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розвиткувітроенергетики в Україні. Проведений огляд режиму швидкості вітру 

в Україні за минулий кліматичний період.Розглянуті 

кліматичніхарактеристикичасового тапросторовогорозподілу швидкостівітруна 

півдні Україніза період 2000-2017 р.р. Проведений статистичний аналіз часових 
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Вітерє однією зосновнихметеорологічнихвеличин. Дослідженняприземнихі 

висотнихполівшвидкостіта 

напрямкувітрунеобхіднідлябагатьохприкладнихзадач: 

 длярозрахунківаеродинамічниххарактеристиктехногенних і 

природнихоб'єктів; 

 дляоблікувексплуатаціїрізнихтранспортнихзасобів; 
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 дляоцінокенергетичнихпараметрівповітряного 

потокупривикористаннівітроенергетичнихустановок; 

 дляпопередженнярізнихгалузей народного 

господарствапривиникненністихійнихявищ, пов'язаних з великими 

швидкостямивітру. 

В останні роки,у зв'язку 

зрозвиткомвідновлюванихджереленергії,особливузначущістьнабуваютьдослідж

енняспрямовані на вивченняяк часовихтакі 3-х 

вимірнихпросторовиххарактеристикповітряного потоку. 

Вітроенергетика – галузь енергетики, пов'язана з розробкою методів і 

засобів перетворення енергії вітру в механічну, теплову або електричну 

енергію.  

Україна володіє значними ресурсами вітрової енергії і завдяки своїм 

природно-кліматичним характеристикам може вийти на одне з провідних місць 

у світі по використанню енергії вітру. Аналіз багаторічних спостережень 

метеостанцій свідчить про те, що на Україні переважають вітрові потоки із 

середньорічними швидкостями вітру від 5 м/с (на висоті флюгера10 м). Такі 

вітрові потоки при сучасному рівні розвитку вітроенергетичних технологій 

дозволяють економічно обґрунтовано використовувати регіони України для 

будівництва потужних ВЕС[1, 2].  

Енергія вітру розподілена по території України вкрай нерівномірно, 

вітропотенціал на півдні країни значно вище, ніж на півночі. Найбільша 

середнямісячнашвидкість вітруспостерігається майженавсій 

територіїУкраїнивлютому(50-55%), іноді 

цеймаксимумприпадаєнасічень,листопад абогрудень (10-15%) і лише в 

окремихвипадках -наберезень, квітень(4-5%). 

Найменша швидкістьвітрувідзначаєтьсявлітку, колиУкраїнаперебуває під 

впливомАзорського антициклону, а циклонічна діяльністьслабшає.У липні-

серпнінабільшій частині територіїшвидкість вітрузменшується домінімальних 

значень. 
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В зв'язку зі зміною сучасного клімату, досліджені можливі зміни режиму 

просторового розподілу швидкостей вітру.У ході дослідження були розраховані 

середні місячні швидкості вітру для центральних місяців сезонів на 11 

репрезентативних пунктах Одеської області у період з 2000 по 2017 р.р. Був 

провений порівняльний аналіз полів середніх швидкостей вітрудля станцій 

Одеської області за минулийкліматичний період (кліматична норма швидкості 

вітру 1961-1990 р.р.)[3](рис. 1) та за період 2000-2017 р.р. (рис. 2). 

 

 
15-Любашівка, 16-Затишшя, 17-Сербка, 18-Роздільна, 19-Одеса, 39-Чорноморськ, 23- Ізмаїл, 25- 

Вилково, 21- Сарата, 20- Білгород-Дністровський, 22- Болград 

Рис.1Поле середніх швидкостей вітру за минулий кліматичний період 

(кліматична норма швидкостівітру 1961-1990 р.р.) 

 

Як видно, характер розподілу ізоліній полясередніх швидкостей вітру за 

період 2000-2017 р.р. значно змінюється в порівнянні з минулимкліматичним 

періодом. На півночі Одеськоїобластіізолініірозташовуютьсямайжезонально й 

значення середніх швидкостей вітру зменшуються майже по всій території в 
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порівнянні з полем середніх швидкостей вітру за минулий кліматичний період, 

що може бути пов’язано з перебудовою баричного поля та посиленням 

антициклонічної циркуляції над територією України. 

 

 
15-Любашівка, 16-Затишшя, 17-Сербка, 18-Роздільна, 19-Одеса, 39-Чорноморськ, 23- Ізмаїл, 25- 

Вилково, 21- Сарата, 20- Білгород-Дністровський, 22- Болград 

Рис.2Поле середніх швидкостей вітру за період2000-2017 р.р. 

 

Далі були отримані основні значення статистичних оцінок моментів 

розподілу швидкості вітру для станцій Одеської області[4].В якості вихідної 

інформації використовувались дані строкових спостереженьза период 2000-

2017 р.р. 

Найбільша середньомісячнашвидкість вітру в січні спостерігається на 

станції Білгород-Дністровський (6,7 м/с), а найменша на станції Сарата(2,8 м/с). 

Значення дисперсії, що є характеристикою мінливості метеорологічної 

величини, на всіх станціях незначні, найбільші значення на станціях Білгород-

Дністровський,Вилково та Чорноморськ. 

Третій основний момент, який є коефіцієнтом асиметрії кривої розподілу 

випадкової величини на більшості станцій має додатні значення, особливо на 
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станціях Білгород-Дністровський таВилково,а значить має правосторонню 

асиметрію відносно нормального розподілу (характеризує, що найбільш 

ймовірними будуть тенденції до збільшення шидкості вітрув січні).На 

станціяхЛюбашівка, Затишшя, Сарата таІзмаїлкоефіцієнт асиметрії кривої 

розподілу випадкової величини має від’ємнізначення, а значить має 

лівосторонню асиметрію відносно нормального розподілу. 

В липні середньомісячні швидкості вітру мають найменші значення.На 

рис. 3 для порівняння представлені криві розподілу середньомісячних 

швидкостей вітру на всіх станціях для центральних місяців сезонів.  

Найбільшасереднямісячнашвидкістьвітруспостерігається на станції 

Білгород -Дністровський (4,1 м/с), а найменша– на станції Вілково(1,7 м/с). 

 

v, м/с 

 

Рис. 3Значення середньомісячнихшвидкістейвітрудля центральних місяців 

сезонів 
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Значення дисперсії влітку, значно менші ніж для зимового періоду, на всіх 

станціях.На станції Болград вона найменша, що простежується впродовж 

всього року.  

Третій основний момент, знову для більшості станціймає додатні значення, 

а значить має правосторонню асиметрію відносно нормального розподілу. 

Для багатьохпрактичнихцілейнеобхіднадетальнаоцінкавітру. Тому 

розглядаютьймовірністьрізнихградаційшвидкостівітру. Ймовірністьнадається у 

відсоткахвідзагальноїкількостіспостережень за вітром з урахуванням і штилів. 

Ціданідозволяютьскластиуявлення про емпіричнийрозподілшвидкостівітру. В 

даномудослідженнібулиотриманіймовірностішвидкостейвітру для 

всіхстанційрегіону в центральнімісяцісезонів.  

Аналізотриманихрезультатів показав, 

щонабільшостістанційпереважаютьвітри, що не перевищують5 м/с. 

Вітерзішвидкістю 0-2 м/с найчастішеспостерігається на станціях Сербка, 

Сарата і Вилково, майже у всісезони. На всіхіншихстанціяхпереважаєвітер в 

межах 2-3 м/с. Найчастішетакішвидкостівітруможназустріти в липні на 

станціяхБолград,Одеса (табл. 1)та Затишшя з ймовірністю не менше 50 %. 

Вітер зі швидкістю 4-5 м/с найчастіше відмічається у квітні з ймовірністю, що 

перевищує 26 % на станціях Білгород-Дністровський(табл. 2), Затишшя 

таЛюбашівка. 

 

Таблиця 1 

Розподіл ймовірності (%) швидкості вітру різних діапазонів у 

центральні місяці сезонів на ст. Одеса 
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Швидкість вітру 6-7 м/с частіше спостерігається у квітні на станціях 

Ізмаїл, Любашівка та Білгород-Дністровський. На станціїБілгород-

Дністровський таЧорноморськ(табл. 3)можнавиділититакожвітриградації 8-9 

м/с, повторюваністьяких тут у січніскладає8,6-10,8 %. 

Щостосуєтьсявітрівбільшихаборівних 10 м/с то вони по 

всійтериторіїОдеськоїобластіспостерігаютьсярідко і їхнайбільша 

повторюваністьна станціяхБілгород-Дністровський та Чорноморськ, якане 

досягає 7 %.  

 

Таблиця 2 

Розподіл ймовірності (%) швидкості вітру різних діапазонів у 

центральні місяці сезонів на ст. Білгород-Дністровський 

 

 

Таблиця 3 
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Розподіл ймовірності (%) швидкості вітру різних діапазонів у 

центральні місяці сезонів на ст. Чорноморськ 

 
Як показали дослідження найбільші швидкості вітру спостерігаються на 

станції Білгород-Дністровський, розглянемо більш детальнозимий період, 

впродовж якого швидкості вітру збільшуються (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Розподіл ймовірності (%) швидкості вітру різних діапазонів у зимовий 

період на ст. Білгород-Дністровський 

Градації Грудень Січень Лютий 

0–2 26,5 24,9 23,0 

3–5 39,3 39,1 39,5 

6–8 22,3 23,0 25,5 

9–11 7,9 9,4 9,7 

12–14 3,2 3,0 2,0 

15–17 0,6 0,4 0,5 

18–20 0,1 0,2 0,1 

21–23 0,1 0,0 0,0 

 

Я видно з табл. 4, швидкість вітру 0-2 м/с частіше спостерігаються в 

грудні, швидкості6-8 м/с – в лютому, а сильні вітри, що перевіщують 15 м/с 

ймовірніші в грудні. 
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