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 Практична робота №10. Види кліматичних показників та їх обчислення. 
Порівняльний аналіз клімату. 
 Клiматологiчна обробка спостережень дає можливiсть отримати ряд клiматологiчних 
показникiв, якi характеризують багаторiчний режим метеорологiчних величин i атмосферних 
явищ (погоду) для тiєї чи iншої мiсцевостi. Основнi види клiматологiчних показникiв такi: 
 а) клiматичнi показники окремих метеорологiчних елементiв (величин) i явищ (одномiрнi 
статистичнi характеристики); 
 б) комплекснi клiматичнi показники (одномiрнi i багатомiрнi статистичнi 
характеристики); 
 в) показники часової структури метеорологiчних елементiв i їх комплексiв (одномiрнi i 
багатомiрнi статистичнi характеристики). 
 До клiматичних показникiв окремих метеорологiчних величин i явищ вiдносяться: 
 1.Середнi величини. В клiматологiї в якостi середнього використовують середнє 
арифметичне значення метеорологiчних величин. Середнi значення у клiматологiї 
обчислюються у першу чергу i є дуже важливими для клiматологiчних дослiджень. 
Всяка середня величина є абстрактна характеристика сукупностi. Вона характеризує всю 
сукупнiсть в цiлому, а не окремi члени сукупностi, тобто вона є узагальненням абстрактної 
характеристики сукупностi i вказує на те, яке значення ознаки найбiльш характерне для даної 
сукупностi. 
 Середнє арифметичне Х є сума всiх значень членiв ряду Х, Х1, X2      Хn, подiлену на їх 

загальне число n: Х = 
n

ХХХ n 21  це найбiльш проста формула середньої арифметичної. При 

великiй кiлькостi членiв метеорологiчного ряду вигiдно велику сукупнiсть представити у 
виглядi варiацiйного ряду (згрупувавши данi i тодi буде простiше i легше визначити середнi i 
iншi показники сукупностi) - класи i частоти варiацiй. Тодi середнє арифметичне визначається 

Х=
f

Fv , де Fv - центральнi значення класiв, а f - частоти. Значення, якому вiдповiдає найбiльша 

частота називається модою (Mo). Величина моди є типовою для сукупностi так як вона є 
значенням, яке найчастiше спостерiгається. До числа середнiх величин вiдносяться i медiани 
(Ме) - значення варiантiв, що знаходяться точно в серединi ряду. Для того, щоб знайти медiану 
необхiдно розташувати всi значення (варiанти) за порядком вiд мiнiмального до максимального. 
 Медiани i мода дають уяву про сукупнiсть в цiлому. Вони характеризують типове у цiлiй 
сукупностi ознак. 
 2.Крайнi значення (максимальнi i мiнiмальнi), якi характеризують дiапазони в яких 
знаходяться значення метеорологiчнi величини, що вiдмiчаються за певний перiод часу в тiй чи 
iншiй мiсцевостi. Екстремальнi значення метеорологiчних величин вибирають з багаторiчних 
спостережень. 
 Визначають абсолютний максимум, мiнiмум (екстремуми), середнi максимуми i мiнiмуми. 
Середнi максимуми i мiнiмуми обчислюються як середнi багаторiчнi значення щоденних 
(добовий максимум чи мiнiмум), щомiсячних (мiсячний максимум чи мiнiмум), щорiчних 
(рiчний максимум чи мiнiмум). 
 3.Повторюванiсть рiзних значень метеорологiчних величин, тобто частоти певного 
iнтервалу в рядi статистичного розподiлу виражаються в процентах, або долях одиницi. 
Повторюванiсть, яку отримують з довгого ряду спостережень в клiматологiї називають 
ймовiрнiстю. 
 4.Показники мiнливостi значень метеорологiчної величини. Сюди вiдноситься середнє 
квадратне, середнє квадратне вiдхилення, коефiцiєнт мiнливостi (варiацiї). Середнє квадратичне 
- сума квадратних вiдхилень окремих  значень даної величини вiд середньої подiлки на число 
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варiантів. Іколи в лiтературi його називають середнiй квадрат, або ж сiгма, тобто середнє 
квадратне вiдхилення є числом iменованим i виражається в тих одиницях, що i середнє 
арифметичне. Необхiдно пам'ятати, що воно має два знаки: плюс i мiнус. Якщо загальне число 
варiант менше 25-30 краще застосовувати формулу 

Коефiцiєнт мiнливостi є вiдношенням середнього квадратичного до 
середньоарифметичного ввідхилень. Середнє арифметичне, середнiй квадрат i середнє 
квадратне (абсолютне) вiдхилення називають параметрами сукупностi. 
 5. Показники асиметрiї i крутизни кривої розподiлу беруться у тих випадках, коли 
розподiл ознаки вiдрiзняється вiд нормального. Мiрою асиметрiї розподiлу є коефiцiєнт А, який 
дорiвнює вiдношенню середнього куба вiдхилення величини ознаки вiд середньої арифметичної 
до куба середнього квадратичного вiдхилення. Якщо (A) < 0.25 - асиметрiя мала, якщо ж 
0.25<(A)<0.50 - помiрна i при (A)>0.50 - велика. 

Для характеристики крутостi розподiлу використовуються коефiцiєнтом ексцесу (ексцес 
К). Коефiцiєнт ексцесу коливання вiд -2 до 2. Якщо К близький до 2, то це говорить про те, що 
крива розподiлу вдавлена i може перетворитися в двохвершинну криву; якщо К = - 2, то крива 
розподiлу складається з двох окремих кривих. 
 Для метеорологiчних явищ вiдзначаються такi клiматичнi показники, як середнє i 
найбiльше число днiв з даним явищем, середня тривалiсть явища (в годинах). Якщо в нашому 
розпорядженнi є довгий ряд спостережень можна визначити повторюванiсть рiзного числа днiв з 
явищем. 

Серед комплексних клiматичних показникiв видiляються:  
1.Метеорологiчнi комплекси однозначного ефекту, якi характеризуються тим, що окремi 

елементи пiдбираються в таких градацiях i сполученнях (попередньо встановлених), щоб 
комплекс характеризував кiлькiсно однозначний ефект. Нариклад сполучення значень 
температури, вологостi i швидкостi вiтру. Такий комплекс застосовується для оцiнки погодної 
комфортностi для людини. Або ж комплекс висоти хмар - видимiсть, який визначає умови 
посадки лiтакiв. 
 2. Механiчнi комплекси - рiзноманiтнi сполучення значень рiзноманiтних метеорологiчних 
величин. Прикладом такого механiчного комплексу є метод комплексної клiматологiї 
розроблений Е.Е.Федоровим i Л.А.Чубуковим. Суть цього методу є  в тому, що клiмат будьякої 
територiї може проявитися тiльки через мiсцевi погоди, а погоди кожного строку  спостереження  
розглядаються як комплекс всього набору метеорологiчних елементiв. Визначеня градацiй 
значень елементiв погоди дає можливiсть видiлити типи погоди i обчислити повторюванiсть 
кожного типу (градацiї складають для кожної метеорологiчної величини i для кожного явища). 
Таким чином клiмат виражається через мiсцевi погоди, що складає суть клiматичного аналiзу, 
який називається комплексною клiматологiєю. Користуючись результатами спостережень 
складають формулу мiсцевої погоди кожного дня (кожна метеорологiчна величина i явище 
мають свiй шифр), потiм складають каталог погод за певний перiод i знаходять повторюванiсть 
погод рiзного типу. Каталог погод дає можливiсть слiдкувати за характером змiни погод з дня в 
день. Метод комплексної клiматологiї з успiхом застосовується в будiвельнiй, медичнiй та iнших 
прикладних клiматологiях. 
 3. Погоднi комплекси або комплекси метеорологiчних величин i явищ, якi фiксуються в 
перiод протiкання тих чи iнших природних процесiв. Наприклад, такi комплекси 
метеорологiчних елементiв дозволяють говорити про тип погоди, який властивий таким явищам, 
як посухи, суховiї, приморозки при рiзних синоптичних процесах. Такi методи природнього 
комплексування, якi базуються на спiльному використаннi синоптичного i клiматологiчного 
аналiзу атмосферних процесiв називаються синоптико-клiматологiчними i  використовуються в 
клiматологiчних дослiдженнях для вивчення структури клiмату, причин його формування, в 
синоптичних дослiдженнях. 
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 Показники часової структури метеорологiчних рядiв дiлять на двi групи: 
 1. Показники перiодичних змiн метеорологiчних величин i явищ в часi. Сюди вiдноситься 
добовий i рiчний хiд метеорологiчних величин i явищ, амплiтуда (добова i рiчна), дати 
наступання значень метеорологiчних елементiв.  Добовий i рiчний хiд метеоелементiв 
виражається середнiми добовими та мiсячними значеннями. Такi показники приводяться в 
довiдниках по клiмату СРСР (до 1991 року), метеорологiчних щомiсячниках i обчислюються на 
основi багаторiчного ряду спостережень. Добова та рiчна амплiтуда температур визначається як 
рiзниця мiж найвищими та найнижчими значеннями (екстремумами) метеорологiчних 
елементiв. Термiни наступання певних значень метеорологiчних елементiв визначають як дати 
стiйкого переходу значень елементу через  визначенi межi (наприклад перехiд середньодобової 
температури через 0, 5, 10 i т.д.). 
 2. Показники неоднорiдних змiн в часi метеорологiчних елементiв, якi не приводиться в 
довiдниках, то розрахунок їх дуже трудоємний i вимагає застосування ЕОМ. Вони визначаються 
по аналогiї з вiдповiдними характеристиками випадкових функцiй, статистичними оцiнками 
яких вони являються. При тому змiна метеорологiчних елементiв в часi розглядається як деякий 
випадковий процес, який пiдпорядковується законам теорiї iмовiрностей. 
 Результати щоденних спостережень на метеостанцiях фiксуються в спецiальну книжку 
спостерiгача, яка є основним джерелом iнформацiї прогнозу i клiмат територiї, де розташована 
станцiя. На основi цього первинного матерiалу, який мiститься в книзi спостерiгача складаються 
мiсячнi таблицi, в яких крiм результатiв приземних термiнових спостережень, приводяться 
середнi i сумарнi величини, експериментальнi значення за добу, декаду, мiсяць, число днiв з 
атмосферними явищами за мiсяць. Тобто мiсячнi таблицi являють собою перший етап обробки 
результатiв метеорологiчних спостережень за мiсяць. Таблицi дуже ретельно перевiряються на 
метеостанцiї i в обласному гiдрометцентрi. Пiсля перевiрки мiсячнi таблицi є готовi для друку. 
До 1960 року в СРСР вони друкувалися у виглядi  метеорологiчних щорiчникiв. Тепер обласнi i 
державнi гiдрометцентри видають метеорологiчнi щомiсячники. За рiк видається 13 випускiв. 
Щомiсячники вiд 1 до 12 мiсяця мiстять данi мiсячних таблиць, а в 13-му номерi публiкуються 
рiчнi данi метеорологiчних спостережень. 
 Метеорологiчнi щомiсячники складаються з двох частин. В першiй частинi публiкуються 
щоденнi данi спостережень за кожний термiн для вибiркової сiтки станцiй (в колишньому СРСР 
їх було 225), якi мають довгий ряд спостережень i розташованi в рiзних природних зонах. Ця 
частина друкувалася в єдиному збiрнику для всiєї територiї колишнього СРСР. В другiй частинi 
щомiсячникiв публiкувалися данi метеорологiчних спостережень по 38 управлiннях 
гiдрометеорологiчної служби (в 35 випусках). Матерiали метеорологiчних станцiй i постiв, якi є 
на територiї України публiкувались згiдно тодiшньої нумерацiї у десятому випуску для кожного 
місяця.  
 Завдання 1. На основі опрацьованих таблиць щомісячників, здійснених статистичних 
опрацювань метеорологічних величин для двох пунктів в попередніх практичних роботах 
скласти порівняльну таблицю для кожної метеорологічної величини де вказати: середньорічні 
величини, амплітуди середньомісячних величин, абсолютні амплітуди екстремальних величин, 
дати їх настання. 
Кліматична характеристика за даними метеостанції Львова в 1979 році 
Метеорологічна 
характеристика 

Середньо 
річна 
величина 

Річна амплітуда за 
середньомісячним
и величинами 

Абсолют 
ний 
максимум  

Дата Абсолют
ний 
мінімум 

Дата Амплітуда 
екстремальних 
величин 

Температура повітря        
Температура поверхні 
грунту 

       

Пружність, е        
Відносна вологість, W        
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Дефіцит насичення, d        
Хмарність загальна        
Атмосферний тиск        
Атмосферні опади        
 Завдання 2. Побудувати комплексний графік розподілу середньорічних температтур 
повітря, відносної вологості та сум опадів. По вісі абсцис відкласти місяці, а по вісі ординат – 
величини температури, відносної вологи та опадів. Перші дві метеорологічні величини показати 
у вигляді ліній, а атмосферні опади у вигляді стовпчастої гістограми. 

 
 Завдання 3. Здійснити письмовий порівняльний аналіз кліматичних особливостей двох 
пунктів за середньорічними показниками та за сезонами (зима, весна, літо, осінь). Вияснити 
взаємозв'язок метеорологічних величин (температури, вологості повітря, хмарності, 
атмосферного тиску, вітрового режиму, атмосферних опадів в їх річному розподілі. 
 Завдання 4. Пояснити кліматичні відмінності пунктів з врахуванням кліматичних процесів 
і географічних чинників. 
 Завданння 5. Визначення місця кліматів конкретних пунктів (надані для аналізу) в 
кліматичному районуванні Володимира. Кеппена і Бориса Алісова.  
 Завдання 6. Здійснити аналіз погоди в день спостережень на метеостанції Розтоцького 
геофізичного стаціонару в смт Брюховичі за даними практикуму. 

1. В межах періоду з 900до 1800 для дати практикуму на стаціонарі провести погодинні 
мететеорологічні спостереження згідно програми спостережень на РЛГС. Спостереження 
тривалості сонячного сяйва, температура повітря, поверхні грунту і в грунті, вологість повітря, 
атмосферний тиск, вітер, хмарність, атмосферні опади, атмосферні явища. 

2. На основі даних погодинних погодинних спостережень сформувати таблиці 
метерологічних величин з врахуванням поправок до кожної з них. 

3. Навчитись опрацьовувати стрічки самописців: геліографа,термографа, гігрографа та 
плювіографа. 
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4. Ознайомитись з роботою і параметрами вимірювання автоматичної метеорологічної 
станції. 

5. На основі даних таблиць побудувати графіки добового розподілу метеорологічних 
величин, включаючи дані вимірювань (2400, 300, 600, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 
1800, 2100. 

6. Здійснити письмовий аналіз добового розподілу метеорологічних величин та 
взаємозв’язків між ними. 

7. Здійснити письмовий опис погоди за дату практикуму і визначити її тип. 


