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Актуальність. Актуальність теми визначається необхідністю 
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динаміки в світлі сучасних кліматичних змін. 

Мета дослідження – дослідження динаміки приземної температури 

повітря на станціях Східної Антарктиди та її зв’язку з глобальними 

кліматичними індексами. 

Відповідно до поставленої мети було розв’язано такі задачі: 

-  розрахування статистичних характеристик приземної температури 

повітря у Східній Антарктиді; 

- аналіз динаміки приземної температури повітря у Східній Антарктиді; 

- визначення кореляційного зв’язку між індексом ЕПдК та приземною 
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станціях Східної Антарктиди. 

Методи дослідження: методи багатовимірного статистичного аналізу, 

методи дослідження випадкових функцій, кореляційний та взаємний 

спектральний аналіз двох процесів. 
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ANNOTATION 

 

Theme of the master's qualification work "Dynamics of ground air 

temperature at the stations of Eastern Antarctica". 

Author: Voshchylina Diana Stanislavivna 

Relevance. Relevance of the topic is determined by the need for continuous 

monitoring of the meteorological regime of Antarctica and its dynamics in the light 

of modern climate change. 

The purpose of the study - to study the dynamics of surface air temperature 

in the stations of Eastern Antarctica and its relationship with global climate 

indices. 

The following objectives have been achieved in accordance with 

the objective: 

- calculation of statistical characteristics of the surface air temperature in 

Eastern Antarctica; 

- analysis of the dynamics of ground air temperature in East Antarctica; 

- to determine the correlation between the ENSO and the surface air 

temperature; 

- mutual spectral analysis of ground air temperature in East Antarctica stations 

and El Niño index. 

Object of study: Eastern Antarctica temperature regime. 

Object of study: monthly average values of ground air temperature obtained 

by radio sounding the atmosphere at East Antarctica stations. 

Research methods: multidimensional statistical analysis methods, random 

function research methods, correlation and mutual spectral analysis of two 

processes. 

The scientific novelty of the obtained results lies in a complex statistical study of 

spatial and temporal features of the thermal regime of Eastern Antarctica in 

conditions of global climate change. 

Practical value of the obtained results. Principles of statistical research are 

applied and the received results can be used at studying of changes of a global 

climate, and also at working out of physical and statistical models of long-term 

weather forecasts for Southern hemisphere. 

Structure and scope of work: The master's work of 72 pages consists of an 

introduction, 4 chapters, conclusion, list of references from 38 sources and one 

annex and contains 11 figures and 12 tables. 

List of keywords: ground temperature, East Antarctica, anomalies, El Niño index, 

correlation relation, spectral density. 
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ВСТУП 

 

 

У наш час вивчення полярних районів набуває величезного значення, 

можливо, що метеорологія і кліматологія саме полярних районів допоможуть 

зрозуміти механізм зміни клімату на нашій планеті. Важлива задача – 

вивчити різні стани системи океан-атмосфера, а потім спробувати перенести 

на клімат окремих районів нашої планети результат їх впливу [1-5]. Щоб 

виказати гіпотези про температурні умови, кількість опадів, вітровий режим і 

режим циркуляції в майбутньому, необхідно досконально вивчити сучасні 

умови і розібратися в суті фізичних процесів. 

В якості матеріалу дослідження використовувались середньомісячні 

значення приземної температури повітря на станціях Східної Антарктиди.  

В першій частині роботи наведено аналіз впливу географічного 

положення Антарктиди на формування метеорологічного режиму, клімат 

Антарктиди та сучасні кліматичні зміни Південної полярної області. Друга 

частина присвячена вихідним даним та методам дослідження приземної 

температури повітря на станціях Східної Антарктиди. У третьому розділі 

проводиться аналіз  динаміки приземної температури повітря на станціях 

Східної Антарктиди. У четвертому розділі проводяться дослідження 

кореляційного зв’язку та взаємний спектральний аналіз приземної 

температури повітря на станціях Східної Антарктиди та індексу Ель-Ніньйо.  

Актуальність теми визначається необхідністю постійного моніторингу 

метеорологічного режиму Антарктиди та його динаміки в світлі сучасних 

кліматичних змін.  
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1 МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ І КЛІМАТ АНТАРКТИДИ 

 

 

1.1  Вплив географічного положення Антарктиди на формування 

метеорологічного режиму 

 

 

В районі Південного полюсу розташовується величезний материк – 

Антарктида, покритий могутнім льодовиковим покривом. Площа Антарктиди 

складає приблизно 15 млн. км
2
, з якої менше 2,4% поверхні вільні від льоду. 

Середня товщина льодовикового покриву – приблизно 2000 м, а максимальна 

перевищує 4700 м. Загальний об’єм льоду – приблизно 30 млн. км
3
. Коли б 

весь цей лід розтанув, то рівень Світового океану піднявся б більш ніж на 

60 м. 

На льодовиковому покриві Антарктиди виділяються три крупні 

структури: малорухливий масив льоду з декількома куполами та зі 

слабконахиленою поверхнею, вивідні льодовики, що швидко рухаються, та 

шельфові льодовики (рис. 1.1).  

Малорухливий наземний покрив складається з трьох пов’язаних між 

собою частин: величезного льодовикового щита Східної Антарктиди площею 

приблизно 9,9 млн. км
2
, льодовикового щита Західної Антарктиди (1,8 млн. 

км
2
) та льодовикового щита Антарктичного півострова (0,3 млн. км

2
). 

Льодовиковий покрив Східної Антарктиди представляє еліпсоподібне в плані 

підвищення з майже горизонтальною поверхнею в центральній частині. І 

лише при детальних геодезичних вимірах на поверхні щита було виділено 

декілька куполоподібних височин, розділених низинами. Середня товщина 

щита оцінюється в 2120 м, а максимальна товщина покриву складає 4776 м. 

Середня товщина льодовикового щита Західної Антарктиди – 1100 м [21].  
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Рисунок 1.1 Льодовиковий покрив Антарктиди 

 

Лід розтікається від куполів в центральній частині льодовикового щита 

до його периферії. В місцях, де напрямок підлідних долин співпадає з 

нахилом льодовикового щита, швидкість руху льоду значно більша, ніж поза 

цих долин. Тут виникають могутні льодяні потоки – вивідні льодовики, які 

являються основними каналами стоку льоду з внутрішніх районів. Вивідні 

льодовики відрізняються великою різноманітністю форм та розмірів. Деякі з 

них протікають в долинах зі скелистими берегами, що піднімаються над 

поверхнею льоду, а більшість льодяних потоків протікає в льодяних берегах. 

Вивідні льодовики закінчуються в океані у вигляді льодяних обривів або 
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живлять шельфові льодовики. Впродовж приблизно 17,8 тис. км, із загальної 

протяжності берегової лінії в 31,9 тис. км, узбережжя Антарктиди 

облямоване шельфовими льодовиками. Загальна площа шельфових 

льодовиків – 1,5 млн. км
2
, найбільші з них льодовики Роса (525 тис. км

2
) та 

Роне-Фільхнера (433 тис. км
2
). Шельфові льодовики живляться за рахунок 

льоду, який поступає з льодовикового покриву, та атмосферних опадів, які 

випадають безпосередньо на їх поверхню. Витрата льоду шельфових 

льодовиків відбувається шляхом відколу айсбергів, іноді, вельми значних 

розмірів (мали місце гігантські айсберги площею більше 100 км
2
 та 

товщиною більше 500 м). 

Ложе Антарктичного льодовикового покриву має складний рельєф та 

частково розташоване нижче поверхні океану. В корінному рельєфі Східної 

Антарктиди є ряд підлідних гір, височин та рівнин з впадинами, де поверхня 

знаходиться нижче рівня моря (до -1,5 км). Є також горні гряди, що 

виступають над льодовиковою поверхнею: Трансантарктичні гори й 

прибережні горні системи. В Західній Антарктиді між гірськими масивами 

розташовані обширні підлідні впадини та рівнини, їх поверхня розташована 

на 0,5-2,5 км нижче рівня моря. Середній рівень ложа в Західній Антарктиді 

відповідає відмітці – 390 м. Льодовиковий покрив Антарктиди почав 

формуватися не пізніше 20 млн. років тому (по деяким оцінкам, приблизно 

37 млн. років тому чи раніше). Максимальних об’ємів зледеніння досягало в 

період між 17 і 21 тис. років тому. Об’єм льодовикового покриву під час 

останнього піку зледеніння оцінюється в 38 млн. км
3 

[21]. Влітку 

льодовиковий покрив збільшується на 3-4 млн. км
2
 за рахунок розростання 

шельфових льодовиків, особливо навколо Антарктичного півострова та в 

морі Роса. Взимку океан навколо Антарктиди замерзає. Таким чином 

формується морський лід на площі приблизно 17 млн. км
2
, який тане в кінці 

весни – на початку літа.  

Східна Антарктида є стародавнім кратоном, породи якого на Землі 

Ендербі утворилися майже 4 млрд. років тому. Поверхня кристалічного 
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фундаменту, що залягає переважно на невеликій висоті над рівнем моря, була 

вихолоджена. Вік порід фундаменту, як правило, коливається в межах 2,5- 

2,8 млрд. років. Фундамент утворився в ході декількох крупних етапів 

орогенезу, що знайшло віддзеркалення в складі та будові складаючих порід. 

Близько 1,1-1,4 млрд. років тому в Східній Антарктиді відбувалося 

формування гранітів шляхом виверження розплавленої магми [21].  

Після того, як був сформований фундамент, протягом довгого часу 

відбувалося накопичення опадів в морських та континентальних умовах. 

Головна осадова свита (група Бікон) включає різноманітні породи, які 

складають живописні вершини та скелясті схили Трансантарктичних гір. 

Більшість гірських порід сформувалися 350-190 млн. років тому та містять 

викопні залишки рослин і тварин, включаючи динозаврів та земноводних 

(наприклад, Lystrosaurus). Це свідчить про те, що природні умови того часу 

дуже сильно відрізнялися від сучасних, хоча Південний полюс тоді 

знаходився або на території самої Антарктиди, або поблизу неї. Льодовикові 

відкладення найбільш характерні для періоду 320-280 млн. років тому, коли 

Антарктида вперше перемістилася в полярний район. Крупною геологічною 

подією, що завершила період формування гірських порід групи Бікон, була 

інтрузія величезної маси сірої гірської породи долериту. Подібні гірські 

породи були знайдені також в Тасманії та інших районах, які ніколи не 

входили до складу стародавнього суперконтиненту Гондвана.  

Західна Антарктида в цілому більш молода і більш розчленована 

територія зі значними висотами над рівнем моря. Наприклад, хребет 

Сентінел з його баштовидними вершинами складається з окремих блоків, 

деякі з них виникли під час етапу горотворення, пов'язаного з розпадом 

Гондвани, а інші – під час занурення плити в південно-східній частині 

Тихого океану під Антарктичний півострів. Утворення багатьох гірських 

порід було пов'язане з вулканічною діяльністю, максимальна активність якої 

була 180-110 млн. років тому.  
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Гіпотеза про існування стародавнього обширного суперконтиненту, до 

складу якого входила і Антарктида, була підтверджена знахідкою зразку з 

відбитками стародавньої викопної рослини з р. Glossopteris, характерні для 

флори Гондвани (цей зразок був знайдений в наметі Роберта Ф.Скотта, 

загиблого по дорозі назад з Південного полюса в 1912р.). Роздроблення 

Гондвани здійснювалося у декілька етапів, які добре були вивчені. Африка та 

Південна Америка почали розділятися одночасно з утворенням 

Атлантичного океану приблизно 130 млн. років тому. Індія виділилася дещо 

пізніше, приблизно 120 млн. років тому. Останніми відділилися Австралія та 

Нова Зеландія – приблизно 86 млн. років тому. Розпад Гондвани призвів до 

ізоляції Антарктиди. Навкруги неї сформувалася океанічна циркуляція, 

клімат материка ставав все холоднішим і відповідно, розвивалося покривне 

зледеніння [21]. Прийнято підрозділяти Антарктиду на Західну та Східну. 

Границя між цими зонами проходить по лінії, яка з’єднує південний край 

шельфового льодовика Роса з південним краєм льодовика Фільхнера. 

Гіпсографічна крива Західної Антарктиди увігнута та нагадує по формі 

гіпсографічну криву інших материків, не покритих льодом, гіпсографічна 

крива Східної Антарктиди випукла та відповідає специфіці всього льодяного 

материку [7, 21]. 

У межах Західної Антарктиди виділяють п’ять фізико-географічних 

областей: Антарктичний півострів, Льодовиковий купол, Малу Антарктиду, 

шельфовий льодовик Роса та шельфовий льодовик Фільхнера. Площа, 

займана льодом, складає 3,532 млн. км
2
. Підлідне ложе під льодовиковим 

щитом Західної Антарктиди розташоване нижче рівня моря. В окремих 

областях дефіцит поверхні корінної породи коливається від -1000 до -2000 м. 

Поверхня льодовикового щита Західної Антарктиди опущена нижче 

льодовикового куполу Східно-Антарктичного щита на 1200 м. 

Східна Антарктида представляє собою монолітну платформу, 

оконтурену по краям плато гірськими ланцюгами. В центральній частині 

висота плато досягає 4300 м над рівнем моря. Платформа Східної 
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Антарктиди розмістилася на площі 10,443 млн. км
2
. Підлідне ложе Східно-

Антарктичного щита на ділянці Комсомольська – Восток – Південний полюс 

досить рівне з невеликими коливаннями висот відносно рівня світового 

океану (від +210 до -290 м). В Антарктиді зосереджено 90% прісної води у 

твердому вигляді по відношенню до всієї маси прісної води на земній кулі, 

2/3 висоти материку відносно рівня океану заповнено льодом та 1/3 складає 

кам'яна основа. Середня висота кам'яної Антарктиди, яка розташованої вище 

рівня океану, знаходиться на другому місці (після Азії). Більша частина 

берегів Антарктиди обривисті та скелясті, утворені переважно прямовисними 

стінами льодовиків. Крайова зона Антарктиди складається з материкового 

льодяного бар’єру, шельфових та вивідних льодовиків і виходів скельних 

порід. Кліматична снігова лінія в Антарктиді розташована або на рівні моря, 

або навіть нижче цього рівня. Таким чином, весь сучасний льодовиковий щит 

знаходиться в зоні акумуляції. Але в деяких місцях снігова лінія піднімається 

вище рівня моря в процесі вітрового переносу снігу в море. І все ж таки 

частка абляції в перетворенні маси льодовикового масиву вкрай незначна 

[21]. 

В Антарктиді простежуються чотири гляціологічні області, що 

відрізняються за своїм генезисом: материкового льоду, гірського зледеніння, 

прибережного зледеніння та острівного зледеніння. Шельфові льодовики 

Антарктиди займають 12% площі материку. В полярній області Північної 

півкулі вони зустрічаються біля північно-східних берегів Гренландії та 

вздовж північних берегів о. Элсмір, але їх розповсюдження в цих місцях не 

знайшло помітного розвитку. Шельфові льодовики формуються головним 

чином як плаваючі утворення. Існує декілька уявлень про походження 

шельфових льодовиків [1, 6-8]:  

1) утворення в результаті стиковки в морі плавучих язиків, що 

спускаються в море з льодовикового щита, скріплених морським льодяним 

покривом; поверхня таких конгломератів згладжена за рахунок відкладень 

снігу;  
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2) в процесі змішаного утворення з морського льодяного покриву та 

опадо-метаморфічного матеріалу – снігу, який випав з атмосфери;  

3) шельфові льодовики складаються з окремих айсбергів серед 

морського льоду, зцементованих процесами змерзання, засипаних снігом. 

Потужність цих льодовиків коливається від 5 до 800 м. Поверхня їх 

згладжена, близька до горизонтальної, але простежується нахил від 

льодовикового щита до акваторії. На шельфових льодовиках виникають 

льодяні вали, які досягають 10 м. Як правило, вони витягнуті меридіонально, 

перпендикулярно до краю та пересічені багаточисленними тріщинами. 

Шельфові льодовики старих утворень складаються зі сніжно-фірнової та 

льодяної маси [1, 6-8, 21]. 

 

 

1.2 Клімат Антарктиди 

 

 

Завдяки своєрідному поєднанню географічних умов (перш за все 

великої висоти над рівнем моря та характеру рельєфу) з особливими умовами 

атмосферної циркуляції і радіаційними чинниками над територією 

Антарктиди формуються три основні кліматичні зони [21], які нагадують 

висотні кліматичні зони в інших високогірних областях земної кулі: 

1. Внутрішньоматерикова високогірна кліматична зона, що займає всю 

центральну територію Антарктичного плато та обмежується ізогієтою 3000-

3200 м над рівнем моря. 

2. Кліматична зона льодовикового схилу, розташована на північ від 

внутрішньоматерикової зони та оточує Антарктиду широкою (700-800 км) 

смугою. Північна межа цієї зони, що співпадає з ізогієтою 300-500 м над 

рівнем моря, місцями підходить майже до самого узбережжя. 
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3. Прибережна кліматична зона, що оточує узбережжя Антарктиди 

переважно у вигляді вузької льодовикової смуги, включаючи також вивідні 

та шельфові льодовики, припай, прибережні острови та оазиси. 

Наявність цих зон підтверджується також характером 

снігонакопичення та розподілом на території Антарктиди складових 

радіаційного і теплового балансів [21]. Своєрідні умови формування 

метеорологічного режиму в кожній із зон створюють абсолютно особливий 

розподіл метеорологічних елементів на території Антарктиди як протягом 

всього року, так і по сезонах. Температура і вологість повітря, атмосферний 

тиск, вітер, опади та інші метеорологічні величини розподіляються в 

Антарктиді абсолютно інакше, ніж в інших областях земної кулі, у тому 

числі і у високих широтах Північної півкулі. 

Клімат внутрішньоматерикової високогірної зони можна 

характеризувати як клімат вічного морозу з найнижчими на земній кулі 

температурами повітря, ясною погодою та невеликими швидкостями вітру 

(3-5 м/с). Середньорічна температура повітря в цій зоні складає -50,0 ~-

60,0°С (середня температура найхолоднішого місяця -70,0~-72,0°С, а 

найтеплішого -30,0~-32,0°С). Мінімальні температури можуть тут досягати -

90,0°С. 

Атмосферний тиск складає в середньому близько 600-620 гПа, причому 

найбільші середньомісячні величини тиску припадають на теплий період 

року, а найменші – на зиму, коли спостерігаються найнижчі температури. 

Кількість опадів в цій зоні складає 40-50 мм, а за даними останніх експедицій 

досягає 80 мм. Клімат льодовикового схилу характеризується як клімат 

вічного морозу, стокового вітру та заметілі. Середньорічні температури 

повітря в цій зоні залежать від висоти схилу та змінюються від -20,0°С для 

прибережних районів до -50,0°С для верхніх ділянок схилу, віддалених на 

700-800 км від узбережжя. Середні температури найхолоднішого місяця в цій 

зоні коливаються, відповідно, від -30,0 до -60,0°С, а найтеплішого – від -10,0 

до -20,0~-25,0°С. Такі низькі температури тут поєднуються з постійними 
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сильними вітрами з глибини материка, які несуть з собою маси снігу. 

Північна частина цієї зони, співпадаюча з рівнем нижньої межі нижньої 

хмарності і межею загасання стокових вітрів в літній період часу, 

характеризується великим відкладенням снігу (до 100-150 см) та великою 

кількістю опадів (до 600 мм). В південній частині зони кількість опадів 

складає 60-120 мм на рік [21]. Клімат прибережної зони не відрізняється 

однорідністю. В цій зоні можна виділити три кліматичні підзони: 

а) райони узбережжя, схильні впливу стокових вітрів; 

б) райони узбережжя, що знаходяться зовні впливу стоку (льодовикові 

шельфи, припай і т.д.);  

в) антарктичні оазиси та інші вільні від льоду ділянки суші (гірські 

ланцюги, нунатаки, прибережні острови і т.д.). 

Температурний режим у всій зоні приблизно однаковий. Середньорічні 

температури повітря коливаються від -10,0~-11,0°С на широті полярного 

кола до -17,0~-20,0°С і нижче для більш високих широт. Середні 

температури найхолоднішого періоду коливаються відповідно від -18,0~-20,0 

до -25,0~-35,0°С і навіть -40,0°С, а середні температури найтеплішого місяця 

близькі до 0,0°С. Вітровий режим, режим опадів, вологості повітря, 

температури підстильної поверхні і т.д. дуже різні. Найсуворішими в 

кліматичному відношенні є райони узбережжя, схильні впливу стокових 

вітрів. Це, мабуть, «найбурхливіші райони» на землі. Навіть середньорічні 

швидкості вітру тут складають 12-15 м/с та більше, а максимальні швидкості 

перевищують 60 м/с. Число днів з штормами тут складає більше 250, а з 

ураганом – більше 30 днів за рік. Повітря унаслідок адіабатичного нагрівання 

під час стоку тут дуже сухе, тому режим вологості повітря близький до 

режиму відносної вологості в пустелях [21]. Клімат цих районів можна 

характеризувати як клімат холодних крижаних пустель з частими сильними 

завірюхами, штормовими та ураганними вітрами. Клімат районів, що 

знаходяться зовні впливу стокових вітрів, більш м'який та вологий. Тут 

випадає найбільша (для Антарктиди) кількість опадів – до 700 мм і більше; 
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часто спостерігається відлига, повітря вологе. Сильні вітри пов'язані з 

проходженням циклонів, тому їх середньорічна швидкість дещо більша, ніж 

в глибині материка (5-7 м/с). Місцевий клімат Антарктичних оазисів 

відрізняється рядом особливостей. Влітку тут унаслідок нагрівання 

підстильної поверхні максимальні температури на поверхні ґрунту можуть 

досягати +30,0°С, а повітря 4,0~10,0°С. Повітря дуже сухе – як в 

найсправжнісіньких пустелях. В теплий період добре виражена місцева 

циркуляція схилів. Зима тут на 2,0~3,0°С тепліше, ніж зовні оазису. 

Пояс низького тиску навкруги Антарктиди виявляється єдиною зоною, 

де середні значення атмосферного тиску на рівні моря є найнижчими на 

земній кулі. В середньому за рік атмосферний тиск біля узбережжя 

Антарктиди складає 980-990 гПа [21]. Найнижчі величини тиску в 

Субантарктичній зоні дорівнювали 940-945 гПа, а найвищі – 1020-1030 гПа. 

Таким чином, амплітуда коливань тиску в цій зоні досягає майже 100 гПа. 

Тиск біля узбережжя Антарктиди на всіх станціях має чітко виражений 

річний хід з двома максимумами (взимку і влітку) та двома мінімумами (в 

перехідні місяці). Однією з характерних особливостей атмосферного тиску в 

прибережній зоні є порівняно слабкий його зв'язок з іншими елементами 

погоди. Середній тиск біля поверхні землі в Східній Антарктиді менше 700 

гПа, а над самими піднесеними частинами центрального плато навіть менше 

600 гПа. Тому першим стандартним рівнем тиску, який може представляти 

вільну атмосферу всього материка, є рівень 500 гПа (рис. 1.2). В Західній 

Антарктиді часто зустрічаються адвекція теплого повітря та додатні 

вертикальні рухи, про що свідчить аналіз вертикального градієнта температури 

[2].  

Можна представити наступну схему: відносно теплі і вологі маси 

повітря, що йдуть з північно-західного сектора до Західної Антарктиди, 

підіймаються і охолоджуються в процесі руху через цю частину материка, 

потім на схід від моря Веделла вони поволі опускаються та поступово 

включаються в циркуляцію нижньої тропосфери над високим плато. У всіх 
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шарах певні сезонні коливання відображаються на основному полі вихору, 

яке в тропосфері і нижній стратосфері завжди є циклональним, а вище 20 км 

переходить в теплий антициклональний вихор в літні місяці.  

 

 

 

Рисунок 1.2 – Середній тиск на рівні моря в січні (а) і липні (б), середня 

висота поверхні 500 гПа в січні (в) та липні (г) 

 

Річна крива середнього тиску між 40 і 50° пд.ш. має два максимуми 

впродовж місяців рівнодення, тоді як в полярних районах біля 70° пд.ш. 

максимуми з'являються під час сонцестояння. Це призводить до помітного 

піврічного коливання меридіонального градієнта тиску [21]. 

В Антарктиці основна увага надається визначенню накопичення опадів, 

а не обліку їх випадання. Це особливо прийнятно для вивчення однієї з 
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найцікавіших проблем сьомого континенту – балансу маси льодовикового 

щита. Повне накопичення повинне розумітися як кінцевий результат 

випадання самих твердих опадів, випаровування, утворення інею при 

від’ємній сублімації та ефектів завірюхи [21]. 

Для внутрішньоматерикової області одноманітність обширної снігової 

поверхні та майже повна відсутність штормових вітрів дають можливість 

припустити, що зміни накопичення, викликані адвекцією, повинні бути 

невеликими. Не має істотного значення, за допомогою якого процесу воно 

здійснюється, чи то в результаті випадання снігу, чи то в результаті 

направленого вниз перенесення водяної пари з подальшим осіданням 

частинок льоду, що утворилися в самих нижніх шарах атмосфери та інею на 

самій поверхні. Для прибережних районів і для більш низьких та крутих 

схилів льодовиків відношення між осіданнями і накопиченням ще більш 

невизначене та може змінюватися від місця до місця. Практично всі 

статистичні дані по кількості опадів, а також по їх повторюваності повинні 

розглядатися обов'язково з урахуванням можливого впливу вітру, локальних 

умов на місцевості і особливостей рельєфу поверхні. 

 

 

1.3 Сучасні кліматичні зміни Південної полярної області 

 

 

В теперішній час, широко та детально обговорюються та 

прогнозуються зміни стану льодяного покриву Антарктики, які відбуваються 

[29, 30, 32-35, 37]. Останні дані відносно змін розміру та об’єму льодяного 

панцира Антарктиди свідчать, що тільки льодяний покрив Антарктичного 

півострова в теперішній час демонструє відповідну реакцію на зміни клімату. 

Наявні свідоцтва про суттєве скорочення льодяного покриву у Західній 

Антарктиці, особливо в районі моря Амундсена [30, 33]. Дослідження, які 

основані на дистанційному зондуванні, не представляють однозначних 
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свідоцтв відносно балансу маси Східноантарктичного льодяного щита. Одні 

дослідники повідомляють про скорочення крайової зони зледеніння [29], у 

той же час інші не відмічають суттєвих змін [35-37].  

Таким чином, льодовиковий щит Антарктиди продовжує залишатися 

крупнішим та унікальнішим скупченням природного льоду на нашій планеті, 

яке зародилося в результаті стійкого похолодання клімату 25-26 млн. років 

тому. За минувший геологічний час утворився могутній льодовиковий купол 

з максимальною товщиною в центральній частині – 4 800 м та об’ємом – від 

25 до 30 млн. км
3
. Утворившись та не зменшуючись за час свого існування 

антарктичний льодовиковий покрив завдяки своїм розмірам та запасам 

холоду сам став могутнім кліматоутворювальним фактором, котрий визначає 

радіаційні, метеорологічні, циркулярно-синоптичні умови не тільки в межах 

Південної полярної області Південної півкулі, але й всієї Планети, оскільки є 

в теперішній час зоною інтенсивного стоку енергії (при альбедо підстильної 

сніжної поверхні до 90-95%) у Світовий простір. Іншими словами, 

Антарктичний льодовиковий купол являється планетарним холодильником 

та відповідно могутнім центром дії атмосфери, який визначає багато рис 

баричної топографії, циркуляції повітряних мас у Південній полярній області 

та особливості температурно-вологісного режиму не тільки тропосфери а й 

нижньої стратосфери з характерним інверсійним розподілом температури в 

прольотному шарі до 80 км. В силу цих умов, над Антарктидою протягом 

усього року переважає могутній антициклональний вихор в системі 

приполюсного циркуляційного осередку з переважно низхідними 

вертикальними потоками вихолодженого сухого та щільного повітря. В 

приземному шарі це повітря набуває горизонтальної складової та визначає 

зародження стокових (катабатичних) вітрів, які радіально розповсюджуються 

від району Південного полярного плато до узбережжя континенту. 

В силу перерахованих рис природи Антарктиди, вона представляє 

собою важливу структурну ланку загальнопланетарної кліматичної системи 

та сама по собі визначає регіональну кліматичну систему з усіма відмітними 



17 

особливостями балансу тепла та вологи, масоенергообміну з суміжними 

океанічними просторами та могутнього впливу на них.  

Умови існування Антарктичного льодовикового щита забезпечують в 

напрямку від центру льодяного покриву до його кромки: зменшення прямої 

та сумарної радіації, збільшення поглиненої радіації, зростання значень 

радіаційного балансу (від від’ємних значень), підвищення температури 

повітря, збільшення вологовмісту повітря та збільшення випаровування та 

конденсації. 

Умови акумуляції визначаються режимом твердих гравітаційних 

опадів, які на більшій частині Антарктиди дорівнюють акумуляції. Крім того 

в суму акумуляції входять наростаючі опади, кількість яких коливається в 

значних межах (від 6-10 до 50%) від загальної суми, в залежності від ступеня 

океанічності клімату та вологовмісту повітряних мас. За даними [22, 23, 26] 

наростаючі опади в районі Антарктичного півострова складають до 50% 

загальної суми опадів, а в глибинних районах континенту – не більш 10 %. 

Відомо, що зміни річного балансу маси льодовика тісно пов’язані з 

кліматом, та, перш за все, зі змінами атмосферної циркуляції та аномаліями 

опадів і температури повітря. При цьому не завжди вдається виділити чіткі 

закономірності. Наприклад, підвищення середньорічної температури повітря 

збільшує абляцію та відповідно зменшує річний баланс маси. Однак при 

цьому може збільшуватись кількість твердих опадів, що призведе до 

збільшення балансу. Такі випадки спостерігались на льодовиках в південній 

частині Норвегії та в найбільш зволожених районах Альп. Для Антарктиди 

зміни річного балансу маси льодовикового покриву завжди пов’язані зі 

змінами атмосферної циркуляції, та аномаліями опадів і температури повітря. 

Іншими словами, існує взаємозв'язок зледеніння з атмосферою, сушею 

та океаном. Найбільш мінлива атмосфера. З нею пов’язані сезонні зміни 

розмірів та форми льодовиків, циклічні короткочасні та більш тривалі 

коливання льодовиків. Є багато факторів, які вказують на ритмічний 

характер коливань льодовиків, пов’язаний з сонячними циклами. Ці цикли й 
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пов’язані з ними кліматичні коливання впливають на інтенсивність 

наступання та відступання льодовиків, причому спостерігається істотна 

інерція в проявленні впливу атмосфери на коливання льодовиків, що часто 

затрудняє встановлення взаємозв’язку поведінки льодовиків з коливаннями 

клімату. Крім цього, труднощі виникають внаслідок накладення коливань з 

різними кліматичними періодами. 

Зафіксований пов’язаний з сонячною радіацією цикл змін клімату з 

періодом 2,5 тис. років, що вплинув на поведінку багатьох льодовиків. У 

відповідності з ним холодні фази були 7,8; 5,3; 2,8 тис. та 300 років тому. При 

цьому не всі фази проявлялись однаково. В період 8-5 тис. років тому середні 

температури повітря були вище сучасних, що сприяло зменшенню 

зледеніння. 5-3 тис. років тому спостерігалося зниження глобальних 

температур та збільшення зледеніння. Х-ХII ст. нашої ери характеризувалися 

відносно теплим кліматом (цей період іноді називають другим кліматичним 

оптимумом голоцену). В цей та подальший час спостерігалися короткочасні 

коливання зледеніння з 11-, 22-, 35- та 80-річними циклами, які вплинули на 

інтенсивність наступання льодовиків під час малого льодовикового періоду 

та на інтенсивність відступання льодовиків в останньому сторіччі. 

Ідея автоколивань зледеніння в системі земна поверхня-атмосфера як 

основного механізму чергування льодовикових епох була висловлена в 1930 

р. капітаном дальнього плавання Е.С. Гернетом. Згідно запропонованої ним 

теорії, розповсюдження льодовиків не обов’язково повинне бути пов’язане зі 

змінам клімату під впливом якихось зовнішніх причин, а самі льодовики в 

ході свого розвитку можуть змінювати клімат. Збільшення площі зледеніння 

призводить до зменшення кількості тепла, яке отримує Земля унаслідок 

збільшення альбедо на покритих снігом та льодом територіях, що викликає 

зниження температури земної поверхні і повітря та сприяє подальшому 

розширенню зледеніння, поки не почне відчуватися дефіцит атмосферної 

вологи, яка забезпечує живлення льодовиків. Е.С. Гернет стверджував, що 

льодовикові явища в планетарному масштабі є частковий перехід Землі із 
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стану без льоду в стан зледенілий та що лід, розповсюдившись на Землі, сам 

в собі містить причину свого збереження [13]. 

Враховуючи, що основним джерелом живлення льодовикового щиту 

Антарктиди є опади, особливо важливим являється питання моніторингу 

кількості опадів в Південній полярній зоні. Наростаючі опади за своєю 

абсолютною величиною приблизно дорівнюють возгонці (випаровуванню) 

снігу при від’ємних, а тим паче додатних температурах повітря (без переходу 

через рідку фазу). Тому, при розрахунках водного-льодового балансу, вони 

врівноважуються.  

Просторовий розподіл опадів, практично рівний акумуляції, 

представлений на рис. 1.3. Аналіз швидкості акумуляції снігу показав, 

плямистість в розподілі даної характеристики [26].  

На півночі Антарктичного півострова випадає від 2 000 до 3 000 мм, в 

центрі материку – до 35-50 мм, на узбережжі опадів випадає від 500-600 до 

900-1000 мм за рік, на шельфових льодовиках – від 250 до 400 мм за рік [1, 6, 

14, 15, 17]. На умови акумуляції суттєво впливає режим вітру та заметілевий 

перенос снігу, особливо інтенсивний на схилах Антарктичного 

льодовикового щита, поблизу узбережжя. В умовах суттєвого розчленування 

рельєфу, наприклад в районі Антарктичного півострова, відкладення та 

перерозподіл опадів на вивідних льодовиках залежать від місцевих вітрів, 

особливо теплих вітрів Тихоокеанського узбережжя, які характеризуються 

значною кількістю опадів (в тому числі рідких) та найбільш м’яким та 

вологим океанічним кліматом [3, 14-16, 28]. 

В результаті узагальнених кількісних оцінок основних показників 

гляціальних та гляціокліматичних процесів та режиму антарктичного 

льодовикового покриву вирисовується наступна картина. Протягом 

плейстоцену, зледеніння Антарктиди змінювалось тільки в сторону аградації 

[8, 18, 25]. Спостережувана у ХХ-ХХІ столітті зміна кромки льодовикового 

щита, яка притаманна його сучасному режиму, коливається біля деякого 

середнього положення в місцях розвитку шельфових та крупних вивідних 
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льодовиків. Сучасні кліматичні зміни, які проявляються в потеплінні, будуть 

мати наслідки для антарктичної атмосфери у вигляді збільшення 

температури повітря та його вологовмісту. Як наслідок, збільшення 

вологовмісту повітря призведе до збільшення кількості опадів над 

Антарктидою. Наступним етапом кліматичних змін буде зростання прихідної 

частини масбалансу Антарктичного льодовикового щита, за рахунок 

випадання та акумуляції гравітаційних та наростаючих опадів, що в свою 

чергу призведе до збільшення швидкості витрат льодовикового матеріалу в 

процесі його сповзання з берега в море та відколу крупних айсбергів.  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Швидкість акумуляції снігу, г/см
2
 за рік [26]. 

 

Тому, вивчення динаміки змін температурно-вологісного режиму 

тропосфери Південної полярної області має величезне прикладне значення 

для гляціальних систем полярних районів та прогнозу їх майбутніх змін. 

Більш детальні дослідження температурно-вологісного режиму Південної 

полярної області представленні в третьому та четвертому розділах роботи. 
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2 ВИХІДНІ ДАНІ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1 Характеристика вихідної інформації 

 

 

2.1.1 Температура повітря 

 

 

В якості вихідного матеріалу для дослідження використовувались 

середньомісячні значення приземної температури повітря на станціях Східної 

Антарктиди, отримані з бази даних Британської Антарктичної служби 

(https://www.bas.ac.uk). Оскільки метою роботи є дослідження та аналіз 

температурного режиму Східної Антарктиди, то для дослідження були 

використані дані по всіх станціях Східної Антарктиди, які мають достатньо 

довгий ряд даних для їх обробки та аналізу. 

Для виявлення характерних тенденцій, властивих температурному 

режиму Східної Антарктиди використовувалися дані по 10 Антарктичним 

станціям (табл. 2.1): 

 

Таблиця 2.1 – Станції Східної Антарктиди 

№ з/п Назва станції 
Географічні координати Висота над 

рівнем моря, 

м широта довгота 

1 Amundsen Scott 90S 0E 2835 

2 Casey 66.3S 110.5E 42m 

3 Davis 66.3S 110.5E 42m 

4 Dumont Durville 66.7S 140.0E 43m 

5 Mario Zucchelli 74.7S 164.1E 92m 

6 Mawson 67.6S 62.9E 16m 

7 Mirny 66.5S 93.0E 30m 

8 Novolazarevskaya 70.8S 11.8E 119m 

9 Syowa 69.0S 39.6E 21m 

10 Zhongshan 69.4S 76.4E 18m 
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У таблиці 2.1 представлені всі станції, які були використані при 

дослідженні, а також основні параметри цих станцій: географічна широта, 

довгота та висота на рівнем моря. Як можна побачити на рис. 2.1, для 

дослідження використовувались як берегові станції, так і ті, що знаходяться в 

середині материка. Більшість станцій мають невеликі висоти над рівнем 

моря, але є і станції з висотами понад 100 м. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Регіон дослідження 
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2.1.2 Глобальні кліматичні індекси 

 

 

Кліматичні зміни мають значний вплив на стан природного 

середовища, суспільства і економіки. В даний час в різних країнах 

розробляються таблиці індикаторів, які можуть бути використані для 

відстеження (моніторингу) кліматичних змін на території країни і 

відображення впливу цих змін на навколишнє середовище, більш того, в ряді 

країн вже розроблені документи, що містять індикатори сталого розвитку 

держави, що включають і індикатори кліматичної мінливості [31]. 

Всю групу використовуваних індикаторів можна розбити на дві 

частини. В першу входять кліматичні індекси, що відображають стан 

атмосфери і океану в глобальному масштабі. До другої групи можна 

включити індикатори, що відображають стан атмосфери і гідросфери в 

певному регіоні земної кулі, наприклад, на території якої-небудь конкретної 

країни. Значення глобальних кліматичних індексів розраховуються за 

певними методиками і їх значення (історичні та оперативні результати) 

представлені на WEB сайтах провідних світових кліматичних центрів [31]. 

В нашій роботі, при дослідженні зв’язку термічного режиму Східної 

Антарктиди з глобальними кліматичними індексами, ми використовували 

індекс Ель-Ніньо – південне коливання. Зазначимо, що хоча назва «Південне 

коливання» власне відноситься до коливання приземного тиску в тропіках 

Тихого океану, то явище Ель-Ніньйо- це аномальне підвищення температури 

поверхні океану в екваторіальній центральній та східній частинах Тихого 

океану. Тому, індекс Ель-Ніньо визначається за аномаліями температури 

поверхні океану. До останнього часу найбільш поширеним був розрахунок 

індексів температури поверхні океану (ТПО) для трьох екваторіальних 

районів Тихого океану (рис. 2.2): Nino1+2 (90° зх.д.- 80° зх.д., 10° пд.ш.- 0° ) , 

Nino 3 (90° зх.д.-150° зх.д., 5° пд.ш.- 5° пн.ш.) , Nino 4 (160° сх.д.-150° зх.д., 

5° пд.ш.- 5° пн.ш.) [31]. 
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Рисунок 2.2 - Індекс ЕПдК (Ель-Ніньйо і Ла-Нінья), розрахований по 

середньомісячних аномаліях ТПО в екваторіальних районах Тихого океану 

 

Однак, у квітні 1996 р. до існуючих районів був доданий новий район 

Nino 3-4 (5° пн. ш.-5° пд.ш.; 120° – 170° зх.д.). Хоча за походженням, терміни 

Ель-Ніньйо і Ла-Нінья відносяться до аномалій ТПО, в даний час в 

дослідженнях ЕПдК під назвою Ель-Ніньйо і Ла-Нінья розуміють не просто 

аномалії температури поверхні в екваторіальному районі Тихого океану, але і 

відповідні аномалії циркуляції атмосфери і опадів в даному регіоні, тобто 

кліматичні аномалії в системі океан-атмосфера. Згідно з угодою країн 

Північної Америки, починаючи з 2005 р., для ідентифікації явища ЕПдК в 

якості основного індикатора був прийнятий Океанічний індекс, який 

розраховується за даними ТПО в екваторіальному районі Nino 3-4 . Значення 
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індексу рекомендується розраховувати як середнє за три місяці відхилення 

температури поверхні океану від норми. 

Додатні значення індексу означають розвиток Ель-Ніньйо або теплої 

фази ЕПдК, від'ємні значення індексу відповідають розвитку холодної фази 

ЕПдК або Ла Нінья [31]. 

 

 

2.2 Методи дослідження 

 

 

2.2.1 Методи розрахунку основних статистичних параметрів 

 

 

Основні властивості випадкових величин характеризуються 

початковими (ν), центральними (µ) та основними (r) моментами розподілу 

різних порядків (l). В гідрометеорологічних дослідженнях, як правило, 

використовуються перелічені моменти перших чотирьох порядків (l = 1,4̅̅ ̅̅ ̅ ). 

Початкові, центральні та основні моменти розподілу є параметрами 

генеральних сукупностей випадкових величин. На основі статистичної 

сукупності (вибірки) можна знайти статистичні оцінки цих параметрів, які 

повинні володіти властивостями незсуненості, ефективності та 

умотивованості [19]. Будемо у подальшому позначати статистичні оцінки 

моментів розподілу l-того порядку таким чином: початкового – νl, 

центрального − µl , основного – rl . Вони можуть розраховуватися як по 

простих, так і по згрупованих статистичних сукупностях різних 

гідрометеорологічних величин (наприклад, температури повітря, місячної 

кількості опадів, атмосферного тиску, швидкості вітру і т.п.) [19]. 

Початковим моментом розподілу випадкової величини Х l-того 

порядку називається інтеграл вигляду: 
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𝜈𝑙 = ∫ 𝑥𝑙∞

−∞
𝑓(𝑥)𝑑𝑥.     (2.1) 

 

Початковий момент розподілу 1-го порядку є математичним 

сподіванням цієї випадкової величини: 

 

𝜈1 = ∫ 𝑥
∞

−∞
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑚𝑥.    (2.2) 

 

Якщо для знаходження оцінок моментів розподілу, що відповідають 

переліченим вимогам, використовуються згруповані ряди, то початковий 

момент l-того порядку оцінюється за формулою [19]: 

 

𝜈𝑙 =
1

𝑛
∑ �̃�𝑖

𝑙𝑘
𝑖=1 𝑚𝑖     (2.3) 

або 

𝜈𝑙 = ∑ �̃�𝑖
𝑙𝑘

𝑖=1 𝑝𝑖 ,     (2.4) 

 

де n – об’єм вибірки; 

k – кількість часткових інтервалів; 

�̃�i, mi, pi − середина, інтервальна емпірична частота та інтервальна 

частість i -тої градації відповідно. 

Очевидно, оцінка першого початкового моменту розподілу (ν1) є 

оцінкою математичного сподівання (mx) і дорівнює середньому значенню (x̅) 

випадкової величини X: 

 

𝜈1 = 𝑚𝑥 = �̅� =
1

𝑛
∑ �̃�𝑖

𝑘
𝑖=1 𝑚𝑖    (2.5) 

або 

𝜈1 = 𝑚𝑥 = �̅� =
1

𝑛
∑ �̃�𝑖

𝑘
𝑖=1 𝑝𝑖     (2.6) 
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Статистичні оцінки початкових моментів розподілу другого, третього 

та четвертого порядків (ν2,ν3 та ν4 ) розраховуються за формулою (2.3) або 

(2.4) за умов, що у цих формулах показник степеня l приймає відповідно 

значення 2, 3 і 4: 

 

𝜈2 =
1

𝑛
∑ �̃�𝑖

2𝑘
𝑖=1 𝑚𝑖 = 𝑥2̅̅ ̅,     (2.7) 

 

𝜈3 =
1

𝑛
∑ �̃�𝑖

3𝑘
𝑖=1 𝑚𝑖 = 𝑥3̅̅ ̅,     (2.8) 

 

𝜈4 =
1

𝑛
∑ �̃�𝑖

4𝑘
𝑖=1 𝑚𝑖 = 𝑥4̅̅ ̅     (2.9) 

 

Якщо статистична оцінка l-го початкового моменту розподілу 

обчислюється на основі простих статистичних сукупностей, то 

використовується формула: 

 

𝜈𝑙 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑙𝑛
𝑖=1 .     (2.10) 

 

Очевидно, середнє значення для таких сукупностей отримаємо за 

допомогою рівняння: 

 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 = 𝜈1 = 𝑚𝑥,    (2.11) 

 

 а оцінки початкових моментів розподілу 2-го, 3-го та 4-го порядків - за 

формулами [19]: 

  

𝜈2 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 = 𝑥2̅̅ ̅,     (2.12) 

 

𝜈3 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

3𝑛
𝑖=1 = 𝑥3̅̅ ̅,     (2.13) 
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𝜈4 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

4𝑛
𝑖=1 = 𝑥4̅̅ ̅.     (2.14) 

 

У рівняннях (2.10) – (2.14) n − об’єм вибірки; xi − кожне конкретне 

значення випадкової величини Х [19]. 

Центральним моментом розподілу l–того порядку випадкової величини 

Х називається інтеграл вигляду: 

 

𝜇𝑙 = ∫ (𝑥 − 𝑚𝑥)𝑙∞

−∞
𝑓(𝑥)𝑑𝑥.    (2.15) 

 

Статистична оцінка центрального моменту розподілу l-того порядку, 

якщо ряди є згрупованими, розраховується за формулою: 

 

𝜇𝑙 =
1

𝑛
∑ (𝑘

𝑖=1 �̃�𝑖 − �̅�)𝑙𝑚𝑖     (2.16) 

 

при використанні інтервальних емпіричних частот mi і за формулою 

 

𝜇𝑙 =
1

𝑛
∑ (𝑘

𝑖=1 �̃�𝑖 − �̅�)𝑙𝑝𝑖     (2.17) 

 

при використанні інтервальних частостей pi. 

Центральні моменти розподілу оцінюються, починаючи з другого 

моменту (l = 2), тому, що перший центральний момент завжди дорівнює 

нулю, як і його оцінка. Центральний момент другого порядку має сенс 

дисперсії випадкової величини: 𝜇2 = ∫ (𝑥 − 𝑚𝑥)2∞

−∞
𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝜎𝑥

2. 

Для розрахунку статистичної оцінки центрального моменту розподілу 

другого порядку на основі згрупованого ряду використовуються формули 

[19]: 

 

𝜇2 = 𝜎𝑥
2 =

1

𝑛
∑ (𝑘

𝑖=1 �̃�𝑖 − �̅�)2𝑚𝑖 ,   (2.18) 
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𝜇2 = 𝜎𝑥
2 = ∑ (𝑘

𝑖=1 �̃�𝑖 − �̅�)2𝑝𝑖 ,    (2.19) 

 

Аналогічним чином на основі формули (2.16) або (2.17) знаходять 

статистичні оцінки третього ( за умови l = 3) і четвертого (за умови l = 4) 

моментів розподілу випадкової величини X [19]: 

 

𝜇3 =
1

𝑛
∑ (𝑘

𝑖=1 �̃�𝑖 − �̅�)3𝑚𝑖 ,    (2.20) 

 

𝜇4 =
1

𝑛
∑ (𝑘

𝑖=1 �̃�𝑖 − �̅�)4𝑚𝑖 .    (2.21) 

 

Статистична оцінка другого центрального моменту розподілу, що 

розраховується за формулою (2.18) або (2.19), є зсуненою оцінкою дисперсії. 

Незсунену, ефективну та умотивовану оцінку дисперсії випадкової 

величини Х (це вимоги, яким повинні задовольняти статистичні оцінки 

параметрів) розраховують за формулою (2.22) і позначають 𝑆𝑥
2: 

 

𝑆𝑥
2 =

𝑛

𝑛−1
𝜇2,     (2.22) 

 

де (
𝑛

𝑛−1
) - коефіцієнт Бесселя [19]. 

Щоб розрахувати незсунену, ефективну та умотивовану оцінку 

дисперсії випадкової величини Х за умови згрупованих рядів 

використовують рівняння (2.23): 

 

𝑆𝑥
2 =

1

𝑛−1
∑ (�̃�𝑖 − �̅�)2𝑘

𝑖=1 𝑚𝑖 .    (2.23) 

 

Очевидно, статистична оцінка середнього квадратичного відхилу цієї 

величини є: 

 



30 

𝑆𝑥 = √𝑆𝑥
2.      (2.24) 

 

Статистичну оцінку центрального моменту розподілу l-того порядку у 

випадку простих статистичних сукупностей випадкової величини Х 

отримаємо за допомогою формули [19]: 

 

𝜇𝑙 =
1

𝑛
∑ (𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖 − �̅�)𝑙 .     (2.25) 

 

Тоді статистичні оцінки центральних моментів другого, третього та 

четвертого порядків розраховуються за формулами (2.26) – (2.28): 

 

𝜇2 =
1

𝑛
∑ (𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖 − �̅�)2 = 𝜎𝑥
2,    (2.26) 

 

𝜇3 =
1

𝑛
∑ (𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖 − �̅�)3,     (2.27) 

 

𝜇4 =
1

𝑛
∑ (𝑛

𝑖=1 𝑥𝑖 − �̅�)4.     (2.28) 

 

де − n − об’єм ряду, 

𝑥𝑖(𝑖 = 1, 𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅  − конкретне значення випадкової величини X, 

�̅� − середнє значення вибірки Х. 

Незсунена, ефективна та умотивована оцінка дисперсії випадкової 

величини Х знаходиться за формулою [19]: 

 

𝑆𝑥
2 =

1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 .     (2.29) 

 

Центральні моменти розподілу 2-го, 3-го та 4-го порядків можна 

розрахувати і за формулами їх зв’язку з початковими моментами: 
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𝜇2 = 𝜈2 − 𝜈1
2,      (2.30) 

 

𝜇3 = 𝜈3 − 3𝜈2𝜈1 + 2𝜈1
3,     (2.31) 

 

𝜇4 = 𝜈4 − 4𝜈1𝜈3 + 6𝜈1
2𝜈2 − 3𝜈1

4.   (2.32) 

 

Основний (нормований) момент розподілу l-того порядку є часткою від 

ділення l-того центрального моменту на середній квадратичний відхил в l-

тому степені: 

 

𝑟𝑙 =
𝜇𝑙

𝜎𝑥
𝑙 .      (2.33) 

 

Статистична оцінка основного моменту l-того порядку для випадкової 

величини X розраховується за формулою: 

 

𝑟𝑙 =
𝜇𝑙

𝑆𝑥
𝑙 .      (2.34) 

 

Очевидно, що 𝑟1 = 0, а 𝑟2 = 1. 

Тому обчислюються тільки статистичні оцінки третього (за умови l=3): 

 

𝑟3 =
𝜇3

𝑆𝑥
3      (2.35) 

 

та четвертого (за умови l=4): 

 

𝑟4 =
𝜇4

𝑆𝑥
4      (2.36) 

 

порядків основних моментів розподілу [19]. 
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Як відомо, оцінка третього основного моменту характеризує асиметрію 

кривої розподілу інтервальних частостей (або частот) і називається 

коефіцієнтом асиметрії: 𝑟3 = 𝐴𝑠. Крива розподілу має правосторонню 

асиметрію за умови 𝐴𝑠 > 0, і лівосторонню − за умови 𝐴𝑠 < 0. Вона є 

симетричною відносно центру розподілу, якщо 𝐴𝑠 = 0 [19]. 

Крім асиметрії, крива розподілу, порівняно з кривою нормального 

розподілу, може бути витягнутою або сплюснутою. Мірою цього є коефіцієнт 

ексцесу Е: 

 

𝐸 = 𝑟4 − 3.      (2.37) 

 

У першому випадку 𝐸 > 0, у другому - 𝐸 < 0. 

За умов нормального розподілу 𝑟3 = 0; 𝐸 = 0 [19]. 

 

 

2.2.2 Методи розрахунку аномалій приземної температури повітря 

 

 

Для встановлення характерних особливостей зміни приземної 

температури повітря на станціях Східної Антарктиди було прийняте рішення 

розрахувати та проаналізувати аномалії приземної температури повітря за 

десятирічні періоди з 1969 по 2018рр. В якості вихідних даних 

використовувалися середньомісячні значення приземної температури 

повітря, отримані з бази даних Британського антарктичного центру. 

Для розрахунку аномалій приземної температури повітря 

використовувалась формула 2.38 [27]: 

 

𝑡𝛼𝑖
= 𝑡�̅� − 𝑡5̅0,     (2.38) 
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де, 𝑡�̅� – середнє значення приземної температури повітря за кожне 

десятиріччя; 

𝑡5̅0 – середнє значення приземної температури повітря за 

п’ятдесятирічний період (1969-2018рр.); 

𝑡𝛼𝑖
 – аномалія приземної температури повітря. 

Розрахунки аномалій було проведено для усіх місяців року та усіх 

досліджуваних стацій Східної Антарктиди. 

Таким чином, розрахунки виконувалися за п’ятьма десятиріччями: 

1) 1969-1978рр., 2) 1979-1988рр., 3) 1989-1998гг., 4) 1999-2008рр., 5) 2009-

2018рр. Для зазначених десятиріч для кожного місяця року та 

середньорічних значень аналізувались: 

– середнє значення температури повітря за п’ятдесятирічний період 

(1969-2018рр.); 

– середнє значення температури повітря за кожне десятиріччя; 

– аномалія приземної температури повітря, розрахована як різниця 

між десятирічним та п’ятдесятирічним середнім значенням. 

 

 

2.2.3 Кореляційний аналіз 

 

 

Функціональною залежністю між двома випадковими величинами 

називається така залежність, коли можливому значенню однієї випадкової 

величини відповідає тільки одне значення іншої [19]. 

Стохастичним називають такий зв’язок між випадковими 

величинами, коли зміна однієї з них приводить до зміни закону розподілу 

іншої. Стохастичний зв’язок між двома випадковими величинами 

спостерігається, наприклад, коли існують загальні випадкові фактори, 

впливаючи як на одну, так і на другу величину поряд з іншими неоднаковими 
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для обох величин випадковими факторами. Наприклад, якщо Y є деяка 

функція від випадкових величин z1, z2,…, zm, υ1, υ2, …, υk: 

 

Y=f(z1, z2,…, zm, υ1, υ2, …, υk), 

 

а X - функція від тих же випадкових величин z1, z2,…, zm і деякої сукупності 

інших випадкових величин u1, u2, …, uk: 

 

X=φ(z1, z2,…, zm, u1, u2, …, uk), 

 

то залежність між випадковими величинами X і Y буде стохастичною [19]. 

Найбільш важливі особливості стохастичного зв’язку виявляються у 

тих змінюваннях, які зазнає центр умовного розподілу однієї величини при 

змінюванні іншої. Якщо припустити, що умовний розподіл є нормальним з 

щільністю ймовірності 

 

𝑓 (
𝑦

𝑥⁄ ) =
1

𝜎𝑦/𝑥√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

(𝑦−𝑚𝑦/𝑥)
2

2𝜎𝑦/𝑥
2 ],   (2.39) 

 

де 

𝑚𝑦/𝑥 = 𝑀 [𝑌
𝑋 = 𝑥⁄ ] - умовне математичне сподівання, а 

𝜎𝑦/𝑥
2 = 𝑀 {[𝑦 − 𝑚𝑦/𝑥]

2
} - умовна дисперсія, то центром розподілу є умовне 

математичне сподівання [19]. 

Отже, якщо при змінюванні однієї з випадкових величин 

змінюється умовне математичне сподівання іншої, то такий зв'язок між 

цими випадковими величинами називається кореляційним.  
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Кореляційну залежність можна трактувати як функціональну залежність 

умовного математичного сподівання однієї випадкової величини від значення 

іншої: 

 

𝑚𝑦/𝑥 = 𝑓(𝑥).      (2.40) 

 

Функцію f(x) називають функцією регресії величини Y на (по) X. 

Рівняння (2.40) називається рівнянням регресії. Можна розглядати і 

кореляційний зв’язок між величинами X та Y, а саме: 

 

𝑚𝑥/𝑦 = 𝜑(𝑦).      (2.41) 

 

Треба мати на увазі, що на основі вибірок випадкових величин: 

 

X: x1, x2, …, xi, …, xn 

 

та           (2.42) 

 

Y: y1, y2, …, yi, …, yn 

 

ми можемо отримати лише оцінки відповідних умовних математичних 

сподівань, якими є умовні середні значення: 

 

𝑚𝑦/𝑥 = �̅�
𝑋 = 𝑥⁄ = �̅�(𝑥);  𝑚𝑥/𝑦 = �̅�

𝑌 = 𝑦⁄ = �̅�(𝑦).   (2.43) 

 

Їм відповідають оціночні рівняння регресії: 

 

�̅�(𝑥) = 𝑓(𝑥);     (2.44) 
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�̅�(𝑦) = 𝜑(𝑦).     (2.45) 

 

Кореляційні зв’язки між випадковими величинами характеризуються 

формою та тіснотою. Що стосується форми кореляційного зв’язку між 

двома випадковими величинами, то дуже часто реалізуються зв’язки, що 

описуються [19]: 

- лінійним рівнянням регресії: 

 

�̅�(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏,     (2.46) 

 

де a і b - коефіцієнти цього рівняння. 

Крім лінійної кореляційної залежності (прямої чи оберненої) 

зустрічаються нелінійні кореляційні зв’язки, які відбиваються 

відповідними рівняннями регресії: 

- параболічним: 

 

�̅�(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2;   (2.47) 

 

- показниковим: 

 

�̅�(𝑥) = 𝑎𝑏𝑐𝑥,    (2.48) 

 

частинним випадком якого є експоненціальне рівняння регресії: 

 

�̅�(𝑥) = 𝑎𝑒𝑏𝑥;    (2.49) 

 

- гіперболічним: 

 

�̅�(𝑥) =
𝑎

𝑥𝑏
.     (2.50) 
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Кореляційний зв’язок може бути прямим і оберненим. Якщо при 

збільшенні (зменшенні) однієї випадкової величини відбувається збільшення 

(зменшення) іншої, то такий зв’язок називають прямим. Коли збільшенню 

(зменшенню) однієї випадкової величини відповідає зменшення (збільшення) 

іншої, то це свідчить про обернений зв’язок між цими випадковими 

величинами [19]. 

Якісне уявлення про тісноту та форму кореляційного зв'язку  між 

величинами X і Y можна отримати, побудувавши кореляційний графік 

(діаграму розсіювання точок або поле кореляції)  на площині в 

координатах (x; y). Якщо точки з координатами (xi; yi) тісно групуються біля 

деякої осередненої лінії, то це свідчить про те, що кореляційний зв'язок є 

тісним. Чим більшим є розкид точок на графіку, тим слабкішим є 

кореляційний зв’язок. Щоб мати уявлення про кількісну міру тісноти 

кореляційного зв'язку використовують кореляційне відношення.  

Якщо розглядати у загальному плані змінювання випадкової величини 

Y, то на величину Y крім величини X можуть діяти й інші випадкові 

величини. Тому дисперсія випадкової величини Y, яку називають повною 

дисперсією (𝜎𝑦
2), складається з двох частин: 

 

𝜎𝑦
2 = 𝜎𝑦/𝑥

2 + 𝛿𝑦/𝑥
2 .     (2.51) 

 

Член 

 

𝜎𝑦/𝑥
2 = 𝑀{[𝑦 − �̅�(𝑥)]2}     (2.52) 

 

характеризує розсіювання точок на кореляційному графіку відносно лінії 

регресії, тобто відбиває вплив інших діючих факторів на випадкову величину 

Y [19]. 

Другий член рівняння (2.51) 
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𝛿𝑦/𝑥
2 = 𝑀 {[�̅�(𝑥) − 𝑚𝑦/𝑥]

2
}    (2.53) 

 

є мірою розсіювання вибіркових ліній регресії �̅�(𝑥) = 𝑓(𝑥) відносно 

генеральної лінії регресії 𝑚𝑦/𝑥 = 𝑓(𝑥) і характеризує саме вплив випадкової 

величини X на випадкову величину Y. 

Параметр 

 

𝜂𝑦/𝑥
2 =

𝛿𝑦/𝑥
2

𝜎𝑦
2       (2.54) 

 

є показником тісноти кореляційного зв'язку між випадковими 

величинами Y та X. Він носить назву кореляційного відношення. Всі 

можливі значення кореляційного відношення визначаються виразом: 

 

0 ≤ 𝜂𝑦

𝑥

2 ≤ 1.      (2.55) 

 

Чим ближчим є значення кореляційного відношення до одиниці, тим 

тіснішим є кореляційний зв’язок між випадковими величинами X та Y, і 

навпаки [19]. 

Статистична оцінка кореляційного відношення знаходиться на основі 

оцінок розглянутих вище складових повної дисперсії: 

 

𝑆𝑦/𝑥
2 = 𝜎𝑦/𝑥

2 =
1

𝑛
∑ [𝑦𝑖 − �̅�(𝑥𝑖)]2𝑛

𝑖=1 ;    (2.56) 

 

𝛿𝑦/𝑥
2 =

1

𝑘
∑ [𝑦𝑗(𝑥) − �̅�]

2
;𝑘

𝑖=1     (2.57) 

 

𝜂𝑦/𝑥
2 =

𝜎𝑦/𝑥
2

𝑆𝑦
2 ,      (2.58) 
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де 

 

𝑆𝑦
2 = 𝑆𝑦/𝑥

2 + 𝛿𝑦/𝑥
2 .     (2.59) 

 

Якщо кореляційний зв’язок між величинами Y та X є лінійним, то 

кореляційне відношення вироджується у параметр 𝑟𝑥𝑦
2 , який називається 

коефіцієнтом детермінації. 

Параметр 

 

𝑟𝑥𝑦 = √𝑟𝑥𝑦
2       (2.60) 

 

називається коефіцієнтом кореляції і розраховується на основі статистичних 

сукупностей (2.42) за формулою: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

𝑛∙𝑆𝑥∙𝑆𝑦
.    (2.61) 

 

Він може приймати значення із множини 

 

−1 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1.     (2.62) 

 

Коефіцієнт кореляції характеризує степінь наближення кореляційного 

зв'язку між випадковими величинами X та Y до лінійної функціональної 

залежності [19]. 

Додатні значення коефіцієнта кореляції (𝑟𝑥𝑦 > 0) позначають наявність 

прямого лінійного зв 'язку між випадковими величинами X і Y. 

Обернений лінійний кореляційний зв'язок характеризується 

від’ємними значеннями коефіцієнта кореляції (𝑟𝑥𝑦 < 0). Чим більшим за 

модулем є коефіцієнт кореляції |𝑟𝑥𝑦|, тим тіснішим буде лінійний 

кореляційний зв'язок між випадковими величинами, і навпаки. Якщо 
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𝑟𝑥𝑦 = 0, то це означає, що лінійний кореляційний зв'язок між величинами 

X і Y відсутній, але це не означає, що відсутнім є кореляційний зв'язок іншої 

форми [19]. 

 

 

2.2.4 Взаємний спектральний аналіз двох випадкових процесів 

 

 

Спектральний аналіз є одним із важливих методів статистичного 

дослідження випадкових часових рядів. Він всебічно використовується в 

різних галузях науки та техніки, у тому числі в гідрометеорології для фізико - 

статистичного моделювання складних атмосферних процесів. 

Важливою вимогою використання цього методу при дослідженнях 

евквідістантних часових рядів є стаціонарність випадкових послідовностей. 

Спектральний аналіз дає можливість отримати важливі характеристики 

статистичної структури часових гідрометеорологічних рядів, які є, як відомо, 

випадковими. Він дозволяє детально визначити особливості розвитку 

атмосферних процесів, встановити важливі взаємозв’язки між різними їх 

сторонами [19]. 

У попередньому розділі розглядалися основні теоретичні положення 

щодо випадкових функцій, їх класифікацій та статистичного оцінювання 

окремих параметрів. 

Відомо, що властивості випадкових функцій визначаються їх 

ймовірносними характеристиками. Автоковаріаційна Kx(ti;tj) та 

автокореляційна Rx(ti;tj) функції дають можливість встановити характер 

взаємозв’язку між різними перерізами випадкової функції X(t). 

Якщо треба дослідити взаємозв’язок між двома випадковими 

функціями, наприклад, X(t) та Y(t), то його характер визначають взаємна 

коваріаційна - Kxy(ti;tj) та взаємна кореляційна - Rxy(ti;tj) функції. 
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При спектральному розкладенні випадкової функції можна отримати 

спектр функції, тобто представлення її сумою гармонічних коливань, які 

мають різні амплітуди гармонік [19]. 

Важливою характеристикою випадкового процесу є спектральна 

щільність, яка визначає щільність розподілу дисперсії гармонічних коливань 

у залежності від частоти та виступає енергетичним спектром випадкової 

функції. 

Для системи стаціонарних випадкових процесів X1(t), X2(t), …, Xn(t), 

крім спектральних щільностей 𝑆𝑥𝑖
(ω) кожного процесу, розглядаються й 

взаємні спектральні щільності 𝑆𝑥𝑖𝑥𝑗
(ω), які є перетвореннями Фур’є від 

відповідних взаємних коваріаційних функцій: 

 

𝑆𝑥𝑖𝑥𝑗(𝜔)=
1

2𝜋
∫ 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

∞

−∞
(𝜏)𝑒−𝑖𝜔𝜏𝑑𝜏.    (2.63) 

 

Навпаки, взаємні коваріаційні функції є оберненими перетвореннями 

Фур’є від взаємних спектральних щільностей, тобто: 

 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗(𝜏)= ∫ 𝑆𝑥𝑖𝑥𝑗

∞

−∞
(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝜏𝑑𝜔.     (2.64) 

 

Взаємна коваріаційна функція не має властивостей парності. 

Позначимо через 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(+)
(𝜏) - парну частину взаємної коваріаційної функції 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗(𝜏), а через 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(−)
(𝜏) - її непарну частину. 

Отже, 

 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜏) = 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(+) (𝜏) + 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(−) (𝜏),   (2.65) 

де 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(+) (𝜏) =
1

2
[𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜏) + 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗
(−𝜏)],    (2.66) 
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𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(−) (𝜏) =
1

2
[𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜏) − 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗
(−𝜏)].    (2.67) 

 

Якщо підставити рівняння (2.65) в рівняння (2.63) та використати 

відому формулу Ейлера, отримаємо: 

 

𝑆𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) = 𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔) − 𝑖𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔),    (2.68) 

 

де 

 

𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) =

1

2𝜋
∫ 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(+)
(𝜏)𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏𝑑𝜏

∞

−∞
    (2.69) 

 

називається ко-спектром, а функція 

 

𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) =

1

2𝜋
∫ 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(−)
(𝜏)𝑠𝑖𝑛𝜔𝜏𝑑𝜏

∞

−∞
    (2.70) 

 

квадратурним спектром випадкових процесів 𝑋𝑖(𝑡) та 𝑋𝑗(𝑡). 

Ко-спектр, як косинус-перетворення Фур’є від парної функції 𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗

(+) (𝜏), 

є парною функцією [19]. 

Якщо підставити рівняння (2.68) в рівняння (2.64) і застосувати для 

функції 𝑒𝑖𝜔𝑡 формулу Ейлера, то отримаємо формулу для взаємної 

коваріаційної функції у вигляді: 

 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜏) = ∫ 𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔)
∞

−∞
𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏𝑑𝜔 + ∫ 𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔)𝑠𝑖𝑛𝜔𝜏𝑑𝜔.
∞

−∞
  (2.71) 

 

За умови 𝜏 = 0 взаємна коваріаційна функція визначається рівнянням 

(2.72): 

 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗
(0) = ∫ 𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔)
∞

−∞
𝑑𝜔.    (2.72) 
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Формула (2.72) свідчить про те, що ко-спектр дає розкладання по 

різних частотах взаємної коваріаційної функції двох випадкових процесів 

при нульовому зсуві аргументу і має смисл середнього добутку процесів 

𝑋𝑖(𝑡) та 𝑋𝑗(𝑡) у вузькому інтервалі частот 𝜔 + 𝑑𝜔, поділеному на частотний 

інтервал. Ко-спектр характеризує розкладання по частотах енергії синхронної 

взаємодії процесів 𝑋𝑖(𝑡) та 𝑋𝑗(𝑡) [19]. 

Квадратурний спектр 𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) показує внесок різних гармонік у 

сумарну коваріацію за умови, коли всі гармоніки часової послідовності 𝑋𝑖(𝑡) 

зсунуті по фазі на чверть періоду назад, а послідовність 𝑋𝑗(𝑡) залишається 

незмінною. Квадратурний спектр характеризує розподіл по частотах енергії 

несинхронної взаємодії процесів 𝑋𝑖(𝑡) та 𝑋𝑗(𝑡) [19]. 

Дійсно, за умови 𝜏 =
𝜋

2𝜔
=

𝑇

4
 - отримаємо на основі формули (2.71) 

коваріаційну функцію у вигляді: 

 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗
(

𝑇

4
) = ∫ 𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔)
∞

−∞
𝑑𝜔.    (2.73) 

 

За умови 𝜏 = 0 на основі формули (2.71) будемо мати: 

 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗
(0) = ∫ 𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔)
∞

−∞
𝑑𝜔.    (2.74) 

 

З останньої рівності виходить, що ко-спектр дає розкладання по різних 

частотах взаємної коваріаційної функції двох випадкових процесів при 

нульовому зсуві аргументу [19]. 

Аналогічно, якщо 𝜏 =
𝜋

2𝜔
=

𝑇

4
 отримаємо: 

 

𝐾𝑥𝑖𝑥𝑗
(

𝑇

4
) = ∫ 𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔)
∞

−∞
𝑑𝜔.    (2.75) 
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Отже, квадратурний спектр характеризує внесок у загальну взаємну 

кореляцію двох випадкових процесів гармонік, що в них утримуються, при 

зсуві фаз цих гармонік на чверть періоду [19]. 

Комплексну функцію (2.68) можна записати у показниковій формі: 

 

𝑆𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) = |𝑆𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔)| 𝑒𝜓𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔)

.   (2.76) 

 

Модуль взаємної спектральної щільності: 

 

|𝑆𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔)| = √𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗

2 (𝜔) + 𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗
2 (𝜔)    (2.77) 

 

називають амплітудним спектром, а функцію 

 

𝜓𝑥𝑖𝑥𝑗(𝜔) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔)

𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔)

]    (2.78) 

 

фазовим спектром. 

При частотному зображенні процесів з’являється можливість порівняти 

взаємну енергію на фіксованій частоті з енергіями кожного з процесів на цій 

же частоті за допомогою такого співвідношення: 

 

Г(𝜔) =
𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗

2 (𝜔)+𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗
2 (𝜔)

𝑆𝑥𝑖
(𝜔)𝑆𝑥𝑗

(𝜔)
.     (2.79) 

 

Величина  

 

𝛾(𝜔) = √Г(𝜔)     (2.80) 
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має сенс спектрального коефіцієнта взаємної кореляції  процесів 𝑋𝑖(𝑡) та 

𝑋𝑗(𝑡), який визначає тісноту кореляційного зв'язку між цими процесами на 

фіксованих частотах. Вона має назву когерентності й може приймати 

значення від 0 до 1. 

Корегентність одночасно являє собою міру стійкості різниці фаз. 

Якщо різниця фаз двох процесів є стійкою, 𝛾(𝜔) → 1, якщо різниця фаз 

нестійка, то 𝛾(𝜔) → 0. 

При визначенні міри взаємозв'язку спектральних компонентів двох 

процесів важливо з'ясувати, яким є співвідношення між взаємною енергією 

синхронної та несинхронної взаємодії, оскільки саме від характеру цієї 

взаємодії залежить різниця фаз коливань на фіксованій частоті [19]. 

Із рівняння (2.78) виходить, що за умов 𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) ≠ 0 та 𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔) = 0, 

різниця фаз коливань повинна дорівнювати нулю, оскільки взаємозв'язок 

процесів буде існувати за рахунок синхронної їх взаємодії [19]. 

За умов 𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) = 0 та 𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔) ≠ 0 різниця фаз спектральних 

компонент дорівнює 
𝜋

2
 (чверті періоду). Це означає, що взаємозв’язок 

коливань відбувається тільки в результаті несинхронної взаємодії процесів 

𝑋𝑖(𝑡) і 𝑋𝑗(𝑡) [19]. 

У всіх інших випадках, тобто за умов 𝐶𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) ≠ 0 і 𝑄𝑥𝑖𝑥𝑗

(𝜔) ≠ 0, 

різниця фаз спектральних компонентів (фазовий спектр) визначається 

рівнянням (2.78). 

Фазовий спектр визначає відставання по фазі процесу 𝑋𝑗(𝑡) від процесу 

𝑋𝑖(𝑡) за умови, що величину 𝜓𝑥𝑖𝑥𝑗
(𝜔) вважають додатною від 0° до 180° і 

від’ємною від 180° до 360°. Зсув фаз в 0 відповідає додатній кореляції між 

процесами ("у фазі"), а зсув фаз в 180° - від'ємній кореляції ("у протифазі"). 

Інколи зручніше аналізувати фазовий зсув не в градусах, а в одиницях 

часу (секунда, година, доба, тиждень…). Щоб перейти до одиниць часу 

використовують формулу: 
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𝜓𝑥𝑖𝑥𝑗

𝜏 (𝜔) =
𝑇𝑘

360°
𝜓𝑥𝑖𝑥𝑗

° ,    (2.81) 

 

де 𝜓𝑥𝑖𝑥𝑗

° (𝜔) - зсув фаз між двома процесами в градусах; 

𝑇𝑘 - період коливання в одиницях часу, який відповідає частоті 𝑓𝑘 

розраховується як: 

 

𝑇𝑘 =
𝑁1∆𝑡

𝑘
, де     (2.82) 

 

𝑁1 = 2𝑚, m=1, 2, …, 3,… [19]. 
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3 ДИНАМІКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ СХІДНОЇ 

АНТАРКТИДИ 

 

 

3.1 Статистичні характеристики приземної температури повітря у 

Східній Антарктиді 

 

 

В останні роки в Антарктиці спостерігається яскраво виражений вплив 

процесів, що викликані змінами клімату – глобальним потеплінням. 

Вивчення динаміки приземної температури в Східній Антарктиді є дуже 

важливим питанням оскільки ця характеристика безпосередньо пов’язана з 

умовами стійкості антарктичного крижаного куполу [9-11]. Використовуючи 

часові ряди середньомісячних значень приземної температури повітря для 

станцій Східної Антарктиди були розраховані багаторічні середні значення 

температури для всіх місяців року (рис. 3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Річний хід температури на станціях Східної Антарктиди 
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Аналіз рис. 3.1 дозволяє стверджувати, що мінімальні значення 

приземної температури повітря спостерігаються на станції Amundsen Scott в 

період антарктичної зими (-60.0 °С, липень), а максимальні – влітку (0.0 °С, 

січень) на станції Davis. Багаторічне середньорічне значення приземної 

температури на станціях коливається в межах -9,6 – -49,3 °С. 

За період дослідження розраховані статистичні характеристики 

приземної температури повітря для кожного місяця року та для 

середньорічних значень, а саме: середні значення, дисперсія, середній 

квадратичний відхил, коефіцієнти асиметрії та ексцесу (Додаток А).  

Аналіз середньоквадратичних відхилів дозволяє стверджувати, що дана 

величина змінюється в діапазоні від 0,7°С (ст. Dumont Durville, грудень; 

ст. Mario Zucchelli, січень) до 12,2°С у липні на станції Zhongshan, що є 

відповідно мінімальним і максимальним значенням. Значення дисперсії на 

досліджуваних станціях коливається від 0,8°С у грудні та січні (ст. Mario 

Zucchelli, ст. Syowa) до 4,6°С з липня по вересень на станції Davis. 

Аналіз отриманих результатів показав, що за степенем скошеності 

кривих розподілу, тобто по величині коефіцієнту асиметрії, в рядах 

приземної температури повітря на станціях Східної Антарктиди 

зустрічається як правостороння, так і лівостороння асиметрії. На станції 

Amundsen Scott правостороння асиметрія характерна для всіх місяців року за 

виключенням липня, коли відмічається лівоостороння асиметрія. Для 

більшості місяців року на станціях Casey, Davis, Mirny, Novolazarevskaya та 

Zhongshan характерна лівостороння асиметрія. Для решти станцій більш 

характерною є правостороння асиметрія, яка фіксується для кожної станції в 

різні періоди року. 

Також можна відмітити, що приземна температура повітря на 

досліджуваних станціях змінюється у достатньо широкому діапазоні, про що 

свідчить розрахований коефіцієнт ексцесу (Додаток А).  

 

 



49 

3.2 Динаміка приземної температури повітря у Східній Антарктиді 

 

 

Всі багаторічні данні було проаналізовано з метою виявлення 

прихованих періодичностей. Результати аналізу наведені в таблиці 3.1. Як 

бачимо, періоди коливань змінюються в межах від 1,8 року (станції 

Zhongshan) до 12.1 року (станція Mawson). Для більшості досліджуваних 

станцій характерні коливання з періодом від 2 до 6 років. 

Результати аналізу прихованих періодичностей використовувались при 

згладжуванні осереднених рядів приземної температури повітря. На основі 

згладжених рядів побудовано лінійні тренди, які показують напрямок зміни 

температури та величину цих змін. 

 

Таблиця 3.1 – Значущі періоди коливань приземної температури 

повітря на станціях Східної Антарктиди, роки 

станція І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XIІ Сер.річ. 

Amundsen Scott 1,9 4,3 7,4 4,3 3,3 2,5 2,9 7,4 4,3 6,3 2,5 3,3 7,1 

Casey 4,7 2,0 3,8 4,2 2,0 3,5 7,1 3,8 7,1 2,6 2,8 8,6 3,7 

Davis 9,1 2,6 2,4 3,1 2,4 2,0 2,1 2,4 2,4 5,0 2,6 2,3 2,3 

Dumont Durville 3,3 5,4 6,3 7,6 2,8 5,0 7,6 6,5 7,6 2,5 5,4 2,4 4,8 

Mario Zucchelli 3,1 3,7 2,7 2,0 5,7 2,1 3,1 2,0 2,7 3,0 2,4 3,1 2,5 

Mawson 3,2 5,1 2,7 5,1 2,3 12,1 4,6 2,4 2,7 2,9 5,6 2,2 2,8 

Mirny 4,8 5,0 7,6 3,4 4,5 2,2 7,6 3,2 7,6 2,5 5,4 2,5 3,3 

Novolazarevskaya 2,0 6,6 2,3 5,6 1,9 2,3 1,9 4,3 2,0 5,6 3,5 5,6 1,9 

Syowa 5,2 5,4 5,4 2,5 6,4 2,2 2,1 4,2 1,9 2,7 5,2 2,2 2,1 

Zhongshan 2,9 2,9 2,0 3,4 2,0 3,4 3,4 3,4 3,4 1,8 2,9 2,8 3,2 

 

В таблиці 3.2 представлені характеристики трендової складової 

приземної температури повітря на станціях Східної Антарктиди: жирним 

шрифтом виділені найбільші додатні значення тренду, а жирним шрифтом та 

курсивом – найбільші від’ємні. 
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Таблиця 3.2 – Трендова складова приземної температури повітря на 

станціях Східної Антарктиди, °С 

Періоди І ІІ ІІІ IV V VI 

Amundsen Scott  0,4 -0,5 1,3 -0,2 -0,2 -0,2 

Casey -0,5 -0,4 -1,3 2,5 0,0 -0,8 

Davis -0,5 0,1 0,0 -1,2 0,5 1,0 

Dumont Durville 0,6 -0,1 -1,1 -1,0 -1,3 -0,6 

Mario Zucchelli 1,1 -0,1 0,7 -1,3 4,0 -0,6 

Mawson 0,2 0,0 -0,1 -1,0 -1,1 0,9 

Mirny 0,0 -0,5 -1,0 -0,7 -0,6 -0,3 

Novolazarevskaya 0,2 0,5 -0,3 -0,6 -0,6 1,0 

Syowa 0,0 0,3 -0,5 -1,2 -1,0 0,9 

Zhongshan 0,8 -0,7 1,3 -0,7 1,4 -2,9 

 

Продовження табл. 3.2 

 

Періоди VII VIII IX X XI XIІ сер.річ 

Amundsen Scott  -0,9 0,5 0,7 -0,1 2,4 1,4 0,3 

Casey -0,5 0,6 2,6 0,0 0,0 -0,4 0,0 

Davis 0,0 -0,1 1,1 0,4 1,2 -0,4 -0,2 

Dumont Durville -1,2 0,8 1,2 0,2 1,1 0,5 -0,1 

Mario Zucchelli -4,5 0,8 0,0 0,4 1,3 1,2 0,3 

Mawson -0,2 0,5 1,3 0,0 0,7 -0,6 -0,1 

Mirny 0,5 1,0 1,7 0,0 1,3 0,7 0,2 

Novolazarevskaya 0,9 2,6 1,5 0,9 0,6 -0,2 0,7 

Syowa 0,1 1,4 -0,4 0,2 0,5 0,3 0,1 

Zhongshan -3,2 -1,2 0,9 -0,7 1,1 0,4 -0,3 

 

Аналіз характеристик трендової складової показав, що для станцій 

Davis, Mario Zucchelli, Novolazarevskaya та Syowa характерне зростання 

приземної температури повітря за досліджуваний період протягом більшості 

місяців року. Максимальний додатній тренд фіксується на станції Mario 

Zucchelli  у травні місяці (4,0°С). На станціях Amundsen Scott та Casey 

вімічається падіння температури протягом більшості місяці, в той час, як на 
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станціях Dumont Durville, Mawson, Mirny та Zhongshan кількість місяців з 

трендом до зниження температури дорівнює кількості місяців з трендом до її 

підвищення. 

Від’ємний тренд фіксується в різні пори року. Мінімум відмічається на 

станції Mario Zucchelli і складає -4,5°С у липні. В середньому за рік для 

середньорічних значень температури повітря тренд коливається в межах -

0,3°С (ст. Zhongshan) до 0,7°С (ст. Novolazarevskaya). 

Процедура розрахунку аномалій приземної температури повітря 

представлена у розділі 2. Результати розрахунку аномалій наведені у 

табл. 3.3. Від’ємні аномалії виділені світло-блакитним кольором, а додатні – 

світло-жовтим. 

 

Таблиця 3.3 – Середньорічні значення аномалій приземної температури 

повітря на станціях Східної Антарктиди, °С 

Періоди/ 

Станції 
1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2018 

Amundsen Scott 0,0 -0,1 -0,5 -0,1 0,8 

Casey -0,1 0,5 -0,1 0,0 -0,3 

Davis 
 

-0,2 0,0 0,3 -0,2 

Dumont Durville 0,0 0,4 0,0 -0,2 -0,1 

Mario Zucchelli 

 
 

-0,2 -0,1 0,2 

Mawson 0,2 -0,4 0,0 0,2 0,0 

Mirny 0,2 0,2 -0,3 0,4 -0,1 

Novolazarevskaya -0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 

Syowa -0,3 0,5 -0,2 0,1 0,0 

Zhongshan 

 
 

0,0 0,3 -0,2 

 

Аналіз табл. 3.3 показав, що в перше десятиліття 1969-1978 рр. на 

станціях Східної Антарктиди фіксуються переважно від’ємні аномалії 

приземної температури повітря. Максимальні від’ємні аномалії температури 

повітря спостерігаються на станції Novolazarevskaya (-0,4°С), та станції 
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Syowa (-0,3°С). Додатні аномалії – 0,2°С, фіксуються на станціях Mawson та 

Mirny. 

У другому десятилітті (1979-1988 рр.) переважають додатні аномалії 

приземної температури повітря. Максимуми відмічаються на станціях Casey, 

Syowa та Dumont Durville (0,5°С та 0,4°С відповідно). Найбільше падіння 

температури за це десятиліття постерігається на станції Mawson і становить–

 -0,4°С. 

Третє десятиліття, 1989-1998 рр., представлене переважно від’ємними 

аномаліями (з мінімальним значенням – -0,5°С на станції Amundsen Scott). 

Винятком є станція Novolazarevskaya, на якій відмічається зростання 

приземної температури повітря на 0,2°С. 

У четвертому десятилітті (1999-2008 рр.) переважають додатні аномалії 

приземної температури повітря. Максимальне підвищення температури 

спостерігається на станції Mirny – -0,4°С. Від’ємні аномалії спостерігаються 

на станціях Amundsen Scott, Mario Zucchelli та Dumont Durville. Максимальне 

зниження температури, що фіксується у даному десятилітті становить -0,1°С. 

П’яте десятиліття, 2009-2018 роки, характеризується переважно 

від’ємними аномаліями з мінімумом на станції Casey – -0,3°С. Додатні 

значення аномалій фіксуються на трьох станціях. Максимальне зростання 

температури в цьому десятилітті спостерігається на станції Amundsen Scott 

(0,8°С), що є максимальним зростанням приземної температури повітря, як 

на станції, так і за всі досліджені періоди. 
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4 ЗВ’ЯЗОК ПРИЗЕМНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА 

СТАНЦІЯХ СХІДНОЇ АНТАРКТИДИ З ІНДЕКСОМ ЕПДК 

 

 

4.1 Кореляційний зв’язок індексу ЕПдК та приземної температури 

повітря  

 

 

В роботі використовуються середньомісячні значення приземної 

температури повітря та середньомісячні значення індексу Ель - Ніньйо. На їх 

основі були розраховані коефіцієнти кореляції, які є кількісною мірою 

лінійного кореляційного зв’язку між вказаними величинами. Розрахунки 

були проведені для усіх місяців року, середньорічних значень  та для повного 

періоду спостережень. Для аналізу використовувались дані 10 станцій 

Східної Антарктиди. 

Результати розрахунків представлені в таблиці 4.1. В таблиці жовтим 

кольором виділені додатні значення коефіцієнта кореляції, блакитним – 

від’ємні. 

Як видно з таблиці 4.1, протягом року на всіх досліджуваних станціях 

спостерігаються як від’ємні, так і додатні значення коефіцієнту кореляції. 

Від’ємні значення на більшості станціях спостерігаються у перехідні сезони: 

наприкінці зими (серпень) та навесні (вересень, жовтень). Слід зазначити, що 

на ст. Mirny від’ємні значення коефіцієнта кореляції спостерігаються майже у 

всі місяці року за виключенням січня, лютого та липня. 

Додатні значення коефіцієнту кореляції на більшості станцій 

спостерігаються влітку (січень, лютий). Слід зазначити, що у лютому додатні 

значення коефіцієнта кореляції спостерігаються на всіх досліджуваних 

станціях. 

Коефіцієнти кореляції за модулем невеликі та не перевищують 0,41 (ст. 

Mario Zucchelli, лютий). 
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Таблиця 4.1 - Коефіцієнти кореляції між середньомісячними значеннями 

приземної температури повітря та індексом ЕПдК 

С
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I -0,05 0,07 0,06 0,15 -0,01 0,05 0,11 0,14 0,34 0,34 

II 0,01 0,14 0,17 0,24 0,41 0,06 0,15 0,08 0,14 0,28 

III -0,06 -0,15 0,01 0,03 -0,11 0,02 -0,07 0,17 0,30 0,17 

IV 0,17 0,14 -0,19 0,20 -0,37 -0,06 -0,04 0,19 0,16 -0,27 

V 0,06 -0,12 -0,32 0,00 -0,22 -0,09 -0,16 0,20 0,14 -0,06 

VI 0,10 0,15 -0,10 0,12 -0,15 -0,10 -0,06 0,09 0,05 0,09 

VII -0,18 0,10 0,05 -0,08 -0,25 -0,04 0,04 -0,18 0,02 -0,13 

VIII -0,08 -0,18 -0,22 -0,11 -0,31 -0,08 -0,22 0,08 0,17 -0,16 

IX 0,00 -0,08 -0,26 -0,06 -0,01 -0,24 -0,13 -0,25 -0,20 -0,01 

X -0,04 -0,05 -0,07 -0,10 0,03 0,03 -0,03 -0,03 -0,18 0,20 

XI 0,04 -0,10 -0,10 -0,15 0,08 -0,17 -0,22 0,01 0,03 0,01 

XII -0,20 0,21 -0,08 -0,23 0,08 -0,13 -0,10 0,04 -0,16 0,15 

Ср. р. -0,06 -0,08 -0,27 -0,01 -0,41 -0,19 -0,22 0,03 0,22 -0,01 

Весь 

період 
-0,02 -0,02 -0,04 -0,01 -0,03 -0,03 -0,04 -0,01 0,00 -0,01 

 

Було проведено перевірку гіпотези про статистичну значущість оцінки 

коефіцієнта кореляції, яка отримана на основі випадкових вибірок. Нульову 

гіпотезу формулюють так [19]: H0: На рівні значущості   коефіцієнт 

кореляції є статистично незначущим як і його оцінка: ρxy=0; �̂�𝑥𝑦=rxy=0. 

Альтернативна гіпотеза H1, очевидно, є такою: H1: На рівні значущості 

α=0,05 коефіцієнт кореляції є статистично значущим як і його оцінка: ρxy≠0; 

�̂�𝑥𝑦=rxy≠0. Перевірка гіпотези 0H  втілюється за допомогою критерію 

Стьюдента [19]: 

 

𝑡 =
|�̂�|

𝜎𝑧
       (4.1) 

 

де: 
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�̂� =
1

2
𝑙𝑛

1+𝑟𝑥𝑦

1−𝑟𝑥𝑦
,     (4.2) 

 

𝜎𝑧 =
1

√𝑛−3
       (4.3) 

 

Розраховане за формулою (3.1) значення критерію Стьюдента 

порівнюють з tкр(α,ν), яке наводиться в таблицях [19]. Рівень значущості 

α=0,05 та число степенів вільності, розраховане за формулою ν=n1. Якщо 

 

t< tкр(α,ν),      (4.4) 

 

то приймається гіпотеза H0 про статистичну незначущість коефіцієнта 

кореляції, тобто про випадковість отриманої статистичної оцінки коефіцієнта 

кореляції. У протилежному випадку, якщо 

 

t>tкр(α,ν),      (4.5) 

 

гіпотеза H0 відкидається й приймається альтернативна гіпотеза H1 про те, що 

коефіцієнт кореляції є статистично значущим [19]. Це означає, що він дійсно 

виражає характер лінійного кореляційного зв’язку між величинами. 

Результати перевірки гіпотези про статистичну значущість оцінки 

коефіцієнта кореляції представлені в таблиці 4.2. В цій таблиці наведені 

розрахункові значення критерію Стьюдента (кольором виділені ті значення 

критерію, які більші за критичне значення, тобто випадки, коли коефіцієнт 

кореляції є значимим). 

Як бачимо, для абсолютної більшості випадків розрахований критерій 

Стьюдента менший за критичний. Виключенням є лише значення на ст. Davis 

(травень), ст. Dumont Durville (лютий), Mario Zucchelli (лютий, квітень), 

ст. Mawson (вересень) та ст. Zhongshan (січень). Отримані дані дозволяють 
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зробити висновок про статистичну незначущість розрахованих коефіцієнтів 

кореляції.  

 

Таблиця 4.2 - Розраховані значення критерію Стьюдента 
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I 0,42 0,57 0,38 1,22 0,06 0,36 0,83 1,04 2,72 1,78 

II 0,09 1,07 1,17 2,00 2,33 0,47 1,19 0,56 1,05 1,50 

III 0,50 1,15 0,07 0,27 0,57 0,20 0,54 1,27 2,41 0,88 

IV 1,40 1,07 1,31 1,64 2,06 0,47 0,33 1,50 1,20 1,45 

V 0,44 0,94 2,30 0,02 1,20 0,72 1,31 1,54 1,06 0,33 

VI 0,79 1,17 0,72 0,92 0,80 0,80 0,49 0,66 0,37 0,48 

VII 1,45 0,80 0,35 0,61 1,37 0,33 0,30 1,38 0,15 0,69 

VIII 0,65 1,46 1,52 0,90 1,75 0,62 1,81 0,60 1,28 0,84 

IX 0,03 0,60 1,81 0,51 0,08 2,07 1,05 1,95 1,54 0,07 

X 0,31 0,40 0,51 0,79 0,18 0,23 0,22 0,19 1,34 1,08 

XI 0,34 0,75 0,70 1,17 0,46 1,43 1,79 0,09 0,22 0,07 

XII 1,60 1,68 0,52 1,88 0,43 1,09 0,76 0,27 1,17 0,77 

Ср. р. 0,48 0,65 1,89 0,06 2,33 1,57 1,84 0,20 1,66 0,03 

Весь 

період 
0,43 0,58 1,04 0,41 0,65 0,78 1,10 0,35 0,09 0,18 

 

 

4.2 Взаємний спектральний аналіз приземної температури повітря на 

станціях Східної Антарктиди на індексу Ель-Ніньйо 

 

 

Алгоритм дослідження стаціонарних випадкових процесів (алгоритм 

Фур’є-аналізу) реалізовано на ПЕОМ [19], що дало можливість отримати 

статистичні оцінки спектральної щільності середньої місячної температури 

повітря станцій Східної Антарктиди та індексу ЕПдК. В якості прикладу в 

табл. 4.3 наведені результати розрахунків для станції Amundsen Scott (90° 

пд.ш. 0° сх.д.). 
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Часові ряди середньої місячної температури повітря на ст. Amundsen 

Scott [процес Y(t)] та індексу Ель-Ніньйо [процес Х(t)] були сформовані за 

період 1957 - 2018 рр.( N = 744 місяця) і мають дискретність 1 місяць. 

 

Таблиця 4.3 – Статистичні оцінки взаємної спектральної щільності 

індексу Ель-Ніньйо та середньої місячної температури 

повітря на ст. Amundsen Scott 

№ 

п/п  
𝑆𝑥𝑖

(ω) 𝑆𝑥𝑗
 (ω) Cxy(ω)  Qxy(ω) γ(ω) 

Tk, 

міс. 

Ψxy(ω), 

град. 
Ψ, міс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 1,64 24,34 1,66 5,69 0,94 17,1 73,8 3,5 

32 1,08 26,26 4,64 -1,38 0,91 16,0 343,4 15,3 

51 0,19 32,13 1,65 1,54 0,92 10,0 43,0 1,2 

98 0,01 12,26 0,31 0,15 0,92 5,2 25,8 0,4 

100 0,02 18,87 0,49 0,08 0,92 5,1 9,3 0,1 

120 0,02 6,41 0,28 0,05 0,92 4,3 10,1 0,1 

154 0 2,64 -0,03 0,04 0,95 3,3 306,8 2,8 

159 0 9,09 0,08 -0,04 0,90 3,2 333,4 3,0 

205 0 2,05 -0,02 0,04 0,93 2,5 296,5 2,1 

233 0 11,68 0,08 -0,04 0,98 2,2 333,4 2,0 

241 0 9,39 -0,01 0,08 0,94 2,1 277,1 1,6 

 

За даними табл.4.3 побудовані графіки функцій: ко-спектра Cxy(w) (рис. 

4.2), квадратурного спектра Qxy(w) (рис. 4.3) та когерентності γ(w) (рис. 4.4). 

На основі отриманих результатів можна зробити висновок про особливості 

взаємозв’язку між періодичними складовими в часових рядах середньої 

місячної температури повітря в Східній Антарктиді (ст. Amundsen Scott) та 

індексу Ель-Ніньйо [12]. 
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Рисунок 4.2 – Ко-спектр середньомісячних значень індексу Ель-Ніньйо 

та приземної температури повітря на ст. Amundsen Scott 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Квадратурний спектр середньомісячних значень індексу 

Ель-Ніньйо та приземної температури повітря на 

ст. Amundsen Scott 
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Рисунок 4.4 – Взаємна когерентність середньомісячних значень індексу 

Ель-Ніньйо та приземної температури повітря на 

ст. Amundsen Scott 

 

Вірогідність статистичних оцінок взаємної спектральної щільності 

визначалась по когерентності за умови γ(w) > 0,90. За допомогою методики, 

викладеної в [19] розраховані спектральні щільності окремих випадкових 

процесів, а саме індексу Ель-Ніньйо [процес Х(t)] та середньої місячної 

температури повітря ст. Amundsen Scott [процес Y(t)] за період з 1957-

2018 рр. На рис. 4.5 та 4.6 представлені відповідні спектрограми. 

Як випливає з рис. 4.5, за допомогою спектрального аналізу в процесі 

X(t) (індекс Ель-Ніньйо) можна виділити вісім значущих періодичностей: 

квазітрьохрічну (36.6 місяця), квазірічну (16.5 місяця), піврічні (7.6, 6.6, 5.8, 

4.3 місяця) коливання, а також коливання з періодом 30.1 місяця (2.5 роки). 

Аналіз рис. 4.6 дав можливість визначити статистично значущі 

гармоніки в процесі Y(t) (приземна температура повітря на ст. Amundsen 

Scott).  
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Рисунок 4.5 – Спектрограма випадкового процесу X(t) (індекс Ель-

Ніньйо) 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Спектрограма випадкового процесу Y(t) (приземна 

температура повітря на ст. Amundsen Scott) 
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Спектральна щільність температури повітря на ст. Amundsen Scott за 

той же період досліджень включає періодичні коливання з періодами близько 

6-ти, 4-х, 3-х та 2-х місяців, статистично значущими гармоніками були ще й 

квазірічні коливання, які притаманні випадковому процесу Y(t) (приземна 

температура повітря на ст. Amundsen Scott) (рис. 4.6). 

Когерентність є значущою за умови γ(w) > 0,90, тому аналізу підлягали 

тільки ті частоти, для яких γ(w) > 0,90. Сплески на графіку когерентності, що 

розташовані вище цього рівня відповідають періодам (частотам) значущої 

взаємодії індексу Ель-Ніньйо та приземної температури повітря на 

ст. Amundsen Scott (рис. 4.4). 

Періоди значущої взаємодії двох процесів (Tk, міс.) представлені в 

табл.1 (7-й стовпчик) і визначалися за формулою: 

 

𝑇𝑘 =
𝑁1∆𝑡

𝑘
, 

 

де k – номер точки значущої взаємодії на осі ОХ; 

∆t – 1 місяць (дискретність даних); 

N1 – числовий коефіцієнт. 

Таким чином з ймовірністю 90% визначено 11 періодів значущої 

взаємодії енергія яких в ряді індексу Ель-Ніньйо та приземної температури 

повітря на ст. Amundsen Scott, що розглядаються є найбільшою: сезонні (4.3, 

3.3, 3.2, 2.5, 2.2, 2.1 місяця), квазіпіврічні (5.2, 5.1 місяця) та квазірічні 

(10.0 місяців) періоди. 

Аналіз фазового спектра дозволив визначити відставання 

(випередження) індексу Ель-Ніньйо по відношенню до приземної 

температури повітря на ст. Amundsen Scott, який представлено в градусах 

(табл. 1, 8-й стовпчик), та в одиницях часу, виходячи з дискретності даних 

(табл. 1, 9-й стовпчик) на основі рівності: 
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𝜓𝑥𝑦
𝜏 (𝑤) =

𝑇𝑘

360°
𝜓𝑥𝑦

°  , 

 

де 𝜓𝑥𝑦
° (𝜔) – зсув між двома процесами в градусах. 

Фазовий зсув квазірічних та сезонних гармонік показує, що вони 

формуються в районі ст. Amundsen Scott. Це дозволяє стверджувати, що 

першою змінюється температура на станції, а вже потім змінюється індекс 

Ель-Ніньйо, величина фазового зсуву в цьому випадку коливається від 15.3, 

до 1.6 місяця відповідно. Для решти гармонічних спостерігається відставання 

процесу Y(t) (приземна температура повітря на ст. Amundsen Scott) по 

підношенню до процесу X(t) (індекс Ель-Ніньйо) на величину від 3.5 до 

0.1 місяця відповідно. 

Подібні розрахунки були проведені для інших станцій Східної 

Антарктиди, а саме Casey, Davis, Dumont Durville, Mario Zucchelli, Mawson, 

Mirny, Novolazarevskaya, Syowa та Zhongshan. 

Аналіз розрахунків показав, що на станціях Східної Антарктиди для 

квазірічних та сезонних гармонік спостерігається випередження процесу Y(t) 

(приземна температура повітря на досліджуваній станції) по відношенню до 

процесу X(t) (індекс Ель-Ніньйо), фазовий зсув при цьому коливається в 

межах від 270,0 до 343,4º (від 12 до 15,3 місяця відповідно). Що вказує на 

наявність деякого крупно масштабного процесу, який впливає на зміну 

температури повітря станцій Східної Антарктиди та , з певним запізненням, 

індексу ЕПдК. 

Для квазіпіврічних гармонік (період коливань від 4.9 до 6.6 місяця) 

спостерігається випередження процесу X(t) (індекс Ель-Ніньйо) по 

відношенню до процесу Y(t) (приземна температура повітря), фазовий зсув 

при цьому складає від 6.0 до 88.9º (0.1 – 1.6 місяця відповідно), що дозволяє 

стверджувати про залежність приземної температури повітря Антарктичного 

регіону від явища «Ель-Ніньйо». 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Аналіз динаміки приземної температури повітря на станціях Східної 

Антарктиди дозволив зробити наступні висновки: 

 мінімальні значення приземної температури повітря 

спостерігаються в період антарктичної зими, максимальні – влітку; 

 аналіз статистичних характеристик приземної температури 

повітря дозволив встановити, що за степенем скошеності кривих 

розподілу, тобто по величині коефіцієнту асиметрії, в рядах приземної 

температури повітря на станціях Східної Антарктиди зустрічається як 

правостороння, так і лівостороння асиметрії, що означає суттєву 

відмінність процесу змін клімату в південних полярних широтах від 

нормального та його не стаціонарність; 

 приземна температура повітря на досліджуваних станціях 

змінюється у достатньо широкому діапазоні, про що свідчить 

розрахований коефіцієнт ексцесу. Це дає змогу стверджувати, що в 

досліджуваному районі спостерігаються різкі коливання температури 

повітря, які характеризуються великими значеннями амплітуди та 

зменшенням періоду коливань. 

 періоди коливань приземної температури повітря змінюються в 

межах від 1,8 року на станції Zhongshan (жовтень), до 12.1 року на 

станції Mawson (червень). Для більшості станцій характерні коливання 

з періодом від 2 до 6 років; 

 аналіз лінійних трендів показав зростання приземної температури 

повітря за досліджуваний період протягом більшості місяців року на 

станціях Davis, Mario Zucchelli, Novolazarevskaya та Syowa. Зменшення 

температури вімічається на станціях Amundsen Scott та Casey, в той 

час, як на станціях Dumont Durville, Mawson, Mirny та Zhongshan 

кількість місяців з додатними та від’ємними трендами майже однакова. 
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Величина зростання для середньорічних значень не велика і 

коливається в межах 0,1 – 0,7 С. Максимальний додатній тренд 

фіксується на станції Mario Zucchelli в травні місяці (4,0°С). Від’ємні 

значення тренду фіксуються переважно в зимові місяці. Максимальне 

зниження температури відмічається на станції Mario Zucchelli і складає 

-4,5°С (липень).  

 аналіз аномалій приземної температури повітря за досліджуваний 

період показав плямистість у розподілі температури за десятиріччями: 

на початку досліджуваного періоду (1969-1978рр.) спостерігалося 

зниження приземної температури повітря, про що свідчить 

переважання від’ємних аномалій в це десятиріччя. Друге та четверте 

десятиріччя (1979-1988рр. та 1999-2008рр.) характеризуються 

переважанням додатних аномалій. Максимум, що фіксується у другому 

десятиріччі складає 0,5°С (Casey, Syowa), а у четвертому – 0,4°С на 

станції Mirny; третє десятиліття (1989-1998 рр.)представлене 

переважно від’ємними аномаліями (з мінімальним значенням – -0,5°С 

на станції Amundsen Scott). Додатня аномалія температури фіксується 

лише на станції Novolazarevskaya (0,2°С). у п’ятому десятилітті, 2009-

2018 роки, переважають від’ємні аномалії з мінімумом на станції Casey 

– -0,3°С. Максимальне зростання температури в цьому десятилітті 

спостерігається на станції Amundsen Scott (0,8°С), що є максимальним і 

єдиним зростанням приземної температури повітря на даній станції за 

весь період. 

Кореляційний аналіз приземної температури повітря та індексу Ель-

Ніньйо показав відсутність лінійного кореляційного зв’язку між вказаними 

величинами.  

Взаємний спектральний аналіз дав можливість визначити вклад 

коливань різної частоти (періоду) в загальну дисперсію двох процесів. Він 

дозволив довести існування тісного кореляційного зв’язку між періодичними 

складовими в часових рядах приземної температури повітря станцій Східної 
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Антарктиди та індексу ЕПдК. Цей зв’язок, для квазірічних та сезонних 

гармонік, відбувається у протифазі та спостерігається з зсувом від 270,0 до 

343,4º. Що вказує на наявність деякого крупно масштабного процесу, який 

впливає на зміну температури повітря станцій Східної Антарктиди, та з 

певним запізненням, індексу ЕПдК. 

Для квазіпіврічних гармонік зв’язок відбувається у фазі з фазовим 

зсувом від 6.0 до 88.9º, що дозволяє стверджувати про залежність приземної 

температури повітря Антарктичного регіону від явища «Ель-Ніньйо». 
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Додаток А 

Таблиця А.1 – Середні значення приземної температури повітря на станціях 

Східної Антарктиди 

 

Таблиця А.2 – Дисперсія приземної температури повітря на станціях Східної 

Антарктиди 
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Sx
2
 

січень 2,7 0,8 0,9 0,8 0,7 1,2 1,9 0,8 0,8 1,0 

лютий 4,0 1,0 1,0 0,9 1,3 1,6 2,0 1,0 1,0 1,1 

березень 4,1 3,3 2,5 1,7 2,1 2,4 2,4 1,1 2,4 1,9 

квітень 7,4 6,9 6,7 4,0 3,9 4,6 4,8 3,3 2,3 7,8 

травень 5,9 7,4 8,9 4,0 6,1 6,7 7,0 4,4 4,5 8,8 

червень 5,9 6,8 5,7 6,2 5,2 5,9 4,8 5,6 6,4 5,2 

липень 8,3 9,9 11,5 5,3 7,1 7,8 7,8 7,5 7,1 12,2 

серпень 8,2 8,8 8,9 5,6 6,0 7,7 7,6 5,7 5,7 6,9 

вересень 8,9 7,6 8,5 4,7 4,5 6,3 6,6 3,7 6,9 8,2 

жовтень 5,9 3,7 4,0 1,7 4,6 2,9 3,6 5,6 3,4 2,5 

листопад 4,4 1,4 1,8 1,0 3,5 1,9 2,6 2,2 1,3 1,7 

грудень 3,8 0,9 1,3 0,7 1,0 1,2 2,3 0,9 0,7 1,7 

Середньорічні 

значення 
0,6 0,8 0,8 0,4 0,5 0,6 0,7 0,4 0,6 0,7 
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січень -28,0 -0,4 0,0 -0,6 -0,8 -1,8 -3,2 -1,9 -2,7 -1,0 

лютий -40,6 -3,0 -3,7 -4,2 -6,4 -6,3 -6,8 -4,4 -4,4 -4,0 

березень -53,7 -7,4 -9,4 -9,0 -14,0 -11,4 -11,1 -8,4 -7,3 -9,0 

квітень -57,5 -11,9 -13,7 -13,1 -18,7 -15,1 -14,1 -12,0 -10,3 -13,3 

травень -57,8 -14,1 -15,8 -15,4 -20,0 -16,6 -15,5 -13,4 -13,5 -15,2 

червень -58,2 -14,3 -15,7 -16,4 -20,0 -16,7 -15,4 -14,9 -15,5 -14,7 

липень -60,0 -14,7 -17,4 -16,7 -21,7 -18,0 -16,6 -17,1 -17,6 -16,2 

серпень -59,5 -15,2 -17,7 -16,7 -21,4 -18,7 -17,1 -17,9 -19,3 -16,3 

вересень -59,2 -14,9 -17,2 -15,7 -19,4 -18,2 -17,2 -17,3 -18,8 -16,1 

жовтень -51,2 -12,1 -13,8 -12,9 -14,6 -14,7 -14,8 -13,2 -14,9 -13,4 

листопад -38,3 -6,0 -5,9 -6,3 -7,4 -7,6 -8,8 -7,5 -8,6 -6,7 

грудень -27,8 -1,3 -0,9 -1,2 -1,2 -2,3 -4,1 -2,5 -3,7 -1,9 

Середньорічні  

значення 
-49,3 -9,6 -10,9 -10,7 -13,8 -12,3 -12,1 -10,9 -11,4 -10,7 
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Таблиця А.3 – Середній квадратичний відхил приземної температури повітря 

на станціях Східної Антарктиди 

 

 

Таблиця А.4 – Коефіцієнт асиметрії приземної температури повітря на 

станціях Східної Антарктиди 
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січень 0,0 -0,3 0,2 -0,6 -0,1 -0,5 -1,2 -0,1 0,0 -0,4 

лютий 0,5 0,4 1,0 0,5 -0,2 0,6 0,5 0,5 0,1 0,0 

березень 0,2 0,2 -0,5 0,3 -0,4 0,3 -0,1 -0,5 -1,0 -0,4 

квітень 0,2 -0,5 -0,5 0,3 0,1 0,0 0,1 -0,2 0,4 -0,4 

травень 0,2 -0,2 -0,1 0,2 0,6 -0,2 -0,1 -0,8 -0,7 0,1 

червень 0,2 -0,1 -0,6 0,1 0,1 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 -0,6 

липень -0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,7 

серпень 0,0 -0,6 -0,2 0,0 0,3 0,1 -0,7 0,3 0,1 -0,2 

вересень 0,4 -0,3 -0,3 -0,7 0,0 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 

жовтень 0,0 0,1 -0,2 0,1 1,6 0,0 0,3 2,0 -0,2 -0,2 

листопад 0,3 -0,1 -0,5 0,4 -0,1 -0,2 -0,2 -0,7 0,1 -0,7 

грудень 0,1 0,2 0,3 -0,2 -0,4 0,1 0,0 -0,1 -0,4 0,4 

Середньорічні 

значення 
0,3 0,3 -0,4 0,7 0,8 -0,4 0,1 0,3 0,1 0,0 
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січень 1,6 0,9 1,0 0,9 0,8 1,1 1,4 0,9 0,9 1,0 

лютий 2,0 1,0 1,3 1,0 1,1 1,3 1,4 1,0 1,0 1,1 

березень 2,0 1,8 2,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,1 1,6 1,4 

квітень 2,7 2,6 3,5 2,0 2,0 2,1 2,2 1,8 1,5 2,8 

травень 2,4 2,7 4,1 2,0 2,4 2,6 2,7 2,1 2,1 3,0 

червень 2,4 2,6 3,7 2,5 2,3 2,4 2,2 2,4 2,5 2,3 

липень 2,9 3,1 4,6 2,3 2,6 2,8 2,8 2,7 2,7 3,5 

серпень 2,9 3,0 4,6 2,4 2,4 2,8 2,8 2,4 2,4 2,6 

вересень 3,0 2,8 4,6 2,2 2,1 2,5 2,6 1,9 2,6 2,9 

жовтень 2,4 1,9 2,0 1,3 2,1 1,7 1,9 2,4 1,8 1,6 

листопад 2,1 1,2 1,3 1,0 1,9 1,4 1,6 1,5 1,1 1,3 

грудень 1,9 0,9 1,2 0,9 1,0 1,1 1,5 1,0 0,8 1,3 

Середньорічні 

значення 
0,8 0,9 0,9 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 
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Таблиця А.5 – Коефіцієнт ексцесу приземної температури повітря на станціях 

Східної Антарктиди 
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січень -0,3 -0,6 -0,4 0,4 0,1 1,0 3,1 -0,9 -0,7 -1,0 

лютий 0,1 1,2 3,2 0,2 -0,2 1,0 0,8 -0,1 -0,6 0,8 

березень -0,1 -0,5 0,2 -0,3 0,9 -0,5 -0,4 0,9 2,9 -0,4 

квітень -0,5 0,2 0,4 0,9 -0,8 -0,3 -0,2 1,0 -0,1 1,4 

травень 0,1 -0,6 -0,2 0,4 0,7 -0,3 -0,6 1,8 1,0 -0,4 

червень 0,1 -0,9 0,2 0,2 0,5 -0,2 -0,1 -0,9 -0,9 0,6 

липень -0,2 -0,5 0,8 0,1 0,7 0,6 -0,4 -0,2 -0,3 0,3 

серпень -0,1 0,2 -0,2 0,4 1,9 -0,9 0,9 -0,6 -1,2 -0,6 

вересень 0,1 0,3 -0,1 2,0 -0,7 -0,6 -0,1 1,8 0,2 -0,4 

жовтень -0,1 0,0 0,1 0,2 5,1 0,0 0,3 8,7 -0,1 0,0 

листопад 0,2 -0,6 0,0 0,9 2,4 -0,3 -0,3 0,4 0,5 0,0 

грудень -0,4 0,1 -0,2 0,2 -0,7 -0,6 0,9 0,9 0,7 -0,1 

Середньорічні 

значення 
0,5 0,7 1,2 1,7 2,0 0,9 0,1 -0,5 0,3 0,0 

 

 

 

 

 

 


