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

режиму просторового та часового розподілу швидкостей вітру.У ході 

дослідження були розраховані середні місячні швидкості вітру на базі 

строкових спостережень для центральних місяців сезонів на 11 

репрезентативних пунктах Одеської області тастанціях Миколаїв і Херсон за 
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період з 2000 по 2018р.р. Був проведений порівняльний аналіз полів середніх 

швидкостей вітрудля станцій Одеської області за минулийкліматичний 

період (кліматична норма швидкості вітру 1961-1990 р.р. та за період 2000-

2017р.р. [1, 2]. 

Далі були отримані основні значення статистичних оцінок моментів 

розподілу швидкості вітру для станцій Одеської області [2]. 

Для дослідження динаміки швидкості вітру та виявлення 

періодичностей і трендових складових на терріторії Одеської області були 

побудовані часові ряди швидкості вітру за період 2000-2017р.р. (рис. 1-5) 

 

 
 

Рис. 1 Багаторічні коливання швидкості вітру на ст. Роздільна  
 

Як видно,коливання та часова динаміка швидкості вітруна території 

Одеської області не однозначні, спостерігаються тренди зменшення 

амплітуди коливань на станціях Любашівка, Ізмаіл тане значні тренди на 

станціях Болград, Одеса, Чорноморськ, Сарата, а тренди росту на станціях 

Роздільна, Затишшя, Сербка, Білгород-Дністровский та Вилково. Рівняння 

трендів представлені на рисунках. 
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Рис. 2 Багаторічні коливання швидкості вітру на ст. Затишшя  
 

 
 

Рис.3. Багаторічні коливання швидкості вітру на ст. Сербка  
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Рис. 4 Багаторічні коливання швидкості вітру на ст. Вилково 
 

 
 

Рис. 5 Багаторічні коливання швидкості вітру на ст. Білгород-
Дністровский 
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Для багатьохпрактичнихцілейнеобхідна детальна оцінкавітру. Тому 

розглядаютьймовірністьрізнихградаційшвидкостівітру. Ймовірністьнадається 

у відсоткахвідзагальноїкількостіспостережень за вітром з 

урахуваннямштилів. Ціданідозволяютьскластиуявлення про 

емпіричнийрозподілшвидкостівітру[3]. 

В даному дослідженні розглянуті ймовірності швидкостей вітру для 

станцій Херсон та Миколаїв протягом усього зимового періоду. 

Розподіл ймовірності швидкості вітру різних діапазонів у зимовий 

період на станції Херсон представлений в табл. 1. Найбільша 

ймовірністьшвидкість вітру 3-5 м/с спостерігається в лютому і дуже рідко 

спостерігаються швидкості вітру більші 15 м/с в грудні.  

 

Таблиця 1 

Розподіл ймовірності (%) швидкості вітру різних діапазонів 

у зимовий період на станції Херсон 

 
Місяці 

Градації Грудень Січень Лютий 

0-2 44,3 45,3 41,3 

3-5 43,6 40,8 46,3 

6-8 10,2 10,9 11 

9-11 1,4 2,6 1,4 

12-14 0,4 0,4 0,2 

15-17 0,1 0,0 0,0 

 

На станції Миколаїв (табл. 2) найбільш ймовірні швидкості вітру 3-5 м/с 

майже 50% випадків впродовж всього зимового періоду, але також дуже 

рідко спостерігаються штормові  вітри, які відмічаються в грудні. 

Швидкість вітру 0-2 м/с найчастіше спостерігається на станціях Херсон, 

Роздільна, Ізмаїл та Любашівка протягом усього зимового періоду. 
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Таблиця 2 

Розподіл ймовірності (%) швидкості вітру різних діапазонів 

у зимовий період на станції Миколаїв 

Місяці 

Градації Грудень Січень Лютий 

0-2 21,1 22,7 20,1 

3-5 49,5 48,1 49,9 

6-8 24 22,8 25,9 

9-11 4,8 5,6 3,9 

12-14 0,6 0,8 0,2 

15-17 0,1 0,0 0,0 

 

На всіх інших станціях переважає вітер в діапазоні3-5 м/с. Найчастіше 

такі швидкості вітру можна зустріти на станціїМиколаїв з ймовірністю майже 

50 %. Найбільш значні швидкості вітру спостерігаються на станції Білгород – 

Дністровський, а найбільша частота штормових вітрів 15-17 м/с на станції 

Чорноморськ в січні [3].   
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