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АНОТАЦІЯ

Магістерська кваліфікаційна робота студентки Сірик Г.В. на тему «Грозова
діяльність на аеродромі Київ/Жуляни».

Актуальність теми. Блискавки завдають істотної шкоди наземним об’єктам,
наприклад, спричиняють великі лісові пожежі. Потужні й інтенсивні грозові процеси
впливають на роботу літакових радіонавігаційних та радіолокаційних систем, часткові
руйнування деяких частин літака або ураження членів екіпажу, зумовлені дією грозових
розрядів, нерідко стають причинами льотних аварій та катастроф. Лінії електропередач та
електротехнічні системи зазвичай обладнують грозозахистом, але під час сильної грози і
вони нерідко виходять із ладу. Тому вивчення умов реалізації тривалих та інтенсивних
гроз є актуальним питанням

Крім того, для валідації прогнозів гроз необхідна фактична інформація про грозові
осередки. Крім синоптичних даних про грози існують світова та регіональні мережі
грозореєстрації, а також супутники та радари.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є визначення особливостей грозової
діяльності у 2004-2015рр. на АМСЦ Київ/Жуляни. В задачі дослідження - порівняти
грозову активність аеродромів Київ/Жуляни та Київ/Бориспіль; проаналізувати методи та
засоби спостережень, прогнозування гроз. Провести аналіз термодинамічних,
синоптичних характеристик грозових явищ та оцінити наслідки реалізації небезпечної
синоптичної ситуації.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є аеродром Київ/Жуляни та
частково аеродром Київ/Бориспіль. Предмет дослідження - грозова діяльність на цій
території.

Методи дослідження. При виконанні роботи використовуються методи
статистичного аналізу, географічного узагальнення, графічних фізико-статистичних
побудов і статистичних оцінок прогностичних методик.

Результати, їх новизна. Приведені та систематизовані найбільш відомі у світовій
практиці індекси нестійкості атмосфери, виконаний порівняльний аналіз індексів
нестійкості атмосфери у дні “гроза із зливою” та “злива”, визначені інтервали значень
індексів нестійкості атмосфери, при яких можна реєструвати стан атмосфери “гроза із
зливою” або “злива”. Виконаний статистичний аналіз та порівняння грозової діяльності на
об’єкті дослідження.

Теоретичне та практичне значення. Отримані результати можуть
використовуватись для розробки альтернативних методів прогнозу небезпечних
конвективних явищ у радіусі 200 км. над територією аеродрому, а також для написання
прогнозів для авіаційних експлуатантів.

Структура і обсяг роботи:
кількість сторінок –90;
кількість рисунків –29;
кількість таблиць – 14;
кількість літературних джерел –52 .
КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНВЕКЦІЯ, ІНДЕКСИ НЕСТІЙКОСТІ АТМОСФЕРИ,

ГРОЗОПЕЛЕНГАЦІЯ.



SUMMARY

Master's qualification work of the student …. ІІ course Siryk G. V. on the topic
"Thunderstorm activity at the aerodrome Kyiv/Zhuliany".

Relevance of the topic. Lightning causes significant damage to ground objects, for
example, cause large forest fires. Powerful and intense thunderstorm processes affect the
operation of aircraft radio navigation and radar systems, partial destruction of some parts of the
aircraft or damage to crew members due to the action of lightning discharges, often become the
causes of flight accidents and catastrophes. Power lines and electrical systems are usually
equipped with a lightning protection, but during a severe thunderstorm and they often fail. That's
why the study of the conditions for the implementation of long and intense thunderstorms is an
urgent issue.

In addition, for the validation of thunderstorm forecasts, it is necessary to have actual
information about thunderstorms. In addition to synoptic data on thunderstorms, there are global
and regional networks of thunderstorms, satellites and radars.

The purpose and objectives of the study. The aim of this work is to determine the
features of storm activity in 2004 and 2015. at AMSC Kyiv/Zhuliany. Obj ectives of the study
included the comparison of the thunderstorm activity of the aerodrome Kyiv/Zhuliany,
Kyiv/Boryspil; analysis of methods and means of observation, prediction of thunderstorms. It was
necessary to analyze the thermodynamic and synoptic characteristics of thunderstorms and assess
the consequences of the implementation of a dangerous synoptic situation.

Object and subject of research. The methods of statistical analysis, geographical
generalization, graphic physical and statistical constructions and statistical estimates of prognostic
methods are used in the work.

Method of research. The The methods of statistical analysis, geographical generalization,
graphic physical and statistical constructions and statistical estimates of prognostic methods are
used in the work.

Results and their novelty There was given and systemized the most famous in the world
practice, the indexes of instability of the atmosphere. There was also a comparative analysis of the
indexes of instability of the atmosphere in the days of “thunderstorm with rain” and “rain”. The
intervals of values of atmospheric instability indices were determined, at which the state of the
atmosphere “thunderstorm with a rain” or “rain” can be recorded. The statistical analysis and
comparison of thunderstorm activity on the object of research is carried out

Theoretical and practical value. The obtained results can be used to develop alternative
methods for predicting dangerous convective phenomena within a radius of 200 km over the territory of the
airfield, as well as to write forecasts for aviation operators.

Structure and scope of work:
number of pages-90;
number of pictures- 29;
number of tables - 14;
number of literary sources -52.
KAYWORDS: CONVECTION, INDICES OF INSTABILITY OF THE ATMOSPHERE,

STORM DIRECTION FINDING.

number of tables-11;
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ВСТУП

Магістерська кваліфікаційна робота студентки групи МНЗ Сірик
Галини Володимирівни на тему “Грозова діяльність на аеродромі
Київ/Жуляни.

Актуальність теми: Гроза є наслідком нестійкості атмосфери, що
проявляється у виникненні значних вертикальних рухів дуже вологого
повітря при великих градієнтах температури та утворенні потужних
купчастих і купчасто-дощових хмар. Гроза є найбільш небезпечним явищем
погоди, з нею пов’язані сильні електричні розряди, інтенсивні зливові опади,
град, шквалисте посилення вітру, що впливає на діяльність усіх галузей
народного господарства.

В сьогоденні авіація займає передове місце у світовій транспортній
індустрії, робота авіації суттєво залежить від погодних умов. Хоча сучасні
літаки оснащенні новітніми приладами, зліт і посадка кожного літака часто
проводиться візуально. Необхідність зіставлення нового кліматичного опису
аеропорту Київ/Жуляни обумовлена зміною вимог до погодних умов, за яких
виконується зліт і посадка повітряних суден.

Грози здійснюють особливо значний вплив на повітряний транспорт.
Окрім потужних грозових розрядів, які можливі в хмарі, на повітряне судно
(ПС) впливають сильні вертикальні токи всередині хмари і навколо неї,
інтенсивна турбулентність, що викликає бовтанку ПС, сильне зледеніння,
град, удари якого об обшивку літака можуть призвести до розгерметизації
кабіни; порушується зв’язок, викривляються дані аеронавігаційних приладів і
ПС електризуються. Політ в зоні грозової діяльності настільки небезпечний,
що всі керівні документи, які регламентують діяльність цивільної і військової
авіації, забороняють свідомо заходити ПС в купчасто-дощові хмари.

Об’єктом дослідження є аеродром Київ/Жуляни та частково аеродром
Київ/Бориспіль.

Предмет дослідження: грозова активність аеродромів Київ/Жуляни та
Київ/Бориспіль,

Мета і задачі дослідження. Проаналізувати методи спостережень та
засоби прогнозування грозової діяльності. Порівняти зі світовими методами
та засобами.

Методи дослідження. У якості методів дослідження
використовувалися синоптико -кліматичний аналіз, просторово-часове
узагальнення даних, чисельний експеримент.
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Вихідні дані. Вихідними даними у роботі виступили регулярні та
спеціальні метеорологічні зведення по аеродромах, дані прогнозів погоди на
аеродромах, оперативна синоптична інформація та дані Допплерівського
радіолокатору.

Новизна дослідження. Приведені та систематизовані найбільш відомі
у світовій практиці індекси нестійкості атмосфери, виконаний порівняльний
аналіз індексів нестійкості атмосфери у дні “гроза із зливою” та “злива”,
визначені інтервали значень індексів нестійкості атмосфери, при яких можна
реєструвати стан атмосфери “гроза із зливою” або “злива”. Виконаний
статистичний аналіз та порівняння грозової діялності на об’єкті дослідження

Практична значимість роботи. Отримані результати можуть
використовуватись для розробки альтернативних методів прогнозу
небезпечних конвективних явищ у радіусі 200 км. над територією аеродрому,
а також для написання прогнозів для авіаційних експлуатантів.

Лист на замовлення тематики роботи від АМСЦ “Київ”.
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГРОЗУ

1.1 Класифікація купчасто-дощової хмарності, прийнятої ВМО

Відповідно до класифікації, прийнятої ВМО, виділяють три типи
купчасто-дощових хмар: однокоміркові, багатокоміркові (мультикоміркова
хмара), і хмари типу суперкомірок.

Однокоміркові Сb пов'язані з внутрішньомасовими процесами
(розвиваються в малоградієнтних баричних полях при слабкому вітрі). У
процесі свого існування такі хмари складаються з одного конвективного
осередку. У стадії розвитку однокоміркової купчасто-дощової хмари
спостерігаються висхідні потоки (спочатку в центральній частині, а при
подальшому розвитку висхідні потоки знаходяться майже по всьому об'єму
хмари і збільшуються від 5 м∙с-1 до 15-20 м∙с-1). На стадії максимального
розвитку в хмарі одночасно присутні як висхідні, так і низхідні потоки. При
розпаді хмари низхідні потоки переважають. З такими хмарами можуть бути
пов'язані грози і град. Розміри однокоміркової хмари: по горизонталі 5-20 км,
по вертикалі - 8-12 км. Тривалість життя: близько 30 хвилин, іноді до години.

Багатокоміркові системи купчасто-дощових хмар або мульти-
коміркова хмара (рис.1.1.) пов'язані з фронтальною діяльністю (як правило, з
основними і вторинними холодними фронтами). Багатокомірковий кластер
складається з групи грозових осередків, що рухаються як єдине ціле, хоча
кожна клітинка в кластері знаходиться на різних стадіях розвитку грозової
хмари. В початковий момент часу воно складається з чотирьох комірок, які
знаходяться в різних стадіях розвитку. Жирними стрілками на рис.1.1
зображена траєкторія хмарного об’єму в зростаючій комірці. На
вертикальних площинах зображено вертикальний переріз радіолуни в
початковий момент часу і профіль вітру.

Грозові осередки, що знаходяться в стадії зрілості, зазвичай
розташовуються в центральній частині кластера, а розпадаються осередки - з
підвітряного боку кластера. При цьому нові осередки утворюються на
правому фланзі щодо направлення переміщення всієї хмарної системи і в
міру розвитку зміщуються вліво.
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Рис.1.1. Схематичне зображення багатокоміркової
купчасто-дощової хмари [1]

У передній частині багатокоміркового грозового осередку
спостерігається зона висхідних потоків, а опади випадають позаду цієї зони.
Тому пов'язаний з інтенсивними опадами низхідний потік і висхідний потік
межують один з одним, утворюючи в хмарі і під хмарою мезофронт [1-4].

З багатокомірковими кластерними хмарами можуть бути пов'язані
грози, град, сильні зливові дощі, поривчастий вітер, шквали. Такі грози більш
інтенсивні, ніж ті, які пов'язані з однокомірковими хмарами, але слабкіші за
ті, які утворюються в суперкомірках. Розміри по горизонталі складають
близько 20-40 км, а вершини Cb часто досягають тропопаузи і можуть
проникати в стратосферу. Тривалість життя осередку конвекції становить
близько півтори години.

Багатокоміркові лінійні грози (лінії шквалів), у таких випадках лінія
шквалів може бути суцільною. Велике число близько розташованих
висхідних і низхідних потоків повітря дозволяє класифікувати такі хмарні
системи як багатокоміркові, проте їх структура різко відрізняється від багато
коміркової кластерної грози.

З лініями шквалів, крім шквалистого вітру, можуть бути пов'язані град
великого розміру і сильні зливи. Лінія шквалів близька за властивостями до
холодного фронту, проте є локальним результатом грозової діяльності, тому
часто лінія шквалів виникає попереду холодного фронту. На екранах МРЛ
лінія шквалів нагадує підкову або вигнутий лук (bowecho). Руйнівні вітри
часто спостерігаються поблизу вершини цієї зігнутої лінії.

Суперкоміркова хмара як і однокоміркова, має один головний
висхідний потік, проте в ній висхідний потік дуже потужний, швидкості в
ньому досягають 60-80 м∙с-1. Основною характерною особливістю, що
відрізняє цей вид хмар від інших, є наявність обертання. Обертовий
висхідний потік (мезоциклон) сприяє виникненню таких екстремальних
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погодних умов, як гігантський град (діаметр більше 5 см), сильні шквалисті
пориви вітру (більше 40 м∙с-1) і смерчі [1-3].

Суперкомірки розвиваються на холодних фронтах і фронтах оклюзії по
типу холодного фронту. Для утворення суперосередку необхідна дуже
сильна конвективна нестійкість атмосфери. Температура повітря біля
поверхні землі (до грози) повинна бути 27-30°С і вище, але головною умовою
є вітер змінного напрямку, що викликає обертання. Опади, що утворюються
у висхідному потоці, переносяться по верхній межі хмари сильним потоком в
зону низхідного потоку.

Таким чином, зони висхідного і низхідного потоків виявляються
розділеними в просторі, що забезпечує життя хмари протягом тривалого
періоду часу. Зазвичай на передньому краю зони опадів спостерігається
слабкий дощ. Сильні зливові опади випадають поблизу зони висхідного
потоку, а найбільш сильні зливові опади і великий град випадають на північ і
схід від зони основного висхідного потоку. Найбільш небезпечні умови
спостерігаються поблизу зони основного висхідного потоку (зазвичай
зміщені до тилової частини хмари). На його правому фланзі (за потоком)
розташовується зона потужного висхідного потоку, швидкості якого
досягають 40 м∙с-1.

Наявність низхідного потоку в зоні інтенсивних опадів, швидкості в
якому можуть перевищувати 20 м∙с-1, призводить до розвитку різкого
мезофронта. У зоні опадів і низхідних рухів тиск зазвичай підвищений, тут
виникає так званий грозовий антициклон, що представляє собою купол
холодного повітря. Передня частина цього купола і є мезофронтом, при
проходженні якого тиск і вологість повітря ростуть, а температура різко
падає. Поблизу вершини грозового осередку є зона, де висхідний потік
гальмується і випливає з хмари; тут спостерігаються великі швидкості вітру.
В околицях вершин Сb має місце складна картина вертикальних рухів, що
нагадує картину обтікання гір з підйомом повітря по навітряному схилу і
системою хвиль вниз по потоку.

Розміри такої хмари величезні: діаметр близько 50 км, висота 10 - 15 км,
нерідко верхня межа проникає в стратосферу (Рис.1.2). Це найбільш довго
живучі конвективні осередки з тривалістю життя до 4 годин [1-3].
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Рис. 1.2. Потужна конвективна хмарність [5]

1.2 Термодинамічні процеси, що відбуваються в конвективних
хмарах

Гроза-це комплексне атмосферне явище, необхідною складовою якого
є численні розряди поміж хмарами (хмарами та земною поверхнею, що
супроводжуються громом та обумовлюються дією термо- та
електродинамічних сил [6].

Грози виникають в купчасто-дощових хмарах (Cumulonimbus, Cb),
основна причина розвитку яких - конвекція, що створює сильні висхідні
потоки запасу вологи, достатньої для утворення опадів, та наявністю
структури, у якій частина хмарних частинок знаходиться у рідкому стані, а
частина - у льодному.

Конвекція виникає, як правило, в результаті перегріву окремих мас
повітря при нестійкій стратифікації в нижніх шарах атмосфери.

Найбільш сприятливі умови виникнення конвекції створюються день
над суходолом в теплий період року.

Під впливом притоку прямої сонячної радіації поблизу земної поверхні
створюються умови для нестійкої стратифікації [7].
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1.2.1 Адіабатичні моделі конвекції

Адіабатичні моделі конвекції припускають, що процес підняття повітря
відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем, тобто
абіабатично.

Розглянемо метод частинки, самий простий та старий із критеріїв
вертикальної стійкості. На рис. 1.3 показані криві зміни температури повітря
(1 - крива стратифікації) та частинки (2 - крива стану).

Окремі перегріті маси повітря починають переміщатись вертикально
вгору. Спочатку підйом маси ненасиченого повітря відбувається по сухій
адіабаті АА'. На рівні конденсації Zk повітря досягає насиченого стану [7; 8].

Вище рівня конденсації повітря починає переміщуватись по вологій
адіабаті. За рахунок зниження температури відбувається конденсація та
утворювання хмарності [7].

Рис. 1.3. Схема купчасто-дощової хмари [7]

При дослідженні розвитку конвективної хмарності виділяють рівень
конденсації Zk, що співпадає з нижнею межею хмарності, нульової ізотерми
Z0, що відділяє верхню переохолоджену частину хмари від
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непереохолодженої, а також рівень вільної конвекції Zконв, що співпадає з
верхньою межею хмарності [7].

Метод частинки та встановлений на його основі критерій стійкості
вважає, що ізольована частинка рухається в нерухомому оточуючому
середовищі. Це є недоліком даного методу описання конвекції, оскільки в
реальності при розвитку конвективних вертикальних рухів окремих частинок
оточуюча атмосфера не залишається нерухомою.

Переваги методу частинки полягає в тому, що прогноз конвективних
явищ а також потужність хмари може бути реалізованим з найнижчими
технологічними витратами.

У методі шару, де підйом повітря відбувається вологоадіабатично, а
опускання - сухоадіабатично, справедливий критерій стійкості Б’єркнеса:
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(1.1)

де w – вертикальна швидкість частинки; γ–вертикальний градієнт
температури; γв – вертикальний вологоадіабатичний градієнт температури;
M' и М – маси висхідного та низхідного повітря.

У відповідності з критерієм Б’єркнеса (1.1) при заданому γ шар може
бути одночасно нестійким по відношенню до вертикальних зміщень повітря
малих частинок та стійким по відношенню до великих мас повітря [8].

Перевагою даного підходу є те, що враховується наявність висхідних
потоків, яка повинно викликати появу компенсаційних низхідних рухів
поміж ними. При цьому осідання оточуючого повітря призводить до
адіабатичного його нагрівання, завдяки якому перегрів частинок, що
піднімаються по відношенню до оточуючої атмосфери (тобто їх плавучість)
зменшується.

До недоліків можна віднести те, що один із критеріїв стійкості
Б’єркнеса витікає, що при заданому значенні γ, шар може бути одночасно
нестійким по відношенню до вертикальних зміщень малих частинок та
стійким по відношенню до великих мас повітря. Важливо, що це справедливо
лише до тих пір, поки нехтування неадіабатичністю конвекції не грає ролі,
наприклад, всередині серцевини потужних конвективних хмар.

Також недоліками методу шару є те, що припускається, що всі зміни
величин всередині виділеного шару відбуваються адіабатично, адвективні
зміни відсутні, маса повітря вище любого рівня незмінна.



15

1.2.2 Кінематичні (неадіабатичні) моделі конвекції

У дійсності при розвитку конвекції припускання про адіабатичність
процесів конвекції є сильним фізичним спрощенням - між хмарами,
периферією крупних (>10 км) хмар та оточуючим середовищем відбувається
безперервний обмін теплом, енергією, кількістю рухів та іншими
характеристиками [8,9].

Основною причиною обміну теплом, водяною парою та кількістю рухів
є процес залучення всередину конвективних елементів. Прістлі показав, що
рух конвективних елементів відбувається під дією турбулентного обміну
теплом та кількістю рухів з навколишнім повітрям [10]:
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a  (1.2)

де γа – вертикальний сухоадіабатичний градієнт температури; Те –
температура повітря; g – прискорення вільного падіння; с1 и с2 – чисельні
множники, що залежать від форми частинок; а2 – коефіцієнт
температуропровідності; v – коефіцієнт турбулентної густини; r0 – радіус
частинки повітря.

Із критерія стійкості Прістлі (1.2) витікає, що рух маси повітря
залежить не тільки від градієнта температури, але і від розмірів рухомого
об’єму повітря та інтенсивності турбулентності. Чим менші частинки, що
піднімаються, тим більше γ потрібні для конвекції [10].

Перевагою даного методу є врахування процесів залучення, що
призводять до зміни критеріїв стійкості атмосфери, тим самим змінюючи
фізичні характеристики повітря всередині конвективних елементів.

Загальним недоліком методів частинки та шару, а також
неадіабатичних моделей описування конвекції є спрощення мікрофізичних
процесів Cb, зокрема відсутність врахування розподілу частинок в хмарі,
їхньої коагуляції, швидкості гравітаційного осідання, а також зарядження.

Не дивлячись на це, представлені вище методи описування конвекції
отримали подальший розвиток в застосуванні до прогнозів гроз, злив, граду і
шквалу.

Перша спроба застосувати метод шару до прогнозу конвективної
хмарності, гроз, злив та граду була зроблена Н. Бірсом в 1949 році,
теоретичні засади якого були опубліковані в 1938-1939 рр. Я. Б’єркнесом та
С. Петерсеном [11].
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На базі адіабатичних та неадіабатичних моделей конвекції виникли
індекси нестійкості атмосфери. Розрахунок індексів проводиться в різних
шарах тропосфери. Такі індекси широко застосовуються для прогнозу
небезпечних конвективних явищ, втому числі грозової активності. Більш
детально вони будуть розглянуті у розділі 3 даної роботи.

1.3 Електродинамічні процеси, що відбуваються в конвективних
хмарах

Під дією сильних (>10 м/c) вертикальних рухів повітря відбувається
взаємодія рідких та твердих хмарних частинок, що називаються
гідрометеорами (хмарних та дощових крапель, частинок снігу, льоду та
льодяної крупи). Під дією гравітаційних сил з однієї сторони та вертикальних
рухів з іншої, відбувається поляризація хмари, що призводить до виникнення
електричного пробою (блискавки). При цьому відомі наступні механізми
генерації зарядів:

Безіндукційний механізм генерації зарядів, що заключається у
зіткненні частинок льодяної крупи з кристалами снігу в присутності
переохолодженої води (схема І.М. Імянітова). Механізм описаний в [12], а
також розвинутий в [13].

Зіткнення поміж поляризованими хмарними частинками та послідуюче
відштовхування може послужити додатковим механізмом для поляризації
хмари. В тому випадку, якщо нижня півкуля хмарної частинки зіткнеться з
меншою за розміром, але таким же самим чином поляризованою частинкою,
відбудеться обмін зарядами, в результаті якого більша частинка набуде
негативного заряду, а менша частинка набуде такий самий за величиною
позитивний заряд.

Розділення зарядів під дією гравітаційних сил призведе до того, що
верхня частина хмари буде заряджено позитивно, а нижня - негативно [14].

Носіями зарядів є гідрометеори, які переміщуютьсязі швидкістю, що
складається із їхньої власної швидкості гравітаційного осідання, швидкості
турбулентної коагуляції та вертикальної складової швидкості вітру [12, 13, 15,
16, 17].

Причиною генерації зарядів є зіткнення різних гідрометеорів, зокрема
льодяної крупи та сніжних частинок, льодяної крупи та частинок льоду [16].
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Рис.1.4. Схема розподілу електричних зарядів в грозовій хмарі [7]

При дослідженні безіндукційного механізму зарядження частинок
розглядається взаємодія твердих гідрометеорів (льодяні кристали+льодяна
крупа; частинки снігу+ льодяна крупа) [18].

Попарною взаємодією поміж іншими гідрометеорами нехтують в виду
малості заряду, що генерується при їхньому зіткненні/злипанні [13, 16; 17].

Індукційний механізм заряджання гідрометеорів полягає в тому, що
гідрометеори поляризуються під дією електричного поля атмосфери, що
формується під впливом процесів іонізації [19; 20]. При цьому основними
іонізаторами є галактичні та сонячні космічні промені, природні радіоактивні
джерела (радон, радіонукліди торієвого та уранового рядів) [21,22].

При цьому передбачається, що частинки, що взаємодіють, мають
форму кулі або еліпсоїда (розподіл зарядів по поверхні складних тіл не
піддається теоретичному розрахунку), мають різні діаметри частинки
співударяються по дотичній, а еклектричне поле однорідне та
квазістаціонарне [12].

При індукційному зарядженні розглядається взаємодія рідких
гідрометеорів (хмарні та дощові краплі), твердих з рідкими (льодяна крупа та
хмарні краплі) та твердих (льодяна крупа та льодяні кристали). При
співударянні частинки меншого розміру, ковзаючи по поверхні більшої
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від’ємно зарядженої частинки та потім, відриваючись від неї, набувають
додатній заряд. Потім відбувається розділення зарядів поляризовних
частинок в гравітаційному полі [12]. В роботах Latham and Mason, 1962;
Gaskel, 1989; Mansell, 2005 [23] говориться про те, що індукційне заряджання
поміж твердими частинками, а також рідкими гідрометеорами в хмарі мають
незначний вклад в процеси електризації в виду малості заряду поміж
частинками та їх короткочасністю взаємодії [24].

Відмічається, що індукційне зарядження поміж твердими
гідрометеорами, а також поміж рідкими можливе тільки на початкових
етапах процесів електризації, коли величина напруженості електричного поля
не перевищує 30 кВ·м-1. У відповідності до даної схеми, припускається, що
при співударянні льодяної крупи та переохолоджених хмарних крапель,
остання ковзає по поверхні першої та відштовхується від неї в її верхній
частині [25].

Дифузійний механізм - зарядження частинок хмари (дощових і
хмарних крапель, частинок льоду та льодяної крупи) внаслідок дифузії до
цих частинок атмосферних додатніх та від’ємних іонів та їх наступного
захоплення. При цьому припускається, що розподіл частинок не є
монодисперсним (підставляються середньозважені значення діаметрів, що
визначаються за формулами), а поле частинок - кулонівське [25].

Проте, дифузійним зарядженням часто нехтують з огляду на те, що не
дивлячись на високий вміст легких іонів в хмарі, їх вклад в об’ємні заряди
невеликий, так як різність між концентраціями додатніх та від’ємних іонів в
хмарі теж невелика [15].

Електризація при обзерненні. Намерзання переохолоджених хмарних
крапель на градинах може супроводжуватись викидом вторинних льодяних
кристалів (механізм Халлета-Моссопа), що забирають частинку заряду, при
цьому рівна за величиною, але протилежна за знаком залишається в градинах
[25, 26].

У роботі механізм Халлета-Моссопа є значимим у випадку, якщо
концентрація кристалів льоду перевищує концентрацію хмарних крапель в
декілька десятків разів [27].

При описанні схем генерації зарядів слід пам’ятати, що на сьогодні
відсутній повний та чіткий опис подібних механізмів. Це визнане
труднощами математичного опису різноманітних взаємодій у хмарі, їхньою
тісною взаємодією, неповнотою натурних вимірів характеристик хмарних
частинок. Крім того, в хмарі на різних стадіях її розвитку і в різних її шарах
генерація зарядів відбувається не за одним механізмом [12].
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Проте, вчені збігаються в думці, що заряди під дією потужних
вертикальних рухів, а також гравітаційних сил призводять до мікро-, а потім
до макрополяризації хмари.

Різність потенціалів, що виникає призводить до виникнення явища
блискавки. Значення напруженості атмосферного електричного поля,
достатні для виникнення блискавки складають (2-3,5) ∙105 В·м-1 [4, 12, 16].

На цих принципах засновуються моделі електризації конвективних
хмар, які отримують все більше розповсюдження в світовій практиці для
прогнозу еволюції Cb, а також гроз.
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2 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Фізико-географічний опис аеродрому Київ/Жуляни

Аеродром Київ/Жуляни розташований на Придніпровській височині
на південному-заході від центру м. Києва (на віддалі 6 км) і на відстані 1 км
північніше від села Жуляни. Абсолютні висоти оточуючої місцевості не
перевищують 200–400 м. Аеропорт зі всіх сторін оточений будівлями і
деревами висотою від 10 до 40 м, на віддалі 8,4 км на схід від метеостанції
знаходиться Києво-Печерська Лавра висотою 114 м, а на відстані 7,7 км на
півночі знаходиться телевізійна вежа, висота якої 399 м. З півночі і
північного сходу аеропорт безпосередньо межує з міським масивом, а з
півдня – з селом Жуляни. Східніше від аеродрому Київ/Жуляни (на відстані
7 км) протікає річка Дніпро. На південно-західній окраїні аеропорту
знаходиться залізнична станція (зал. ст. «Київ-Волинський»). Основними
лінійними орієнтирами являються такі об’єкти: річка Дніпро, що протікає з
півночі на південь; колії південно-західної залізниці, які прокладено вздовж
західної окраїни аеропорту; шосейна дорога Київ–Житомир і залізничні колії
Київ–Брест, розташовані на відстані 8 км від аеродрому та зорієнтовані,
відповідно, одна на захід, а інша – на північний захід.

Ґрунти в районі аеродрому Київ по механічному складу належать до
суглинків і схильні до розмокання. Їх водопроникність слабка. Глибина
залягання ґрунтових вод від 1.75 м до 2 м.

Рослинний покрив льотного поля природний і представлений, в
основному, багаторічними травами. Влітку льотне поле аеродрому має
вигляд однотонного забарвлення зеленого кольору і не відрізняється від
оточуючої місцевості, бетонована ЗПС добре виділяється на загальному фоні;
взимку контраст між оточуючим сніговим покривом і ЗПС незначний.

Крім того, за останні роки відмічається чітко виражена тенденція до
підвищення рівня забудови оточуючої території аеродрому, особливо
відмічається інтенсивне збільшення кількості висотних споруд (Рис.2.1).

Аеродром має одну злітно-посадкову смугу розміром 2310 м × 45 м, яка
зорієнтована із північного сходу на південний захід (259°–79°). Підходи до
ЗПС вільні, природних перешкод та великих промислових підприємств, які б
обумовлювали виникнення істотних мікрокліматичних особливостей і
впливали б на утворення та розподіл кліматичних елементів немає [29].
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Рис.2.1. Карта-схема міжнародного аеропорту “Київ” [28]

2.2 Загальна кліматична характеристика аеродрому Київ/Жуляни

Аеродром Київ/Жуляни розташований на правому березі України (який
характеризується більш м'яким кліматом ніж лівобережжя) на сході
лісостепової зони в області помірно-континентального клімату зі ступенем
континентальності 32% (за формулою В.Горчинського). Умовно, для
морського і перехідного клімату континентальність коливається від 0 до 33%,
для континентального клімату від 34 до 66% і для різкоконтинентального від
67 до 100%.

Кліматичні особливості району аеродрому формуються під впливом
цілого ряду факторів. Головні з них – надходження сонячної радіації,
циркуляція атмосфери, характер підстильної поверхні, гідрографічна мережа
та інші. Всі ці кліматоутворюючі фактори постійно взаємодіють, але вплив
кожного з них протягом року різний.

Клімат аеродрому Київ/Жуляни в основному формується під впливом
атлантичних повітряних мас. Переважає перенесення повітряних мас з заходу
на схід, який часто порушується вторгненням холодного повітря з півночі, з
північного-сходу і виносом теплого вологого повітря з півдня і
південного-заходу.

Середні багаторічні значення річної температури повітря становлять
9,20С. Найхолодніший місяць – лютий. Середньомісячна температура повітря
в цьому місяці мінус 3,70С. Найтепліший місяць – липень, середньомісячна
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температура повітря в липні становить +21,50С, в серпні +20,50С, а в червні –
+19,40С. Абсолютний максимум температури повітря за досліджуваний
період (2004…2015 рр.) служить хорошим показником найбільш високої
температури, можливої в кожному році: абсолютний максимум температури
в липні становить +35,00С (2009 р.), в серпні +38,10С (2010 р.), в червні
+34,00С (2010 р.). Досить високе максимальне значення температури за
досліджуваний дванадцятирічний період було зафіксовано і у вересні 2015
року – +35,10С. Абсолютний мінімум за досліджуваний період відмічався в
лютому 2012 р. і склав -27,60С, абсолютний максимум – в серпні 2010 р.
(+38,10С).

Найбільш похмурі дні року відмічаються в такі місяці як листопад,
грудень і лютий, коли хмарами вкрито від 70 до 75 % неба. Навесні кількість
хмар зменшується до 60–62 %, досягаючи свого мінімуму влітку – 50–55 %.

В Києві протягом року атмосферні опади в основному пов’язані з
циклонічною діяльністю. Середня річна кількість опадів становить 570,4 мм.
За теплий період з травня по вересень випадає 306,4 мм (53,7 % річної норми).
Найбільш дощовим місяцем являється червень (70.9 мм), на нього
приходиться 12,4 % річної кількості опадів. Найбільш посушливим місяцем
являється квітень, середньомісячна кількість опадів якого за досліджуваний
період склала 29,9 мм.

В середньому за рік нараховується до 191 днів з опадами. Найбільше
число днів з опадами відмічається в холодний період року з максимумом в
грудні–січні; в листопаді – 18 днів з опадами, в грудні і в січні по 23 дні, в
лютому – 20 днів. За цей період випадає 160,9 мм опадів або 28 % від всіх
опадів за рік. В теплий період року опади випадають в середньому 14 днів за
місяць, в серпні кількість днів з опадами зменшується до 11. Таким чином, в
теплий період року відмічається менше середнє число днів з опадами, ніж в
холодний період, але за рахунок більшої інтенсивності, в цей період року
вони випадають в більшій кількості, а в холодний період, навпаки, – кількість
опадів менша, а число днів з опадами – більше.

Середня тривалість залягання снігового покриву в межах аеродрому
Київ/Жуляни становить 71 день. Зазвичай перший сніг випадає в кінці
жовтня. Через місяць після першого снігу утворюється стійкий сніговий
покрив. Дата утворення стійкого снігового покриву значно мінливіша, ніж
дата його першого виникнення; в окремі теплі зими стійкий сніговий покрив
взагалі може бути відсутній. Середня дата стійкого снігового покриву
приходиться на третю декаду грудня. Сніговий покрив сильно охолоджує
прилеглі до нього шари повітря, що навесні сприяє утворенню приземних
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температурних інверсій. В кінці першої декади березня починається
руйнування стійкого снігового покриву.

Вологість повітря в районі аеродрому Київ/Жуляни досить висока.
Середньорічна відносна вологість становить 75 %. Найбільші її значення
відмічаються в холодний період року, особливо в грудні, в листопаді і в січні
(89 %, 86 % і 85 % відповідно). Мінімальна відносна вологість зазвичай буває
в квітні – 60 %. З травня до грудня її значення підвищуються, а з січня до
квітня – знижуються. Середня максимальна абсолютна вологість повітря за
досліджуваний період часу з квітня до вересня відмічалась в липні зі
значенням 16,7 г∙м-1,середня мінімальна абсолютна вологість відмічалась в
квітні і становила 7,6 г∙м-1.

Середня швидкість вітру за рік на аеродромі становить 3 м∙c-1. Середнє
значення із максимальних поривів вітру за дванадцятирічний період – 13 м∙c-1.
Максимальна швидкість вітру, зафіксована за досліджуваний період, склала
27 м∙c-1 (10 липня 2010 р.). Зазвичай такі швидкості вітру на аеродромі
спостерігаються під час проходження шквалу, який частіше всього
відмічається в теплий період року з максимумом в травні. Проте, в цілому, в
холодний період року середня швидкість вітру, і відповідно, пориви вітру
значно більші, ніж у теплі місяці.

В річному ході напрямків вітру найбільшу повторюваність мають вітри
із західною складовою, влітку високу повторюваність має ще й штиль. В
основному, переважаючими напрямками вітру на аеродромі є західний (12,1
%) і західний–південно-західний (10,9 %) напрямки вітру, проте в лютому
найбільшу повторюваність мають вітри східного сектора рози вітрів [30].

2.3 Фізико-географічний опис аеродрому Київ/Бориспіль

Аеродром Київ/Бориспіль розміщений на Придніпровській низовині на
відстані 29 км у південно-східному напрямку від м. Київ та на відстані 6 на
захід від м. Бориспіль, на лівому березі річки Дніпро та в безпосередній
близькості від вододілу рік Трубіж та Дніпро.

Долина річки Дніпро починається на відстані 18-20 км у західному
напрямку від аеропорту. Рельєф навколишньої місцевості – рівнинний.

Широка пласка рівнина на північ, південь, південний-схід від
аеродрому має невеликий нахил до заплави річки Трубіж, що зайнята
сільськогосподарськими угіддями.
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Місцевість подекуди порізана невеликими складками та балками, на
південому-сході дещо горбиста, максимальне перевищення 141 м – поблизу
села Рогозів (12 км від аеропорту). На відстані 9 км на схід та північний-схід
знаходяться прохідні болота площею близько 10 га, «блюдця», що
утворилися на місці старого русла ріки Альта. В 7 км на північний-захід
розміщено значні масиви хвойного лісу площею близько 50 км2, а на відстані
6 км на південний-схід – смуга мішаного лісу довжиною до 25 км та
шириною до 10 км.

Річка Дніпро протікає з півночі на південь від м. Чорнобиль до м.Київ,
далі повертає на південний-схід. Найменша відстань від річки Дніпро до
аеродрому Бориспіль на південному-заході та становить 13 км. На відстані 10
км на північ від м.Київ у річку Дніпро впадає річка Десна, яка протікає з
північного-сходу на південний-захід. Найменша відстань від аеродрому до р.
Десна – 37 км.

У районі аеродрому переважають чорноземні ґрунти. Льотне поле
аеродрому має розміри 5100×2000 м, поверхня його рівнинна.

Глибина залягання ґрунтових вод близько 9 м.
Аеродром має дві злітно-посадкові смуги, що розташовані паралельно і

орієнтовані з півночі на південь (356°  176°). Відстань між осями ШЗПС –
1725 м. Підходи до ЗПС вільні, природні перешкоди відсутні, будівля
аеровокзалу терміналу В має висоту 34 м. На відстані 34,4 км з азимутом
293° розміщено щоглу телецентру, висотою 435 м. (рис. 2.2) [28, 30].

Рис.2.2. Карта-схема аеропорту “Бориспіль” [28]
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2.4 Загальна кліматична характеристика аеропорту Київ/Бориспіль

Аеродром Київ/Бориспіль розміщений на лівому березі в зоні
помірно-континентального клімату на сході лісостепової зони зі ступенем
континентальності 40 % (за формулою В.Горчинського). В останні роки
з’явилися публікації про зменшення індексу континентальності клімату
України, на що вказують зміни річної амплітуди температури повітря по
станціях України. Особливо це стосується півдня та південного-сходу країни.

Умовно для морського та перехідного клімату континентальність
коливається від 0 до 33 %, для континентального – від 34 до 66 % і для різко
континентального – від 67 до 100 %.

Для написання цього розділу були використані багатолітні дані по
метеостанції Бориспіль (міжнародний індекс наземної станції – 33347) за
період 1981-2010 рр., які було надано Центральною геофізичною
обсерваторією (ЦГО) ДСНС України. Це найближча до аеродрому
метеостанція опорної мережі – відстань до неї від КТА аеродрому складає 4
км у південно-східному напрямку.

Середня річна температура повітря складає 8,20С. Найтепліший рік за
вказаний період дослідження був 2007 р., коли середньорічна температура на
станції склала 9,80С. Найбільш холодним виявився 1933 р. середньорічна
температура повітря якого становила 5,00С.

Найтепліший місяць року – липень, середньомісячна температура
повітря у липні складає 20,40 С, у серпні – 19,40 С, у червні – 18,50 С.

Найбільш низька середньомісячна температура повітря у липні
спостерігалася у 1979 р. і становила 16,7 0С; найбільш висока – 24,80 С у
1936р.

Найтепліші місяці січень, лютий, квітень, травень, червень, серпень та
листопад фіксувалися у перше десятиліття ХХІ століття. Також слід
відмітити, що й більшість абсолютних місячних максимумів температури
повітря (у тому числі річний) було встановлено на початку ХХІ століття.

Абсолютний максимум температури повітря за період 1981-2010 рр.
зафіксований на МС Бориспіль склав +39,00С і відмічався 9 серпня 2010 р. За
даними АМЦ Бориспіль абсолютний максимум температури повітря на
аеродромі за 11-річний період склав +39,10 С (9 серпня 2010 р.).

Найхолодніший місяць – січень з середньою температурою повітря
-3,90 С. Середній мінімум температури повітря дає уявлення про переважаючі
температури повітря протягом місяця в найбільш холодну частину доби. Так,



26

у січні середній мінімум температури повітря становить -6,40С, у лютому –
-6,2 0С, у грудні – -4,4 0С.

Найбільш низьку середньомісячну температуру повітря у січні було
відмічено у 1963 р. – -15.40С; найбільш високу у 2007 р. – +1.80 С. Абсолютні
місячні мінімуми температури фіксувалися у період з 1910 по 1930 рр. та у
середині 60-х років.

Абсолютний мінімум температури повітря мав місце 9 січня 1935 р. і
становив -35.6 0С (за даними АМЦ Бориспіль – -40.0 0С у січні 1987 р.).

Середня дата першого заморозку – 15 жовтня, останнього – 14 квітня.
Середня тривалість безморозного періоду – 181 день.

Найраніша дата першого заморозку зафіксована за 30-літній період – 22
вересня (1996 р.), найпізніша – 5 листопада (2007 р.).

Найраніша дата останнього, зафіксованого за період 1981-2010 рр.,
заморозку – 17 березня (1983 р.), найпізніша – 6 травня (1999 р.).

Характерною особливістю зимового періоду є наявність частих відлиг.
Днем з відлигою вважається такий день холодного періоду, коли на фоні
стійкої від’ємної температури повітря відбувається підвищення максимальної
температури вище 00С. Середнє число днів з відлигами у листопаді становить
24,94; у грудні – 16,6; у січні – 16,4; у лютому – 16,0; у березні – 26,9;
всього – 101.

Найменше днів з максимальною температурою вище 00С за
досліджуваний період спостерігалося у 1995-96 рр. – 52 дні, а у зимовий
період 2006-2007 рр. таких днів відмічалося найбільше – аж 129.

Вологість повітря – доволі висока. Середньорічна відносна вологість
складає 75 %. Найбільші значення відносної вологості спостерігаються в
холодний період року з максимумом у листопаді та грудні (85 %),
найменші – у теплий період з мінімумом у травні (63 %). В залежності від
циркуляційних умов середньомісячні значення відносної вологості можуть
суттєво змінюватися.

Середньорічне значення парціального тиску водяної пари складає 9.1
гПа. Максимум середньомісячного парціального тиску відмічається у липні і
становить 16.4 гПа, мінімум у січні та липні – 4.2 гПа.

Максимальна середня кількість балів загальної та нижньої хмарності
відмічається у період з листопада по січень: 8.0-8.3 бали, мінімальна – у
липні та серпні (5.7 та 5.3 бали відповідно).

Середнє число ясних днів за загальною хмарністю невелике протягом
усього року і коливається від мінімуму у грудні (0.9) до максимуму у серпні
(3.3), в середньому за рік – 23.7 дні. Кількість ясних днів з загальною
хмарністю в порівнянні з кількістю ясних днів за загальною хмарністю
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збільшується: в холодний період року – несуттєво, у теплий період та в
перехідні місяці (квітень-жовтень) – в 4-5 раз. В середньому за рік
відмічається 76.7 ясних днів за нижньою хмарністю.

Середньорічне число похмурих днів за загальною хмарністю – 131.7,
за нижньою хмарністю – 58.5. Найбільш похмурими місяцями залишаються
грудень та листопад.

Сніговий покрив зазвичай з΄являється у листопаді, але встановлюється
не відразу, в приблизно у першій декаді січня. Дата утворення стійкого
снігового покриву є більш мінливою, ніж дата його появи; в окремі теплі
зими стійкий сніговий покрив може взагалі бути відсутнім. У березні стійкий
сніговий покрив руйнується.

У третій декаді жовтня 1991 р. вже спостерігався сніговий покрив,
висотою 5 см. А наприкінці квітня 1987 р. висота снігового покриву ще
складала 9 см. Найвища зафіксована висота снігового покриву на МС
Бориспіль відмічалася у третій декаді січня 1987 р. та другій декаді березня
того ж таки року і становила вона 47 см.

Середню та максимальну декадну висоту снігового покриву
представлено у таблиці 1.5. Максимальна середня висота снігового покриву
відмічається у другій та третій декадах лютого – 9.5 та 8.7 см відповідно.

Сніговий покрив відбиває сонячну радіацію та одночасно поглинає
інфрачервону радіацію. Сніговий покрив сильно охолоджує прилеглі до
нього шари повітря, що сприяє утворенню навесні приземних температурних
інверсій. Наявність снігового покриву збільшує відносну вологість повітря
внаслідок його охолодження і додаткового зволоження за рахунок
випаровування снігу. Наявність снігового покриву зменшує ймовірність
водяних туманів.

В середньому за рік випадає 560 мм опадів. Влітку – у червні та липні,
випадає найбільша місячна кількість опадів у році – 75 та 70 мм відповідно.
Найменші місячні суми опадів спостерігаються у січні (29 мм), лютому та
березні (31 мм). Кількість опадів за теплий період року значно перевищує їх
кількість за холодний період року – в середньому 391 мм проти 169 мм
опадів. Рекордно сухим був 1963 р., коли за рік випало лише 360 мм опадів.
Відповідно аномально вологим був 2002 р., у якому відмічалося аж 829 мм
опадів.

За рік спостерігається близько 134 днів з опадами (тобто кожен третій
день в середньому спостерігаються опади). Найбільше число днів з опадами у
грудні – 13.4, найменше – у серпні – 8.9.

Опади теплих місяців переважають над опадами холодної половини
року за кількістю, але не за числом днів з опадами. У теплий період року
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відмічається середнє число днів з опадами менше, ніж у холодний, але за
рахунок більшої інтенсивності опадів випадає їх більша кількість, а у
холодний період року – навпаки: кількість опадів менша, а число днів з
опадами – більше. У літні місяці інтенсивність та кількість опадів найбільші
у році, а тривалість їх найменша. Максимальне число значних опадів (з
добовою кількістю опадів 10, 20, 30 мм) теж припадає на літні місяці.

Середня річна швидкість вітру складає 2.7 м∙c-1. В цілому, в холодний
період швидкість вітру є вищою, ніж у теплий. Режим вітру безпосередньо
пов΄язаний з розподілом атмосферного тиску і його сезонними змінами.

В середньому за рік переважає західний напрямок вітру, найменша
повторюваність у вітру східних напрямків. В середині кліматичних сезонів
можна прослідкувати певні особливості в розподілі напрямків переважаючих
вітрів. Так, в холодний період року переважають вітри з південною
(південний, південно-західний) та західною складовою, а в теплий період
відмічається найбільша повторюваність у північного, західного та
північно-західного напрямків вітрів.

Найбільша повторюваність штилю у теплий період року – з травня по
вересень [30].
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3 СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ
КОНВЕКТИВНИХ ЯВИЩ НА АЕРОДРОМІ КИЇВ/ЖУЛЯНИ

3.1 Основні умови виникнення та розвитку гроз на досліджуваній
території

Влітку перенесення повітряних мас з Атлантики супроводжується
деяким зниженням температури. Крім того, це повітря завжди несе вологу і
володіє значними запасами енергії нестійкості. Помірні континентальні
повітряні маси, які надходять в Україну, формуються над центральними
районами Євразії. Вони завжди сухі і приносять спекотну погоду влітку. Їх
вплив менш відчутний. Сухі й жаркі тропічні повітряні маси, що надходять з
пустельних районів Африки чи Південно-Західної Азії, приносять спекотну
погоду влітку, поширюються на північ, утворюючи значної потужності
фронт з вологим Атлантичним повітрям, що швидко рухається у південному
напрямку [31].

На досліджуваній території грози найчастіше виникають у баричних
улоговинах, які в основному спрямовані з півночі, північного заходу чи
північного сходу. Значна їх повторюваність також в умовах розмитого
фронту. Щодо висотного баричного поля, то найбільшу повторюваність має
також улоговина, дещо меншу – гребінь та висотна фронтальна зона [32].

На досліджуваній території розрізняють фронтальні та
внутрішньомасові грози, з яких найнебезпечніші – фронтальні. Переважна
кількість гроз пов’язана з проходженням західних холодних фронтів з
хвильовими збуреннями [33]. Здебільшого це малорухомі квазімеридіонально
орієнтовані фронти, розташовані в улуговинах, які переміщуються з заходу
на схід. Зазвичай хвилі збурення виникають перед фронтом, де
накопичуються великі запаси енергії нестійкості атмосфери, яка сприяє
утворенню купчасто-дощової хмарності великої вертикальної протяжності,
значних контрастів температури повітря та достатнього вмісту вологи.
Поєднання усіх цих чинників призводить до виникнення гроз. Особливо
інтенсивною гроза буває за умов значної різниці температур між теплим та
холодним повітрям по обидва боки від фронту за нестійкої вертикальної
стратифікації теплого повітря [31].
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3.2 Дослідження основних методів діагнозу грозової активності

3.2.1 Візуальні спостереження

Спостереження за грозою на аеродромі Київ/Жуляни проводяться
групою метеорологічних спостережень згідно АПУ МОЦА та Технології
метеорологічних спостережень за погодою на а/мі Київ/Жуляни [34, 35].
Інформація про грози за даними візуальних спостережень містить відомості
про віддаленість грози (на околицях аеродрому чи на аеродромі) її
місцезнаходження та, по можливості, переміщення (в румбах). Відстань до
грози оцінюється за проміжком часу між блискавкою та наступним громом.
Якщо цей проміжок становить 24 секунди і менше (відстань до грози 8 км і
менше) - гроза оцінюється як “на аеродромі” (ТS) , якщо більше 24 секунд
(відстань до грози більше 8 км), гроза оцінюється як “гроза на околицях
аеродрому” (VCTS) . Гроза вважається такою, що закінчилась на аеродромі
або на його околицях, якщо протягом 10 хвилин технік-метеоролог не чує
грому або проміжок часу між блискавкою і громом становить 48 секунд та
більше, що свідчить про переміщення грози за межі околиць аеродрому [34,
36].

Саме за даними візуальних спостережень складаються штормові
повідомлення як для авіації, так і для народного господарства, а також для
зацікавлених споживачів. Але для зручності, достовірності використовується
ряд додаткових засобів для спостережень.

3.2.2 Дані радіолокаційних спостережень

Радіолокаційна мережа Гідрометслужби дозволяє в будь-який час доби
отримати інформацію, істотно доповнюючи візуальні спостереження.

Радіолокаційна інформація найбільш достовірна в "ефективному
радіусі виявлення", де з високим ступенем імовірності (90 - 100 %)
виявляються опади, грози, град. Влітку ефективний радіус виявлення
становить 150 - 200 км, взимку 50 - 90 км [37].

Одна з переваг радіолокаційної інформації порівняно з
спостереженнями метеостанцій полягає в тому, що вона ефективніша вночі
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навіть у випадках повних хмар нижнього ярусу. Незважаючи на це і деякі
інші переваги, радіолокаційний метод має наступні обмеження і переваги.

1. Гранична дальність виявлення хмар обмежується дальністю прямої
радіовидності. Тому на відстанях понад 100 км не виявляються хмари,
вершини яких лежать нижче лінії радіогоризонту. З цієї ж причини на
відстанях понад 100 – 120 км не можна виміряти інтенсивність опадів.

2. Відбувається втрата інформації через ослаблення радіохвиль в
хмарах та опади, особливо в тих зонах злив і гроз, які розташовуються за
зонами з більшою інтенсивністю відбитого сигналу.

3. Радіолокаційна інформація про форми хмар менш детальна, ніж
інформація метеостанцій. Так, в ближній зоні можна отримати дані тільки по
п’яти основних видах хмарності ( по ярусах), а в дальній зоні – лише про тип
хмарного поля.

4. Опади (зливові і облогові) і грози розпізнаються в радіусі 150 – 200
км з вірогідністю 70 – 90 %.

5. У холодну пору року дальність виявлення хмар зменшується
приблизно вдвічі, за винятком випадків інтенсивного розвитку
купчасто-дощової хмарності.

6. Не забезпечується визначення нижньої межі хмар, якщо їх висота
нижче 600 м і у випадках, коли з них випадають опади.

При радіолокаційних спостереженнях визначаються форма хмар
(якісно) по вертикальному і горизонтальному розподілу радіолуни, а також
кількісні характеристики – максимальна висота радіолуни (Нmax) і
радіолокаційне відображення (lg z). При цьому розрізняють дві зони: ближню
зону на відстані до 40 км і дальню зону на відстані від 40 до 300 км.

В залежності від супутніх явищ погоди виявляються МРЛ хмари
підрозділяються на три групи:

1. Градонебезпечні хмари і грозові хмари з градом. Тут розряди в
більшості випадків з випаданням граду.

2. Грозонебезпечні хмари і зливовий дощ з грозою. До цієї групи
відносяться купчасто-дощові хмари в передгрозовій, грозовій і післягрозовій
стадіях. У таких хмарах спостерігаються інтенсивні висхідні руху, підвищена
турбулентність і висока напруженість електричного поля. У момент
радіолокаційних спостережень гроза візуально може і не бути.

3. Негрозонебезпечні конвективні хмари і зливи. Це потужні купчасті і
купчасто-дощові хмари, які в процесі розвитку не досягають стадії грозової
хмари. Такі хмари супроводжуються дощами різної інтенсивності і
тривалості.
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Радіолокатор не фіксує грозову електрику в купчасто-дощових хмарах.
Тому грозові хмари визначаються за непрямими ознаками. Посилення
грозової активності купчасто-дощової хмари супроводжується збільшенням
розмірів хмари. Розвиток хмари відбувається у зв’язку із збільшенням
вертикальної швидкості конвективного потоку, що приводить до укрупнення
крапель. Це в свою чергу підвищує його відбиваність (lg Z), яка є одним з
непрямих показників грозової активності і прямим чином залежить від
розмірів крапель в хмарі.

Найбільші значення відбиття мають купчасто-дощові хмари, що
містять град. Для розпізнавання градонебезпечних хмар використовуються
однозначні критерії lg Z ≥ 4.5, що відповідає цифрі 8 коду RADOB. Згідно з
кодом цифри 8 відповідає значення lg Z > 3.9. Тому для розпізнавання
градонебезпечних хмар використовують значення верхньої межі радіолуна,
яка в градонебезпечних хмарах на 2 – 3 км вище, ніж у грозонебезпечних
[3,5].

Грозонебезпечні хмари розпізнаються в основному по комплексному
критерію грозонебезпечності y = Hmax lg Z. При y ≥ 23 грози розпізнаються з
ймовірність гроз становить 75 – 80 %, а при значеннях y від 10 до 15 – лише
30 – 70 %. При 6 < y < 10 ймовірність грози становить 10 %, хоча в 90 %
випадків наявні хмари класифікуються як зливові.

При аналізі конвективних явищ доцільно додатково враховувати
висоти ізотермічних поверхонь – 30- 40ºC (Н-30 и Н-40) і висоту верхньої межі
хмари Нmax. При Нmax < Н-30 в 82 % випадків спостерігаються зливи без гроз;
при Н-40 > Нmax > Н-30 в 87 % випадків спостерігаються грози без граду; при
Нmax > Н-40 - в 77% випадків спостерігається град [37, 38].

3.2.3 Доплерівський метеорологічний радіолокатор
„Метеор-Метеоячейка”

В 2007 р. вперше в Україні в аеропорту Бориспіль встановлено
доплерівський метеорологічний локатор нового покоління
„МЕТЕОР-Метеоячейка” (ДМРЛ - АМРК), основне призначення якого –
одержання інформації про небезпечні метеорологічні явища (грози, град,
шквал, смерч, сильні опади, зсуви вітру, турбулентність, зледеніння та інші
характеристики), які впливають на безпеку польотів літаків, а також для
визначення швидкості і напрямку переміщення небезпечних осередків та
своєчасне попередження про їх виникнення.
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АМРК „МЕТЕОР-Метеоячейка” сертифікований в Україні Державною
авіаційною адміністрацією Міністерства транспорту на відповідність типу
обладнання аеродрому (сертифікат № AT 4017 від 09.10.2007). Він має
високе гарантійне забезпечення, працює в автоматичному режимі з періодом
оновлення інформації 10 хвилин і використовує два режими – „вимірювання
відображеності” і „доплерівська швидкість”.

Робота в режимі „Відображеність”:
В режимі „відображеність” огляд виконується в радіусі 256 км. Вся

площа розбивається на квадрати 2×2 км. Для кожного квадрату визначається
максимальна висота верхньої межі радіолуна хмарності і радіолокаційна
відображеність по одинадцяти шарам (товщина шару складає 1000 метрів).

Радіолокаційні характеристики, а саме висота верхньої межі радіолуни
хмарності Н, радіолокаційна відображеність Z, площа зайнята радіолуною,
швидкість і направлення переміщення радіолуни метеооб'єктів знаходяться в
фізико-статистичній залежності з метеорологічними параметрами хмарної
атмосфери і дозволяє оцінювати їх по радіолокаційним характеристикам.

Програмним забезпеченням „МЕТЕОР-Метеоячейка” після виконання
всіх функцій по проведенні та обробці результатів спостережень обумовлено
представлення результатів спостереження на екрані ПЕОМ в вигляді
наступних карт:

- метеоявищ
- небезпечних явищ погоди
- висоти верхньої межі радіолуни Н
- відображеності Z в одинадцяти шарах
- швидкості шквального посилення вітру Vш

- інтенсивності опадів І
- кількості опадів Q за будь-який період спостереження
- видимості в опадах VV
- вертикальних розрізам по довільним азимутам і заданим повітряним

коридорам
- виведення на екран для огляду, передачі і в разі необхідності друку

таблиць „Штормоповіщення” з інформацією про осередки небезпечних явищ
погоди

- виведення на екран, друк і передачу в канал зв’язку телеграми в коді
RADOB-86

- виведення на друк бланк-картки
- архівація даних спостережень.
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Нижче представлена продукція ДМРЛ в вигляді карт. Карта
представляє собою коло, вписане в квадрат, з відповідною атрибутикою і
змістом, а саме:

- орієнтація карти по сторонам світу відповідає орієнтації географічних
карт, при цьому напрямок на північ від центру карти відповідає азимуту А 0о,
(360о), напрямок на схід А 90о, напрямок на південь А 180о, напрямок на захід
А 270о, а центр карти відповідає місцю установки антени ДМРЛ;

- радіус кругу складає 200 км, розмір квадрату карти 400×400 км;
- метеоявища або метеоелементи відображаються на картах по

дискретним квадратам 2×2 км відповідним кольором згідно шкали
метеоявищ або метеоелементів.

Режим „Доплерівська швидкість”
В цьому режимі кінцевим продуктом спостережень по АМРК є

просторовий розподіл радіальних швидкостей з радіусом огляду 125 км по
квадратам 4×4 км.

Основним продуктом по вітру є вертикальний профіль горизонтального
вітру, який розраховується по радіальним швидкостям і просторовим
градієнтам.

АМРК „МЕТЕОР-Метеоячейка” потребує мінімального технічного
обслуговування завдяки застосуванню найновіших технологій, вибору
модулів і підсистем.

Ефективність роботи ДМРЛ оцінюється по ступеню відповідності (%)
фактичної інформації про небезпечні явища з радіолокаційною
(розрахунковою) за довільний період – від однієї доби до всього літного
періоду і в разі потреби надається в вигляді таблиць з автоматичним
розрахунком даних.

Тільки використання радіолокатора забезпечило можливість одержання
якісно нової інформації про опади - загальної картини їх просторового
розподілу по площі.

Головні продукти по опадах включають в себе інтенсивність опадів
біля поверхні землі, накопичення опадів біля поверхні землі за різні
проміжки часу. Інтенсивність опадів отримується по функціональній
залежності між інтенсивністю дощу і відображеністю.

В додатку „Робота з опадами” можливо одержати такі види продукції:
„Кількість опадів”, контури кількості опадів, накладення контурів кількості
опадів на карту „Кількість опадів”, накладення підкладки „Адміністративні
райони” на карту „Кількість опадів”, передбачено виділення районів для
розрахунку середньої кількості опадів по виділеному району, передбачена
можливість одержання таблиці „Суми опадів” для гідрометеостанцій в
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радіусі 200 км за розрахований певний період – від декількох годин до
декількох місяців [38].

3.2.4 Дані метеорологічних супутників

Метеорологічний супутник-штучний супутник Землі для збирання
інформації про стан атмосфери. Основною особливістю сучасних
метеорологічних супутників є наявність на своєму борту різноманітної
багатоспектральної апаратури, що дозволяє визначати різні метеорологічні
характеристики хмарності, земної поверхні та атмосфери з використанням
RGB- колірної моделі для візуалізації отриманих супутникових даних.

Досить очевидно, що традиційне уявлення в чорно-білій колірній гамі
даних з метеорологічних супутників, і відповідно їх подальший аналіз, є не
досить ефективним з кількох причин. Перша - аналізується тільки одне або
послідовно кілька спектральних зображень, що ускладнює отримання
комплексної оцінки того чи іншого досліджуваного об'єкта. Друга - за
кольором в чорно-білій гамі іноді складно визначити метеорологічний об'єкт
або його стан. Подання супутникових зображень у вигляді RGB-колірної
моделі (адитивна колірна модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якою
червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у
різноманітні кольори), дозволяє вирішити вище зазначені проблеми. RGB
зображення є композиційним, в даному випадку воно складається з трьох
спектральних зображень і дозволяє відобразити певною кольоровою гамою
метеорологічний об'єкт його стан або фазу розвитку.

Для того, щоб побудувати відповідне RGB зображення, необхідно
знати які метеорологічні або фізичні характеристики хмарності, земної
поверхні або атмосфери відображаються в спектральних каналах супутників.
Причому в якості вхідних даних для побудови RGB зображень можуть
використовуватися не тільки самі спектральні канали супутників, а й їх
різниця, що теж відображає метеорологічні або фізичні характеристики
досліджуваного об'єкта.

Найбільш ефективним є використання RGB моделі за особливо
небезпечними конвективними явищами погоди. При їх формуванні
використовуються канали у видимому діапазоні в ближній інфрачервоній та
у інфрачервоній областях [39].
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3.2.5 Грозопеленгація

У світі широко застосовується практика реєстрації електричних
розрядів атмосфери засобами грозопеленгації. Особлива зручність полягає у
тому, що слідкувати за грозами та їх переміщенням можна на деяких
ресурсах, де в реальному часі відображаються блискавки, що зареєстровані
мережею грозопеленгаторів.

Міжрегіональна система грозопеленгації WWLLN функціонує з 2001
року під управлінням University of Washington, Seattle, USA.

Інформація про активність блискавок надходить з 55 ДНЧ-приймачів в
бази даних двух аналітичних станцій, розташованих у м. Сіетл, шт.
Вашингтон США і в м. Данідін, Нова Зеландія. Потім інформація із цих баз
розповсюджується в наукові інститути та деякі аеропорти через єдиний
авторизований центр Weather Decision Technologies (WDT), що знаходиться в
м.Сіетл, шт.Вашингтон, США і функціонує з 2007 року [40].

Більш наглядне зображення всесвітньої грозометричної мережі
представлене на рис. 3.1, де червоними крапками позначені станції
ДНЧ-приймачів.

Рис. 3.1. Розподіл станцій, обладнаних ДНЧ-приймачми для реєстрації
блискавок у світі мережею WWLLN [41]
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Мережа WWLLN реєструє блискавки за допомогою приймачів ДНЧ
діапазону (3-30 кГц) [42].

WWLLN виявляє атмосферики (або просто сферики) - низькочастотні
електромагнітні хвилі, що розповсюджується в природньому хвильоводі,
утвореному іоносферою.

На рис. 3.2 зображений приклад результатів реєстрації грозових
розрядів за допомогою системи WWLLN, що відбувались у світі
09.06.2018р., 07:00 UTC.

Дрібними блакитними точками на рис. 3.2 позначені блискавки, які
відбувались за 10 хвилин до спостережень, більш пізні розряди показані
зеленими (10-20 хвилин тому), жовтими (20-30 хвилин тому) і червоними - ті,
що спостерігались 40 хвилин тому. Пусті білі кружечки означають, що у
момент спостережень за якихось причин ДНЧ-приймач був вимкнений.
Крупними прозорими точками із червоною зіркою всередині позначені
станції, що реєструють активність блискавок.

Рис. 3.2. Приклад результатів реєстрації грозових розрядів системою
WWLLN, що відбувались у світі 09.06.2018 р., 07:00 UTC [43]

Регіональні мережі реєстрації блискавок. Регіональні наземні системи
виявлення блискавок показують місцерозташування активності блискавок у
режимі реального часу, але у обмеженій області (100-300км) Реєстрація
розрядів блискавок також відбувається за допомогою приймачів
ДНЧ-діапазону.
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Існують Американська, Канадська, Австралійська, Новозеландська та
Бразильська мережі виявлення блискавок [40].

Регіональні системи реєстрації гроз, на відміну від глобальної, фіксує
блискавки двох типів “хмара-земля” та внутрішньохмарні [40].

У 2016 році співробітниками УкрНДГМІ був створений Український
сегмент мережі грозопеленгаціі компанії EarthNetworks (США), який є
першою системою встановленої на території України, що дозволяє в
реальному режимі часу відслідковувати грозову активність. Відповідні
датчики були встановлені на 12 метеорологічних станціях по території
України (рис.3.3). Ці датчики дозволяють з високою точністю фіксувати як
міжхмарні розряди, так і розряди земля-хмара, що підтверджено порівнянням
з даними метеостанцій.

Рис. 3.3. Схема розміщення датчиків мережі грозопеленгації компанії
EarthNetworks (США) [39]

Оскільки, система грозопеленгаціі надає не тільки інформацію про
поточні грози і блискавки, але і дає можливість попередити наближення
грозового фронту, в майбутньому планується розробити систему
автоматичного оповіщення вибраних районів про початок грози та інших
небезпечних метеорологічних явищ, таких як: шквальний вітер, злива і град
[39].

На рис. 3.4 зображені компоненти грозопеленгації компанії
EarthNetworks (США). Завдяки високій ефективності виявлення система
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ENTLS може визначати та відслідковувати осередки гроз та видавати
автоматичні сигнали тривоги про небезпечні грозові зливи.

Рис.3.4. Блискавки, грозові комірки та попередження про небезпечні
грози як компоненти системи грозопеленгації [39]

Таким чином, встановлений Український сегмент мережі
грозопеленгації та грозооповіщення, поряд з побудованою в УкрНДГМІ
інфраструктурою обробки, візуалізації і поширення супутникових даних
через систему EUMETCast є важливим інструментом як для дослідницьких
цілей, так і забезпечення діяльності різних категорій споживачів [39].

Спостереження грозопеленгаторами на аеродромі Київ/Жуляни не
використовується (як і на аеродромі Київ/Бориспіль) через відсутність
грозових датчиків та системи грозопеленгації.
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3.3 Повторюваність грозової діяльності за синоптичними умовами
формування на АМСЦ Київ/Жуляни

У якості періоду дослідження повторюваності грозової діяльності за
синоптичними умовами відібрано 2009-2014 рр., в аналізі використано
статистичні дані грозової діяльності за даними погодинних метеорологічних
спостережень на аеродромі Київ/Жуляни і даними прогнозів погоди на
аеродромі.

Статистичні дані спостережень за грозою наведені в таблиці 3.1.
(умовні позначення у графі «процес» - фронтальні процеси: ХФ – холодний
фронт; ТФ – теплий фронт, ФО – фронт оклюзії; ВМ – внутрішньомасові
грози).

Всього за досліджений період з 2009 по 2014 рр. було зафіксовано 278
випадків з грозою. Переважну більшість склали внутрішньомасові грози –
188 випадків за 6 років (68%), частка фронтальних гроз склала 32% (90
випадків).

Таблиця 3.1 - Повторюваність грози за синоптичними умовами формування,
аеродром Київ/Жуляни, 2009–2014 рр.

Рік/
процес

Повторюваність
кількість випадків (кв)/ %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 всього
кв % кв % кв % кв % кв % кв % кв

ХФ 8 35 15 29 14 37 8 13 4 9 6 11 55
ТФ 1 4 4 7 1 3 7 11 1 2 10 18 24
ФО - - 4 7 1 3 2 3 2 5 2 3 11
ВМ 14 61 31 57 22 57 47 73 36 84 38 68 188

Всього 23 100 54 100 38 100 64 100 43 100 56 100 278

Як правило, фронтальні грози переважно пов'язані з холодними
фронтами. Грозові розряди виникають у купчасто-дощових хмарах при
значному вертикальному розвитку, коли їх вершини досягають рівня
природної кристалізації. Фронтальні купчасто-дощові хмари звичайно
являють собою не ізольовані хмари, а гряди, зосереджені уздовж лінії фронту,
і, як правило, є більш потужними, ніж внутрішньомасові. Суперкомірки
розвиваються на холодних фронтах і фронтах оклюзії за типом холодного
фронту при сильній статистичній нестійкості і великих зсувах вітру при
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слабкому його обертанні. Багатокоміркові лінійні грози являють собою лінію
грози із тривалим, добре розвинутим фронтом поривів вітру на передній лінії
фронту [45].

Відповідно до кліматичних даних, за досліджуваний період серед грози
фронтального походження домінують холодні фронти – загалом 55 випадків,
з максимумом у 2010 р. – 15 епізодів (29%) та 14 випадків - у 2011 р. (39%).
Дещо меншу повторюваність мали грози на теплих фронтах – 24 епізоди, а на
фронтах оклюзії лише 11.

Внутрішньомасові грози зумовлені конвекцією і виникають, як у
теплих масах повітря, внаслідок нагрівання підстильної поверхні переважно
у малоградієнтному полі підвищеного або зниженого тиску, так і в холодних,
які перемішуються на теплу поверхню. Максимальне число
внутрішньомасових гроз припадає на 2012 р. – 47 випадків, що складає 73%
річної кількості випадків з грозою.

Визначимо поетапно особливості грозоутворення кожного року.
Мінімум повторюваності припадає на 2009 рік - зафіксовано всього 23

випадки з грозою. При цьому спостерігались частіше внутрішньомасові грози
- 14 випадків (61%), ніж фронтальні - 9 випадків (39%). Серед грози
фронтального походження 8 випадків на холодному фронті і жодного на
фронті оклюзії.

Досить грозовим виявився 2010 р. - за рік було зареєстровано 54
випадки з грозою. З них спостерігалось 23 випадки фронтальних гроз (43%
від загальної річної кількості) з домінуванням грози на холодному фронті, 31
випадок внутрішньомасових гроз (57%).

Наступного 2011 року спостерігалось 38 випадків грози, більшість з
яких склали внутрішньомасові: 22 випадки (57%). На фронтальні грози
прийшлося 16 випадків з перевагою грозо утворення на ХФ (14 епізодів).

Максимум грозової діяльності на АМСЦ Київ/Жуляни відмічено 2012 р.
- 64 випадки, більшість з яких склали внутрішньомасові: 47 випадки (73%).
На фронтальні грози прийшлося 17 випадків.

У 2013 році зафіксовано 43 епізоди з грозою, з відповідним
домінуванням внутрішньомасових гроз - 36 випадки (84%), що мало найвищу
серед усіх років. Фронтальні грози, на противагу, склали найменшу частку
серед усіх років - 16%.

У 2014 р. спостерігалось 56 випадків з грозою, більшість з яких -
внутрішньомасові (38). На фронтальні грози прийшлося 18 випадків, що
склали 32% від загальної кількості. При цьому виділимо, що серед грози
фронтального походження переважають грози на теплому фронті – 10
епізодів, на холодних фронтах всього 6, а на фронтах оклюзії – 2 випадки.
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Загалом за досліджуваний період з 2009 по 2014 рр. визначено 196
випадків наявності денних гроз, що складає 71% від загальної кількості гроз
за цей період. Нічні грози становили лише 82 випадки (29%).

В добовому ході за даними обсерваторії Києва більше половини гроз
(59%) відзначається в період з 13-22 години під час максимального прогріву
підстильної поверхні. У нічний і ранковий час грози бувають рідко.

Так, максимум припадає на часовий проміжок 12-15 год. – 81 епізод,
дещо меншу повторюваність мають грози у відрізку 15-18 год. – 57 випадків
(29% і 20% відповідно). Формування грози у відрізки часу 09-12 і 18-21
практично однакової частоти – 42 і 40 випадків. Як відомо, грози, що
утворюються у другій половині дня, є найтривалішими.

Таблиця 3.2 - Повторюваність гроз за строками спостережень,
аеродром Київ/Жуляни, 2009 – 2014 рр.

Рік/
строк

Повторюваність грози
кількість випадків (кв), %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 ∑

кв % кв % кв % кв % кв % кв % кв
00 - 03 3 13 - - 1 3 6 9 1 2 2 3 13
03 - 06 - - 2 4 3 8 2 3 1 2 - - 8
06 – 09 1 4 5 9 1 3 4 6 1 2 4 7 16
09 – 12 4 17 10 19 10 26 9 14 2 5 7 13 42
12 – 15 5 22 15 28 12 32 19 30 14 33 16 29 81
15 – 18 3 13 13 24 6 16 10 16 13 30 12 21 57
18 – 21 5 22 6 11 3 8 7 11 6 14 13 23 40
21 - 24 2 9 3 5 2 4 7 11 5 12 2 4 21
Всього 23 100 54 100 38 100 64 100 43 100 56 100 278

Мінімальна кількість грозової діяльності за вказаний період
зафіксована у ранні ранкові години – 03-06 год. – лише 8 епізодів.

За 2009 рік денних гроз виявилося 13 випадків (56%), нічних гроз - 10
(44% від загальної кількості).

У 2010 р. зареєстровано 43 випадки денних гроз, що і склало переважну
більшість - 80%, лише 11 випадків гроз відзначалися в нічний час (20%).

29 денних гроз виявилося в 2011 р. (77%), 9 склали нічні грози (33%).
У 2012 р. спостерігалася більшість денних гроз - 42 випадки (66%), 22

випадки грози було зафіксовано в нічний час (44%).
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У 2013 р. і 2014 р. відмічено 70% денних гроз - 30 і 39 епізодів
відповідно. Нічні грози утворилися 2013 р. - 13 раз (30%), а 2014 р. – 17
(30%).

Виходячи з вищевикладеного аналізу, можна зробити висновок, що за
досліджуваний період 2009 – 2014 рр. переважна кількість випадків наявності
гроз припадала на денні часи, особливо на другу половину дня.

У добовому ході найбільше число повторюваності грози належить
періоду максимального прогріву підстильної поверхні в період 13-19 год.,
найменше - в ранкові години 04-08 год.

3.4 Методи прогнозування гроз на аеродромі Київ/Жуляни

Технологія прогнозу грози ускладнювалась із збільшенням об’єму
знань про термодинаміку купчасто-дощових хмар, атмосферну електрику та з
розвитком обчислювальної техніки.

Довгий час застосовувались розрахункові (непрямі) методи прогнозу
грози. Вони засновані на тому, що процеси електризації в хмарі явно не
враховуються, лише побічно схематично описуються через термодинамічні
параметри атмосфери [44].

Оскільки грози, як і зливи, виникають при розвинених Cb, фізичні
умови і причини їх утворення одні й ті ж. Тому і синоптичні умови
виникнення грози і зливи в основному тотожні. Якщо на території
обслуговування очікується одна з синоптичних умов виникнення злив, то це
вказує на можливість появи і грозових хмар. При умовах, сприятливих для
формування інтенсивних злив і гроз, утворюється і град.

Основними факторами, які визначають умови формування грозової
діяльності, є:

- ступінь конвективної нестійкості атмосфери, що характеризується
стратифікацією повітряної маси та інтенсивністю прогріву нижніх шарів
повітря у денні години;

- кількість вологи, що надходить з нижніх рівнів у верхні шари
атмосфери;

- розподіл вологості за висотою і ступінь насичення водяною парою
верхніх шарів повітря [44].

На АМСЦ Київ/Жуляни використовуються розрахункові методи грози
Вайтінга (фізико-статистичний метод прогнозу гроз, у якому в якості
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предикторів використовується індекс грозової активності), метод Н. В.
Лебедєвої (цей метод містить побудову моделі конвекції на період її
максимального розвитку за даними ранкового зондування для прогнозу
внутрішньомасових гроз), метод В.М. Седлецького (в основному
використовується для прогнозу фронтальних гроз) та Р. А. Ягудіна (для
прогнозу нічних гроз). Широко застосовуються методи прогнозування за
допомогою радіолокаційних спостережень та даних супутників. А також
використовуються чисельні методи розрахунку індексів нестійкості, що
автоматично вираховуються у програмному забезпеченні MESSIR-AERO).

3.5 Справджуваність прогнозів грози

В табл. 3.3 наведено результати оцінки розрахункових методів за
допомогою автоматичної системи «Метеоексперт» на АМСЦ Київ/Жуляни.

Результати розрахунків у 2009-2011 рр. вказують, що справджуваність
методу Вайтінга складає 54,5-62,5%; методу Р.А. Ягудіна: 76,2-81,8%; методу
Н.В. Лебедєвої – 75-78,3%; методу В.М.Седлецького - 73,5-82,5%. Отже,
найбільшу справджуваність мають методи Р.А. Ягудіна і В.М. Седлецького.

Результати розрахунків у 2012-2014рр. демонструють, що
справджуваність методу Вайтінга складає 48,3-60,2%; методу Р.А. Ягудіна:
70,2 - 81,2%; методу Н.В. Лебедєвої – 71,3-75%; методу В.М. Седлецького -
66,9-81,2%. Отже, найбільшу справджуваність мають методи Р.А. Ягудіна і
В.М. Седлецького.

За період 2009-2014 рр., можемо зробити висновки про те, що найбільш
справджуваними є методи Р.А. Ягудіна і В.М. Седлецького. Нижча
справджуваність простежується в методах прогнозування гроз по Вайтінгу і
Н.В. Лебедєвій.
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Таблиця 3.3 - Результати оцінки розрахункових методів за допомогою
автоматичної системи «Метеоексперт» в 2009-2014 рр. на
АМСЦ Київ/Жуляни

№

Метод
прогнозу

грози

Справджуваність

загальна наявність явища відсутність явища

дано спр. % дано спр. % дано спр. %

2009 рік
1. Вайтінг 160 100 62,5 81 29 35,8 79 71 89,9
2. Ягудін 160 131 81,8 21 11 52,4 139 120 86,3
3. Лебедєва 160 120 75,0 42 17 40,5 118 103 87,3
4. Седлецький 160 132 82,5 14 7 50,0 146 125 85,6

2010 рік
1. Вайтінг 143 78 54,5 90 31 34,4 53 47 88,7
2. Ягудін 143 109 76,2 16 9 56,2 127 100 78,7
3. Лебедєва 143 112 78,3 37 26 70,3 106 86 81,1
4. Седлецький 143 105 73,4 20 9 45,0 123 96 78,0

2011 рік
1. Вайтінг 164 100 61,0 90 32 35,6 74 68 91,9
2. Ягудін 164 133 81,1 32 20 62,5 132 113 85,6
3. Лебедєва 164 124 75,6 52 28 53,8 112 96 85,7
4. Седлецький 164 132 80,5 23 15 65,2 141 117 83,0

2012 рік
1. Вайтінг 178 86 48,3 107 37 34,6 71 49 69,0
2. Ягудін 178 125 70,2 36 16 44,4 142 109 76,8
3. Лебедєва 178 127 71,3 23 10 43,5 155 117 75,5
4. Седлецкий 178 119 66,9 43 16 37,2 135 103 76,3

2013 рік
1. Вайтінг 156 94 60,2 95 35 36,8 61 59 96,7
2. Ягудин 156 124 79,5 27 13 48,1 129 111 86
3. Лебедєва 156 112 71,8 50 19 38 106 93 59,6
4. Седлецький 156 126 80,8 12 6 50 144 120 83,3

2014 рік
1. Вайтінг 176 97 55,1 110 33 30 66 64 97
2. Ягудин 176 143 81,2 20 10 50 156 133 85,2
3. Лебедєва 176 132 75 36 15 41,7 140 117 83,6
4. Седлецький 176 143 81,2 17 9 52,9 159 134 84,3
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3.6 Індекси нестійкості атмосфери

3.6.1 Загальні відомості про індекси нестійкості атмосфери

На сьогоднішній день у світі широко відомі 26 індексів нестійкості, що
застосовуються для прогнозу конвективних явищ погоди.

Будемо класифікувати їх в залежності від того, в яких шарах атмосфери
оцінюється ступінь нестійкості, основного предиктору грозонебезпеки.
Більшість індексів оцінюють ступінь нестійкості в хмарному масиві (табл.
3.4).

Таблиця 3.4 - Індекси нестійкості атмосфери, що оцінюють ступінь
нестійкості хмарного шару

Індекс, одиниця
виміру

Позна-
чення Формула для розрахунку

Граничне
значення

для
прогнозу
наявності

гроз

Джерело

Showalter index,
ºС

SI Т500 – (T'850 – T'500) ≤-3 [Showalter,A.K.,
1947]

Vertical totals
index, ºС

VT T850 – T500 ≥26 [Miller, R.C., 1972]

Cross totals index,
ºС

CT Td850 – T500 ≥18 [Miller, R.C., 1972]

Total totals
index, ºС

TT T850 – Td850 – 2T500 ≥44 [Miller, R.C., 1972]

Severe Weather
ThrEAT index

SWEAT

0,2)+) α–  (sin(α 125

+)500–  v  8502(v + 49)–  5002T

– 850Td–  85020(T + 850 12Td

850500

≥250 [George, J.J., 1960;
Miller, R.C., 1972]

Whiting index, ºС K T850 – T500+ Td850 – dd700 ≥20 [Richter 2004]
S-index, ºС S T850 – Td850 – 2T500– dd700–m ≥40 [Reymann M.,

Piasecki, J., et. al,
1998]

Rackliff-Jefferson
index, ºС

RJI 1,6 θ850 + Td850 – 0,5 dd700 -8 ≥29 [Jefferson, G.J.,
1963]

Bradbury index, ºС BI θ500 – θ850 ≤-2 [Bradburr T.A.M.,
1977]

Litynska index, ºС Lityn dd850 + dd700 + dd500 ≤30 [Litynska, Z., J.,
1974]

Adedokun index,
ºС

Aded θ850 – θ500 ≥2 [Adedokun, J.A.,
1981]
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Продовження таблиці 3.4

Індекс, одиниця
виміру

Позна-
чення Формула для розрахунку

Граничне
значення

для
прогнозу
наявності

гроз

Джерело

Convective Avail-
able Potential
Energy, Дж/кг ∙ К

CAPE

)(ln)(
500

850

pdTTR  

≥0 [http://www.spc.nоаa
.gov/exper/
mesoаnalysis/Charba
, J.P., 1977;
Haklander A.J,
Delden A.V., 2003]

Modified
Convective
Available Potential
Energy, Дж/кг ∙ К

CAPE*
CAPE2

≥0 [Maurice J.
Schmeits, Kees
J.Kok, 2004]

Індекс Фатєєва
ºС

А T850 – T500 – (dd850 + dd700 +
dd600 + dd500)

≥0 [Наставление,
1965]

BRN-index,
Дж ∙ c2 /кг∙ К∙ м2 BRN CAPE/(v500-v850)2

≥10 [Weisman, M.L.
and J.B. Klemp,
1982]

В таблиці 3.4 －Тх – температура повітря на ізобаричній поверхні х
гПа, °С; T'x – температура частинки хмарного повітря на ізобаричній
поверхні х, гПа,°С; θx – потенційна температура повітря на ізобаричній
поверхні х гПа, ,°С; Тdx – температура точки роси на ізобаричній поверхні х
гПа,°С; ddx – дефіцит точки роси на ізобаричній поверхні х гПа, °С; vx –
швидкість вітру на ізобаричній поверхні х гПа, м/c; α – напрямок вітру, °.

Індекс SI оцінює різницю температури навколишнього повітря на
поверхні 500 гПа (середина купчасто-дощової хмари) з температурою
частинки.

Індекс VT оснований на простій різниці температури середньої частини
хмари та нижньої межі конвективної хмари (тобто становить ~ γ).

Індекси СТ і ТТ – модифікація індекса VT, але на рівні конденсації
враховується вологість основанія хмари (формування Cb з врахуванням
Td850).

Індекс SWEAT враховує вертикальний зсув вітру, тобто горизонтальне
зміщення різних частин хмари при її еволюції. Індекси K і S оцінюють
вертикальну різність температур в нижній половині Сb, вологість на рівні
конденсації, а також випаровування Сb при залученні в серединній частині
хмари, що виражене врахуванням дефіциту точки роси поза Сb на
ізобаричній поверхні 700 гПа. При цьому m враховує обмін хмарного повітря
та повітря, що навколо Сb. У індексі S коефіцієнт m = 0 при великій
нестійкості (VT>25), m = 2 при малій нестійкості (22 ≤ VT ≤ 25); m = 6 при
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стійкості (VT< 22). Індекси RJI, BI, а також AI оцінюють величину
конвективного потоку тепла в хмарі через аналіз розподілу, в тому числі
потенційної, температури. Індекси CAPE и CAPE* оцінюють енергію
нестійкості, тобто роботу, що здійснюється силою плавучості при при
адіабатичному підйомі одиничної маси від нижньої межі даного шару до
верхньої та, відповідно, конвективну вертикальну швидкість [7]. В
розрахунок індексу Lityn входять дефіцити точки роси на ізобаричних
поверхнях 850, 700 та 500 гПа, що враховують випаровування та
охолодження Cb при процесах залучення на рівнях конвекції, конденсації та
в серединній частині хмари.

Індекс Фатєєва оцінює те ж саме та нестійкість в нижній половині
тропосфери (Т850-Т500).

Індекс BRN оцінює енергію нестійкості конвективної хмари та
вертикальний зсув шарів Cb (відносно один одного) при її еволюції.

Таблиця 3.5 - Індекси нестійкості атмосфери, що оцінюють
ступінь нестійкості хмарного та підхмарного шарів

Індекс, одиниця
виміру

Позна-
чення Формула для розрахунку

Граничне
значення

для
прогнозу
наявності

гроз

Джерело

Convective
inhibition index,

Дж/кг∙К
CIN  

700

)(ln)(
приземн

pdТТR ≥0
[http://www.scs.netai.

net/1_20_Storm-
indicators.html]

Rackliff index, ºС RI θ2м – θ500 ≤8 Richter H.,2008]
Lifted index, ºС LI T500 – T'500 ≥2 [Galway, J.G.1956]

Thompson index,
ºС KO T850 – 2T500+ Td850 –

dd700 + T'500
≥18 [Thompson, R.L.,

R. Edwards, 2003]
Modified Total
totals index, ºС TT* 500

8502м8502м T2
2

ТdTd
2

TT





 ≥57 [Webb R., King P.2002]

Modified Whiting
index, ºС K* 700500

8502м8502м T
2
ТdTd

2
TT

dd





≥38 [Barlow, W.R.1993]

Huntrisier index HI T500 – T'500– 0,1 (v2м -v500)+
+0,1∙ dd600

≤40 Huntrieser, H.,
Schiesser,H.H,1997]

Andersson index,
ºС AI 0,5∙(θ500 +θ700) -0,5·(θ850 +θ2м) ≤6 [Andersson,T.,

Аndersson,M.1989]
Modified Lifted

index, ºС LI* min (T500 – T'500) - [Galway, J.G.,1956]

В таблиці 3.5－R –універсальна газова стала сухого повітря, Дж/кг∙К.
Індекс CIN оцінює енергію нестійкості від рівня приземного шару до

серединної частини хмари (700 гПа) та, відповідно, конвективну швидкість.
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Різність потенційної температури, що входить в розрахунок індексу RI,
оцінює конвективний потік тепла в усій товщі хмарного повітря, починаючи
з приземного шару. Індекс LI дозволяє встановити різницю температур
частинки, починаючи від приземного шару до середини Cb. Прогноз
наявності гроз по LI* дають в точках з мінімальним значенням індексу.

Індекс В враховує вплив теплого та вологого повітря, що входить в
середину Cb через його нижню третину, а також різницю температур
частинки в приземному шарі та середині Cb. Індекс КО оцінює різність
температур повітря на межах Cb, зміни температури частинки в приземному
шарі та на рівні конвекції, вологість на рівні конденсації, а також втягування
в серединній частині хмари, що виражається з врахуванням дефіциту точки
роси на ізобаричній поверхні 700 гПа. В розрахунок модифікованого індекса
ТТ* враховується тепле вологе повітря пограничного шару, а також
температура повітря у середині Cb.

Модифікований індекс Вайтінга К* враховує ті ж самі параметри, що і
TT*, але випаровування в процесах втягування біля поверхні 700 гПа. Індекс
НІ враховує розподіл температури частинки в приземному шарі (Т'2м) та
середині Cb (Т'500), горизонтальне зміщення частин хмари, а також
втягування на поверхні 600 гПа.

Ідекс Андерсона AI оцінює конвективний потік тепла в серединній
частині хмари через вертикальний градієнт потенційної температури (на
поверхнях 500 і 700 гПа), а також в нижній частині хмари (850 гПа) та в
приземному шарі (аналог Тпогран.шару – Тсередина Сb).

Індекс нестійкості Б.Є. Пєскова (Pesk) оцінює ступінь нестійкості в
середині конвективної хмари, а також вологість, вертикальний зсув вітру та
приземну конвергенцію вітру [46]. Індекс безрозмірний, так як розрахункова
формула включає знайдені на великій статистиці константи, що безрозмірні.

Індекс розраховується так:

300

7000
2

500 07,04,005,0)(4,0 VpddTTPesk


 (3.1)

де Т', Т600 температура частки та повітря на ізобаричній поверхні 600
гПа , ºС відповідно, dd500 – дефіцит точки роси на ізобаричній поверхні 500
гПа, ºС; 0р – лапсасіан приземного тиску, розрахований по восьми точках,

віддалених від центральної точки на відстань 250 км; 300

700
V


 – модель

векторної різниці швидкості вітру на поверхнях 300 та 700 гПа, м/с.
При додатних значеннях індексу у ближній зоні (~10 км) прогнозується

гроза [46].



50

Також у літературі [47] зустрічається описаний індекс блискавкової
активності Lightning potential index (LPI), оснований на характеристиках
конвективної хмари – об’єму водо-та льодозапасу [Дж/кг].

Формула розрахунку має вигляд:

 dxdydz
V

LPI 1 , (3.2)

Де V - об’єм хмари між рівнями 0 и 20 °С; ε – безрозмірна величина, що
залежить від масових часток компонент гідрометеорів та приймає значення
від 0 до 1.

,)(
2

li

li
QQ

QQ
 (3.3)

де Ql – сумарна масовая частка рідкої фази води, Qi – масова частка
фракції льоду.

3.6.2 Характеристики, що оцінюють ступінь нестійкості атмосфери

Для описання ступеню розвитку конвекції було відібрані індекси, що
найбільш часто використовуються у такого роду дослідженнях [48].

В першу чергу це індекс, що описує латентну нестабільність атмосфери
(LIFT), що характеризує інтенсивність вертикальних рухів, обумовлених
стратифікацією температури повітря. Наприклад, інтенсивні грози
формуються у атмосфері з позитивною енергією нестійкості у всьому шарі
хмароутворення [48].

LIFT= T500 - Tparsell , (3.4)

де Т500 – температура навколишнього середовища на рівні 500 гПа (°С);
Tparcell – температура частинки на рівні 500 гПа, що піднялась від рівня 500 м
над земною поверхнею при середніх значеннях тиску, температури та точки
роси (°С).

Ступінь розвитку вимушеної конвекції при вологонестійкій
стратифікації атмосфери залежить від товщини вологонестійкого
стратифікованого шару. Відмітим, що наявність таких шарів є необхідною
умовою для розвитку небезпечних конвективних явищ. Тому другу групу
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представляють індекси, у яких крім стратифікації температури присутні
характеристики вологості – KIND, TOTL

TOTL = (T850 -T500) + (Td850 -T500), (3.5)

KIND = (T850 -T500) +Td850 - (T700 -Td700), (3.6)

де Т500 – температура навколишнього середовища на рівні 500 гПа (°С);
Т850 – температура на рівні 850 гПа (°С); Td850 – температура точки роси на
рівні 850 гПа (°С); T700 – температура на рівні 700 гПа (ºС); Td700 –
температура точки роси на рівні 700 гПа (°С).

Третя група індексів оцінює енергію конвективного потенціалу
атмосфери. Величина енергії нестійкості є незмінним предиктором у прогнозі
небезпечних явищ, пов’язаних із конвекцією. Високий рівень потенційної
енергії атмосфери є обов’язковою умовою того, що частинка, яка
підіймається, досягне великих висот. Цю характеристику стану атмосфери
достатьо ефективно відображує індекс CAPE [48].

 
EQLV

LFCT

TeTeTpdzgСАРЕ /)( (3.7)

де Tp – температура частинки, що підіймається з рівня 500 м над
земною поверхнею до рівня конденсації сухоадіабатично, що підіймається,
вище рівня конденсації - вологоадіабатично (℃); Te – температура
навколишнього середовища (℃); LFCT – рівень, з якого починається
конвекція (гПа); EQLV – рівень рівноваги, на якому конвекція зупиняється
(гПа); g – прискорення вільного падіння (м·с-1); dz –товщина шару між
рівнями LFCT и EQLV (гПа).

Четверта група індексів оцінює сукупність температурно-вологих та
вітрових характеристик; найбільш популярним з них є індекс “суворості
погоди” (SWEAT). Індекс SWEAT оцінює ступінь нестійкості атмосфери,
поєднуючи декілька параметрів в одному індексі: товщину вологонестійкого
шару на рівні 850 гПа, стратифікацію температури, швидкість та величину
зсуву вітру в шарі між поверхнями 850 гПа та 500 гПа:

SWEAT = 12Td850+ 20(TOTL-49)+ 2SKT850 +SKT500 + SHEAR, (3.8)
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де Td850 – температура точки роси на рівні 850 гПа (℃);
SKT850 – швидкість вітру в узлах на рівні 850 гПа,
SKT500 – швидкість вітру в узлах на рівні 500 гПа,
SHEAR – зсув вітру між рівнями 500 та 850 гПа.
Визначенню ступеню нестійкості атмосфери відповідають конкретні

інтервали значень індексів (табл. 3.6) Авторами [48] якісно поділена ступінь
розвитку атмосфери на: слабо нестійку, нестійку, дуже нестійку, вкрай
нестійку. Якісними показниками ступеню нестійкості є гроза, град, шквал,
смерч.

Таблиця 3.6 - Інтервали значень індексів для різних станів атмосфери

Стан атмосфери
Значення індексів

LIFT, °С SWEAT KIND,°С TOTL,°С CAPE, Дж/кг
> 0 < 100 < 25 < 40 < 0

Слабо нестійка (наявність
злив, окремі грози)

–3 … 0 100 … 200 25 … 30 40 … 45 0 … 1 000

Нестійка (наявність злив,
гроз)

–6 … –3 200 … 300 30 … 35 45 … 50 1000…2000

Дуже нестійка (повсюдно
грози, град, зливи)

–9 … –6 300 … 400 35 … 40 50 … 55 2000 …2500

Вкрай нестійка (гроза, град,
шквал, смерч)

< –9 > 400 > 40 > 55 > 2 500

В процесі аналізу просторового розподілу гроз, було виявлено, що територія
охоплена грозовою діяльністю, може бути різною. Тому наявна інформація
була розділена на дві категорії. В першу категорію були віднесені дні, коли
грози спостерігались на одній станції області, до другої категорії відносили
дні, коли грози відмічались на двох або більше станціях - “повсюдні грози”.
Порівнюючи статистичні характеристики термодинамічних параметрів
атмосфери у дні, віднесені до категорій “окремі грози” та “повсюдні
грози“ (табл. 3.6) можна зробити висновок, що значення індексів мають
незначні (з ймовірністю 95%) розрізнення по критерію Пірсона.
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Таблиця 3.7 - Статистичні характеристики термодинамічних параметрів
для аеродрому Київ/Жуляни при стані атмосфери по
категоріям “повсюдні грози” та “окремі грози”,12:00UTC

Індекс
Повсюдні грози Окремі грози

середнє  екстрем. середнє  екстрем.
LIFT, °С –1,5 2,5 –7,7 –1,7 2,4 –8,8
SWEAT 195 68 454 207 77 466
KIND, °С 32 5 52 33 4 43
TOTL, °С 49 9 47 49 4 59
CAPE, Дж/кг 551 608 3502 620 682 3078

Під екстремумами приймаються мінімальні значення індексу LIFT та
максимальні значення індексів SWEAT, KIND, TOTL та CAPE. Ці значення
відібрані для аналізу, оскільки є показниками найвищого ступеню розвитку
конвекції.

Оскільки метою наших досліджень є визначення ступеню розвитку
конвекції, результатом якої може бути злива у супроводі грози або злива,
необхідно визначити значення індексів у дні, віднесені до категорії “гроза із
зливою” та “злива”. У табл. 3.8 приведені статистичні характеристики
термодинамічних значень для цих категорій стану атмосфери.

Порівнюючи значення індексів (табл. 3.8) “гроза із зливою” та “злива”
видно, що: середні значення індексів KIND та TOTL, що характеризують не
тільки термодинамічну нестійкість, але і вологість у шарі 700-850 гПа,
значно не відрізняються. Порівнюючи їх з інтервалами табл. 3.6 видно, що
атмосфера є нестійкою і при такому стані можуть спостерігатись зливи та
грози;

- середнє значення індексу LIFT, який характеризує різницю
температур навколишнього середовища та частинки, що підіймається при
стані “гроза із зливою” більше значення стану “злива”, що повністю
відповідає фізичним процесам розвитку конвекції в атмосфері.

По даних класифікації (табл. 3.6), при таких значеннях індексу можливі
не тільки зливи, але й окремі грози;

- комплексний параметр SWEAT “гроза із зливою” приблизно на 30
одиниць перевищує той же параметр “злива”, так як у грозових хмарах
відмічаються великі швидкості вітру та значні зсуви вітру. Згідно з табл. 3.6
середні значення даного параметру також класифікують атмосферу як слабо
нестійку з можливістю розвитку не тільки злив, але і окремих гроз;

- потенційна конвективна енергія атмосфери САРЕ у дні з категорією
“гроза із зливою” складає 572 ДЖ/кг, це у 1.5 рази більше значення індексу
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САРЕ у дні з категорією “злива”. По даним табл. 3.6, коли значення індексу
приймають такі величини, ймовірний тільки слабкий розвиток конвекції.

Таблиця 3.8 - Статистичні характеристики термодинамічних індексів
для метеорологічної станції АМСЦ ”Київ” при категоріях
“гроза із зливою” та “злива” у термін 12 UTC

Індекс Гроза із зливою Злива
середнє  екстрем. середнє  екстрем.

LIFT, °С –1,6 2,4 –8,8 –0,3 2,5 –7,7

SWEAT 199 71 466 171 60 383

KIND, °С 32 5 52 30 5 50

TOTL, °С 49 4 59 47 4 56

CAPE, Дж/кг 577 642 3902 350 522 3528

Аналізуючи результати аерологічного зондування та визначаючи
ймовірність розвитку того або іншого небезпечного конвективного явища
необхідно визначити інтервали значення індексів, що відповідають значенню
ймовірності.

Із зменшенням значень індексу SWEAT нестійкість атмосфери
збільшується. Кумулятивна крива (рис. 3.5, а) дає наглядне уявлення, як
змінюється накопичена відносна частота злив та гроз при зміні індексу
SWEAT.

При однакових значеннях індексів накопичена відносна частота злив та
гроз неоднакова, отже й ймовірності виникнення цих явищ будуть
відрізнятись (рис.3.5 б).
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Рис. 3.5. Кумулятивна крива за термін 12 UTC індексів
SWEAT (а) та TOTL (б)

Результатом даного дослідження стали граничні значення індексів для
різних ймовірностей злив та гроз (табл. 3.9) для аеродрому Київ/Жуляни.

Таблиця 3.9 - Граничні значення індексів для різної повторюваності
гроз та злив на території аеродрому Київ/Жуляни

Індекс Ймовірність
50% 70% 90%

Гроза
LIFT <-3 <-4 <-6

SWEAT >190 >220 >280
KIND >32 >35 >37
TOTL >49 >51 >53
CAPE >350 >700 >1300

Злива
LIFT < –1 < –2 < –4

SWEAT >170 >200 >240
KIND >31 >33 >36
TOTL >48 >49 >52
CAPE >200 >400 >900
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4 ДИНАМІКА ПОВТОРЮВАНОСТІ ГРОЗ НА
ДОСЛІДЖУВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Грози на досліджуваній території спостерігаються здебільшого у
теплий період року. Поодинокі грози спостерігаються у березні та жовтні,
найбільш пізні - у листопаді.

В цілому, на аеродромі Київ/Жуляни за досліджуваний період
спостерігалось 915 випадків з грозою (таблиця 4.1). На аеродромі
Київ/Бориспіль - 377 (таблиця 4.2). Максимальна кількість гроз спостері-
галася в липні - 304 випадки (3,4%) на аеродромі Київ/Жуляни та 113 (1,4%)
на аеродромі Київ/Бориспіль (Таблиці 4.1 та 4.2).

На аеродромі Київ/Жуляни повторюваність явища гроза вища у червні
ніж у серпні (2,5% та 1,4% відповідно), на аеродромі Київ/Бориспіль -
навпаки - вища у серпні, ніж у червні (1,4% та 1,0% відповідно).

А у квітні гроза ймовірніша, ніж у вересні (0,4% проти 0,3% відповідно)
на аеродромі Київ/Жуляни та (0,2 % та 0,1 % відповідно) для аеродрому
Київ/Бориспіль.

В добовому ході грози на аеродромі Київ/Жуляни найчастіше
спостерігаються в період максимального прогріву підстильної поверхні з 12
до 19 год, найменша – в нічні та в ранкові години в період з 03 до 07 год.
Тривалість гроз, зафіксованих на аеродромі, коливається від <1 год до 11 год.
В річному ході найчастіше спостерігаються грози тривалістю менше 1 год та
1–2 год. Дуже рідко на аеродромі Київ/Жуляни спостерігались й грози з
тривалістю 10-15 год. Такі тривалі грози було зафіксовано в серпні.

Добовий хід гроз на аеродромі Київ/Бориспіль обумовлений впливом
добового ходу температури та вологості повітря. Найчастіше грози
розвиваються в період з 12 до 18 год UTC, при цьому максимальні значення
повторюваності припадають на період 12-13 год UTC (0.8 %). Мінімум
повторюваності припадає на період 03-09 год UTC, тобто ранкові години та
першу половину дня.

Дані про повторюваність гроз різної тривалості наведені у таблиці 4.4
для аеродрому Київ/Жуляни та таблиці 4.5 для аеродрому Київ/Бориспіль [29,
30].
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Таблиця 4.1- Повторюваність (%) грози по місяцях в різні години доби
на а/мі Київ/Жуляни

Час, UTC Місяць Рік
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

00 1.1 1.7 3.0 0.8 0.3 0.6

01 1.9 0.8 2.2 1.4 0.5

02 1.3 0.8 2.2 1.4 0.3 0.5

03 0.3 1.1 0.8 1.4 0.3 0.3 0.3

04 0.3 0.3 1.3 0.8 0.3 0.3

05 0.5 0.6 2.4 0.3 0.3 0.3

06 0.3 1.1 1.1 0.3 0.3 0.3

07 1.1 1.3 0.3 0.2

08 1.1 1.4 1.9 0.5 0.4

09 0.3 1.1 2.8 2.7 0.5 0.3 0.6

10 0.3 0.8 3.2 4.2 4.3 1.3 0.3 1.2

11 0.6 4.3 5.0 5.9 0.8 0.3 0.3 1.5

12 1.9 3.0 5.8 5.9 1.3 0.6 0.3 1.6

13 1.9 5.1 3.9 5.1 1.9 0.3 1.5

14 0.3 0.8 6.2 5.0 5.9 1.6 0.6 1.7

15 0.3 3.5 6.1 5.1 1.9 0.6 0.3 1.5

16 0.3 0.3 2.4 4.4 5.6 2.4 1.3

17 0.6 2.4 2.8 4.9 3.0 0.3 1.2

18 0.6 4.9 2.2 3.5 2.7 0.3 1.2

19 0.3 4.0 2.5 4.3 3.0 1.1 1.3

20 0.3 2.7 2.2 3.8 1.9 0.6 1.0

21 0.3 1.6 1.7 3.0 1.9 0.3 0.3 0.8

22 1.9 1.4 2.4 1.1 0.3 0.6

23 1.6 1.1 3.2 1.3 0.3 0.6

Середнє 0 0.4 2.3 2.5 3.4 1.4 0.3 0.1 0 0.9
Загальна
кількість

випадків з
грозами

3 32 203 216 304 125 22 9 1 915

Загальна
кількість

спостережень
8807 8093 8875 8581 8867 8564 8877 8845 8497 8871 8594 8156 103627
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Таблиця 4.2 - Повторюваність (%) грози по місяцях в різні години доби
на а/мі Київ/Бориспіль

Час (UTC) Місяць Рік

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

00 0.3 0.6 1.5 1.2 0.3
01 1.5 0.6 1.5 1.2 0.4
02 0.6 0.6 0.9 0.9 0.6 0.3
03 0.3 0.3 0.6 0.9 0.6 0.2
04 0.3 0.9 0.1
05 0.3 0.6 0.9 0.6 0.2
06 0.6 0
07 0.9 0.3 0.1
08 0.3 0.9 0.1
09 0.6 0.6 1.2 0.2
10 0.9 0.3 2.3 0.3 0.3
11 0.3 0.6 0.9 2.1 0.3 0.3
12 0.9 2.1 1.5 2.6 1.5 0.9 0.8
13 0.3 0.9 3.8 2.1 1.2 0.3 0.3 0.3 0.8
14 0.3 0.3 2.1 1.8 1.2 0.9 0.5
15 0.9 1.2 1.8 1.5 0.9 0.5
16 0.3 0.9 2.4 2.3 2.1 0.7
17 1.5 0.9 2.6 2.1 0.6
18 0.3 3.2 1.2 2.6 1.2 0.7
19 2.6 0.9 1.2 1.5 0.3 0.5
20 2.3 0.3 0.9 1.8 0.4
21 0.9 0.3 0.9 1.8 0.3
22 1.5 0.3 1.2 1.5 0.3 0.4
23 0.9 0.6 1.5 1.8 0.4

Середнє 0 0.2 1.2 0.8 1.4 1.0 0.1 0 0.4
Загальна
кількість

випадків з
грозою 2 14 97 60 113 79 11 1 377

Загальна
кількість

спостережень
8088 7464 8183 7920 8184 7920 8184 8179 7904 8184 7743 8184 96137
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Таблиця 4.3 - Зведена таблиця кількості гроз за період 2004-2015 рр. на
аеродромах Київ/Бориспіль та Київ/Жуляни

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII
Аеродром
Київ/Жуляни - - 3 32 203 216 304 125 22 9 1 - 904

Середнє, % - - 0 0.4 2.3 2.5 3.4 1.4 0.3 0.1 0 - 0.9
Аеродром
Київ/Бориспіль

- - 2 14 97 60 113 79 11 1 - - 377

Середнє, % - - 0 0,2 1,2 0,8 1,4 1,0 0,1 0 - - 0.4

Таблиця 4.4 - Повторюваність безперервної тривалості грози на
аеродромі Київ/Жуляни

Місяць

Тривалість, год
Сер.

сумарна
трива-
лість

періодів,
год

Сер.
тривалість
періоду,

год

Макси-
мальна
трива-
лість

періоду,
год

Всього
періодів

≤1 1 -2 2-3 3- 6 6-10 10-
15

15-
20 >20

Березень 100.0 0.3 1.0 1.0 0.3
Квітень 55.0 40.0 5.0 2.7 1.6 5.0 1.7
Травень 38.8 35.0 21.4 3.9 1.0 16.8 2.0 7.0 8.6
Червень 47.3 31.3 9.8 10.7 0.9 18.1 1.9 7.0 9.3
Липень 41.0 30.2 12.9 12.9 2.9 25.3 2.2 8.0 11.6
Серпень 42.6 37.7 9.8 8.2 1.6 10.3 2.0 11.0 5.1
Вересень 33.3 41.7 25.0 1.9 1.9 3.0 1.0
Жовтень 25.0 50.0 25.0 0.8 2.3 4.0 0.3
Листопад 100.0 0.1 1.0 1.0 0.1
Рік 43.1 33.2 13.2 9.0 1.3 0.2 76.3 2.0 11.0 37.9
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Таблиця 4.5 - Повторюваність безперервної тривалості грози на
аеродромі Київ/Бориспіль

Місяць

Тривалість, год Сер.
Сумарна

тривалість
періодів,

год

Сер.
тривалість
періоду,

год

Макс.
тривалість
періоду,

год

Всього
періодів

≤1 1-2 2-3 3- 6 6-10 10-
15

15-
20

>20

Березень 100.0 0.2 1.0 1.0 0.2
Квітень 83.3 16.7 1.3 1.2 2.0 1.1
Травень 65.6 23.4 9.4 1.6 8.6 1.5 5.0 5.8
Червень 69.0 23.8 7.1 5.6 1.5 5.0 3.8
Липень 62.7 29.3 5.3 2.7 10.2 1.5 5.0 6.8
Серпень 51.1 31.1 11.1 6.7 7.3 1.8 6.0 4.1
Вересень 77.8 22.2 1.0 1.2 2.0 0.8
Жовтень 100.0 0.1 1.0 1.0 0.1
Рік 64.4 26.0 6.0 3.6 34.3 1.5 6.0 22.7
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Рис.4.1.
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5 ЦИРКУЛЯЦІЙНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОСИЛЕНОЇ ГРОЗОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Для визначення особливостей посиленого грозоутворення на АМСЦ
Київ/Жуляни відібрано 2 випадки, а саме: 15 і 25 травня 2014 р.

У якості вихідної інформації для дослідження виступили: результати
наземних метеорологічних спостережень - приземні карти погоди, щоденники
погоди; дані температурно-вітрового зондування - карти поверхонь АТ-850,
АТ-700, АТ-500, АТ-300, ВТ-500/1000, карти і таблиці розподілу штормових
явищ погоди, карти МРЛ, ДМРЛ, супутникові знімки хмарності (додаток Б,
рис.Б.1 – Б.18)., дані системи Іnternet [49-52].

Проаналізуємо детально кожен випадок формування сильної грозової
діяльності на станції.

Перший епізод – 14-15.05.2014 р. За даними висотного термобаричного
поля 14 травня погоду переважної частини України обумовлює висотна
масштабна улоговина циклону, центр якого знаходиться над о. Шпіцберген, та
пов'язаний з нею арктичний фронт з хвилями. Циклон на момент 00 UTC 14
числа знаходився в стадії оклюдування, надалі внаслідок посилення адвекції
холоду в його тилову частину, активно регенерував, та зберіг досить велику
швидкість переміщення в північно-східному напрямку (по ведучому потоку
струминної течії).

Оскільки ділянка холодного фронту з хвилями, що визначала погоду
сходу та півдня України, знаходилася на периферії циклону - фронт був
малоактивним. За приземним полем території України знаходились під впливом
малоградієнтного поля у системі сідловини.

Над Адріатичним морем виділяється південний циклон, що
характеризується замкнутими ізобарами до рівня АТ-700 включно і пов'язаний
з північним вихором подвійною системою фронтів, орієнтованих від Іспанії
через південь Європи і Середземне і Чорне море широтно, а від Кавказу
квазімеридіонально через Приволзьку височину до центру циклону над
Архангельськом. Даний південний циклон – типовий вихор, що утворюється на
хвилі фронту від 13 травня в зоні ОМВ (область максимального вітру) висотної
фронтальної зони. Карти АТ-500 і АТ-400 демонструють максимальну
швидкість потоку в струминній течії саме в області зародження молодого
циклону. Під зоною максимальних вітрів спостерігається відтік повітря (маси),
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внаслідок чого починається падіння тиску біля поверхні землі, з’являються
висхідні потоки і утворення циклонічного вихору.

Система паралельних атмосферних фронтів, що і сформували потужну
ВФЗ над півднем Європи, характеризувались великим контрастом температури:
з антициклонічного боку ВФЗ надходило тепле вологе субтропічне повітря, а
по центральній Європі спостерігалась загальна адвекція холоду, згідно аналізу
ВТ-500/1000. Саме наявність великих температурних контрастів є ще однією
ознакою утворення та активного розвитку даного циклону. Просторова вісь
вихору дещо нахилена у бік холоду, що є прямим свідченням того, що дане
баричне утворення знаходиться в стадії поглиблення та зміщується в область
падіння тиску. До строку 06 UTC 14 травня простежується початок
оклюдування циклону: за супутниковим знімком хмарності у вечірній строк
виділяється складна вихрова структура з початком закручування хмарності у
вигляді спіралі, переважає купчастоподібна хмарність – найбільш потужна
купчасто-дощова хмарність яскраво-білого тону виділяється над Балканами,
Румунією і заходом та південним заходом України – рис. 5.1.

Рис. 5.1. Супутниковий знімок хмарності 14.05.14 р., 16 UTC, Meteosat-7

Станом на 00 UTC 15.05.2014 р. центр циклону знаходився неподалік
Бєлграду. Таке незначне зміщення циклону за добу є наслідком того, що над
південним сходом Європи спостерігалось розходження ізогіпс на всіх баричних
висотах, починаючи з АТ-700 гПа. За добу циклон активно розвинувся і вже
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визначався як високе баричне утворення з квазівертикальною віссю,
замкнутими ізолініями правильної кругової форми до рівня 300 гПа.

Аналіз ходу баричної тенденції за 14-15 травня вказує на падіння тиску в
центрі циклону на 10,4 гПа, що свідчить про стадію максимального розвитку
даного циклону. На даній стадії циклони характеризуються потужними
хмарними комплексами, що виникають внаслідок активних висхідних рухів,
великими горизонтальними та вертикальними температурними градієнтами,
розвиток активної конвекції, що призводить до виникнення небезпечних явищ
погоди. Оскільки у цій стадії даний циклон визначений як малорухомий,
подальший етап оклюдування проходив за умов взаємодії теплих та холодних
повітряних мас в його структурі.

Станом на 00 UTC 15 числа західний та північно-західний регіон України
знаходився в передній частині циклону, теплий фронт проходив через від
західних регіонів на північні і безпосередньо через Київ. Решта території
України знаходилась в теплому секторі, де на цей момент часу спостерігається
процес оклюдування у полярній системі фронту.

На кільцевій карті строком 06 UTC область максимального падіння тиску
зміщується з центру в передню частину циклону, при цьому значно
розширилась область росту тиску в тилу циклону, його максимальне значення
вже значно перевищує максимальне падіння, це є прямим свідченням активного
процесу оклюдування.

Погода Києва на даний строк визначається теплим сектором циклону, та
теплою вологою нестійкою повітряною масою, в якій спостерігались умови для
активної конвекції, утворення купчасто-дощової хмарності, гроз, граду та
шквалистого посилення вітру.

Починаючи з 09 UTC падіння тиску в передній частині вихору практично
припиняється, незначне падіння тиску відмічалось тільки на декількох станціях,
а ріст тиску активно відмічається не тільки в тиловій частині, але й у його
центрі циклону.

Станом на 12 та 15 UTC відзначається значне звуження теплого сектору
через активне надходження в тилову частину циклону холодного повітря, що
характеризує швидке зміщення холодного фронту. В теплому секторі
залишається фронт оклюзії, що утворився внаслідок процесу оклюдування
однією з систем фронтів. Розвиток конвекції, та як наслідок, небезпечні явища
пов’язані з даним фронтом, не залежать від добового ходу.

За даними супутникових знімків хмарності (рис.5.2) циклон має чітку
хмарну «кому», виражена спіраль складає більшу частину хмарності циклону,
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що відповідає стадії оклюдування, при цьому найбільш небезпечні осередки Cb
орієнтовані меридіонально через Україну у системі холодного фронту
практично уздовж 30° меридіану. Більш інформативну картину надають знімки
з накладанням температурних градацій, де виразно виділяються скупчення Cb
зі зледенілими вершинами за мінімальними температурами верхньої межі
хмарності «з ковадлом» (рис. 5.2 (2)). Як видно, небезпечний осередок за типом
«суперкомірки» у вечірній строк локалізується над північчю України.

(1) (2)

Рис. 5.2. Супутникові знімки хмарності 15.05.14 р.:
(1) - 16 UTC, Meteosat-7 ТВ; (2) – 22 UTC, Meteosat-8 ІЧ 10,8

Виходячи з аналізу кільцевих карт, погоду районів Києва обумовлював
холодний фронт, що зміщувався на північний захід з невеликою швидкістю.

Для загального аналізу конвекції виконаємо розрахунки за аерологічною
діаграмою за строк 12 UTC 15 травня. Характерними та критичними
параметрами конвекції, при яких виникають зливи та грози, є наступні:

1. Товщина конвективно-нестійкого шару (КНШ) 60 гПа та більше;
2. Середній рівень конвекції не нижче 500 гПа поверхні;
3. Сума дефіцитів вологості на АТ-850, 700, 500 гПа не більше 200С;
4. Площа енергії нестійкості, визначена величиною відхилення кривої

стану від кривої стратифікації більше 3 0С;
5. Середня швидкість конвекції більше 6 м·с-1;
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6. Ізотерма -22 0С та -10 0С повинні лежати в хмарному масиві, при
чому ізотерма -22 0С розташована вище рівня 500 гПа. При всіх умовах
конвективні дощі та грози бувають звичайно в 14-16 годин.

Визначимо дані значення для кожного із строків діаграм (12 UTC):
1.Товщина КНШ - 110 гПа;
2. Середній рівень конвекції - 440 гПа;
3. Сума дефіцитів на поверхнях АТ-850, 700, 500 гПа - 10 0С;
4. Площа енергії нестійкості - 2-2,5 0С;
5. Середня швидкість конвекції - 4-5 м·с-1;
6. Ізотерма -22 0С та -10 0Слежить в хмарному масиві. Гроза та зливовий

дощ очікується.
Аналіз аерологічних діаграм показав наявність потужного

конвективно-нестійкого шару повітря, що дає можливість майже безпомилково
прогнозувати грози та інші супутні конвективні явища в даному районі.

Рис. 5.3 ілюструє грозові осередки за даними штормових оповіщень
Київської області.

Рис. 5.3 Карта штормових явищ погоди 15.05.2014 р., фрагмент

Більш детальну інформацію про розвиток конвекції надають карти ДМРЛ
- рис. 5.4. Карти метеоявищ за даними допплерівського МРЛ є найбільш
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точними і показовими для визначення ступеню небезпечності конвективних
явищ.

(1) (3)

(2) (4)

Рис. 5.4. Карти метеоявищ ДМРЛ 15.05.2014 р.:
(1) – 19:47 UTC; (2) – 20:47 UTC; (3) – 21:17 UTC; (4) – 21:47 UTC

Таким чином, комплекс небезпечних явищ погоди над Києвом і областю
сформувався у вечерні строки. Інформацію про вертикальну структуру
фронтальних хмарних полів, характеристики потужності і інтенсивності
конвективних явищ задовільно надають дані МРЛ - рис. 5.4.

Як відомо, існує критичне значення висоти верхньої межі радіолуни:
Нв≥13 км, яке може служити одним з параметрів розпізнавання зон активної
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конвекції (ЗАК) – на картах МРЛ у вечірні строки 15 травня Нв сягає 11-13 км,
гроза від помірної до сильної (цифри коду 4, 6).

Рис. 5.5. Стиковані карти МРЛ за 18 год. (1) і 21 год. (2) 15.05.2014 р.

Наступний випадок формування посиленої грози в аеропорту Жуляни –
24-25 травня 2014 р.

Інтенсивні конвективні явища 25 травня над Україною мають
внутрішньомасове походження, про що свідчить розмите (малоградієнтне)
приземне баричне поле за попередню добу 24 травня і поточну 25 числа.

За даними приземного аналізу 24 травня на погодні умови східної
Європи впливав слабовиражений антициклон з центром над Москвою
(Рmax=1024,8 гПа). Основну уяву про причини формування комплексу
небезпечних конвективних явищ надають висотні термобаричні поля. Так,
починаючи з рівня АТ-700 над Чорним морем і північчю Туреччини
виділяється висотний циклон квазікругової форми, більш чітко виражений у
верхній тропосфері – на рівнях АТ-400 і АТ-300. Баричне утворення термічно
однорідне (холодне), стаціонарне. Головну роль відіграє взаємодія цього
вихору з високим антициклоном, більш чітким у середній і верхній тропосфері.
Просторова вісь максимуму практично квазівертикальна, за даними карти
ВТ-500/1000 більша частина антициклону охоплена адвекцією тепла.

(1) (2)
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На рівнях 700, 500, 400 і 300 гПа над східною Європою і ЄТР сформоване
поле геопотенціалу за типом дипольної структури: розщепленням західного
потоку над центральною Європою на дві гілки: антициклон на півночі і циклон
на півдні, ця конфігурація зберігається і 25 травня. Вказана будова висотних
полів вказує на формування блокуючого процесу – фронтальні системи
огинають стаціонарний антициклон далеко по півночі і не впливають на
погодні характеристики середніх широт. Це твердження повністю
підкріплюється положенням ВФЗ, що є динамічно значимою по північній гілці
на північній периферії максимуму, а безпосередньо над Україною термобаричні
градієнти послаблені. Профілі висотних термобаричних полів за добу на 25
число практично незмінні, у приземному полі просліджується поступове
руйнування антициклону: ЄТР, Україна, Мала Азія, Кавказ, райони Середньої
Азії перебувають під впливом малоградієнтного поля.

Стаціонарний антициклон, що обумовлює погоду території України,
характеризується замкнутими ізобарами по всіх висотах, але в приземному
центрі відмічається падіння тиску, що призводить до зменшення низхідних
рухів та появи упорядкованих висхідних рухів, які обумовлюють процеси
хмароутворення. Погода стаціонарних антициклонів головним чином визначена
характером повітряних мас, в яких вони сформовані. Для південно-західної
периферії антициклону в даному випадку територія України при адвекції з
півдня добре прогрітого повітря складаються сприятливі умови для розвитку
конвекції.

Зазначимо, що максимум сформований східною гребеневою структурою і
«накачував» перегріте повітря з районів Середньої Азії (Туркменії,
Узбекистану): на строк 06 UTC 25 травня у центрі вихору над центральною
Росією температури повітря вже сягали 25-27 0С, а, отже, складалися умови для
термічної конвекції. Цей вид конвекції зустрічається переважно влітку, в денні
години, в антициклонах, що руйнуються, циклонах та улоговинах, сідловинах і
в малоградієнтних баричних полях.

Хоча повітря над Україною характеризувалося малими дефіцитами тільки
в шарі від 3 до 5 км, враховуючи процес активного денного прогріву повітря та
розвитку конвективних рухів ( адіабатичні процеси призводять до збільшення
вологовмісту повітря), робимо висновок про наявність сприятливих умов для
гроз, та навіть граду, шквалистих поривів вітру. Складні погодні умови
припали саме на полудневі і після полудневі години, вже на 12 год.
максимальна температура в Києві слала 30 0С.
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Супутниковий знімок хмарності демонструє конвективні неструктуровані
осередки внутрішньомасового походження, що набули максимального розвитку
саме у денні години – рис. 5.6.

(1) (2)

Рис. 5.6 Супутникові знімки хмарності 25.05.2014 р.: (1) - 15 UTC,
Meteosat-7 ТВ; (2) – 15 UTC, Meteosat-8 UTC 10,8

Ще одним підтвердженням внутрішньомасового походження
конвективних процесів є аерологічна діаграма за 12 UTC 25.05.2014 р. (рис.5.7)
- рівень конвекції поширюється до тропопаузи. Визначимо дані характерних
або критичних параметрів конвекції, при яких виникають зливи та грози :

1. Товщина КНШ – 180 гПа, Середня КНШ - 90 гПа;
2. Середній рівень конвекції 210 гПа;
3. Сума дефіцитів 29 0С;
4. Площа енергії нестійкості - 3℃;
5. Середня швидкість конвекції 6 м·с-1;
6. Ізотерма -22 0С та -10 0Слежить в хмарному масиві. Гроза, град та

зливовий дощ очікується.
Можемо зробити однозначний висновок про високу вірогідність грози.
Комплекс складних погодних умов наочно ілюструє таблиця розподілу

штормових явищ погоди 25 травня 2014 р. – рис. 5.8.
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По всій Київській області відзначалися грозові процеси з градом і
зливами, у Борисполі – шквал 21 м·с-1.

Рис. 5.7. Аерологічна діаграма 25.05.2014 р., ст. №33345, Київ, 12 UTC
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Рис. 5.8. Таблиця добових штормових явищ погоди 25.05.2014 р.,
Київська область

Карти ДМРЛ чітко виділяють осередки грозових і градових осередків з
тенденцією зміщення до АМСЦ Жуляни на 13-14 год. – рис. 5.9.
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(1)

(2)

(3)

Рис. 5.9. Карти метеоявищ ДМРЛ 25.05.2014 р.:
(1) – 12:37 (2) – 13:37; (3) – 14:07
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ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки вищевикладеному аналізу, можна зробити наступні
висновки:

- За досліджуваний період 2009-2014 рр. на АМСЦ Київ/Жуляни
зафіксовано 278 випадків з грозою. Проведені статистичні розрахунки та
виявлено, що переважну більшість із них склали внутрішньомасові грози – 188
випадків (68%), фронтальні - 90 випадків (32%). Серед грози фронтального
походження домінують холодні фронти –55 випадків, з максимумом у 2010 р. –
15 (29%) та 14 випадків - у 2011 р. (39%). Дещо меншу повторюваність мали
грози на теплих фронтах – 24, а на фронтах оклюзії лише 11.

- Результати оцінки розрахункових методів за допомогою автоматичної
системи «Метеоексперт» в 2009-2014 рр. на АМСЦ Київ/Жуляни вказують, що
найбільшу справджуваність мають методи Ягудіна: 76,2-81,8% і Седлецького -
73,5-82,5%; дещо нижчу - метод Лебедєвої – 75-78,3% і незадовільну – метод
Уайтінга 54,5-62,5%.

- Місячний розподіл грозової діяльності показує, що найбільш ранні
грози спостерігались у березні - 3 випадки на аеродромі Київ/Жуляни та 2
випадки на аеродромі Київ/Бориспіль, найпізніші - в жовтні - 1 випадок на
аеродромі Київ/Бориспіль та у листопаді 1 випадок - на аеродромі Київ/Жуляни.
В річному ході найбільша кількість гроз відзначається з травня по серпень, з
максимумом в липні - 304 випадки у Жулянах проти 113 випадків у Борисполі.
У січні, лютому, і грудні грози на станції не реєструвалися.

- На аеродромі Київ/Жуляни повторюваність явища гроза вища у червні
ніж у серпні (2,5% та 1,4% відповідно), на аеродромі Київ/Бориспіль - навпаки -
вища у серпні, ніж у червні (1,4% та 1,0% відповідно). А у квітні гроза
ймовірніша, ніж у вересні (0,4% проти 0,3% відповідно) на аеродромі
Київ/Жуляни та (0,2 % та 0,1 % відповідно) для аеродрому Київ/Бориспіль.

- В добовому ході грози на аеродромі Київ/Жуляни найчастіше
спостерігаються в період максимального прогріву підстильної поверхні з 12 до
19 год, найменша – в нічні та в ранкові години в період з 03 до 07 год.
Тривалість гроз, зафіксованих на аеродромі, коливається від <1 год до 11 год. В
річному ході найчастіше спостерігаються грози тривалістю менше 1 год та 1–2
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год. Дуже рідко на аеродромі Київ/Жуляни спостерігались й грози з тривалістю
10-15 год. Такі тривалі грози було зафіксовано в серпні.

- Найчастіше грози розвиваються на аеродромі Київ/Борисіль в період з
12 до 18 год МСЧ, при цьому максимальні значення повторюваності
припадають на період 12-13 год UTC (0.8 %). Мінімум повторюваності
припадає на період 03-09 год UTC, тобто ранкові години та першу половину
дня.

- Визначено особливості посиленого грозоутворення 15 і 25 травня 2014 р.
15 травня погоду районів Києва визначав холодний фронт у системі
південного циклону, що інтенсивно поглиблювався. У фронтальній зоні
спостерігалась широка зона опадів, активна грозова діяльність в окремих
осередках купчасто-дощової хмарності, що розвивалася за типом
«суперкомірки». За даними ДМРЛ – гроза тривала з 19:47 до 21:47 UTC,
категорія - від помірної до сильної, висота верхньої межі радіолуни Нв 11-13 км;
Інтенсивні конвективні явища 25 травня 2014 р. над Україною мали
внутрішньомасове походження, структура висотних полів вказує на
формування блокуючого процесу за типом «диполю», карти ДМРЛ виділяють
осередки грози і граду з тенденцією зміщення до АМСЦ Київ/Жуляни на 13-14
год. Початок грози о 12:37, закінчення о 14:07 UTC.
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Додаток Б

Синоптичні карти погоди

Рис. Б.1. Приземна карта погоди за 14.05.2014 р., 06 UTC

Рис. Б.2. Карта АТ-700 за 14.05.2014 р., 00 UTC
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Рис. Б.3. Карта ВТ-500/1000 за 14.05.2014 р., 00 UTC

Рис. Б.4. Карта АТ-300 за 14.05.2014 р., 00 UTC
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Рис. Б.5. Приземна карта погоди за 15.05.2014 р., 00 UTC

Рис. Б.6. Приземна карта погоди за 15.05.2014 р., 06 UTC
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Рис. Б.7. Приземна кільцева карта погоди за 15.05.2014 р., 09 UTC

Рис. Б.8. Карта АТ-500 за 15.05.2014 р., 00 UTC
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Рис. Б.9. Карта ВТ-500/1000 за 15.05.2014 р., 00 UTC

Рис. Б.10. Карта АТ-300 за 15.05.2014 р., 00 UTC
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Рис. Б.11. Приземна карта погоди за 24.05.2014 р., 00 UTC

Рис. Б.12. Карта АТ-700 за 24.05.2014 р., 00 UTC
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Рис. Б.13. Карта АТ-400 за 24.05.2014 р., 00 UTC

Рис. Б.14. Приземна карта погоди за 25.05.2014 р., 06 UTC
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Рис. Б.15. Карта АТ-850 за 25.05.2014 р., 00 UTC

Рис. Б.16. Карта ВТ-500/1000 за 25.05.2014 р., 00 UTC
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Рис. Б.17. Карта АТ-500 за 25.05.2014 р., 00 UTC

Рис. Б.18. Карта АТ-300 за 25.05.2014 р., 00 UTC
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