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Практична робота №9. Cиноптичний аналіз і прогноз. 
1. 1. Історія синоптичної метеорології в світі. 
В 1780 році вперше було здійснене тривале міжнародне метеорологічне співробітництво. 

З ініціативи Мангеймського метеорологічного товариства були організовані регулярні 
спостереження на 39 станціях від США до Уралу, результати яких опубліковані в "Ефемеридах" 
(таблицях). 

Перші синоптичні карти, були опубліковані в Німеччині Брандесом в 1826 р. На них не 
було контурів материків, ні будь-яких ізоліній. За одночасними спостереженнями декількох 
станцій були нанесені лише відхиленя тиску повітря від норми для двох випадків циклонів (24-
25/ХІІ 1821 р. і 2-3/ІІ 1823 р.). Аналогічні карти були створені і в інших країнах. Проте при 
всьому їх пізнавальному значенні, вони не могли використовуватись безпосередньо для 
складання прогнозів, так як на збір результатів спостережень ішло, як правило декілька місяців. 

З винайденням електричного телеграфу Шіллінгом в 1832 році появилась можливість 
швидкого збирання метеорологічної інформації.  

Перший період (1860-1920 рр.). Почалось формування синоптичної метеорології, як  
3.1. Синоптичний аналіз поширення повітряних мас. 
Повітряні маси Європи (за Scherhag 1948) 

Інде
кс 

Головна 
повітряна 
маса 

Повітряна маса Місце 
формування 

Шлях до 
Середньої 
Європи 

Головні 
властивості 

РА Арктична сРА Північно-Сибірське 
полярне повітря 

Північний 
Сибір 

Східна 
Європа 

Екстремально 
холодна 

 Полярна mPA Арктичне полярне 
повітря 

Арктика Північне 
море 

Дуже холодна, 
волога 

Р Полярна сР Континентальне 
полярне повітря 

Росія Східна 
Європа 

Холодна 

  mP Гренландське 
полярне повітря 

Арктика Північна 
Атлантика 

Холодна, 
волога 

РТ Постаріла сРТ Повернене полярне 
повітря 

Арктика Південна 
Європа 

Суха 

 Полярна mPT Нагріте полярне 
повітря 

Арктика Азорські 
острови 

Волога 

ТР Помірна сТР Континентальне 
повітря 

Середня 
Європа 

  

 Тропічна mTP Морське повітря Північна 
Атлантика 

Британські 
острови 

Волога, м’ягка 

Т Тропічна сТ Континентальне 
тропічне повітря 

Близький 
Схід 

Південа 
Європа 

Суха, спекотна 

  mP Атлантичне 
тропічне повітря 

Азорські 
острови 

Західна 
Європа 

Волога, тепла 

TS Африканська сТS Африканське 
тропічне повітря 

Сахара Балкани Суха, спекотна 

 Тропічна mTS 
Середземноморське 
тропічне повітря 

Африка Середземн
е море 

Дуже 
задушлива 

Р – полярне повітря, Т – тропічне повітря, А – арктичне повітря, S – Сахара,  
с – континентальне, m – морське 
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наукової дисципліни. Встановлюються зв'язки погодних умов з характером баричного поля 
(барична синоптика). Основна увага звертається на переміщення зон низького і високого тиску. 
Для перших була застосована назва циклони (грецьк. "круг", "кільце змії, що стискується"), а 
для других – антициклони (грецьк. кільце змії, що розкручується). Дослідженнями циклонів, 
антициклонів, синоптичних умов грози, заметілей і розробка практичних прийомів прогнозу 
погоди були виконані П.І.Броуновим (1852-1927), М.А.Рикачевим. В 1889 р. в Росії був виданий 
перший посібник з синоптичної метеорології, написаний М.І. Поморцевим (1851-1916). 

В той же час практичне значення прогнозів погоди на початку ХХ ст., особливо з 
розвитком авіації до початку першої світової війни різко зросло. До 20-х років барична 
синоптика звільняє місце новому, фронтологічному методу, з широким поширенням якого 
пов'язаний другий етап розвитку синоптичної метеорології. 

Другий період (20-30-і роки ХХ століття). Наявність атмосферних фронтів як ліній 
сходження повітряних потоків біля поверхні Землі було знайдено іще в 1850 р., а термін 
“фронт” був впроваджений в 1915 році Анзелем. Однак фронтальна структура циклонів, 
поширення метеорологічних величин і погодні умови в зоні фронтів були встановлені лише до 
20-х років ХХ столітя. Якраз з цього часу прогноз переміщення і еволюція атмосферних фронтів 
стали обов’язковим елементом прогнозу погоди. Перші успіхи фронтологічного способу аналізу 
і прогнозу пов’язані з іменами норвезької школи Я. і В. Б’єркнса, Бержерона, Сульберга. В Росії 
великими ентузіастами впровадження фронтологічного методу аналізу були А.А. Аскназій, С.П. 
Хромов, А.Ф. Дюбюк та інші. В 1932 році вийшов посібник Н. Булинської і А. Синягіна 
“Основы синоптической метеорологии” в якому були викладені основні положення 
фронтологічної синоптики. Потім в 1934 році вийшов навчальний посібник С.П. Хромова 
“Введение в синоптический анализ”. Хоч до кінця 30-х років цей аналіз фактично залишався 
двохмірним, тобто обмежувався розглядом приземних карт погоди.  

Третій період (40-50-і роки ХХ століття). Суттєвому розвитку синоптичної метеорології 
в кінці 30-х років сприяло використання висотних (аерологічних) карт. Особливу роль у 
впровадженні в оперативну роботу висотних карт погоди був Х.П. Погосян. Саме він з Н.Л. 
Таборовським запропонував методику так званого адвективно-динамічного аналізу 
атмосферних процесів. Ними було показано, що процеси виникнення циклонів, антициклонів, 
фронтів є результатом певної взаємодії адвективних і динамічних факторів, що визначають 
зміни в структурі поля тиску і вітру. Застосування методів трьохмірного аналізу синоптичних 
процесів призвело до значного зростання правильності короткотривалих прогнозів погоди. Так, 
за період між 1940 р. і початком 50-х років достовірність таких прогнозів зросла на 18-20%. 

В 50-і роки об’єм відомостей про стан атмосфери, які почали поступати завдяки новим 
методам отримання інформації (радіолокаційні спостереження, аеростатів, метеорологічних 
ракет і метеорологічних супутників), до синоптика зріс у декілька разів. Це дозволило підняти 
достовірність короткотривалих прогнозів погоди до 90%. 

Четвертий період (60-і роки до наших днів). Відбувається автоматизація системи збору 
метеорологічної інформації, поширення і первинного аналізу. В основі сучасних методів 
прогнозу покладені гідродинамічні методи для вільної атмосфери. В пограничному шарі повітря  
більше застосовуються синоптичні методи аналізу і прогнозу. 

З допомогою штучних метеорологічних супутників отримують не тільки дані про 
хмарність, але і з достатньою точністю визначається розподіл тиску, вітру, зон опадів, 
положення і структура деяких синоптичних об’єктів. Методика аналізу полів хмарності і 
радіаційних змін є предметом дослідження вчених різних країн.  
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Мал.12.1: Таблиця умовних знаків (символів) для нанесення 
характеристик метеорологічних елементвв на карти погоди.

Основні поняття синоптичної метеорології. 
 Синоптична метеорологія, як наукова дисципліна, є вчення про атмосферні 
макромасштабні процеси і про передбачення погоди на основі їх дослідження (Хромов, 1974). У 
визначенні синоптичної метеорології підкреслюється, що вивченню належить не увесь спектр 
атмосферних процесів, а тільки той їх клас, з якими пов’язане формування і зміни погоди 
(погодні умови). У практиці забезпечення метеорологічної інформації народного господарства 
під погодними умовами (погодою) необхідно розуміти стан атмосфери в певний момент часу 
над даним пунктом, що описується сукупністю значень величин і перерахунком атмосферних 
явищ. До метеорологічних величин, що використовуються в прогнозі погоди є тиск, 
температура і вологість повітря , вітер, хмарність, опади, атмосферні явища (гроза, туман, 
заметіль і т.д.).  

Вертикальний масштаб атмосферних процесів становить від 10 до 10000 м. В 
горизонтальному простяганні, необхідно відмітити зони, в яких спостерігаються однорідність 

погодних умов, а це розміри від 10 до 1000 км. Часовий масштаб, визначається тривалістю 
існування зон від декількох годин до декількох днів.  

Процеси розглядуваного вище просторово-часового масштабу пов’язані з аналізом 
структурних елементів загальної циркуляції атмосфери, з виникненням, еволюцією і 
переміщенням яких пов’язані найбільш суттєві зміни погоди. До них належать повітряні маси, 
фронтальні зони і атмосферні фронти, циклони і антициклони. Їх називають також об’єктами 
синоптичного аналізу, або синоптичними об’єктами. 

2.2. Основні вимоги до первинної метеорологічної інформації. 
Основні вимоги до первинної метеорологічної інформації визначаються завданнями, що 

стоять перед службою погоди. Можливість вирішення більшості таких завдань пов’язана 
(Вороб’єв, 1991): 

- з масштабами погодоутворюючих атмосферних процесів і статистичною структурою 
метеорологічних полів, що визначає просторову і часову дискретність отримання 
метеорологічної інформації, тобто густота розташування метеорологічних станцій , частоту 
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спостережень на них, розміри території, з якої необхідно мати первинну метеорологічну 
інформацію. 

- з вимогами економіки, оскільки затрати на створення і експлуатацію вимірювальної 
сітки повинні бути менші економічного ефекту, отриманого від використання первинної 
метеорологічної інформації від цієї сітки в усіх видах діяльності служби погоди; 

-з технічними можливостями отримання первинної метеорологічної інформації того чи 
іншого виду, так як деякі системи отримання первинної метеоінформації (метеорологічні 
радіаційні станції, метеорологічні штучні супутники Землі та інші) не можуть забезпечити 
отримання всього комплексу атмосферних параметрів. 

До метеорологічної інформації виходячи з особливостей погодоутворюючих 
атмосферних процесів, існуючих способів їх аналізу, методів прогнозу погоди, вимоги до 
первинної метеорологічної інформації.  

Комплексність означає вимоги включення в склад первинної інформації результатів 
спостережень за всіма метеорологічними величинами і явищами.  

Тривимірність первинної метеорологічної інформації, є вимогою висвітлення результатів 
вимірювання метеорологічних величин всього приповерхневого шару і вільної атмосфери до 
гранично можливих висот. Це необхідно тому, що атмосферні процеси, які формують погоду 
поблизу підстилаючої поверхні, розвиваються у великому шарі атмосфери, включно з 
тропосферою і стратосферою.  

Глобальність означає, що у всіх випадках для оперативного прогнозу погоди необхідно 
знати метеорологічну інформацію з усієї земної кулі або півкулі. Це відбиває той факт, що 
розміри території, для якої необхідно мати цю інформацію, повинні суттєво перевищувати 
площу району, для якої виробляється прогноз. Це пов’язано з необхідністю враховувати 
взаємозв’язки між процесами, що утворюють погоду в порівняно віддалених районах від району 
дії прогнозу, високою швидкістю переміщення зон з різними типами погоди. 

Регулярність первинної інформації, тобто вимоги отримання метеорологічних 
спостережень у встановлені строки без пропусків, забезпечує своєчасне поновлення 
метеорологічної інформації, яка необхідна споживачам, дозволяє при аналізі та прогнозі 
розвитку синоптичних процесів і погоди в повній мірі враховувати їх часову послідовність, 
вести неперервні прогнози погоди, а також здійснювати їх уточнення. 

Оперативність означає вимоги до надходження метеорологічної інформації споживачу в 
мінімальні терміни з моменту проведення спостережень. Коли цю вимогу е зберігати, то 
метеорологічна інформація в значній мірі знецінюється, особливо при здійсненні 
короткоперіодичного прогнозу погоди. 

Синхронність становить вимогу до проведення метеорологічних спостережень в один і 
той же час на всій вимірювальній сітці. Це полегшує аналіз просторової структури полів 
метеорологічних величин, суттєво зменшує час отримання первинної метеорологічної 
інформації з пунктів вимірювання і відповідно час її доведення до споживача. Спостереження на 
синоптичних станціях, що входять в міжнародну сітку здійснюються синхронно в 00, 03, 06, 09, 
12, 15, 15, 18, 21 години Грінвицького середнього часу. Терміни 00, 06, 12 1 18 годин 
називаються основними синоптичними термінами. 

2.3. Основні прийоми і принципи синоптичного аналізу. 
Специфікою методів синоптичної метеорології є в тому, що атмосферні процеси 

досліджуються над великими просторами, з врахуванням географічних особливостей території. 
Характер атмосферних процесів сильно залежить від від радіаційних умов території (пов’язані з 
його географічною широтою), виду підстилаючої поверхні, орографії регіону і інших 
“географічних” особливостей. Так, наприклад, якщо циклони помірних широт займають 
території 1000х1000 км, то тропічні циклони мають як правило, радіус, який не перевищує 
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декількох сотень кілометрів. Якщо циклони помірних широт переміщуються з заходу на схід. То 
тропічні циклони частіше рухаються зі сходу на захід. 

Сильно впливає на розвиток атмосферних процесів і характер погоди підстилаюча 
поверхня. Суттєво по-різному, розвиваються атмосферні процеси над акваторією океанів і над 
внутріконтинентальними районами, над рівнинними та гірськими областями і т.д. Тому при 
аналізі атмосферних процесів синоптик широко використовує бланки географічних карт, на 
яких наносять дані метеорологічних спостережень. Це і є синоптичні карти (з грецької -
одночасно оглядаю), що відображають умови погоди над районом, який охоплений картою, в 
певний момент часу. Друга особливість синоптичної метеорології заключається у фізико-
статистичному аналізі атмосферних процесів і підході до побудови методів прогнозу погодних 
умов. В процесі пізнання, можна виділити три стадії: 

1) накопичення і первинна обробка даних (“живе споглядання”); 
2) осмислення, аналіз результатів цієї обробки (“абстрактне мислення”); 
3) корректування, перевірка в результаті аналізу теорій, моделей, гіпотез на емпіричному 

матеріалі, отримані на основі цих теорій практичних рекомендацій і впровадження їх в 
практику. Отже, синоптична метеорологія, є науковою дисципліною , яка вивчає фізико-
статистичними методами на географічній основі погодотвірні атмосферні процеси з метою 
передбачення погоди на основі цих процесів (Вороб’єв, 1991). 

Аналіз карт погоди заключається у виявленні характеристик погоди в просторі і їх змін в 
часі. 

Основним прийомом синоптичного аналізу є співставлення характеристик погоди, які 
нанесені на карти погоди. При цьому співставляються (Зверев, 1968): 

1) одночасні значення одного і того ж самого метеорологічного елемента на різних 
станціях; 
 2) одночасні значення різних метеорологічних елементів на одній і тій же станції і на 
різних станціях; 
 3) послідовні значення одного або різних метеорологічних елементів на одній і тій же 
станції і на різних станціях. 
 Основними принципами синоптичного аналізу є: 

1) комплексність аналізу. Характеристики погоди аналізуються не ізольовано одна від 
другої, а в комплексі, що визначає їх взаємозвязок і взаємообумовленість; 
 2) трьохмірність аналізу. Співставляються покази приземної карти погоди і карт 
баричної топографії. 
 3) історична послідовність аналізу. Проводиться узгодження аналізу даної карт погоди з 
аналізом попередніх карт. Процеси, які протікають в атмосфері, мають часто значну тривалість і 
можуть прослідковуватись від карти до карти. 
 Синоптичний метод при географічній формі має фізичний зміст. При аналізі 
синоптичних карт найбільш чітко закономірності виражаються в баричному полі і в пов'язаним 
з ним полем вітру. Є певні закономірності і в розподілі температури повітря, зони опадів. 
 Первинний синоптичний аналіз заключаються у виконанні наступні операції: проведення 
ізоліній – ліній, що з'єднує точки з одинаковими значенями того чи іншого метеорологічного 
елементу, виділення зон опадів, туманів та інших явищ погоди з допомогою кольору, а також 
виконання написів, для полегшення читання карти погоди. 
 На приземних картах погоди проводять ізобари – лінії, що з’єднують точки з однаковими 
величинами тиску (через 5 гПа), ізотенденції – лінії, що з’єднують точки з однаковими 
величинами баричної тенденції. 

На картах баричної топографії проводять ізогіпси –лінії, що з’єднують точки з 
однаковими величинами геопотенціальних висот (через 4 геопотенціальних км). На картах 
абсолютної баричної топографії ізогіпси еквівалентні ізобарам на рівні, поблизу якого 
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розташовується дана ізобарична поверхня. Наприклад, на карті АТ500 ізогіпсами показується 
висота у метрах геопотенціалу над землею поверхні з тиском 500 Гпа. Вони застосовуються для 
виявлення вертикальної структури циклонів і антициклонів. 

На картах відносної топографії ізогіпси еквівалентні ізотермам середньої температури 
шару повітря. На картах відносної топографії показується перевищення поверхні з тиском 500 
ГПа над поверхнею з тиском 1000 ГПа. Вони використовуються для виявлення вертикального 
розподілу теплих і холодних повітряних мас в циклонах і антициклонах.  
 Аналіз синоптичної ситуації починають також з карт АТ500 де виявляються геопотенціали 
баричних утворень і тенденції їх подальшого розвитку. Тут без впливу підстилаючої поверхні 
циклонічні і антициклонічні утворення показують тенденцію переміщення і розвитку відрогів і 
улоговин від антициклональних і циклональних утворень. На карті АТ850 уже чітко виявляються 
не тільки області баричних утворень, але і атмосферні фронти, а також температурні 
характеристики повітряних мас, без впливу підстилаючої поверні. Карта приземного стану 

погоди є результатуючою в прогнозі погоди і найбільш рельєфно відбиває синоптичну 
ситуацію. Синоптики з різних підходів аналізують синоптичну ситуацію регіону і кінцевим 
етапом є порівняння їхніх результатів, з результатом прогнозної ситуації зробленої сусідами 
України, особливо німецькими. Для західного регіону України виявлено 18 типових 
синоптичних ситуацій (по 9 для теплої і холодної пори року), створеними Ісландським 

Мал. 12.3: Ділянка приземної синоптичної карти з нестійкою теплою повітряною масою на 
15 год. 
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мінімумом, Азорським та Сибірським максимумами, вторгненнями локальних Чорноморських 
циклонів та Арктичних антициклонів. 
 2.4. Переваги і недоліки синоптичного методу. 
 Найважливішими перевагами синоптичного методу є наглядність і оперативність. 
Відповідно від масштабу синоптичний аналіз можна провести для різних географічних регіонів. 
Можна здійснити прогноз для віддаленого району, що важливо, наприклад, для польотів авіації. 
Крім цього прогноз робиться дуже швидко, після нанесення оперативної інформації на карти. 
Через засоби зв’язку цей прогноз швидко поширюється до споживачів. 
 Основним недоліком синоптичного прогнозу є його переривчастість в просторі і часі, так 
як метеорологічні спостереження проводяться за окремими термінами і на окремих станціях. 
Крім того на карти необхідного масштабу не може бути нанесена вся синоптична ситуація між 
станціями, що знаходяться між собою не ближче 100-150 км одна від другої. Фактично над 
океанами , в гірських районах Центральної Азії та пустельних районах відстань між 
синоптичними станціями досягає 1000-1500 км, а між аерологічними – 2000-3000 км. Одночасно 
існує переривчастість інформації і по вертикалі, так як карти абсолютної топографії 
складаються лише для окремих ізобаричних поверхонь.  

Одночасно існують також складності у збиранні і опрацюванні інформації, через що 
приземні карти погоди складаються через проміжки 3-6 годин, а карти баричної топографії – 
через 12-24 години, хоч тепер оперативність їх складання зростає. Це призводить до пропуску 
різких змін у значеннях величин або режимах погоди в цілому між термінами. 
 Вирішити проблему просторових і часових диспропорцій в синоптичних спостереженнях 
може глобальна сітка автоматичних метеорологічних станцій, елементи якої уже функціонують 
в окремих регіонах. Вдосконалюється сітка метеорологічних і аерологічних станцій, а також 
розширюється їх кругозір завдяки застосуванню метеорологічних установок, особливо 
метеорологічних радіолокаційних станцій. За допомогою останніх створюється можливість 
виявити окремі купчасто-дощові хмари, грози, зони опадів. Крім цього цей метод дозволяє 
виявити мікроструктуру хмар, їх водності, положення в них нульової ізотерми, визначити 
інтенсивність і вид опадів. Ефективний радіус дії радіолокаційних станцій досягає 150 км.  

Широке застосування ЕВМ і метеорологічних штучних супутників Землі зводить до 
мінімуму недоліки синоптичного методу. В Росії діє супутникова система “Метеор” з 
супутниками серії “Метеор-2” (2 супутники), з квазіполярними орбітами, що протягом доби 
отримують метеорологічну інформацію з 70-80% поверхні Землі. В США функціонує 
метеорологічна система ТОС(НОАА) з двома супутниками серії “Тайрос-Н”, що дозволяє 
отримувати і ретранслювати метеорологічну інформацію з автоматичних аеростатів, 
автоматичних метеорологічних станцій, якірних і дрейфуючих станцій (буїв). Крім них 
аналогічну систему має Міністерство оборони США, які забезпечують кожні 30 хв. отримують 
знімки з західної півкулі та передавання метеорологічних даних приблизно 10 тис. станцій. В 
Японії такі ж функції виконують штучні супутники Землі “Хімаварі”, а в Західній Європі –
“Метеостат АТ”. 
 При синоптичному аналізі широко застосовується інтерполяція – находження 
проміжного значення метеорологічного елемента за його величинами на двох або декількох 
станціях і екстраполяція – находження передбачуваної величини метеорологічного елемента за 
межами області з відомими величинами та закономірностями зміни цього елемента в просторі 
або в часі. 
 Перша група факторів в синоптичному аналізі стосується неперіодичних змін погоди, що 
викликаються структурними елементами загальної циркуляції атмосфери.  

Друга група факторів, що впливають на зміни погоди – трансформаційні, тобто процеси 
поглинання і випромінювання радіації пов'язані з ними річний і добовий хід метеорологічних 
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елементів, процеси турбулентного теплообміну і вологообміну між підстилаючою поверхнею і 
атмосферою, а також між різними шарами атмосфери.  

Третя група факторів, що впливають на зміни погоди – орографічні або місцеві, що 
обумовлені неоднорідностями земної поверхні. 

3. Синоптичний прогноз. 
 В синоптиці існують два види прогнозу. Короткотривалі – на добу і довготривалі на 
місяць або сезон. Прогнози погоди відносять до числа важливих і одночасно складних проблем 
сучасної науки. Вони є дуже важливі для авіації та інших видів транспорту, для сільського 
господарства і всіх інших галузей господарства та оборони.  

Для підвищення якості прогнозу погоди необхідно розвивати наступні напрямки: 
1) підвищувати кількість і підвищувати якість метеорологічної інформації, 

удосконалювати способи її збирання та обробки; 
2) продовжувати вивчення закономірностей атмосферної циркуляції і розробляти теорію 

атмосферних процесів і змін погоди; 
3) удосконалювати синоптичний метод прогнозу погоди на основі застосування новітніх 

технологій з застосуванням електронно-обчислювальної техніки; 
4) удосконалення досвіду прогностичної роботи синоптиків з метою покращення 

практичних прийомів прогнозу кожного метеорологічного 
елементу, в тому числі з врахуванням географічних 
особливостей того чи іншого району (регіональна 
синоптика) і навіть пункти (локальні, або місцеві, 
прогнози). 

Погода в тропосфері більш сильно залежить від 
процесів в стратосфері, ніж це рахувалось до цього часу. 
Цю думку висунули американські вчені, які займаються 
здійсненням короткочасного прогнозу. Після вироблення 
сучасних програм для прогнозу, його якість зросте і 
одночасно достовірність підвищиться до 2 місяців. 

Постійно відбувається трансформація повітряних 
мас на шляху їх слідування завдяки властивостям 
підстилаючої поверхні та зміни широтного чи 

меридіонального положення. 
Безпосередня робота по синоптичному аналізі і прогнозі здійснюється синоптиком на 

автоматизованому робочому місці синоптика (АРМ). Воно є персональним компьютером з 
встановленою на ньому спеціалізованою програмою АРМ, і застосовується як для оперативного 
відобраєення різного виду оперативної метеорологічної інформації, так і для здійснення її 
опрацювання і систематизації при формуванні синоптиком оперативних і довгострокових 
прогнозів. 

АРМ синоптика забезпечує такі функції і алгоритм його роботи:  

 приймання метеоінформації відот Українського ГМЦ через канали INTERNET з 
використанням електронної почти;  

 представлення отриманої метеорологічної інформації на чотирьох видах картографічної 
основи: синоптична карта Європи (М=1:10000), кільцева карта (Ф206, М=1:5000), 
мікрокільцева карта (Ф106, М=1:2500) і картосхема України;  

 автоматичний переніс інформації, нанесену на одну картографічну основу, на всі інші 
види карт, з прив’язкою цієї інформації до географічних координат;  
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 виведення карт на екрані в масштабах: 1— вся карта на екрані, 2— карта в реальному 
масштабі, шо визначається масштабом картографічної основи і 3— довільним 
масштабом, що задається оператором;  

 відображення на екрані АРМ синоптичних карт, малюнків і фотографій, що поступають 
по каналу звя’зку, в графічних форматах, які використовуються ВМО (Т4, JPEG, BMP); 
довільні  масштаби цих карт і малюнків, поворот, накладення однієї карти на іншу, 
виведення на принтер і графобудівник тощо.;  

 нанесення на картографічну основу умовних графічних позначень метеорологічних 
параметрів (пуансонів), інформація про які поступає в оперативних телеграмах 
синоптичноїй обстановки (код SYNOP), аерологічної обстановки (код TEMP) і 
результатів радіолокаційного зондування (код RADOB).Забезпечення постійного розміру 
виводимих пуансонів, незалежно від масштабу карти, що відображається;  

 автоматичне формування і вивід на екран і друк аерологічної діаграми по будь-якому 
пункту аерологічного зондування;  

 напівавтоматичне опрацювання синоптиком-оператором АРМ відображуваних карт, 
нанесення на них ліній ізобар, ізотерм, баричемх тенденціїй, фронтів, хмарності, умлвних 
позначень, написівей. Можливість накладання на карт і раніш проведених ліний (за 
другим терміном опрацювання, з метою аналізу развитку метеоутворень тощо;  

 автоматичний аналіз і виведення на картографічну основу або у вигляді таблиць, 
інтегральних показників, отриманих при опрацюванні оперативної інформації: средньої і 
екстремальних температур, опадів, відносної вологості, приморозків н грунті і в повітрі, 
пожарну небезпеку, сніговий покрив тощо. Порівняння інтегральних показників з 
нормативною базою багаторічних спостережень за добу, декаду чи місяць;  

 передавання сформованих карт в систему звя’зку в графічному форматі Т4 в канали 
INTERNETз використанням електронної пошти.  
Завдання №1. Вивчити зміст синоптичного коду і систему його нанесення на 

синоптичну карту (приземну і висотну)? 
Кружком місцеположення пункту спостереження, 

усередині цього кружка (N) показується ступінь закриття неба 
хмарами (● суцільна хмарність, ○ половина неба закрита 
хмарами, тощо).  
 CH, CM, CL - форма хмар верхнього, середнього і 

нижнього ярусів; 
  Nh — кількість низьких хмар, h — їх висота;  
 TT — температура повітря в градусах ºС,  
 TdTd — температура точки роси;  
 WW — погода в строк спостереження; VV — дальність 

видимості,  
 РРР — атмосферний тиск в десятках, одиницях і десятих 

долях мб, 
 pp — його зміна за останні 3 години, а - характеристика 

зміни тиску повітря, або барична тенденція, 
  dd — напрям і ff — швидкість вітру. 
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Завдання №2. Вивчити зміст наземної (АТ1000) та висотних карт баричної топографії 
(АТ850, АТ500, ВТ 500

1000 )? 
Завдання №3. Закріпити навики здійснення основ синоптичного аналізу? 
Завдання №4. Закріпити навики здійснення основ синоптичного прогнозу? 
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