станційного психрометра, яким також визначають характеристики вологості 
(ТМ-4). Психрометричні термометри мають вставну шкалу з молочного скла з ціною поділки 
0.2°С. Відліки проводяться з точністю до 0.1°С. Межі вимірювань -35°С до +50°С. 

 Для вимірювання максимальної 
температури (Рис. 3.2) поміж термінами 
спостережень служить максимальний 
ртутний термометр (ТМ 1) із шкалою 
молочного скла і ціною поділки 0.5°С. 
Діапазон шкали від –30 до +50°С, або від 
–20 до +70°С. У дно резервуара впаяний 
скляний конічний стержень (2), який 
вузьким кінцем входить у капіляр. Через 
таку будову на початку капіляра (3) 
утворюється звуження, яке перешкоджає 
вільному рухові ртуті з капіляра в 
резервуар. При підвищенні температури 
ртуть під дією теплового розширення 
проходить через звуження з резервуару в 
капіляр. Коли температура знижується, 
ртуть із капіляру в зворотньому 
напрямку в резервуар не проходить, бо 
сили зчеплення між частками ртуті не в 
змозі перемогти сили тертя в звуженні, і 
в цьому місці відбувається розрив ртуті. 
В капілярі залишиться стовпчик ртуті, 
який і буде показувати найвищу 
температуру між термінами 
спостережень. Після кожного відліку під 
час спостережень декілька разів 
сильними, але плавними рухами руки 
струшують термометр для того, щоб 

ртуть повернулась у резервуар (такий же принцип дії в медичних термометрах) і зайняла 
положення, що відповідає даній температурі, і тим самим готують максимальний термометр 
до наступних спостережень. 
 Для вимірювання найнижчої температури за час між строками спостережень (Мал. 
3.3) служить мінімальний термометр (ТМ 9). Мінімальний термометр спиртовий має вставну 
шкалу із молочного скла і ціну поділки 0.5°С. Нижня межа вимірів є від –70 до –40°С, верхня 
– від +20 до + 40°С. 
 У капілярі мінімального термометра всередині спирту знаходиться невеличкий 
тонкий скляний штифт (1) з потовщеними тупими кінцями. Він і зберігає мінімальне 
значення температури поміж строками спостережень. При вертикальному положенні 
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(резервуаром вгору) штифт вільно рухається всередині спирту до плівки поверхневого натягу 
(2). В горизонтальному положенні, при пониженні температури, штифт рухається в зворотну 
сторону, до резервуара (під тиском плівки поверхневого натягу). Якщо температура 
підвищується, менікс відходить в сторону більш високих температур, а штифт залишається 
на рівні мінімальної температури. 
 Під час спостережень, не торкаючи руками термометра, відраховують мінімальну 
температуру по кінцю штифта, віддаленого від резервуара, а строкову температуру за 
положенням менікса спирту. Після зняття відліку термометр перевертають резервуаром 
догори поки штифт дійде до менікса спирту і тим самим термометр  підготовлений до 
наступних спостережень. 
 Максимальний і мінімальний термометри в психрометричній будці встановлюють у 
горизонтальному положенні.  

Для вимірювання температури повітря в польових умовах застосовують сухий 
термометр аспіраційного психрометра і термометр-пращ. 

Аспіраційний психрометр складається з двох ртутних термометрів, які мають вставні 
шкали з молочного скла з ціною поділки шкали 0,2°С. Обидва термометри поміщені в 
металічну оправу, на верху якої знаходиться аспіратор, що забезпечує постійну швидкість 
повітря (2м/сек) біля приймальної частини термометрів. На відміну від стаціонарного 

психрометра, термометри в ньому мають менші розміри і 
іншу форму резервуара. Аспіраційний психрометр служить 
також для вимірювання вологості повітря в польових 
умовах (другий термометр "змочений", резервуар якого під 
час спостережень зволожуються за допомогою мокрого 
батисту). 
 Термометр – пращ – ртутний термометр з 
паличковою шкалою молочного скла і ціною поділки 
шкали 0.5°С. На верхньому кінці термометра є кулька, до 
якої прив'язують шнур. При вимірюванні температури 

повітря термометр крутять за допомогою шнура на висоті витягнутої догори руки по 
горизонтальній площині (2-3хв). Потім шнур намотують на вказівний палець і швидко 

знімають відлік. Крім рідинних 
термометрів на метеостанціях 
використовують термографи 
(деформаційні термометри М-
16АС), які поміщають у 
психрометричну (метеорологічну) 
будку. В залежності від швидкості 
оберту барабана термографи 
поділяються на добові і тижневі. Їх 
розрізняють згідно положення 
шестерні на барабані (позначається 
"Д" або "Т"). Зміну стрічки в 
добовому термографі проводять 
щодня о 12-годині: в тижневому – 
кожного понеділка в цей же час. 
 Термометри для 
вимірювання температури 
грунту. 
 Для вимірювання 
температури поверхні грунту на 

метеорологічних станціях користуються 
терміновим, максимальним і мінімальним термометрами, які кладуть разом на відкритому 
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майданчику розміром 4х6 м (Мал. 3.3.) так, щоб їх резервуари наполовину були занурені в 
грунт (1). Трав'яний покрив з цього майданчика знімають, а грунт скопують. Коли 
встановлюється сніговий покрив, всі три термометри викладають на поверхню снігу.  
 Терміновий термометр (ТМЗ), для вимірювання температури на поверхні грунту, є 
ртутний з вставною шкалою, ціною поділки 0.5°С. Для вимірювання максимальної і 
мінімальної температури на поверхня грунту застосовують аналогічні термометри, як і для 
вимірювання даних характеристик у повітрі. Межі їх вимірювань від –35 до +60°С або від –
10 до +85°С. 

Для вимірювання температури грунту на глибинах користуються на метеорологічних 
станціях грунтовими термометрами Савінова, термометром-щупом (АМ-1), витяжними 
термометрами (ТПВ-50). 

Термометри ртутні грунтові колінчаті Савінова (Мал. 3.4) випускаються в комплекті 
по чотири термометри, що відрізняються за довжиною (29 35,.45. 50 см). Ними користуються 
для вимірювання температури грунту на глибинах 5, 15 і 20 см. Термометри мають вставну 
шкалу з молочного скла і ціну поділки шкали 0.5°С. Межі вимірів від –10 до +50°С. Поблизу 
резервуара термометр вигнутий під кутом 135°. Від резервуара до початку шкали термометр 
покритий термоізоляційною оболонкою (з попелу і вати), що зменшує вплив на покази 
термометра грунту, що лежить вище над резервуаром і забезпечує точний вимір температури 
на глибині, де встановлений резервуар. 

Спостереження за термометрами Савінова проводиться тільки в теплу пору року (з 
початком приморозків термометри забирають). Термометри встановлюють на цьому ж 
майданчику, де і вимірюють температуру поверхні грунту, в вузькій неглибокій траншеї, в 

напрямку з сходу на захід. 
Похідний грунтовий термометр-щуп Іванова (АМ-6) служить для 

вимірювання температури одного шару грунту на глибині від 3 до 40 см 
(Мал.3.5). Він складається з термометра і оправи. Термометр рідинний 
толуоловий, ціна поділки шкали 1°С. Металічний наконечник оправи (3) 
дає можливість занурювати термометр у грунт на потрібну глибину 
(термометр витримують у скважині 20 хв.) Спостереження за допомогою 
термометра-щупа роблять тільки в теплу половину року. 

Установки з грунтово-витяжними термометрами ТПВ-50 
використовують для вимірювання температури на глибинах від 20 до 320 
см (20, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320см).. Це ртутні метеорологічні 
термометри (ТМ 10), довжиною 360 мм і ціною поділки шкали 0.2°С; 
діапазон вимірів від –20 до +30°С; від –5 до +40°С. Термометри поміщені в 
вініпластову оправу, яка разом з термометрами прикріплюється до 
дерев'яної палки, на протилежному кінці якої  є ковпачок з кільцем. 
Термометри разом з палкою опускають у ебонітову трубку з 
метеорологічною гільзою, яку закопують у землю на потрібну глибину з 
допомогою спеціального бура. 

Витяжні термометри встановлюють на відкритому місці з природним 
грунтовим покривом (літом – трави, взимку – світ). Термометри 

розташовують в один ряд зі сходу на захід з таким розрахунком, щоб 
верхні кінці трубок виступали над поверхнею землі на висоту більшу 

середньої висоти снігового покриву в даному пункті. Для вимірювання 
температури в грунті на метеорологічних станціях користуються електричними 
термометрами (термометри опору, термоелектричні). 

Для вимірювання температури поверхневого шару води служить термометр у 
спеціальній оправі. Ціна поділки шкали такого термометра 0,2°С. Оправа металічна (або з 
пластику) і складається із скляночки і трубки, які мають отвори. При вимірюванні 
температури води термометр занурюють у воду на шнурку і витримують біля 5 хв. Потім 
виймають і швидко беруть відлік, не виливаючи води зі скляночки. Кожний термометр після 
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виготовлення порівнюється в Центральному бюро перевірки з термометром-еталоном. У 
результаті такої перевірки визначають інструментальні поправки, які записують у паспорти 
приладів. Ці поправки необхідно використовувати, коли починаються систематичні 
спостереження. 

 Контрольні питання. 
1. Які є типи термометрів? 
2. Які є температурні шкали і взаємозв'язок між ними? 
3. На чому грунтується робота деформаційних термометрів? 
4 Який принцип дії термографів і які їх переваги, порівняно з іншими термометрами? 
5. Який принцип дії електричних термометрів і які їх переваги, порівняно з іншими 
термометрами? 
6. Який порядок спостережень на метеорологічних станціях за температурою повітря? 
7. Який об'єм спостережень за температурою грунту? 
8. Чим викликана необхідність використання двох рідин для наповнення  резервуарів 

термометрів? 
9. Які особливості будови мінімального і максимального термометрів? 
10. Чому в зимовий час не користуються термометрами Савінова? 
11. З якою метою роблять позначки на стрічці термографа під час спостережень? 
12. Для чого опрацьовують стрічку термографа? 
13. Як відрізнити добовий термограф від недільного? 
14. Як відрегулювати нажим пера на стрічку? 
15. Як фіксуються зміни температури в термометрах опору? 
16. Які географічні фактори впливають на розподіл температури повітря біля земної 

поверхні? 
17. Вплив широти на формування температури; 
18. Вплив загальної циркуляції на формування температури. 
19. Які язики холоду і тепла можна побачити на карті ізотерм? 
20. Які особливості розподілу липневих і січневих температур у північній і південній 

півкулі? 
 Завдання 1. Ознайомлення з термометрами різних типів. 
 Порядок виконання завдання: 

1. Ознайомитися з будовою і дією термометрів для вимірювання температури повітря, 
грунту і води (строковий, мінімальний, максимальний, станційні термометри, термометри-
пращі, термометри Савінова, витяжні грунтові термометри). 

2. Накреслити їх схеми. 
3. Ознайомитися з методикою спостережень за допомогою термометра для 

вимірювання температури повітря. 
4. Зробити виміри, внести поправки. 
5. Дані спостережень записати в табл. 12. 

Таблиця 12. 
Назва термометра Відлік Поправка Виправлена величина 

1 2 3 4 
Строковий     
Факсимільний до струшування     

після струшування  

Мінімальний штифт    
спирт    

 Завдання 2. Ознайомлення з будовою термографа і обробка термограми. 
 Порядок виконання завдання: 

1. Ознайомитися з будовою приймальної і реєструючої частини термографа 
(Мал. 3.7.). 

2. Викреслити схему термографа. 
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3. Замінити на термографі стрічку: 
а) відвести аретиром перо (6) від барабана (7) і зняти його з вісі: 
б) витягнути з гнізда барабана пружинну смужку; 
в) накласти на барабан чисту стрічку так щоб її лівий край заходив на правий у тому 

місці де встановлюється пружина; 
 г) закріпити стрічку пружиною; 
 д) завести ключем годинниковий механізм у барабані; 
 ж) насадити барабан на вісь; 
 з) за допомогою гвинта (8) встановити перо на ділення стрічки що відповідає показу 
"сухого" термометра станційного психрометра; 
 е) наповнити перо чорнилом присунути аретир так щоб перо доторкалося до барабана; 
 є) повертаючи барабан навколо вертикальної вісі добитися щоб початок запису на 
стрічці за масштабом часу відповідав показам хвилинної стрілки годинника в цей момент; 
 к) записати час установки 9 година і хвилина) в лівому верхньому куті стрічки. 

1. Опрацювати запис термографа за добу: 
а) розмітити олівцем короткими поперечними лініями кожну  

годину в інтервалах між засічками які зроблені в термінові години; 
 Метеостанція         Таблиця 13 
 Дата 

Години 0 1 2 3 до
24 

за 24год. за 8 термінів максимальна мінімальна Ампліт
уда 
темпер
атур 

cума серед
нє 

сума серед
нє 

темпер
атура 

год темп
ерату
ра 

год 

Відлік по 
стрічці 

              

Поправка               
Виправлені 
значення 

              

 б) зняти і записати в таблицю 13 щогодинні покази термографа; 
 в) записати в цю таблицю значення температури повітря (за сухим термометром) у 
строкові години які записані на стрічці термографа; 
 г) вирахувати різницю між значеннями температури в строкові години і показами 
самописця. Ця різниця буде поправкою до результатів запису в строкові години; 
 д) різницю поправок у сусідні строки спостережень розділити на кількість годин між 
ними (з точністю до 0.01). Потім алгебраїчно, добавивши цю величину до поправок першої 
строкової години і всіх наступних, дістанемо значення поправок для кожної години між 
строками спостережень. Поправки записати в таблицю 13 з точністю до 0,1; 
 е) знайти за записами на стрічці самі високі (максимальні) і самі низькі (мінімальні) 
положення пера і, вносячи для найближчих до них годин, записати в таблицю 13 разом з 
годинами їх виявлення; 
ґж) розрахувати добову амплітуду температур (різницю між максимумом і мінімумом 
температури за добу) і записати в таблицю 13. 
 Завдання 3. Ознайомитись з будовою і принципом дії електричного термометра 
опору. 
 Порядок виконання завдання: 

1. Ознайомитись з будовою електричного термометра опору. 
2. Накреслити його схему (електричний міст Уітсона). 
3. Визначення температури повітря за допомогою електротермометра: 
а) з'єднати електричний місток з перемикачем так, щоб номери  

контактів вилки збігалися з номерами контактів мосту і перемикача; 
 б) звільнити аретир нуль-гальванометра і, повертаючи гвинт коректора, встановити 
стрілку гальванометра на "О"; 
 в) поставити перемикач містка на очікуваний діапазон температур; 
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 г) приєднати кабель датчика до клем перемикача і звернути увагу на відхилення 
стрілки нуль – гальванометра. Користуючись кнопкою ключа і повертаючи ручку реохорда 
по ліміту із шкалою, добитися повернення стрілки гальванометра до нуля; 
 д) зняти відлік за шкалою реохорда; 
 е) визначити температуру за графіком, що знаходиться в паспорті 
приладу для відповідного діапазону.  

Результати спостережень записати в таблицю 14. 
          Таблиця 14 

Номер 
відліків 

Діапазон Відлік за шкалою 
гальванометра 

Температура повітря 

    
Завдання 4. Розподіл середньої річної температури повітря на рівні моря 

(середньорічні температури, зимові – січневі, літні – липневі). 
Порядок виконання завдання: 
1. На контурну карту світу, користуючись кліматичним атласом, нанести ізотерми 

середньої річної, січневої та липневої температур на рівні моря. 
2. Зробити аналіз розподілу середньорічної, січневої та липневої температур на земній 

поверхні (скласти текст аналізу). 
Завдання 5. 
1. Визначити географічне положення пунктів, вказавши: географічні координати,  

 
 

положення на материку, положення відносно моря чи океану, висоту над рівнем моря, 
положення відносно гірських систем чи великих водних об’єктів. 

Завдання 6. Здійснити порівняльний аналіз вказаних в індивідуальному завданні 
пунктів або опис пункту згідно плану за даними виписаними в таблиці 15 для 1979 та 1985 
років: 

1. Побудувати за середньомісячними даними графік розподілу середньомісячних 
температур повітря і поверхні грунту (на вісі абсцис відкласти місяці, а вісі ординат – 
середньомісячні величини температури).  
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Розподіл температури повітря і поверхні грунту для пункту N в 19… році. 
Місяць Температура повітря Температура поверхні грунту 

tcр Tмакс Дата Тмін Дата Амплітуда tcр Tмакс Дата Тмін Дата Амплітуда 
Січень             
             
Грудень             
Cередні             
Максимум             
Мінімум             
Амплітуда             

3. Здійснити аналіз річного розподілу температур повітря та поверхні грунту: 
 3.1. Розрахувати і порівняти середньорічну температуру і амплітуди температур 
повітря і поверхні грунту для вказаних пунктів. 
 3.2. Розрахувати середні величини температури і амплітуди повітря і поверхні грунту 
для весни, літа, осені і зими. 
 3.3. Визначити на графіках тривалість періодів з температурами нижче 0°С, вище 
+5°С, +10°С, +15°С, +20°С. 
 3.4. Виписати дати екстремальних температур повітря і поверхні грунту. Розрахувати 
амплітуди екстремальних температур повітря і поверхні грунту.  

3.5.Здійснити їх порівняння для двох пунктів на основі річних розподілів та оцінити іх 
відмінності для 1979 та 1985 років.. 

 
 3.5. Провести аналіз впливу температурного режиму на види господарської діяльності 
людини для конкретних територій згідно пунктів аналізу.   
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Розподіл середніх місячних температур на рівні моря в липні (Хромов С.П., 1983 р.) 

 

Розподіл середньомісячних температур повітря на рівні моря. Січень (Хромов С.П., 1983).
 


