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ВСТУП 
 

Фізичні та хімічні властивості різних складових нашої планети Зе-

мля вивчаються багатьма науками, серед яких провідне місце належить 

метеорології і кліматології. 

Метеорологія – наука про фізичні процеси та явища в атмосфері 

Землі в їх взаємодії із всіма складовими біосфери і космічним середови-

щем. Практичні потреби людства призвели до формування окремих вели-

ких розділів метеорології в самостійні наукові дисципліни: 

1.Загальна метеорологія (або фізика атмосфери) – це вчення про 

загальні закономірності атмосферних процесів і явищ. Залежно від метео-

рологічних об’єктів і явищ, що вивчаються, у фізиці атмосфери виділяють 

такі самостійні розділи: 

а) фізика граничного шару атмосфери; б) динаміка атмосфери; в) фі-

зика верхньої атмосфери; г) фізика хмар і опадів; д) атмосферна оптика; е) 

атмосферна електрика; ж) атмосферна акустика. 

2. Синоптична метеорологія – вчення  про глобальні атмосферні 

процеси та закономірності розподілу й зміни погоди на планеті Земля, а 

також про методи її передбачення. Синоптична метеорологія фізико – ста-

тистичними методами на географічній основі вивчає погодоутворюючі 

процеси з метою передбачення погоди. 

3. Кліматологія – вчення про закономірності формування клімату 

та його коливання в різних географічних районах Землі. 

Для задоволення господарських і природоохоронних потреб в 

складі метеорологічної науки виникло формування низки прикладних ди-

сциплін: а) авіаційної метеорології; б) морської метеорології; в) медичної 

метеорології; г) сільськогосподарської кліматології; д) ядерної метеоро-

логії; е) біокліматології та ін. 

Історія розвитку метеорології в Україні розпочалась в XIX столітті. 

Ініціатором і творцем першої метеорологічної мережі в Україні став видат-

ний український вчений – геофізик О.В. Клосовський, який створив першу 

метеорологічну обсерваторію в Одесі. 

Приклад та ініціатива О.В. Клосовського підтримані Географічним то-

вариством, стали поштовхом для створення інших місцевих метеорологічних 

мереж, зокрема Придніпровської метеорологічної мережі, яка налічувала бли-

зько 750 пунктів в 11 губерніях півдня України. 

Великий вклад в розвиток метеорологічної науки внесли українські 

вчені-метеорологи – М.М. Акімович, Г.І. Переліт, А.М. Раєвський, 

Е.А. Бурман.  

Значний вклад в розвиток новітніх досягнень фізики атмосфери і 

кліматології зробили проф. Е.П. Школьний, проф. С.М. Степаненко, доц. 
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О.В. Волошина та науковий колектив Одеського державного екологічного 

університету. 

Значення метеорології для народного господарства й охорони на-

вколишнього середовища важко переоцінити. Від величини основних 

параметрів навколишнього середовища, основних атмосферних явищ 

(циклонів, антициклонів, опадів, вітру) залежить розповсюдження шкід-

ливих викидів у всіх складових біосфери, тобто в атмосфері, гідросфері й 

літосфері.  

Крім того, екстремальні значення параметрів і атмосферних явищ є 

причиною виникнення небезпечних природних процесів (зливових опадів, 

граду, повеней, селів, зсувів. смерчів, снігових лавин) і є характерними для 

регіонів Прикарпаття і Закарпаття. Тому в посібнику основний ухил зроб-

лений на розгляд хмарних систем, як основних чинників, що впливають на 

виникнення вищенаведених небезпечних природних процесів. 

Викладене вище показує, що для курсантів і студентів, які працюва-

тимуть в частинах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичай-

них ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 

катастрофи знання метеорології дуже важливе. 

Окрім того, хмари належать до числа найважливіших атмосферних 

явищ. Хмаровий покрив вдень зменшує притік сонячного тепла і світла, 

тобто сонячної радіації, а вночі різко зменшує теплове випромінювання і 

охолодження земної поверхні. Тим самим хмари дуже сильно впливають на 

зміну температури, а особливо, на її добовий перебіг, заважають виникнен-

ню радіаційних приморозків і туманів, послаблюють денні нагрівання і т.д.  

Загальновідомо, що наявність хмарності, а особливо густої і сильно 

розвинутої по вертикалі, може ускладнювати роботу авіації. Польоти, а 

особливо зліт і посадка, у крапельних, переохолоджених хмарах при ни-

зьких хмарах дуже небезпечні для літаків, із-за наявності грозових розря-

дів і висхідних та низхідних потоків повітря, що повинно враховуватися 

авіацією МНС. 

Утворення хмар певних форм або їх розпад характеризують багато 

типових атмосферних процесів, які проходять у даному регіоні. Тому 

спостереження за хмарністю на метеорологічних станціях має дуже важ-

ливе значення для прогнозування погоди. 

Все це накладає велику відповідальність на спостерігачів за хмар-

ністю, тобто за формою, кількістю і висотою основи хмар. 

Для прогнозування погоди при вивченні хмар необхідно мати такі 

відомості: 

а) кількість хмар і характер їх розміщення (суцільною масою, 

окремими масами, хвилями і т.д.); 

б) форми хмар; 

в) висота їх нижньої і верхньої межі; 
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г) мікрофізична будова хмар (розміри і кількість крапель води в 

одиниці об’єму, льодяних кристалів, наявність сніжинок, крупинок і т.д.); 

д) кількість і вид опадів; 

е) напрямок і швидкість переміщення хмар; 

ж) характер і швидкість вертикальних і горизонтальних рухів усе-

редині хмари і на її межах. 

Для одержання цих даних ведуться спостереження у обсерваторіях, 

гідрометеорологічних станціях, пунктах авіаційного зондування і т.д. 

Більшість гідрометеорологічних станцій спостереження за хмарами 

проводять візуально, тобто без будь-яких приладів і обладнання. Тому 

точність і достовірність, а значить і цінність спостережень над хмарами 

можуть бути суттєво покращені шляхом підвищення кваліфікації дослід-

ників і такої організації їх роботи, при якій вони зможуть систематично 

спостерігати за станом небосхилу і його змінами у часі. 

За допомогою візуальних спостережень можливо визначити кіль-

кість і форму хмар, оцінити висоту їх основи, а також швидкість і напрям 

руху. Можна також зробити висновок про мікроструктуру хмар, особливо 

при спостереженнях у польоті. Правильне визначення форми хмар має осо-

бливо велике значення, тому що їх форми пов’язані із конкретними типами 

атмосферних процесів. Тому, дуже важливо є те, щоб дослідники і метео-

рологи розуміли суть процесів, що проходять у атмосфері і приводять до 

утворення тих чи інших форм хмар. За цих умов вони зможуть правильно 

проводити спостереження  і у більш складних випадках, коли хмари дещо 

відрізняються від показаних у атласі та коли одночасно спостерігається 

декілька їх форм і т.п. Необхідно відмітити, що у навчальному посібнику 

основна увага приділена хмарам, які утворюються у тропосфері, тобто у 

нижньому шарі атмосфери товщиною близько 9-10 км, у помірних і поляр-

них широтах, і до 16 км – у субтропічних. У вище розміщеному шарі – 

стратосфері – температура низька (приблизно від -45 до -70°С) і мало змі-

нюється із висотою, а вологість повітря як відносна, так і питома, дуже ма-

ла. Хмари у стратосфері утворюються дуже рідко. На висотах 20-30 км  

спостерігаються так звані перламутрові хмари, які складаються із дрібних 

крапель чи кристалів, а на висоті 80 км – сріблясті хмари. Це  прозорі, во-

локнисті хмари, що спостерігаються у сутінках, освітлені променями Сонця 

із-за горизонту. Спостерігачі повинні окремо відмічати появу цих рідких 

форм хмар, що представляють велику наукову цінність. 

Автори висловлюють щиру подяку доктору технічних наук, профе-

сору кафедри фізики атмосфери і кліматології Школьному Е.П., та кан-

дидату географічних наук, доценту кафедри фізики атмосфери і клімато-

логії Волошиній О.В. Одеського державного екологічного університету 

за цінні зауваження, поради та рекомендації, які з вдячністю прийняті та 

враховані авторами. 
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Розділ 1 

Зміна основних параметрів атмосфери відносно  

поверхні Землі. Рівняння статики атмосфери 
 

1.1. Склад атмосфери та зміна її основних параметрів 
 

Однією із трьох найважливіших складових біосфери є атмосфера. 
Сучасна атмосфера складається із таких основних компонентів, %: азот – 
78,084; кисень – 20,946; аргон – 0,934; вуглекислий газ – 0,027; малі 
домішки – (водень, неон, гелій, метан, криптон) – 0,009; пари води у по-
лярних широтах  - 0,2, до 3,0 поблизу екватора, а також аерозолі, вміст 
яких сильно змінюється. 

Атмосфера Землі складається із таких шарів (знизу вгору): тропо-
сфера (до висоти 18 км), стратосфера (до висоти 50 км), мезосфера (до 
висоти 90 км), термосфера (1000 км), екзосфера (1900 км), геокорона 
(20000 км). Останній шар атмосфери, геокорона, поступово переходить у 
міжпланетний вакуум. 

Характер зміни температури з висотою у кожному основному шарі 
атмосфери та приблизні характерні значення температури і тиску наве-
дені на рис. 1.1. 

Основні параметри атмосфери, а саме: тиск повітря, його густина і 
температура, змінюються по висоті над поверхнею Землі, та в залежності 
від сезону року, доби і т.д.  В практичній діяльності виникла необхідність 
середні значення цих параметрів приймати за постійні. Для цієї мети при-
значена стандартна атмосфера (СА), за допомогою якої можливо порівня-
ти результати експериментальних досліджень проведених в атмосфері 
при розв’язуванні  різних науково – технічних задач. 

Умовні постійні значення основних параметрів стану атмосфери на 
різних висотах – атмосферний тиск, температура, густина та інші – 
незмінні незалежно від сезону року або доби, зведені в таблиці стандарт-
ної атмосфери. 

Для тропосфери, вони можуть бути розраховані за такими залеж-
ностями: 

а) тиск повітря, Па, мм рт.ст.: 
Ртр = Р0 (1 – Н/44300)

5,256
,                                (1.1) 

де Р0  – тиск повітря для умов стандартної атмосфери, становить 101325 
Па, або 760 мм рт. ст.; 
Н – висота над поверхнею Землі у тропосфері, на якій визначають 
зміну тиску повітря, м. 

б) температура повітря, К: 
Ттр. = Т0 – 0,0065 Н,                                     (1.2) 

де Т0 – температура повітря для умов стандартної атмосфери, становить 
288,16 К; 
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Н – висота над поверхнею Землі у тропосфері, на якій визначають 
зміну температури, м. 

в) густина повітря, кг/м
3
: 

ρтр = ρ0 (1 – Н / 44300)
4,256

,                             (1.3) 
де ρ0 – густина повітря для умов стандартної атмосфери, становить 1,225 

кг/м
3
; 

Н – висота над поверхнею Землі у тропосфері, на якій визначають 
зміну густини повітря, м. 

 

 
 

Рис. 1.1. Будова атмосфери, та розподіл температури і тиску із висо-

тою відносно поверхні Землі 
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У метеорології використовують одиницю тиску у сто разів більшу 

за Паскаль і називають її гектоПаскаль  

(1 гПа = 100 Па = 1 мбар = 1 кгс/м
2
 =1 мм вод. ст.). 

Під тиском, у широкому значенні, розуміють ліміт відношення 

нормальної складової сили до площі, на яку діє ця сила. При рівномірно-

му розподілі сил тиск  дорівнює частці від ділення нормальної складової 

сили тиску на площу, на яку діє ця сила. 

Співвідношення між основними одиницями вимірювання тиску 

наведені у табл. 1.1. 
 

Таблиця 1.1 

Співвідношення між одиницями тиску різних систем 

 Коефіцієнт  перерахунку 

Одиниця тиску 

кГс/м
2
 

або мм 

вод. ст. 

1 кГс/см
2 

або ат 

(тех. 

атмосфера)
 

1,013 кГс/см
2 

або  атм 

(фізична 

атмосфера)
 

мм 

рт.ст. 

Н/м
2 

або Па
 

1 кГс/м
2
 або 1 мм 

вод. ст. 
1 10

-4
 0,09868х10

-3
 73,556х10

-3
 9,80665 

1 кГс/см
2
 або 1 ат 

(технічна 

атмосфера) 

10
4
 1 0,9678 735,56 98066,5 

1,013 1 кГс/см
2
 або 

1 атм. (фізична 

атмосфера) 

10332 1,0332 1 760,0 101325 

1 мм рт.ст. 13,6 1,36х10
-3 

1,316-10
-3 

1 133,322 

1
2

Н

м
  або 1 Па 0,101 10,2х10

-6 
10,13х10

-6 
7,50х10

-3 
1 

 

Розрізняють абсолютний і надлишковий тиск. Абсолютний тиск Ра 

– параметр  стану речовини (газів, рідин і парів). Надлишковий тиск Рн – 

різниця між абсолютним Ра і атмосферним тиском Рб (тобто, тиском нав-

колишнього середовища): 

Рн = Ра – Рб.                                           (1.4) 

Якщо абсолютний тиск нижчий ніж атмосферний, тоді: 

Рв = Рб – Ра,                                           (1.5) 

де Рв – тиск (розрідження), вимірюваний вакуумметром. 

Температуру, виміряну  за міжнародною  практичною шкалою, по-

значають  буквою t, а числові значення супроводжують знаком 
0
С. 

По обох шкалах (термодинамічній і міжнародній)   температури 

можна  виразити  як у К так і у 
0
С залежно від початку  відліку (положен-
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ня нуля) за шкалою. Температура  за термодинамічною шкалою зв’язана  

із температурою  за міжнародною практичною шкалою таким  співвідно-

шенням :  

Т = t  + 273,16                                             (1.6) 

У 1948 р. ІХ Генеральна конференція  мір  і ваг назвала міжнарод-

ну практичну шкалу –   шкалою  Цельсія. 

У деяких країнах Європи, Азії, Америки використовується шкала 

Фаренгейта, у якій нижньою точкою є 32 
0
F, що відповідає 0 

0
С і верх-

ньою – точка 212 
0
F, що відповідає 100 

0
С за шкалою Цельсія. Температу-

ра за шкалою Фаренгейта зв’язана  із  температурою за шкалою Цельсія 

таким  співвідношенням: 

0
F = 32 + 

9

5
 
0
С,                                            (1.7) 

а температура за  шкалою  Цельсія зв’язана  із  температурою шкали Фа-

ренгейта  таким  співвідношенням: 

0
С = (

0
F – 32) 

9

5
.                                          (1.8) 

Шкала  Реомюра  не знайшла    практичного  застосування  і у те-

перішній час майже  не використовується. 

Основними параметрами повітря навколишнього середовища є такі: 

Відносна вологість, або ступінь насичення повітря – це відношення 

маси водяної пари в 1м
3 

вологого повітря при заданих умовах до макси-

мально можливої маси водяної пари в 1м
3
 повітря при тих же умовах:  

φ =( qn /
 
qh

 
) ·100,

   
                                      (1.9) 

де qn і qh – відповідно густина водяної пари в звичайних умовах і в стані 

100% насичення повітря вологою, кг/м
3 
. 

Відповідно до рівняння Менделєєва – Клапейрона: 

 qn=Pn·Mn / R·T;         qh=Ph·Mh / R·T ,                      (1.10) 

де Т – абсолютна температура, K; R – універсальна газова стала,  

R = 8314 Дж / кмоль·K; Pn – тиск насиченої водяної пари при даній 

температурі і заданому атмосферному тиску, Па.; 

Ph – тиск пари в стані 100% насичення, Па. 

Підставивши у рівняння (1.9) значення густин із рівняння (1.10) 

отримаємо:                

φ = (Pn / Ph) ·100.
   
                                     (1.11) 

Вологовміст – це кількість водяної пари, що знаходиться у воло-

гому повітрі віднесеної до 1кг абсолютно сухого повітря, г/кг абс. сухого 

повітря, або кг/кг абс. сухого повітря. 

Його розраховують за такою формулою:                                    
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d =
18

29
· h

h

P

С P
 = 0,622 h

h

P

С P
,                           (1.12) 

де P – атмосферний (барометричний) тиск повітря, Па; 

 18 і 29 – відповідно молекулярні маси води і повітря, кг/кмоль; 

 φ – відносна вологість повітря, %; 

 Ph – парціальний тиск водяної пари у повітрі у стані 100% насичення 

його вологою, Па. 

Ентальпія вологого повітря дорівнює кількості теплоти, яка міс-

титься в 1 кг вологого повітря і дорівнює сумі ентальпій сухого повітря і 

вологи водяної пари, тобто: 

І = Cе.n · tn+ d· іn,                                        (1.13) 

де Cе.n – теплоємкість сухого повітря, Дж/кг 
о
С;   

іn – ентальпія водяної пари, Дж/кг;   d – вологовміст повітря, г/кг абс. 

сухого повітря; 

 tn – температура повітря,
 о
С. 

Підставивши числові значення всіх величин у формулу (1.13), 

отримаємо таке рівняння для розрахунку ентальпії вологого повітря: 

І = (1000 + 1,97 · 10
3
d)·tn+2493·10

3
d ,                     (1.14) 

де 1000– теплоємкість сухого повітря, Дж/кг.
 о
С; 

   1,97 – теплоємкість перегрітої водяної пари, Дж/кг.
 о

С; 

 2493 – прихована теплота пароутворення, Дж/кг; 

d – вологовміст повітря, г/кг абс. сухого повітря; 

tn – температура повітря,
 о
С. 

Точкою роси називається температура вологого повітря, охоло-

дженого при постійному вологовмісті до стану абсолютного насичення 

вологою. Ізотерма, яка проходить через цю точку, називається темпера-

турою точки роси. 

Температурою вологого термометра називається температура 

вологого повітря, охолодженого при постійній ентальпії до стану абсолю-

тного насичення вологою. Маючи будь-яких два параметри вологого по-

вітря, можна знайти всі інші за схемою І-d діаграми, яка представлена на 

рис. 1.2. Найчастіше для цього використовують температури сухого і во-

логого термометрів, виміряних за допомогою психрометра.   

Розглянемо методику визначення параметрів повітря навколиш-

нього середовища за І–d діаграмою. 

Із діаграми видно, що, маючи температуру повітря, тобто темпера-

туру сухого термометра tn і температуру вологого термометра tм, знахо-

дять точку їх перетину т. 2. Опускаючи вниз перпендикуляр із т.2 до пе-

ретину з лінією φ = 100%, отримують точку роси, а ізотерма tn = const, яка 

проходить через точку роси, називається температурою точки роси. 
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Рис. 1.2. Зміна складу вологого повітря на І-d діаграмі 

 

Опускаючи перпендикуляр із точки роси до перетину з лінією пар-

ціальних тисків, отримують точку перетину 3, рухаючись від якої парале-

льно лінії абсцис на шкалі парціальних тисків, знаходять парціальний 

тиск парів вологи Pn. Якщо із точки 2 рухатись по лінії температури воло-

гого термометра tм = const до перетину із φ = 100% , отримують точку 1. 

Опустивши перпендикуляр з точки 1 на лінію парціальних тисків, отри-

мують точку 4, рухаючись від якої паралельно осі абсцис по шкалі парці-

альних тисків, отримують значення парціального тиску парів вологи пові-

тря в стані абсолютного насичення вологою. Аналогічно, маючи точку 2, 

визначають вологовміст, ентальпію, відносну вологість повітря. Реальна І 

– d діаграма Мольє-Рамзіна для вологого повітря наведена на рис. 1.3. 

Стандартним приладом для вимірювання атмосферного тиску є 

ртутний барометр, основним робочим елементом якого є скляна трубка, 

запаяна із однієї сторони і наповнена ртуттю. Відкритим кінцем трубка 

опущена у посудину, частково заповнену ртуттю. Якщо тиск зростає - 

зростає стовпчик ртуті у трубці, і навпаки. Коливання висоти ртутного 

стовпчика вимірюють у міліметрах. Схема барографа-самописця наведена 

на рис. 1.4. 

Там, де відносно громіздкі ртутні барометри застосовувати незруч-

но, застосовують барометри – анероїди (рис.1.5). Основною частиною 

анероїда є пружна мембранна металева коробка, із якої видалено повітря. 
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Рис.1.3. І-d діаграма Мольє-Рамзіна для вологого повітря 

 

 
 

Рис. 1.4. Схема барографа-самописця атмосферного тиску 
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Деформація стінок коробки, викликана зміною тиску, і системою 

важелів передається на шкалу, градуйовану за еталоном – ртутним баро-

метром – у відповідних одиницях атмосферного тиску. Точність вимірю-

вання барометрами-анероїдами дещо менша, ніж ртутними барометрами, 

проте для  практичного використання вона повністю достатня. 

 
 

Рис. 1.5. Схема барометра – анероїда 

 

 

1.2. Рівняння статики атмосфери 

 

У зв’язку  із тим, що атмосферний тиск швидко зменшується із ви-

сотою, порівняти тиск на станціях, розташованих на різних висотах, мож-

на лише після приведення тиску до якогось стандартного значення, а саме 

– до тиску над рівнем моря. Це приведення базується на основному рів-

нянні статики атмосфери, яке у диференціальній формі має вигляд: 

- /Р z g ρ                                 (1.15) 

Це рівняння являє собою рівняння рівноваги між силою земного 

тяжіння – g, яка спрямована вниз і баричного градієнта – 1/ρ ( zP / ) 

який спрямований вгору. Баричний градієнт )( Р  – це вектор, який ха-
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рактеризує зміну атмосферного тиску у просторі, тобто це зміна тиску на 

одиницю відстані у напрямку найбільш швидкого його зменшення. 

Замінивши у формулі (1.15) значення густини повітря ρ на Р/RT, де 

R – універсальна газова стала, яка становить 286,7 Дж/кг·К; Т – середня 

температура повітря, К, і  інтегруючи рівняння (1.15) у межах від z1  до z2, 

отримаємо: 

2lnP –
1lnP = – g/R Tdz

z

z

/

2

1

,                                (1.16) 

або ввівши значення віртуальної температури Тв і винісши її за знак інте-

гралу, отримаємо: 

 

2nP – 1nP  = – g/(RTв)(z2 – z1),                          (1.17) 

де Р2 – атмосферний тиск на заданій висоті, Па; 

Р1 – атмосферний тиск при стандартних умовах, Па; 

g – прискорення сили земного тяжіння, м/с
2
; 

R – універсальна газова стала, Дж/кг К; 

Тв – віртуальна температура повітря, К, тобто, це температура, яку 

має вологе повітря при умові, що воно знаходиться у сухому стані при 

даному тиску і тій же  густині, які має вологе повітря; 

z2 – задана висота над поверхнею Землі, м; 

z1 – стандартна висота, тобто висота на рівні моря, м. 

Із рівняння (1.17) отримують залежність для розрахунку зміни ат-

мосферного тиску на будь-якій висоті над поверхнею Землі: 

Р2 = Р1 е
 – (g / RTв)(z

2
 – z

1
)
 ,                                  (1.18) 

де Р1 – атмосферний тиск при стандартних умовах, Па; 

g – прискорення сили земного тяжіння, м/с
2
; 

R – універсальна газова стала, Дж/кг К; 

Тв – віртуальна температура повітря, К, тобто, це температура, яку 

має вологе повітря за умови, що воно знаходиться у сухому стані 

при даному тиску і тій же  густині, які має вологе повітря; 

z2 – задана висота над поверхнею Землі, м; 

z1 – стандартна висота, тобто висота на рівні моря, м. 

Зміна температури, тиску, густини повітря над поверхнею Землі 

дає можливість знаходити висоту певного об’єкта, наприклад метеозонда, 

над поверхнею Землі за формулою Бабіне, яка має такий вигляд, м: 

ΔZ = 8000(1 + tп) 2(P0 – P) / (P0 + P),                      (1.19) 

де  – коефіцієнт розширення повітря, наприклад, =0,004 при тем-

пературі повітря tп =10 
0
С;  

tп – середня температура повітря, 
0
С; 

Р0 – стандартний тиск повітря, Па; 
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Р – тиск повітря на висоті об’єкта над поверхнею Землі, Па. 

Якщо температура повітря tп = 10 
0
С, тоді формула (1.19) матиме 

такий вигляд: 

ΔZ =8320(Р0 – Р)2/ (Р0 + Р)                             (1.20) 

Усі позначення величин рівняння (1.20), аналогічні величинам рів-

няння (1.19). 

 

 

Питання до першого розділу 

 

1. Як змінюються основні параметри  повітря в тропосфері віднос-

но поверхні Землі? 

2. Як залежить температура кипіння рідини від атмосферного тиску? 

3. Що називається відносною вологістю повітря? 

4. Яка різниця між температурою вологого і сухого термометрів? 

5. Що називається точкою роси? 

6. Для чого слугує І –d діаграма Мольє - Рамзіна? 

7. Що називається вологовмістом атмосферного повітря? 

8. Наведіть визначення ентальпії атмосферного повітря. 

9. Для чого слугує рівняння статики атмосфери? 

10. Які обчислення проводять за формулою Бабіне? 

11. Чим відрізняється ртутний барометр від барометра-анероїда? 

12. Як градуюють шкалу барометра-анероїда?  
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Розділ 2 

Повітряні маси. Циклони і антициклони 

 

2.1. Характеристика основних типів повітряних мас 

 

Повітряною масою називається великий об’єм повітря у тропос-

фері, фізичні властивості якої однорідні по горизонталі і характеризу-

ються однаковими закономірностями зміни параметрів по вертикалі 

Для формування повітряної маси необхідна наявність двох осередків 

формування: географічного і синоптичного. Під географічним осередком 

формування розуміють географічний район, у якому маса повітря набуває 

властивості єдиної маси певного типу внаслідок різних впливів на неї. Під 

синоптичним осередком формування розуміють глобальний стійкий ат-

мосферний процес, який зумовлює тривале перебування повітряної маси 

над однорідним географічним районом (див. рис. 41, 42 додатку). 

Позаяк, властивості повітряних мас значною мірою визначаються 

розташуванням географічного осередку їх формування, то прийнята геог-

рафічна класифікація, згідно з якою  є такі їх типи: 

1. Арктичне повітря (АП). Осередок його формування влітку об-

межується центральним полярним басейном, проте взимку, він охоплює і 

прилеглі північні частини  материка Євразія. 

1.1. Розрізняють континентальне арктичне повітря (кАП), яке 

поширюється на територію Європи через Баренцеве і Карське моря із 

Таймиру. 

1.2. Морське арктичне повітря (мАП) поступає на територію Єв-

ропи із району Гренландії – Шпіцбергена через Норвезьке або Північне 

моря. 

2. Полярне повітря (ПП). Осередок формування знаходиться у 

помірних широтах. 

2.1. Розрізняють континентальне полярне повітря (кПП), фор-

мується у Європі. 

2.2. Морське полярне повітря (мПП), приходить у Європу із За-

ходу, тобто із помірних широт Атлантичного океану. 

3. Тропічне повітря (ТП). Осередок формування знаходиться у 

субтропічних широтах, а влітку над материками південної частини помі-

рної зони. 

3.1. Розрізняють континентальне тропічне повітря (кТП), над-

ходить у Європу із північної Африки, Аравійського півострова. Влітку 

надходить із Азії, Казахстану, Середньої Азії, а також формується над 

півднем Європи, включаючи Україну, Нижнє Поволжя, Кавказ. 

3.2. Морське тропічне повітря (мТП), надходить у Європу із півден-

ної частини Атлантичного океану, або із Середземноморського басейну. 
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4. Екваторіальне повітря (ЕП) – протікає від екватора у більш ви-

сокі широти спочатку біля поверхні Землі, потім у висотних шарах над 

тропічним повітрям. У Європу воно надходить тільки влітку, у високих 

шарах стійких антициклонів субтропічного походження. 

5. Місцеві маси – це такі повітряні маси, які тривалий час перебу-

вають у одному і тому ж географічному районі, наприклад, знаходячись у 

внутрішній частині стаціонарного антициклону, або у стаціонарній час-

тині пониженого тиску, особливо із малими градієнтами тиску. У холод-

ний  період року підстилаюча поверхня охолоджується шляхом випромі-

нювання, охолоджує місцеву масу у вертикальній площині, у результаті 

чого місцева повітряна маса стає стійкою. У теплий період року у 

помірних широтах (а у тропіках – круглий рік) підстилаюча поверхня над 

місцевою масою нагрівається шляхом інсоляції, у результаті місцева ма-

са стає нестійкою, супроводжуючись місцевими зливами і грозами. 

 

 

2.2. Циклони та антициклони, їх характеристика 

 

Англієць Піддінгтон у 1848 році вперше  ввів термін циклон, що у 

дослівному перекладі із грецької означає кільце  змії, яка стискується. Цим 

підкреслювався спіральний характер циклонічних рухів. 

У циклоні (рис.2.1. а) тиск має найменшу величину у центрі осере-

дку і росте до периферії, таким чином баричні градієнти у циклоні спря-

мовані від периферії до центру. Величина градієнтів тиску у області цик-

лону вища ніж у інших осередках атмосфери. Тиск у центрі циклону мо-

же понижуватися до 950 мбар, а у тропічних циклонах навіть до величини 

нижчої за 900 мбар. Причому, тиск зменшується не тільки від периферії 

але  і з висотою, тому ізобаричні поверхні у циклоні мають форму воро-

нок увігнутих вниз. 

Лінії течії вітру у нижніх шарах циклону пересікають ізобари, утво-

рюючи у кожній точці кут менший від прямого і закручуючись проти годин-

никової стрілки, тобто мають форму спіралей, що конвергують до центру 

циклона. Цей рух спричинює підйом у верхні шари атмосфери великої кіль-

кості вологи, яка адіабатично охолоджуючись, утворює хмарні системи і, як 

наслідок, опади різної інтенсивності, виду і форми. Такий рух повітряних мас 

називається конвергенцією повітря і схематично наведений на (рис.2.1 б). 

У південній півкулі нашої планети у циклоні, лінії течії вітру, пересікаючи 

ізобари, закручуються за годинниковою стрілкою. 

Розподіл тиску у антициклоні (див.рис.2.2 а), зворотній до цикло-

ну; максимум тиску знаходиться у центрі, а до периферії тиск знижується 

так, що баричні градієнти спрямовані від центра до периферії. Тиск у 
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центрі антициклону може підвищуватись до 1050 мбар, а у окремих випа-

дках, навіть до 1080 мбар. 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема циклону (а) і конвергенції повітря (б) 

 

Ізобаричні поверхні у антициклоні мають куполоподібний харак-

тер, тобто, підняті над центром антициклону і опускаються до периферії. 

Лінії течії вітру у антициклоні біля поверхні Землі являють собою 

спіралі, дивергуючі (які розходяться) від центру, який є, таким чином, 

точкою дивергенції. При цьому лінії течій огинають центр антициклону 

за годинниковою стрілкою у (північній півкулі нашої планети) і проти 

годинникової стрілки у (південній півкулі нашої планети). Цей рух спри-

чиняє низхідні рухи атмосферного повітря, його адіабатичне стискання, 

нагрівання і, як наслідок, розмивання хмар. Тому, антициклони завжди 

супроводжуються хорошою, сонячною погодою. Рух повітряних мас у 

антициклоні називається дивергенцією повітря і схематично наведений 

на (рис. 2.2 б). 

 

 
 

Рис. 2.2. Схема антициклону (а) і дивергенції повітря (б) 
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Швидкість переміщення циклонів обчислюють за допомогою емпі-

ричної формули Дж. Пальмена: 

а) для стійких фронтальних циклонів, м/с: 

С = 4,2 + 0,7W + 3,0 Т ,                          (2.1) 

де W – швидкість вітру у теплій масі, м/с, (див. розділ IV, формулу 

4.2); 

Т – різниця температур між теплою і холодною масами, 
0
С, тобто, 

tТ т – t х ,                                          (2.2) 

де t т – температура теплої маси  повітря, 
0
С; 

t х – температура холодної маси повітря, 
0
С 

б) для термічно-асиметричних нестійких циклонів, м/с: 

С = 0,8 + 0,6W + 2,6 Т .                           (2.3) 

Усі позначення формули (2.3) аналогічні позначенням величин фо-

рмули (2.1). 

 

Питання до другого розділу 

1. Які бувають типи арктичного повітря і як вони проникають у 

Європу? 

2. Як і де утворюється полярне повітря? 

3. Де знаходиться осередок формування тропічного повітря? 

4. Особливості розповсюдження екваторіального повітря? 

5. Що називають місцевими масами повітря? 

6. Яке атмосферне явище називають циклоном? 

7. Як змінюється атмосферний тиск у циклоні? 

8. Що називається конвергенцією повітря? 

9. Чому циклони приносять опади? 

10. Що називають антициклоном? 

11. Як змінюється атмосферний тиск у антициклоні? 

12. Які властивості дивергенції повітря у антициклоні? 

13. Яку погоду приносять антициклони? 

14. Хто запропонував формули обчислення швидкості циклонів? 
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Розділ 3. Хмари 
 

3.1. Класифікація хмар 
 

Класифікація хмар можлива за рядом ознак: 

1) за зовнішнім видом (морфологічна класифікація); 

2) за походженням, тобто за характером процесів їх утворення 

(генетична класифікація); 

3) за мікрофізичною будовою – за агрегатним станом, видом і ро-

зміром елементів, що їх утворюють – крапель або кристалів. 

Для метеорологічних спостережень прийнята морфологічна класи-

фікація, яка і покладена у основу цього посібника. Ця класифікація не дає 

прямої інформації про походження хмар і їх морфологічну будову. Проте, 

при старанно виконаних і записаних спостереженнях можна отримати 

достатньо даних, щоб за опосередкованими ознаками робити висновок 

про характер процесів у атмосфері. 

Морфологічна характеристика (класифікація) включає 10 основних 

форм (родів) хмар, які, у свою чергу, підрозділяються на ряд видів і різновидів. 

У якості основної характерної ознаки при визначенні форм хмар 

використовується їх зовнішній вигляд і структура: хмари можуть розмі-

щуватися в небі у вигляді окремих, ізольованих хмарних мас або у вигля-

ді суцільного хмарового покриву, будова їх може бути волокнистою, пла-

стівцеподібною або однорідною, вони можуть мати однорідну або розді-

лену нижню поверхню; нарешті, хмари можуть бути щільними, через які 

не просвічується голубе небо і небесні світила або більш тонкими, через 

які просвічуються. Усі ці ознаки характеризують зовнішню будову хмар. 

В залежності від висоти нижньої межі хмар, їх відносять до одного 

із трьох ярусів: верхнього, середнього або нижнього. 

Окремо виділяють хмари вертикального розвитку – окремі хмарні 

маси, які значно видовжені вертикально; їх основа, зазвичай, знаходиться 

у нижньому ярусі, а вершина – часто у середньому або у верхньому ярусі. 

Приводимо класифікацію 10 основних форм хмар,із наведенням їх 

назв українською і латинською мовою, вимову латинських назв і їх умов-

них позначень. Словник латинських назв форм і різновидностей хмар та 

їх умовних позначень приведений у додатку. 
 
 

3.2. Класифікація хмар за ярусами і основними формами (родами) 
 

Родина А. Хмари верхнього ярусу 

(Висота основи нижньої границі (Н) більше 6 км) 

І форма (рід) – Перисті (Cirrus) – ціррус – Ci 

ІІ форма (рід) – Перистокупчасті (Cirrocumulus) – ціррокумулус – Cc 
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ІІІ форма (рід) – Перистошаруваті (Cirrostratus) – цірростратус – Cs 

Кожна із трьох форм має по два види і різновиди хмар: 

І форма (рід) – Перисті ниткоподібні (Cirrus filosus) – ціррофілосус 

– Ci fil. 

Перисті щільні (Cirrus spissatus) – цірроспісатус – Ci spiss. 

ІІ форма (рід) – Перистокупчасті хвилясті (Cirrocumulus undulatus) 

– ціррокумулус ундулатус – Cc und. 

Перисто-купчасті купчастоподібні (Cirrocumulus cumuliformis) – 

ціррокумулус кумуліформус – Cc cuf. 

ІІІ форма (рід) – Перистошаруваті ниткоподібні (Cirrostratus 

filosus) – цірростратус філосус – Cs fil. 

Перисто-шаруваті туманоподібні (Cirrostratus nebulosus) – ціррост-

ратус небулосус – Cs neb. 

 

Родина Б. Хмари середнього ярусу 

(Висота основи нижньої границі (Н) 2-6 км) 

ІV форма (рід) – Висококупчасті (Altoсumulus) – альтокумулус – Ac 

V форма (рід) – Високошаруваті (Altostratus) – альтостратус – As 

Кожна із двох форм має по два види і три-чотири різновиди хмар: 

ІV форма (рід) – Висококупчасті хвилясті (Altoсumulus undulatus) – 

альтокумулус ундулатус – Ac und. 

Висококупчасті купчастоподібні (Altoсumulus cumuliformis) – аль-

токумулус кумуліформіс – Ac cuf. 

V форма (рід) – Високошаруваті туманоподібні (Altostratus nebu-

losus) – альтостратус небулосус – As neb. 

Високошаруваті хвилясті (Altostratus undulatus) – альтостратус ун-

дулатус – As und. 

 

Родина В. Хмари нижнього ярусу 
(Висота основи нижньої границі (Н) нижче 2 км) 

VІ форма (рід) – Шаруватокупчасті (Stratocumulus) – стратокуму-

лус – Sc 

VІІ форма (рід) – Шаруваті (Stratus) – стратус – St 

VІІІ форма (рід) – Шаруватодощові (Nimbostratus) – німбостратус – Ns 

VІ форма має два види і три-чотири різновиди хмар, а VІІ форма 

має три види і один різновид хмар; VІІІ форма не має ні видів, ні різнови-

дів хмар. 

VІ форма (рід) – Шаруватокупчасті хвилясті (Stratocumulus undula-

tus) – стратокумулус ундулатус – Sc und. 

Шаруватокупчасті купчастоподібні (Stratocumulus cumuliformis) – 

стратокумулус кумуліформіс – Sc cuf. 
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VІІ форма (рід) – Шаруваті туманоподібні (Stratus nebulosus) – 
стратус неболусус – St neb. 

Шаруваті хвилясті (Stratus undulatus) – стратус ундулатус – St und. 
Шаруваті розірваношаруваті (Stratus fractus) – стратус фрактус – St fr. 
 

Родина Г. Хмари вертикального розвитку 
(Висота основи нижньої границі (Н) нижче 1 км, але їх вершина 

може знаходитьсь на будь-якій висоті у межах тропосфери до 17 км) 
ІХ форма (рід) – Купчасті (Cumulus) – кумулус – Cu 
Х форма (рід) – Купчастодощові (Cumulonimbus) – кумулонімбус – Cb 
Кожна із форм має види і різновиди: ІХ форма має три види і два 

різновиди; Х форма має два види і чотири різновиди. 
ІХ форма (рід) – Купчасті плоскі (Cumulus humilis) – кумулус хумі-

ліс – Cu hum. 
Купчасті середні (Cumulus mediocris) – кумулус медіокріс – Cu med. 
Купчасті потужні (Cumulus congestus) – кумулус конжестус – Cu cong. 
Х форма (рід) – Купчастодощові лисі (Cumulonimbus calvus) – ку-

мулонімбус кальвус – Cb calv. 
Купчастодощові волосаті (Cumulonimbus capillatus) – кумулонім-

бус капіллатус – Cb cap. 
Перш ніж перейти до короткого опису основних форм хмар, опи-

шемо особливі хмари, які утворюються за межами тропосферного шару – 
так звані перламутрові та сріблясті. 

Перламутрові хмари знаходяться у стратосфері на висотах 22-30 
км. За формою вони нагадують перисті хмари і ніби світяться на темному 
фоні неба, відбиваючи сонячне світло. Припускають, що ці хмари скла-
даються із переохолоджених сферичних крапель води. Спостерігаються 
вони рідко й лише у певних регіонах земної кулі, особливо у північній 
Європі та на Алясці узимку, коли Сонце знаходиться у кількох градусах 
під горизонтом. Із опусканням Сонця за горизонт змінюється інтенсив-
ність і колір їх світіння. Приблизно через дві години після заходу Сонця 
вони перестають світитись, але їх можна ще відрізнити за послабленням 
ними зоряного світла, а у місячні ночі їх часом видно як темні хмари. Із 
наближенням світанку перламутрові хмари починають світитися знову. 

Сріблясті хмари спостерігаються у верхній частині мезосфери на 
висотах 82-85 км у північній частині горизонту у літню пору року, оскі-
льки тут найнижчі температури. Це дуже тонкі хмари. Вони настільки 
прозорі, що крізь них дуже добре видно зорі. Науковцями доказано, що 
походження сріблястих хмар аналогічне походженню перистих. Річ у тім, 
що у області мезопаузи, вище за 85 км, стратифікація атмосфери дуже 
стійка, що сприяє накопиченню водяної пари й при низьких температурах 
(середнє значення – 88°С) порівняно невелика концентрація водяної пари 
виявляється достатньою для того, щоб відбулася її сублімація. 
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Важливою характеристикою хмар є падаючі із них опади. Деякі 
форми хмар завжди або майже завжди дають опади, інші хмари або зо-
всім не дають опадів, або їх опади досягають Землі лиш у окремих, над-
звичайних випадках. Іноді опади бувають дуже слабкими і не доходять до 
поверхні Землі, проте їх випадання помітне за смугами падіння під осно-
вами хмар. Проте сам факт випадання опадів, а також їх вид (дощ, сніг 
або град і т.д.) і інтенсивність служать хорошою ознакою для визначення 
типу хмар. Більш детально вказівки про характер та інтенсивність опадів 
із кожної форми хмар наведені у розділі ІІ. 

Найбільш типові види опадів, зазвичай, випадають із таких форм 
хмар: 

1) зливові опади – із купчастодощових хмар Cb (кумулонімбус); 
2) облогові опади – із високошаруватих хмар As (альтостратус) та 

із шаруватодощових хмар Ns (німбостратус); 
3) опади (мряка) – із шаруватих хмар St (стратус). 
Із купчастодощових та із шаруватодощових хмар опади випадають 

дуже часто; із шаруватих хмар вони випадають порівняно рідко. 
У процесі розвитку хмар, від стадії  виникнення до стадії розпаду, 

змінюється їх зовнішній вигляд, структура і вони можуть навіть перехо-
дити із однієї форми в іншу. При такому переході можливі перехідні фо-
рми, визначення яких ускладнене для спостерігача. Деякі труднощі вини-
кають і при поступовій зміні форм хмар над пунктом спостереження при 
переміщенні систем, що містять хмари різних ярусів і форм. 

Подібність зовнішнього вигляду хмар, виду деяких форм хмар, що 
відносяться до різних ярусів, а також, часткове закривання вище розмі-
щених хмар шаром більш низьких, іноді приводить до помилкового ви-
значення форми, кількості і висоти основи хмар. 

Щоб уникнути похибки, спостерігач повинен систематично слідку-
вати за станом хмарового покриву неба і його змінами. Крім того, необ-
хідно знати умови утворення кожної форми хмар і характер переходу од-
нієї форми у іншу. 

Для покращення запам’ятовування усіх форм хмар, їх видів і різно-
видностей, а також, для порівняння їх основних характеристик, подається 
додаток. 

 
 

3.3. Загальні аспекти утворення хмар 

 
Водяна пара постійно переноситься в процесі фазових переходів між 

двома тимчасовими місцями її зберігання: поверхнею Землі і хмарами. Во-
да, що знаходиться у твердому і рідкому  стані на поверхні Землі, безпере-
рвно випаровується в повітря, переходячи в пароподібний стан.  При пев-
них умовах в місцях, де в атмосферному повітрі виникають ці умови, вода 
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атмосфери досягає насичення,  або навіть незначного перенасичення, кон-
денсується у вигляді  дрібних крапель води, сукупність яких утворює або 
туман, якщо вона прилягає безпосередньо до поверхні Землі, або хмари, 
якщо вона  розміщена на деякій  висоті над Землею. Таким чином, поняття 
хмара об’єднує в собі видиму сукупність крапель і кристалів які знаходять-
ся у безперервному процесі еволюції. Отже, хмара – це видимий прояв 

складних різного масштабу термодинамічних процесів в атмосфері. 
Хмари і тумани утворюються або внаслідок збільшення загального 

вмісту вологи під час її випаровування, або під час конденсації вологи в 
результаті охолодження повітря. Ось чому, перш за все, варто усвідомити 
поняття випаровування і конденсації вологи із поверхні Землі: 

а) кількість випаруваної вологи із поверхні Землі може бути розра-
хована за такою залежністю, кг: 

Wвип = β(Рм – Рс)Fвип τ,                                   (3.1) 
де Рм – парціальний тиск парів вологи біля поверхні Землі, при темпера-

турі земної поверхні рівній температурі вологого термометра, Па; 
Рс – парціальний тиск парів вологи в повітрі навколишнього сере-
довища при його параметрах, Па; 
Fвип – площа випаровування, м

2
; 

τ – час випаровування вологи, годин; 
β – коефіцієнт масовіддачі, кг/м

2
 годину (Н/м

2
); 

1) для турбулентного режиму руху атмосферного повітря: 
 

β = 0,024 Re
0,9

 Gu
0,175

 (λ/l),                            (3.2)  
де Re, Gu – критерії Рейнольдса і Гухмана; 

λ – коефіцієнт теплопровідності повітря, Вт/м К; 

l – лінійний розмір, м; l = випF ; 

Re =W · l · ρпов /μпов,                                    (3.3) 
де W – швидкість вітру, м/с; 

ρпов – густина повітря при заданих умовах, кг/м
3
; 

μпов – турбулентна в’язкість повітря при заданих умовах, Па с; 
l – лінійний розмір, м; 

ρпов = ρ0(Р · Т0 /Р0 · Т),                                     (3.4) 
де ρ0 – густина повітря при стандартних умовах, становить 1,225 кг/м

3
; 

Р – атмосферний тиск, Па; 
Т0 – абсолютна температура повітря, становить 273,16 К; 
Р0 – атмосферний тиск при стандартних умовах, становить 101325 Па; 
Т – температура повітря у заданих умовах, Па; 

μпов = μ0(273,16 + С)/( Т + С)(Т/273,16)
3/2

,                   (3.5) 
де μ0 – турбулентна в’язкість повітря при стандартних умовах, стано-

вить 17,2·10
-6

 Па с; 
С – постійна Сатерленда, для повітря становить 124; 



 25 

Gu = (Тс – Тв )/ Тс,                                     (3.6) 
де Тс, Тв – температура сухого і вологого термометрів, К 

2) для ламінарного режиму руху атмосферного повітря: 
                                            
                                  β = 0,97 Re

0,48
 Gu

0,175
 (λ/l ),                            (3.7) 

де Re, Gu – критерії Рейнольдса і Гухмана; 
λ – коефіцієнт теплопровідності повітря, Вт/м К; 
l – лінійний розмір, м 
б) кількість сконденсованої вологи на поверхню Землі розрахову-

ється за такою залежністю, кг: 
                               Wконд = β(Рс – Рз ) Fконд τ,                                  (3.8) 

де Рс – парціальний тиск парів вологи у повітрі, Па; 
Рз – парціальний тиск парів вологи у повітрі, при його температурі, 
рівній температурі поверхні Землі, Па; 
Fконд – площа конденсації вологи на поверхні Землі, м

2
; 

τ – час конденсації вологи на поверхні Землі, годин; 
β – коефіцієнт масовіддачі, кг/м

2
 годину(Н/м

2
) 

а) для турбулентного режиму руху атмосферного повітря: 
                                           

β = 0,022 Re
0,9

 Gu
0,135

 (λ/l),                               (3.9) 
де Re, Gu – критерії Рейнольдса і Гухмана, розраховані за формулами 

(3.3) і (3.6); 
λ – коефіцієнт теплопровідності повітря, Вт/м К; 

l – лінійний розмір, l = кондF , м 

б) для ламінарного режиму руху атмосферного повітря: 
β = 0,75 Re

0,53 
Gu

0,135 
(λ/l),                                 (3.10) 

де всі позначення аналогічні рівнянню (3.9). 

 

 

Питання до третього розділу 
1. За якими ознаками класифікуються хмари? 
2. Як класифікуються хмари в залежності від висоти розміщення? 
3. Яка висота у хмар верхнього ярусу? 
4. На яких висотах знаходяться хмари середнього ярусу і чим вони  

характерні?  
5. Чи мають різновидності шаруватодощові хмари? 
6. Із якого типу хмар випадають облогові опади? 
7. Які висоти займають хмари вертикального розвитку? 
8. Які опади випадають із шаруватих хмар? 
9. Як обчислюється кількість випаруваної вологи? 
10. За якими формулами обчислюються коефіцієнти масовіддачі? 
11. Як обчислити кількість сконденсованої вологи? 
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Розділ  4. 

Характеристики хмар 

 

Кожний ярус хмар включає ряд основних форм, що розрізняються 

за загальними, характерними для цих хмар зовнішніми ознаками, і ряд 

видів, а також різновидів основних форм. 

У цьому розділі вказані найбільш загальні ознаки хмар кожного 

ярусу і далі детально описуються основні форми, їх види і різновиди, які 

зображені у атласі хмар. 

 

 

4.1. Хмари верхнього ярусу 

 

Див. додаток, (рис. 1-9) 

До основних форм хмар верхнього ярусу відносяться перисті, пе-

ристокупчасті і перистошаруваті хмари. 

Загальні ознаки хмар верхнього ярусу – це тонкі, білі, високо роз-

міщені хмари, які мають вид волокнистого покриву, вигнутих перин, 

хвиль або прозорого білого мережива, що затягує небо. Ці хмари склада-

ються із льодяних кристалів: голок, шестигранних стовпчиків або пласти-

нок. Скрізь них добре просвічуються Сонце і Місяць. Деколи навколо 

Сонця чи Місяця, які просвічуються через ці хмари, утворюються кольо-

рові круги (гало). 

Перисті хмари Ci (Cirrus) 

Зовнішній вигляд: окремі білі волокнисті хмари, зазвичай, дуже 

тонкі і прозорі, проте деколи із більш густими чи пластівцеподібними 

утвореннями. 

Ці хмари, зазвичай спостерігаються у невеликих кількостях, проте 

деколи можуть займати і значну частину неба. 

Висота основи: збільшується із півночі на південь. У помірних ши-

ротах буває 7-10 км (або менше і значно відхиляється – зрідка спостеріга-

ється висота менше 6, або більше 12 км), у тропіках середня висота збі-

льшується до 17-18 км. 

Товщина шару: коливається в широких межах, від сотень метрів до 

декількох кілометрів. При авіаційному зондуванні висоту верхньої і ниж-

ньої межі Сі часто буває важко визначити візуальним способом через ве-

лике розрідження хмар. 

Мікрофізична будова: хмари Сі часто складаються головним чином 

із льодяних кристалів у вигляді стовпчиків висотою 0,01-0,1 мм. 

Оптичні властивості і прозорість: зазвичай, настільки прозорі, що 

крізь них не тільки просвічують Сонце і Місяць, але дуже часто і синє 

небо. Вдень перисті хмари не зменшують освітленості, предмети мають 
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помітні тіні. Навколо Сонця і Місяця в цих хмарах інколи спостерігають-

ся кола (гало) радіусом 22 або 46° або частини цих кіл. 

Опади: із хмар Сі не випадають. 

Види і різновиди основної форми: 

1) Вид Cirrus filosus (Ci fil.) – ниткоподібні (рис. 1). Це основ-

ний вид перистих хмар. Нитки можуть розміщуватись то більш, то менш 

паралельно, або химерно переплетеними клубками. Ці хмари характерні 

для переднього краю системи хмар теплого фронту. 

Різновидності Ci fil.: 

а) Cirrus uncinus (Ci unc.) – кігтеподібні (рис. 3, 4). Мають вигляд 

паралельних ниток, загнутих вверх і часто потовщених на одному кінці. 

б) Cirrus vertebrates (Ci vert.) – хребтоподібні (рис.2). Мають більш 

ущільнену середню частину, від якої у обидві сторони розходяться нитки. 

Зовнішній вигляд нагадує скелет риби. 

в) Cirrus intortus (Ci int.) – переплутані (рис. 4). Мають вигляд без-

ладно переплутаних волокон, розкиданих по небі у вигляді окремих клуб-

ків або плям. 

2) Вид Cirrus spissatus (Ci sp.) – густі (рис. 5). Цей вид перистих 

хмар має численні білі ущільнення неправильної форми. Ниткоподібна 

будова хмар виражена різкіше, ніж у Ci fil. 

Різновидності Ci sp.: 

а) Cirrus incus genitus (Ci ing.) – грозові (післягрозові) (рис. 6). 

б) Cirrus flocсus (Ci floc.) – пластівцеподібні (рис. 7). Ущільнення в 

цих хмарах мають вигляд білих пластівців, безпосередньо сполучених (на 

відміну від Ac flocсus) з оточуючими нитками. 

Хмари Ci sp. (і їх різновиди Ci ing. і Ci floc.) частіше всього є за-

лишками льодових вершин розпавших хмар Cb. На ранній стадії утворен-

ня, коли ще видно безпосередній зв’язок перистих хмар з розпавшими Cb 

і Ci sp. можуть бути достатньо густими (настільки, що проходячи перед 

Сонцем і Місяцем, ненадовго закривають їх); у подальшому вони знову 

стають білими розрідженими. 

Якщо зв’язок перистих хмар з розпадаючою вершиною Cb очевид-

ний і утворені перисті хмари ще зберігають форму ковадла, то їх прийня-

то називати грозовими (післягрозовими) – Ci ing. Деколи ця різновидність 

хмар утворюється із ще не розпавших (розвинутих) Ci ing., коли вітер на 

висотах зриває частину ковадла. 

Додатково відмічають такі особливості перистих хмар: 

1) Cirrus basis (Ci bas.) – скупчення перистих хмар біля горизо-

нту у тій його частині, звідки хмари насуваються. У напрямку цього ску-

пчення (бази хмар), зазвичай, знаходиться центральна частина циклону. 

Між базою і горизонтом не може бути смугасто голубого неба. База спо-
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стерігається найчастіше на західній половині горизонту, у відповідності 

до звичайного напрямку руху циклонів із заходу. 

2) Cirrus radiatus (Ci rad.) – радіальні (рис. 8), коли полоси хмар 

унаслідок перспективи здаються такими, що сходяться у одній або двох 

протилежних точках горизонту. 

Зв’язок з іншими формами: збільшуючись по кількості, Сі можуть 

безпосередньо змінюватися пеленою Cs. Крім того, Сі іноді спостеріга-

ються одночасно із Сс. 

Умови спостереження з поверхні Землі: велика висота і характерна 

волокниста будова при наявності смуг голубого неба у більшості випадків 

дозволяє легко відрізнити перисті хмари Сі від інших форм хмар. Перисті 

хмари можна сплутати із перисто-шаруватими Cs, але ці останні відріз-

няються тим, що утворюють безперервну пелену, достатньо однорідну і 

обширну. Перисті хмари відрізняються від Ac virga волокнистою будо-

вою на великій відстані, тоді як у Ac virga нитковидні полоси падіння 

займають відносно невеликі ділянки неба. 

Увечері, після заходу сонця, Сі ще довго залишаються освітлени-

ми, набуваючи сріблястого, потім золотого або червонуватого забарвлен-

ня. Потім ці хмари поступово сіріють і при цьому здаються більш густи-

ми, ніж у день. У безмісячну ніч вони стають невидимими або погано по-

мітними, тому особливо важливе спостереження за станом неба ввечері. 

Зранку, перед сходом Сонця, Сі першими із хмар освітлюються і забарв-

люються вранішніми променями. 

Процеси утворення: охолодження повітря, яке приводить до утво-

рення Сі, проходить при висхідному русі повітря у верхній тропосфері, у 

зоні атмосферних фронтів (особливо у теплому фронті). У повітрі, яке охо-

лоджується, проходить сублімація водяної пари і утворення різних льодя-

них кристалів. Маленькі льодяні кристали падають дуже повільно і висхід-

ними рухами повітря можуть переноситись на більш високі рівні. Сі мо-

жуть утворюватись також із вершин Cb при розпаді цих хмар (Ci ing.). 

Перистокупчасті Cc (Cirrocumulus) 

Зовнішній вигляд: білі, тонкі хмари, що складаються із дуже мале-

ньких хвиль, пластівців, або брижів (без сірих відтінків), частково мають 

волокнисту будову або безпосередньо переходять у покрив Сі або Сs. Без 

зв’язку із Сі або Сs ці хмари спостерігаються рідко. Як правило, Сс спо-

стерігаються у невеликих кількостях (часто менше 1/10 неба). 

Висота основи: у помірних широтах коливається у межах від 6 до 8 км. 

Товщина шару: не перевищує 200-400 м. 

Мікрофізична будова: Сс складаються із маленьких льодяних крис-

талів, що мають форму стовпчиків або пустотілих призм, окремих або 

скупчених по декілька кристалів у комплекси. 
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Оптичні властивості і прозорість: так само як і перисті хмари, Сс 

прозорі, і закривають Сонце, майже не зменшуючи освітленості. Голубе 

небо, що просвічується через хмари, надає їм голубуватого відтінку. Сон-

це і Місяць добре просвічуються, при цьому інколи спостерігається гало, 

а також райдужне забарвлення країв хмари і окремих її ділянок (це явище 

називається іризацією). 

Опади: із хмар Сс не випадають. 

Види і різновидності основної форми: 

1) Вид Cirrocumulus undulatus (Cc und.) – хвилясті (табл. 8), із 

різновидністю Cirrocumulus lenticularis (Cc lent.) – чечевицеподібні. 

2) Вид Cirrocumulus cumuliformis (Cc cuf.) – купчастоподібні. 

Мають вигляд маленьких веж або пластівців, які ростуть по вертикалі. 

Різновидність цього виду: Cirrocumulus floccus (Cc floc.) – пластівцеподі-

бні (рис.9). 

Самостійною різновидністю перистокупчастих хмар прийнято вва-

жати сліди, що утворюються за літаками, що летять на великій висоті. Їх 

можна назвати Cirrocumulus tractus (Cc trac.) – сліди (рис. 9). Через певний 

час ці сліди, зазвичай, розвіюються, але деколи вони зберігаються довго, 

сильно розпливаються на значних ділянках неба і стають подібними то на 

Cc floc., то на Сі vert. і навіть на Сі unc. Якщо не знати походження цих 

хмар, то їх легко змішати із будь-якою із перерахованих форм. 

Зв’язок із іншими формами: хмари Сс, зазвичай, спостерігаються у 

сполученні із Сі або Cs. Можливі проміжні перехідні форми між низьки-

ми Сс і високими Ас, хоча розрізняти їх неважко, проте тонкі краї Ас за 

зовнішнім виглядом нагадують Сс. Може одночасно спостерігатись шар 

Сс і подібний на них шар нижче розміщених Ас (або навіть декілька ша-

рів Ас на різних висотах). 

Умови спостереження із поверхні Землі: хмари Сс, зазвичай, ви-

значаються легко. Їх можливо змішати тільки із високими Ас, на відміну 

від яких Сс частково (особливо по краях) мають волокнисту будову. Крім 

цього Сс часто переходять безпосередньо у шар Сі або Cs, або явно роз-

міщені на одному рівні з цими хмарами. Якщо хвиляста будова перисто-

купчастих хмар (або брижів) перероджується у волокнисту структуру, то 

їх треба відмічати як Сі fil. 

Процеси утворення: хмари Сс утворюються при виникненні хвильо-

вих і конвективних рухів у верхній тропосфері. Часто Сс спостерігаються 

перед холодним фронтом 2-го роду і перед верхніми холодними фронтами. 

Перистошаруваті Cs (Cirrostratus) 

Зовнішній вигляд: біла або голубувата тонка однорідна пелена 

хмар, інколи злегка волокнистої будови. Як правило, пелена Cs поступово 

закриває все небо. 

Висота основи: у помірних широтах у середньому біля 6-8 км. 
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Товщина шару: коливається від 100 м до декількох кілометрів. Вер-

хня і нижня межі шару Cs при спостереженнях із літака виражені нечітко. 

Мікрофізична будова: складаються із льодяних кристалів у формі 

голок або шестигранних стовпчиків, інколи сполучених по декілька штук 

(у вигляді комплексів). Рідше зустрічаються в складі цих хмар товсті пла-

стинки. 

Оптичні властивості і прозорість: часто спостерігається яскраве га-

ло навколо Сонця і Місяця. Крізь Cs просвічується голубе небо, а вночі – 

яскраві зірки; інколи ці хмари настільки тонкі і однорідні, що їх присут-

ність вдається відшукати тільки завдяки наявності гало (а також при пе-

рельоті через них літаком). По мірі ущільнення Cs переходить в Аs. 

Опади: із хмар Cs не випадають. 

Види і різновиди основної форми: 

1) Вид Cirrostratus filosus (Cs fil.) – нитковидні. Біла пелена з 

волокнистою будовою. У цих хмар на відміну від Сі fil. волокна виражені 

менш яскраво і не так сильно переплутані, як у хмар Сі іnt. 

2) Вид Cirrostratus nebulosus (Cs neb.) – туманоподібні. Однорі-

дна біла або голубувата пелена. Інколи ця пелена настільки тонка, що 

відшукати її можна тільки за наявності гало; інколи пелена густа і вираз-

но розрізняється спостерігачем. 

Зв’язок із іншими формами: перистошаруваті хмари можуть спо-

стерігатися у сполученні із перистими і перисто-купчастими. При надхо-

дженні фронтової хмарної системи Сі, збільшуючись за кількістю і пос-

тупово закриваючи все небо, змінюється Cs; у свою чергу Cs, ущільнюю-

чись і знижуючись, безпосередньо змінюються Аs. Інколи шар Аs насову-

ється на Cs самостійно, без видимого зв’язку з останніми. 

Умови спостереження з поверхні Землі: деякі труднощі можуть бу-

ти лише при розрізненні Сі і Cs, Cs і Аs. Перистошаруваті хмари Cs відрі-

зняються від Сі тим, що їх пелена повністю однорідна, безперервна і не 

розпадається на окремі ділянки, розділені проміжками голубого неба. Від 

високошарових хмар Cs відрізняються тим, що вони майже прозорі, у той 

час як скрізь Аs Сонце і Місяць просвічуються тм’яно, як крізь матоване 

скло, і при цьому в денний час тіні від предметів стають нечіткими і зни-

кають зовсім. 

Процеси утворення: Cs утворюються внаслідок адіабатного охоло-

дження повітря при його висхідному русі у верхній тропосфері в зонах 

атмосферних фронтів. 

Ці хмари особливо характерні для системи хмар теплого фронту, а 

також теплого фронту оклюзії, проте можуть спостерігатися і при прохо-

дженні інших фронтів. 
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4.2. Хмари середнього ярусу 

 

Див. додаток, (рис. 10-17) 

До основних форм хмар середнього ярусу відносяться: висококуп-

часті і високошаруваті хмари. 

Загальні ознаки хмар середнього ярусу такі: це світло-сірі, синюва-

то-сірі, інколи білі хмари у вигляді суцільної пелени або хвиль, пластин, 

пластівців, значно крупніших і масивніших, ніж у хмар верхнього ярусу. 

Хмари середнього ярусу складаються із переохолоджених краплин 

води чи переохолоджених краплин води у суміші із льодяними кристала-

ми і сніжинками. Крізь хмари середнього ярусу Сонце просвічується або 

слабо, або зовсім не просвічується. 

Висококупчасті Ac (Altoсumulus) 

Зовнішній вигляд: білі, інколи сіруваті, чи синюваті хмари у вигля-

ді хвиль (гряд), що складаються із пластин або пластівців. Останні, зазви-

чай, розділені прогалинами голубого неба, проте інколи зливаються май-

же у суцільний покрив. 

Висота основи: Ас над поверхнею Землі знаходиться у межах від 2 

до 6 км. 

Товщина шару – у межах 200-700 м. 

Мікрофізична будова: висококупчасті хмари складаються перева-

жно із переохолоджених краплинок води радіусом 5-7 мкм із коливання-

ми від 3 до 24 мкм. Деколи в цих хмарах знаходяться льодяні кристали: 

товсті пластинки або об’єднані по декілька разом стовпчики. 

Оптичні особливості і прозорість: крізь тонкі краї Ас просвічують 

Сонце і Місяць, при цьому навколо них часто спостерігаються вінки. Че-

рез центральні частини ущільнень у хмарі (хвиль, пластин) Сонце чи Мі-

сяц, зазвичай, уже не просвічуються або просвічуються дуже слабо. Якщо 

хвилі чи пластини зливаються у суцільний покрив, повністю закриваючи 

частину неба поблизу Сонця, то воно, зазвичай, зовсім не просвічується. 

Краї хмар, що проходять поблизу Сонця чи Місяця, фарбуються у слабкі 

райдужні тони; це явище називається іризацією. 

Опади: із хмар Ас інколи можуть випадати у вигляді окремих кра-

пель дощу чи окремих сніжинок. При Ас virge спостерігаються мітлопо-

дібні смуги падіння опадів, які зазвичай не досягають поверхні Землі че-

рез випаровування в підхмарному шарі. 

Види і різновидності основної форми: 

1) Вид Altoсumulus undulates (Ac und.) – хвилясті. Цей вид має 

різновидності: 

а) Altoсumulus translucidus (Ac trans.) – що просвічуються (рис. 11-

13). Ці хмари складаються, зазвичай, із різко виділених елементів (хвиль, 

пластин) і відрізняються неоднорідною густиною. Густі ділянки сірого 
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кольору чергуються із тонкими, які є більш тонкими і освітленими части-

нами прозоро-білого кольору. У таких тонких ділянках через хмари мо-

жуть просвічуватись небесні світила чи голубе небо. 

б) Altoсumulus opacus (Ac op.) – непросвічуючі густі. Ці хмари 

утворюють майже суцільний шар, на нижній поверхні якого дуже виразно 

спостерігаються темні хвилі, гряди, пластини. Ac op. можуть закривати 

все небо або його частину. 

в) Altoсumulus lenticularis (Ac lent.) – чечевицеподібні хмари (рис. 

31,32,35,36). Це окремі, доволі густі хмари, чечевицеподібної або сигаро-

подібної форми з гладкими контурами. Деколи вони зливаються у значні 

маси, які лише місцями включають добре виражені чечевицеподібні хма-

ри. Невеликі хмари із гладкими контурами часто мають бліді райдужні 

переливи (іризація) поблизу Сонця чи Місяця. 

г) Altoсumulus inhomogenus (Ac inh.) – неоднорідні (рис.15). Висо-

кокупчасті хмари називаються неоднорідними (Ac inh.) у тих випадках, 

коли суцільний шар хмар лише місцями має хвилясту будову і коли є мо-

жливість відшукати два шари висококупчастих хмар, близько розміщених 

один від другого. Ця різновидність хмар буває перехідною від As до Ас. 

2) Вид Altoсumulus cumuliformis (Ac cuf.) – купчастоподібні. 

Різновидності цього виду є такі: 

а) Altoсumulus floccus (Ac floc.) – пластівцеподібні (рис.16, 17). 

Мають вигляд білих, по краях розірваних пластівців, що порівняно швид-

ко змінюють свої контури. 

б) Altoсumulus castellatus (Ac cast.) – вежоподібні. Білий, або злегка 

сіруватий шар, (гряда) високо-купчастих хмар, над яким виступають білі 

купчастовидні маси, що ростуть вверх подібно невеликим вежам або ку-

полам, що нагадують хмари Cu або Cb. Ці маси доволі швидко змінюють 

свою форму. Інколи ці хмари, після своєї появи вранці, швидко зникають. 

в) Altoсumulus cumulogenitus (Ac cug.) – утворені із купчастих 

хмар. Утворюються із потужних купчастих хмар (Cb i Cu cong.), коли їх 

вершини, досягнувши середнього ярусу розтікаються. Мають вигляд бі-

лих купчастовидних мас з плоскими краями, що зливаються між собою. 

Ці хмари легко визначити, якщо слідкувати за розвитком і зміною купча-

стих хмар. У ранній стадії утворення Ac cug. добре помітний їх зв’язок із 

купчастими хмарами. 

г) Altoсumulus virga (Ac vir.) – із смугами  опадів. Ця різновидність 

висококупчастих хмар реєструється тоді, коли спостерігач чітко розрізняє 

волокнисті смуги випадання опадів. Ці смуги, зазвичай, напрямлені від 

хмари похило або вертикально вниз, а потім загинаються внаслідок неод-

накової швидкості вітру на різних висотах. 

Зв’язок з іншими формами хмар: Ас можуть спостерігатися одно-

часно з As або переходити в них (це найчастіше відбувається з різномані-
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тністю Ас ор.) і, навпаки, Ас можуть утворюватися із покриву As при йо-

го розпаді (завдяки виникненню повітряних хвиль на рівні хмарового ша-

ру). Ущільнюючись і опускаючись, Ас можуть перейти в Sc, з якими вони 

мають багато спільних рис. 

Умови спостереження з поверхні Землі: в більшості випадків хмари 

Ас визначаються легко за характерними контурами і світлим кольором. 

Інколи виникають труднощі в розрізненні форм Ас і As, Ас і Sc, Ас і Сс. 

Висококупчасті хмари (Ас), на відміну від As, не утворюють су-

цільного однорідного сірого покриву і не мають волокнистої будови, 

створюваної на невеликих ділянках неба. Існує перехідна форма між Ас і 

As, яка відмічається як As (Ас) або як Ac inh., якщо на основному сірому 

фоні шару хмар можна розрізнити хвилі або пластини. 

Шаровокупчасті хмари Sc відрізняються від Ас тим, що вони роз-

міщені нижче, більш густі і мають сірий або темно-сірий колір. При недо-

статньо впевнених визначеннях висоти нижньої межі хмар, щоб розрізни-

ти Ас від Сс користуються таким правилом: якщо розміри хмарних еле-

ментів (хвиль або пластин) за зовнішнішнім виглядом менші за 10 види-

мих діаметрів Сонця (можуть бути закриті трьома пальцями витягнутої 

руки, якщо дивитись одним оком), то хмари вважаються висококупчас-

тими; якщо розміри окремих елементів хмар крупніші, то їх рахують ша-

ровокупчастими. Про відмінність Ас від Сс вказувалось при опису перис-

токупчастих хмар. 

Процеси утворення: велике число різновидностей висококупчастих 

хмар є наслідком великої кількості процесів їх утворення. Основні процеси 

такі: 

1. Хвильові рухи повітря на високо розміщених межах інверсії 

(зокрема, перед холодними фронтами і фронтами оклюзії), а також хви-

льовий рух на слабо нахилених фронтальних поверхнях. 

2. Хвильові рухи над гірськими перешкодами; у цих випадках 

утворюється різновидність Ac lent. 

3. Розтікання потужних купчастих хмар (Cb і Cu cong.) у шарі 

2-5 км, особливо, при наявності інверсії. 

4. Конвективний рух повітря в шарі вище 2 км; у цьому випад-

ку найчастіше утворюються різновидності Ac floc. і Ac cast. 

 

Високошаруваті хмари As (Altostratus) 

Зовнішній вигляд: сіра або синювата однорідна пелена хмар злегка 

волокнистої будови. Як правило, пелена поступово закриває все небо. 

Інколи на нижній поверхні пелени As помітні слабо виражені хвилі. 

Висота основи: в межах від 3 до 5 км. 

Товщина шару: у середньому 1 км, зрідка до 2 км. 
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Мікрофізична будова: тонкі As і верхні частини більш густих As 

складаються переважно із льодяних кристалів (пластинок). Низькі As 

складаються із льодяних кристалів (стовпчиків) у суміші із переохоло-

дженими крапельками води. Нижні частини цих хмар складаються із 

більш крупних сніжинок або (зазвичай, на рівнях, де температура повітря 

рівна або вища за 0°С), дрібних крапель дощу. 

Оптичні властивості і прозорість: Сонце і Місяць просвічуються 

через ці хмари слабо, як через тоноване скло. Тіні від предметів на Землі 

нечіткі і зникають зовсім. У тонких As відмічаються німби навколо Сонця 

і Місяця. 

Опади: влітку, зазвичай, не долітають до Землі унаслідок випарову-

вання. Взимку, нерідко навіть тонкі шари As дають опади у вигляді снігу. 

Види і різновидності основної форми 

Розрізняють два види високошаруватих хмар: 

1) Вид Altostratus nebulosus (As neb.) – туманоподібні (рис. 10), 

у вигляді однорідного сірого шару. 

2) Вид Altostratus undulatus (As und.) – хвилясті (табл.11). Ці 

хмари мають помітну хвилясту основу і волокнисту структуру (хоча би у 

окремих частин хмари).  

Обидва ці види мають такі різновиди: 

а) Altostratus translucidus (As trans.) – прозорі. Нагадують густі пе-

ристошаруваті хмари, але більш помітного сірого кольору. Через ці хмари 

Сонце і Місяць просвічуються як через тоноване скло; тіні від предметів 

на Землі відсутні. 

б) Altostratus opacus (As op.) – непрозорі (рис. 10). Однорідний покрив 

сірого кольору, часто перемінної густини, що помітно за ступенем освітлено-

сті (місцями хмари темні, місцями світліші). Сонце і Місяць не просвічують-

ся через ці хмари, що помітно за степенем освітленості, а їх розташування 

можна визначити лише за розпливчатою світлою плямою на хмарі. 

в) Altostratus praecipitans (As pr.) – що дають опади. Опади, зазви-

чай, невеликої інтенсивності, безперервні або переривчасті; у літній час 

часто не доходять до Землі. 

Зв’язок із іншими формами: ущільнюючись As безпосередньо пе-

реходять у шаруватодощові хмари Ns. Високошаруваті As є ніби проміж-

ною ланкою між Сs і Ns; у системі хмар теплого фронту вони насувають-

ся після Сs і, деколи це проходить при послідовній зміні хмарних шарів, 

розділених частково безхмарними проміжками. 

Високошаруваті хмари можуть поєднуватися із Ас, причому, мож-

ливі взаємні переходи: As у Ас і Ас у As. As можуть бути також у поєд-

нанні з потужними Cb фронтального походження. 

Умови спостереження із поверхні Землі: деколи буває важко відрізни-

ти As від Сs, Ас, Ns і навіть St. У порівнянні із Сs високошаруваті хмари 
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більш густі, мають вдень сіруватий або голубуватий колір, але головне – зна-

чно сильніше затінюють Сонце. У порівнянні із Aс, високошаруваті хмари 

виглядають більш однорідною суцільною пеленою, без просвітів. Навіть ко-

ли пелена і обривається у тій чи іншій частині неба (це буває на краю систе-

ми хмар), то все-таки в тій частині покриву As, яка доступна для спостере-

ження, немає ні просвітів, ні розпаду на окремі пластини. 

Найбільш характерна ознака As – їх волокниста структура, якої ні-

коли не буває у Ас. Тому, якщо покрив високошаруватих хмар достатньо 

однорідний, ознаки Ас або As виражені нечітко і не дають причини для 

впевненого визначення форми хмар, то вирішальною ознакою буде воло-

книста будова, яка при уважному спостереженні завжди виявляється у As. 

Від Ns високошаруваті хмари відрізняються більшою висотою роз-

міщення і меншою густиною. Опади із As не завжди досягають Землі. Гус-

тий покрив із основою на рівні біля 2 км при відсутності опадів ще може 

відмічатись як As ор., але при наявності опадів уже відмічається як Ns. 

Інколи буває важко відрізнити As від світлих піднятих St, особливо 

якщо немає надійних визначень висоти нижньої межі хмар. Вирізняльною 

властивістю в цьому випадку є те, що нижня поверхня As, зазвичай рівна, 

а St частіше розірвана; окрім цього, покрив As має волокнисту структуру, 

якої немає у St. 

Процеси утворення: As утворюється внаслідок охолодження повіт-

ря при його загальному нахиленому повільно висхідному русі. Цей про-

цес, зазвичай, проходить при надходженні теплого повітря коли воно під-

німається, ковзаючи по похилій поверхні більш густої холодної повітря-

ної маси (теплий фронт і теплий фронт оклюзії). Аналогічний процес мо-

же мати місце і біля холодних фронтів, найчастіше біля холодного фрон-

ту 1-го роду. 

У окремих випадках похилі висхідні потоки повітря можуть про-

ходити у атмосфері при відсутності фронту біля поверхні Землі, при ная-

вності лише верхнього фронту. У таких випадках As можуть виникати без 

явного зв’язку із приземними фронтами. У цьому випадку As утворюють 

окремі, порівняно тонкі шари у атмосфері. 

 

 

4.3. Хмари нижнього ярусу 

 

Див. додаток, (рис. 18-23) 

Хмари нижнього ярусу мають вигляд низьких сірих важких гряд, 

валів або пелени, що закривають небо суцільним покривом. Сонце не 

просвічується через ці хмари, лише зрідка слабо просвічується через тон-

кі їх краї. 
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До хмар нижнього ярусу відносяться хмари трьох основних форм: 

шаруватокупчасті, шаруватодощові, шаруваті хмари. 

Шаруватокупчасті Sc (Stratocumulus) 

Зовнішній вигляд: сірі хмари, що складаються із крупних гряд 

(хвиль), пластин або пластівців, розділених прогалинами або злитих у 

суцільний сірий хвилястий покрив. 

Висота основи: у межах 0,6-1,5 км. 

Товщина шару: від 0,2 до 0,8 км. 

Мікрофізична будова: Sc складаються переважно із маленьких 

краплин води (радіусом частіше всього 5-7 мкм з коливаннями від 1 до 60 

мкм), взимку переохолоджених. У окремих випадках серед крапель є до-

мішки деякої кількості льодяних кристалів (пластинок) і сніжинок. 

Оптичні властивості і прозорість: при суцільному покритті густих 

Sc Сонце взагалі не просвічується і місцезнаходження його на небі визна-

чити важко. Якщо в хмарах є прогалини або більш тонкі частини біля кра-

їв хмари, то Сонце і Місяць можуть періодично просвічуватись, причому 

із утворенням німбів. 

Опади: із більшості різновидностей Sc, як правило, не випадають. 

Із шаруватокупчастих (Sc ор.) хмар можуть випадати слабкі короткочасні 

опади у вигляді дощу або рідкого снігу (зимою інколи також із Sc trans.) 

Види і різновидності основної форми: 

1) Вид Stratocumulus undulates (Sc und.) – хвилясті (табл. 19-

21). Цей вид має такі різновиди: 

а) Stratocumulus translucidus (Sc trans.) – що просвічуються (рис. 

20-21). У цих хмарах їх елементи (гряди, пластини або пластівці) розмі-

щуються нещільно, тому не зливаються між собою. У проміжках між ни-

ми видно верхній шар хмар або голубе небо. У деяких випадках певних 

розривів у хмарному покриві нема, але є наявні значно тонкі і тому більш 

освітлені ділянки. 

б) Stratocumulus opacus (Sc ор.) – густі, що непросвічуються (рис. 

18-21). Являють собою шар темно сірих густих хмар, що складаються із 

валів або пластин що чередуються. Коли елементи Sc ор. зливаються пов-

ністю і шар стає однорідним, то вони переходять у шарувато-дощові Ns 

або шаруваті St хмари. Назва Sc зберігається до того часу, поки ще нижня 

поверхня хмари достатньо виразна і на ній можливо розрізнити вали, гря-

ди або окремі пластини. 

в) Stratocumulus lenticularis (Sc lent.) – чечевицеподібні. Окремі, 

порівняно плоскі, витягнуті у довжину чечевицеподібні хмари, розміщені 

у нижньому ярусі. Sc lent. типові, зокрема, для полярних країн. Інколи 

вони утворюються біля крутих підвітряних схилів гірських хребтів. 

2) Вид Stratocumulus cumuliformis (Sc cuf.) – купчастоподібні. 

Різновидностями цього виду є такі хмари: 
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а) Stratocumulus castellatus (Sc cast.) – вежоподібні. Шаровокупча-

сті хмари місцями видовжені вгору у виляді веж і куполів або подібних на 

бульбашковидну піну (верхня частина хмар). Вони мають спорідненість із 

купчастими хмарами, проте відрізняються тим, що являють собою не 

окремі чітко виражені хмари, а певні шари (подібно іншим видам Sc), із 

яких ростуть вежі. Ці хмари типові для передгрозового стану неба. При 

денному розвитку Sc cast. можуть перетворюватись у Cu cong. 

б) Stratocumulus diurnalis (Sc diur.) – розпливчасті денні. Sc diur. 

утворюються із купчастих при їх розтіканні, тільки розтікання проходить 

не в середньому, а у нижньому ярусі (під границею інверсії, розміщеної 

достатньо низько). Sc diur. мають вид протягнутого горизонтального ша-

ру хмар або витягнутих гряд. У початковій стадії утворення Sc diur. ясно 

видно їх зв’язок із купчастими хмарами, окремі вершини Cu можуть ви-

ступати із шару Sc тривалий час. 

в) Stratocumulus vesperalis (Sc vesp.) – розпливчасті вечірні. Ці 

хмари виникають увечері при звичайному розтіканні купчастих хмар у 

зв’язку із послабленням висхідних рухів повітря (конвекції). Мають вид 

плоских продовжених гряд хмар, що утворюються при опаданні вершин 

купчастих хмар і розтіканні їх основи. 

г) Stratocumulus mammatus (Sc mam.) – вим’яподібні. Мають вид 

шаруватоподібних мас на фоні інших хмар. 

Зв’язок із іншими формами: шарувато-купчасті хмари можуть спо-

стерігатися одночасно із висококупчастими. Ряд різновидностей Sc cuf. 

утворюється при розпаді Cu або Cb. Але й самі Sc при посиленій конвек-

ції можуть розвиватися і переходити у купчасті хмари, особливо часто 

проходить це із Sc cast. При наближенні фронту, Sc можуть змінюватися 

шаруватодощовими Ns, що супроводжується випаданням довготривалих 

опадів. Навпаки, при послабленні процесів конденсації у кінці прохо-

дження хмарної системи Ns можуть перейти у Sc. При послабленні хви-

льових рухів повітря і переважанні турбулентного перемішування Sc мо-

жуть перейти у St. 

Умови спостереження із поверхні Землі: при визначенні шарувато-

купчастих хмар можуть виникнути труднощі при визначенні Sc від Ас, Sc 

від Аs ор., Sc від St, Sc від Ns і, нарешті, Sc від Cu. 

Про різницю Sc і Ас було детально вказано при описанні високо-

купчастих хмар. Найбільш суттєві признаки Sc наступні: шаруватокупча-

сті хмари розміщаються більш низько і складаються із більш крупних 

елементів. Умовно приймається, що розмір елементів Sc перевищує деся-

тикратний діаметр Сонця (не закривається трьома пальцями витягнутої 

руки). Sc ор. відрізняється від Аs ор. головним чином по висоті. Крім то-

го, у Аs менше виражена хвильова будова і самі хвилі не мають правиль-

ного чергування, а представляють собою окремі витягнуті горизонтально 
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ущільнення неправильної форми. Sc ор. мають правильні хвилі. Окрім 

цього, Аs часто мають волокнисту будову, якої не буває у Sc.  

Колір Аs синюватий, покрив Sc сірого або жовтувато-сірого кольору. 

Від шаруватодощових хмар Sc ор. відрізняються волокнистою бу-

довою і, зазвичай, відсутністю опадів. Корисно при розрізненні Sc від Аs і 

Ns враховувати тип погоди, позаяк Аs і Ns є переважно хмарами фронта-

льних систем, тоді як Sc утворюється, здебільшого, всередині однорідних 

повітряних мас. 

Від шаруватих хмар Sc відрізняється більшою висотою основи і 

більш яскраво вираженою хвильовою структурою. 

Від купчастих хмар (які також розміщуються грядами) Sc відріз-

няються великою довжиною гряд і повною відсутністю вежоподібних 

вершин (окрім різновидності Sc cast., у яких виступаючі куполи і вежі 

порівняно невеликі і швидко змінюють обриси). При розтіканні Cu їх слі-

ди можна вважати такими, що перейшли у Sc, коли розпливчасті хмари 

утворили достатньо однорідний і плоский шар або гряди. Може спостері-

гатись і перехідна форма Sc (Cu), якщо перехід одної форми у іншу ще не 

завершився повністю. 

Процеси утворення: основні процеси, що викликають утворення 

шаруватокупчастих хмар, такі: 

1. Хвильові рухи у шарах інверсій, розміщених нижче 2 км над по-

верхнею Землі. 

2. Розтікання Cu або Cu cong. у шарі під інверсіями нижче 2 км. 

3. Хвильові рухи, що виникають над підвітряними схилами пагор-

бів, які приводять до утворення Sc lent. 

Особливого виду хвильові і циркулярні рухи, що виникають на 

околичних частинах розпливчастих Cb, а інколи і в наявному шарі Sc, 

приводять до утворення Sc man. конвективні рухи, що розвиваються у 

шарі Sc приводять зокрема до утворення Sc cast. 

Шаруваті хмари St (Stratus) 

Зовнішній вигляд: однорідний шар сірого або жовто-сірого кольо-

ру, подібний на туман, який піднявся над поверхнею Землі. Частково ни-

жня поверхня цього шару буває розірваною або у формі клаптів. Зазвичай 

шаруваті хмари закривають все небо сірою пеленою, проте деколи мо-

жуть спостерігатися і у вигляді розірваних хмарових мас. 

Висота основи: звичайно у межах від 0,1 до 0,7 км, проте деколи 

хмари зливаються із наземним туманом. 

Товщина шару: зазвичай, від 0,2 до 0,8 км. 

Мікрофізична будова: хмари St складаються із маленьких крапель 

води радіусом всього 2-5 мкм із коливаннями від 1 до 29 мкм. У шарах 

хмари із температурою нижче 0°С ці краплі є переохолодженими. У цих 

же умовах можуть знаходитись також льодяні кристалики і сніжинки. 
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Оптичні властивості і прозорість: Сонце і Місяць через шаруваті 

хмари, зазвичай, не просвічуються. Якщо хмари дуже тонкі або розірвані, 

то через їх краї Сонце чи Місяць можуть періодично просвічуватись. При 

цьому утворюються яскраві німби. 

Опади: як правило не випадають. Інколи може випадати мряка, рі-

дше, при від’ємних температурах випадає дрібний сніг або окремі снігові 

зерна, які потім значно погіршують видимість. 

Види і різновидності основної форми є такі: 

1) Вид Stratus nebulosus (St neb.) – туманоподібний, однорідний 

сірий, або жовто-сірий шар хмар. Інколи він розміщується так низько, що 

закриває верхні частини високих наземних предметів, послаблюючи їх 

видимість. 

2) Вид Stratus undulatus (St und.) – хвилясті. Ці хмари  загалом 

подібні до St neb. із тою відмінністю, що їх основа має хвилястий харак-

тер. Ці хвилі внаслідок їх великої довжини і низького розміщення хмар 

інколи помітні лише у вигляді правильного чергування більш темних і 

світлих ділянок у хмарі. 

3) Вид Stratus fractus (St fr.) – розірвані. Ці хмари можуть бути 

у вигляді клаптів, скупчення окремих хмар із розірваними краями, більше 

або менше клаптеподібного покриву із звисаючими донизу пасмами. 

Різновидність цього виду така: 

Fractonimbus (Fr nb) – розірванодощові (рис.22), низькі сірі, мрячні, 

розірвані хмари поганої погоди. Вони утворюються під шаром хмар, даю-

чи опади (As, Ns, Cb і Sc op.), і зустрічаються лише у комплексі із цими 

хмарами, зазвичай видимими у розривах. 

Проте Fr nb можуть утворювати і суцільний шар, що закриває вище 

розміщені хмари. Самі вони опадів не дають, а лише пронизуються опа-

дами, що випадають із вище розміщених хмар. 

Зв’язок із іншими формами: хмари St можуть утворюватись при 

зниженні Sc і, навпаки, самі можуть перейти у Sc. 

При значній вертикальній потужності шару St можуть зливатися із 

вище розміщеними хмарами. Найчастіше це проходить із Frnb, які мо-

жуть зливатись у один шар із хмарами Ns. Уранці, при відсутності більш 

високих хмар, St fr. можуть перетворитись у купчасті хмари, якщо повер-

хня Землі прогрівається і розвивається конвекція. 

Умови спостереження з поверхні Землі: інколи буває важко розріз-

няти St і As, St і Sc, St і Ns. 

Про відміну шаруватих хмар St від As і Sc було сказано вище, при 

описі цих хмар. До цього можна ще додати те, що у шаруватих хмар, на-

віть виду St und., хвиляста будова виражена дуже слабо і важко розрізня-

ється, оскільки хвилі мають велику довжину, а хмари розміщені низько. 
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Шаруватодощові хмари Ns за зовнішнім виглядом подібні на St. Їх 

розрізняють за такими ознаками: 

а) St розміщуються нижче, ніж Ns, інколи так низько, що закрива-

ють верхні частини високих предметів (телевеж, труб, високих дерев, па-

горбів), ослаблюючи їх видимість. 

б) St більш світлого кольору, ніж Ns, причому, зазвичай, відміча-

ються відтінки кольору – чергування темних і світлих плям, відповідних 

ділянок хмар більшої і меншої товщини. Будова хмар St менш волокнис-

та, ніж у Ns. 

в) St ніколи не дають довготривалих опадів. 

Окрім цього, корисно враховувати при визначенні хмар тип пого-

ди: St утворюються переважно всередині однорідних повітряних мас і 

часто є хмарами місцевого походження, маючи невелику потужність. На 

відміну від них, хмари Ns і As спостерігаються, зазвичай, у атмосферних 

фронтах. Винятком є різновид Frnb, який характерний для фронтальних 

хмарних систем. 

Процеси утворення: 

1. Охолодження відносно теплого повітря при його русі над 

холодною підстилаючою поверхнею. 

2. Радіаційне охолодження нижнього шару повітря упродовж  

ночі або доби. 

3. Охолодження при висхідному русі повітря вздовж майже 

горизонтальних ділянок фронтальних поверхонь або на схилах рельєфу. 

4. Зволоження повітря опадами із вище розміщених хмар із од-

ночасним розвитком динамічної турбулентності під шаром хмар, які да-

ють опади. 

5. Перенос водяної пари турбулентними рухами вгору у під ін-

версійному шарі із теплої повітряної маси, якщо вона більш висока, ніж 

нижній шар повітря. Тому велике значення для утворення St має наяв-

ність шару інверсії температури, розміщеного на невеликій висоті над 

поверхнею Землі. Форма хмар St є однією із форм, що найчастіше спосте-

рігаються у помірних і північних широтах. 

Шаруватодощові Ns (Nimbostratus) 

Зовнішній вигляд: темно-сірий хмарний шар, інколи із жовтуватим 

чи синюватим відтінком. При опадах здається однорідним; у перервах 

між випаданням опадів інколи помітна неоднорідність і навіть певна хви-

лястість шару хмар. Основа хмар Ns завжди розмита смугами опадів, то-

му точно встановити нижню межу хмар буває важко (рис. 22). 

Хмари Ns, зазвичай, закривають все небо без прогалин. Самостійні 

Ns спостерігаються відносно рідко; частіше під їх шаром утворюються 

розірвано-дощові хмари Frnb, які частково або повністю приховують ос-

новний шар Ns. 
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Висота основи хмар: відмічається у межах від 0,1 до 1 км, і є най-

нижчою поруч із лінією фронту. 

Товщина шару: зазвичай, відмічається у межах від 2 до 3 км, але 

деколи може сягати до 5 км і навіть більше. Проте спостерігаються випа-

дки, коли товщина Ns не перевищує 1-2 км і між ними  і вище розміще-

ними Аs спостерігається безхмарне прошарування. 

Мікрофізична будова: шарувато-дощові хмари складаються із пе-

реохолоджених крапель води і льодяних кристалів. У верхній частині 

хмари кристали мають переважно форму стовпчиків, у нижній частині – 

пластинок. У нижніх частинах хмари переважають дрібні крапельки води 

із домішками сніжинок або відносно крупних краплин дощу (у залежності 

від того, чи буде температура у цьому шарі нижча чи вища за 0°С). Біль-

шість краплин води мають радіус 7-8 мкм із коливаннями від 2 до 12 мкм. 

Оптичні властивості і прозорість: хмари  дуже густі, тому Сонце і 

Місяць через них не просвічують зовсім. 

Опади: випадає довготривалий дощ або сніг, інколи із перервами, 

інколи льодяний дощ. 

Види і різновидності основної форми: не виділяються. 

Зв’язок з іншими формами хмар: зазвичай, Ns утворюється із Аs, 

шар яких поступово ущільнюється (від As trans. переходить у As op. і у As 

pr.) і понижується аж до перетворення у Ns. Перехід від As op. до Ns посту-

повий, тому різкої грані між ними немає. Хорошою ознакою здійсненого 

переходу є випадання стійких довготривалих опадів. Ns можуть утворюва-

тися із Sc op. У цьому випадку елементи Sc op. (окремі пластівці, пластини 

або хвилі) поступово зливаються між собою, понижуються і перетворю-

ються в Ns. Перехід вважається закінченим тоді, коли хвиляста структура, 

притаманна Sc, повністю зникає і потім з’являються смуги випадання опа-

дів (virga), нижня поверхня хмар перестає бути чітко вираженою. 

Деколи спостерігається взаємоперехід Ns і Cb. При надходженні 

холодного фронту 1-го роду вал передфронтальних Cb безпосередньо 

переходить у Ns, а зливові опади змінюються затяжними. У деяких випа-

дках перехід Cb і Ns відбувається і на холодних фронтах 2-го роду. У те-

плому фронті, особливо влітку, спостерігається перехід Ns і Cb: окремі 

ділянки шаруватодощових хмар, сильно розвиваючись вертикально, пос-

тупово набувають всіх ознак Cb; опади із них мають характер зливових. 

Умови спостереження із поверхні Землі: основною ознакою, за 

якою безпомилково визначаються Ns, є довготривалі опади. Ця ознака 

помагає відшукати Ns навіть тоді, коли вони знизу маскуються розірвано-

дощовими хмарами Frnb. Проте інколи опади не досягають поверхні Зем-

лі внаслідок випаровування. У цих випадках шарувато-дощові хмари Ns 

відрізняються від Аs ор. головним чином за трьома основними ознаками: 

1) значно темнішому кольорі; 
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2) непрозорості хмар (Сонце і Місяць не просвічуються); 

3) розмитості основи хмар. 

Різниця між Ns, Sс і St була згадана вище, при описі цих форм. Не-

обхідно відрізняти шар Ns від Cb великого розміру, які, надходячи, мо-

жуть на деякий час повністю закрити небо над пунктом спостереження. 

Така помилка особливо ймовірна, якщо огляд із місця спостереження си-

льно обмежений. У цьому випадку характерною ознакою може слугувати 

характер опадів. Допомагають також спостереження за попереднім ста-

ном неба: Ns з’являються на фоні суцільної хмарності (після Аs або Ас 

ор.), а Cb насуваються при наявності прогалин голубого неба. 

Процеси утворення: основним процесом утворення шаруватодощо-

вих хмар є охолодження при висхідному русі повітря вздовж похилої фрон-

тальної поверхні поблизу лінії фронту. Подібний висхідний похилий рух 

повітря може відбуватися і за межами наявного зв’язку з лініями призем-

них фронтів (вздовж верхніх фронтів, в широких фронтальних зонах і т.д.). 

 

 

4.4. Хмари вертикального розвитку 

 

Див. додаток, (рис. 24-28) 

Хмари вертикального розвитку мають вигляд окремих щільних 

хмарних мас, сильно розвинутих вертикально. Їх основа, зазвичай, розмі-

щується у нижньому ярусі, а вершина інколи у середньому і навіть у вер-

хньому ярусах хмар. Основа цих хмарових мас плоска, вершини мають 

вигляд похилих куполів із випуклостями або нагромадженнями хмарових 

гір чи веж. Одна із характерних ознак: вершини хмар завжди сліпучо бі-

лого кольору, а основа білого, сірого або темно-сірого кольору.  

До форм вертикального розвитку відносяться дві основні форми: 

купчасті і купчасто-дощові хмари. 

Купчасті хмари Сu (Cumulus) 

Зовнішній вигляд: густі, розвинуті вертикально хмари із білими 

куполоподібними або купчасто - подібними вершинами і плоскою сірува-

тою чи синюватою основою. Зазвичай, купчасті хмари мають чіткі обри-

си, але при сильному поривчастому вітрі їх краї можуть бути розірвани-

ми. Інколи ці хмари бувають порівняно плоскими (див. різновидність Cu 

hum). Купчасті хмари можуть бути у вигляді значного скупчення хмар, 

що закриває майже все небо. 

Окремі купчасті хмари найчастіше розміщаються по небі хаотично, 

але деколи утворюють гряди або ланцюжки. При цьому основи окремих 

хмар знаходяться на даному рівні. Основи окремих хмар знаходяться на 

одному рівні. Висота основи: у помірних широтах, зазвичай, буває від 0,8 

до 1,5 км. Проте висота основи може коливатися в доволі широких ме-
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жах, бути більшою або меншою  від вказаної. Узагалі вона тим більша, 

чим менша відносна вологість повітря біля поверхні Землі, і у сухі спеко-

тні періоди може становити2,5-3 км і більше (див. розділ IV). 

Вертикальна протяжність: може бути різною, від сотні метрів до 

декількох кілометрів. 

Мікрофізична будова: купчасті хмари складаються із крапель води, 

більш крупних у вершині хмари (переважаючий радіус крапель біля 10 

мкм)і більш дрібних біля основи хмари (переважаючий радіус біля 6 

мкм). У окремих випадках у хмарі є окремі дощові краплі. При темпера-

турах нижчих за 0°С краплі знаходяться у переохолодженому стані. 

Оптичні властивості і прозорість: центральні частини купчастих 

хмар повністю закривають Сонце, краї ж просвічуються, причому деколи 

утворюються німби.  

Опади: зазвичай, не випадають. У помірних широтах із Cu інколи 

можуть випадати окремі краплі дощу або дуже короткочасний рідкий дощ 

(інколи за час падіння крапель на Землю, окрема хмара, із якої вони випа-

ли, уже буває віднесена в сторону або розсіяна, такий дощ називається 

“сліпий дощ”). У тропічних широтах із Cu випадають зливові дощі. 

Види і різновидності основної форми: 

1. Вид Cumulus humilis (Cu hum) – купчасті плоскі (рис. 25-27), (хма-

ри хорошої погоди). Ці хмари мало розвинуті по висоті, вони здаються пло-

скими, тому що їх висота менша від горизонтальних розмірів. Cu hum спо-

стерігаються  переважно у теплий сезон року, в добру погоду. Зазвичай, 

вони виникають вранці, досягають найбільшого розвитку у  полудневі го-

дини і до вечора  розтікаються, переходячи часто у шаруватокупчасті вечі-

рні хмари. Зрідка  Cu hum зустрічають і зимою, але тоді не спостерігається 

описаний вище добовий хід їх розвитку. Різновидність Cu hum така: 

а) Cumulus fractus (Cu fr.) – купчасті розірвані. Ця різновидність 

спостерігається тоді, коли на небі розкидані окремі купчасті хмари, що 

мають купчастий, пошматований вигляд. Вони вирізняються своїм білим 

кольором на синьому небі і залишаються на значній відстані одні від ін-

ших. У них плоска основа нечітко виражена або взагалі не спостерігаєть-

ся. Контури цих хмар безперервно змінюються; хмари ніби димлять. За-

звичай, Cu fr. передують появі  Cu hum або є продуктами їх розпаду. 

2. Вид Cumulus mediocris (Cu med) – купчасті середні. Ці хмари є 

ніби перехідною формою між плоскими Cu hum і потужними Cu cong. 

Коли Cu hum ще не досягають значного розвитку їх слід відмічати як Cu 

med. Ознакою цього є відношення висоти хмари до її довжини: якщо ви-

сота менша за довжину, то  хмару треба вважати плоскою (Cu hum), якщо 

ж висота приблизно дорівнює довжині або набагато більша за неї – хмару 

необхідно відмічати як Cu med. Друга ознака Cu med – їх вершини більш 
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клубкоподібні, ніж  у Cu hum  і мають вид пагорбкового купола (нагаду-

ють цвітну капусту). 

3. Вид Cumulus congestus (Cu cong) – купчасті потужні (табл.28). 

Це сильно розвинуті вертикально хмари, висота яких в 1,5-2 рази пере-

вищує довжину їх основи. Вершини хмар сліпучо білі і сильно клубчас-

топодібні, основи їх затемнені. При особливо сильному розвитку  Cu cong 

не залишаються ізольованими масами, а зливаються в більші групи. В 

результаті утворюються складні нагромадження Сu різної потужності, які 

згодом перетворюються у Cb. Коли вершини Cu cong, розростаючись вго-

ру, досягають рівня висококупчастих хмар, вони покриваються інколи 

тонкою білою розмитою вуаллю. У цьому випадку відмічають різновид: 

а) Cumulus congestus pileus (Cu cong pil) – потужні купчасті хмари 

із шапочкою. Ця шапочка у вигляді шматка пелени або вуалі, зазвичай 

розміщується горизонтально, або злегка піднята до вершини хмари.  

Зв’язок із іншими формами: розвиваючись, Cu можуть перетворю-

ватися у Cb. Інколи Cu і Cb спостерігаються одночасно. Навесні і влітку 

хмари Cu можуть спостерігатися на фоні будь-яких хмар, якщо ці хмари 

не перешкоджають прогріванню поверхні Землі  і розвитку денної термі-

чної конвекції. При такій погоді вранці купчасті хмари можуть утворюва-

тися із St fr. Розпадаючись, Cu можуть перейти у Se або Ac або, перейшо-

вши стадію Cu fr, розсіюються зовсім. 

Умови спостереження із поверхні Землі: якщо купчасті хмари зна-

ходяться в стороні від спостерігача, він бачить їх від основи до сліпучо 

білих клубчастоподібних вершин. У цьому випадку правильність визна-

чення хмари не становить будь-яких труднощів.  

Якщо ж хмари розміщуються у зеніті або ними покрита більша части-

на неба, то спостерігачу видно тільки їх нижню поверхню, яка завжди має 

певні нерівності, а інколи і розірвані краї. У цьому випадку їх легко сплутати 

із шарувато-купчастими або щільними купчасто-дощовими хмарами.  

На відміну від шаруватокупчастих хмар, Cu не утворюють безперер-

вного шару або суцільних довгих валів. Покрив Cu завжди розділяється на 

окремі хмари в проміжках між якими видно їх горбисті, різко окреслені 

боки, які піднімаються у висоту. Центральна частина окремих хмар може 

бути темною (сірого або темно-сірого кольору, залежно від потужності 

хмар), освітлені краї хмар – яскраво-білого кольору і виглядають світлою 

або блискучою окантовкою,  залежно від розміщення хмар відносно Сонця. 

Інколи тяжко відрізнити потужні Cu cong від Cu (купчастодощових 

хмар), які мають зовнішню подібність і подібність процесу їх утворення. 

Умовно прийнято вважати хмари купчастодощовими Cb, якщо їх верши-

на набуває виразно волокнистої будови, а також, коли починаються опади 

(навіть якщо вони і досягають поверхні Землі). 
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Процеси утворення: купчасті хмари утворюються головним чином 

у результаті потужних висхідних рухів повітря, викликаних нерівномір-

ним нагрівом підстилаючої поверхні (термічна конвекція). Над морем 

утворенню Cu сприяє нічне охолодження верхньої частини шару вологого 

повітря, розміщеного над порівняно теплою водною поверхнею. 

Купчастодощові хмари Cb (Cumulonimbus) 

Зовнішній вигляд: білі хмари із темними, інколи синюватими осно-

вами, що піднімаються у вигляді величезних гороподібних хмарних мас, 

із вершинами, що мають здебільшого волокнисту будову (подібність із 

перистими хмарами). У холодний час року ці хмари можуть бути більш 

плоскими. Часто спостерігаються у вигляді рідких окремих хмар, але мо-

же бути і скупчення їх у хмарний вал із Cb (це буває при проходженні 

холодного фронту). Як правило, не закривають всього неба і між окреми-

ми хмарами є прогалини. Проте у окремих випадках, при продовженні 

скупчення цих хмар або хмарного вала, на короткий проміжок часу може 

бути закритий весь видимий небосхил. 

Висота основи: над поверхнею Землі у межах від 0,4 до 1,0 км.  

Вертикальна протяжність: зазвичай від 3 до 4 км, але деколи вер-

шина Cb сягає тропопаузи. 

Мікрофізична будова: хмари Cb у верхніх частинах складається із 

льодових кристалів (що при низьких температурах мають форму стовп-

чиків, при більш високих (вище – 15°С) – форму пластинок) при одночас-

ній присутності переохолоджених крапель води. В нижніх своїх частинах 

хмари складаються із краплинок води з домішками сніжинок або крапель 

дощу (залежно від температури), а інколи – крупи або граду. 

Оптичні властивості і прозорість: Сонце і Місяць скрізь хмари  Cb 

зовсім не просвічуються. При випаданні зливового дощу часто спостері-

гається веселка. 

Опади: завжди мають бурхливий, зливовий характер: влітку вони 

випадають у вигляді великокрапельного дощу або граду, взимку – у вигляді 

потужного снігопаду, часто мокрого (пластівцями) і снігової крупи, здебі-

льшого сильної і короткочасної. У окремих випадках, при великій сухості 

нижніх шарів повітря опади не досягають поверхні Землі внаслідок випа-

ровування, тоді під Cb видно смуги випадання дощу. Часто у Cb спостері-

гається гроза, град а інколи, смерч або, над водними поверхнями, торнадо. 

Види і різновиди основної форми: 

1. Вид Cumulonimbus calvus (Cb calv.) – “лисі”. Вершина цих хмар 

не має перистоподібної структури і подібна до округлених білосніжних 

куполів злегка волокнистої будови. Інколи за наявності цих хмар можуть 

з’явитися ознаки грози. 

Вид Cb calv. має різновид Cumulonimbus calvus arcus (Cb. calv. arc)  

– “лисі із грозовим валом”. Цей різновид спостерігається тоді, коли у пе-
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редній частині хмари утворюється темний дугоподібний хмарний вал 

(складається переважно із завихрених, швидкоплинних Cu fr i  Fr nb), 

проходження якого супроводжується шквалом – раптовим різким поси-

ленням вітру. 

2. Вид Cumulonimbus capillatus (Cb cap) – “волосаті” (рис.39). Ці 

хмари мають яскраво виражену волокнисто-перистоподібну будову верх-

ньої частини. Перистоподібні волокна, зазвичай, поступово розпадаються 

по горизонталі та набувають у хмарі подібності віяла, а при спостережен-

ні збоку – ковадла. Вид Cb cap. має такі різновиди: 

а) Cumulonimbus capillatus arcus(Cb. calv. arc) – “волосаті із грозовим 

валом” (рис. 39). Ознаки цього різновиду такі ж, як у описаних вище Cb calv. 

б) Cumulonimbus incus (Cb inc) – із ковадлом. Ця різновидність спо-

стерігається тоді, коли верхня обледеніла частина хмари розтікається у сто-

рони і набуває вигляду гігантського ковадла над верхньою частиною хмари. 

в) Cumulonimbus humilis (Cb hum) – плоскі. Мають всі характерні 

ознаки Cb (виразну купчастоподібну форму, волокнисту структуру і да-

ють зливові опади), але відносно мало розвинуті вертикально. 

Зв’язок із іншими формами: купчасто-дощові хмари утворюються 

здебільшого при подальшому розвитку Cu cong, а інколи і Ns. Вони мо-

жуть спостерігатися одночасно  із As, Ac, Ns, Sc, Cu, Fr nb, що вже відмі-

чалося при описанні цих форм. У основі Cb, зазвичай, видно смуги випа-

дання опадів.  При розпаді купчасто-дощових хмар можуть утворюватися 

Сі sp, Cs ing, Ac cug, Se diur, Sc vesp.  

Умови спостереження із поверхні Землі: зазвичай, визначити Cb не 

складно. Вони можуть бути змішані тільки  із Ns і Cu cong. Якщо Cb си-

льно розповсюдились по горизонталі, їх основи злилися із пункту спосте-

режень ні в одну із прогалин не видно різко оконтурених горбистих боко-

вих сторін хмар, то їх можливо сплутати із Ns. Основна відмінність поля-

гає у  тому, що Cb мають більш похмуре, свинцево-темне забарвлення, 

дають зливові опади і під їх основою, зазвичай, утворюються  Fr nb і Cu 

fr. При визначенні також необхідно враховувати попередній стан неба. 

Від Cu cong купчастодощові хмари відрізняються такими ознаками: 

1. Волокнисто-периста  будова вершини хмари. 

2. Сильне затемнення (коли хмара знаходиться у зеніті) його 

основи до темно-свинцевого забарвлення. 

3. Випадання зливових опадів, що досягають чи не досягають 

поверхні Землі, але помітних у вигляді смуг падіння (vigra). Якщо  хоча 

одна  із цих ознак відсутня, хмару навіть і сильно розвинуту вертикально, 

необхідно вважати Cu cong. Процеси утворення. Основним процесом є 

охолодження повітря при висхідному русі і сильно розвинутій термічній і 

динамічній конвекції. Тому утворення  Cb проходить у холодних фронтах 

і холодних фронтах оклюзії,  а також всередині сильно нестійких повіт-
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ряних мас. У холодний сезон року, коли низькі температури повітря 

сприятливо впливають на замерзання хмарних крапель і наступний їх ріст 

до розмірів сніжинок,  утворюються плоскі купчастодощові хмари (Cb 

hum), які дають також достатньо інтенсивні опади. Особливо типові Cb 

hum для районів крайньої Півночі, де вони спостерігаються і влітку. 

 

 

4.5. Вигляд хмар зверху і класифікація їх верхньої поверхні 

 

При спостереженні хмар зверху повинні бути відзначені дві особ-

ливості: 

1. загальний вигляд хмарного поля, тобто особливості розподілу 

хмар у просторі; 

2. будова хмар і вигляд їх верхньої поверхні. 

За першою ознакою хмари розділені на три групи: 

а) суцільний шар хмар;  

б) окремі хмарні маси; 

в) сполучення хмарного шару і хмар вертикального розвитку. 

Залежно від вигляду верхньої поверхні хмар у кожній із указаних 

груп виділять декілька форм.  

1. Суцільний шар хмар. Шар хмар значної довжини, на окремих ді-

лянках він може мати невеликі прогалини, які не порушують однорідності 

шару. Верхня поверхня шару може бути різного вигляду: 

2. Рівна монотонна пелена. Поверхня хмар доволі  рівна і гладень-

ка, на ній немає видимих випуклостей, хвиль і т.п. Ця форма верхньої 

поверхні характерна для горизонтальних шарів хмар у теплих стійких 

повітряних масах, особливо за наявності розміщених вище шарів хмар. 

Вона характерна також для шаруватих хмар середнього і верхнього ярусів 

(для високошаруватих і перисто-шаруватих). 

3. Хвиляста поверхня. Хмарні хвилі мають порівняно плавні і пра-

вильні обриси, частіше всього вони бувають взаємнопаралельні, але мо-

жуть мати і різні напрямки у різних ділянках шару. Залежно від різниці 

висот між западинами і гребенями хвиль, необхідно розрізняти поверхню 

слабо хвилясту чи просто хвилясту (різниця висот до 50 м) і сильно хви-

лясту (більше 50 м). Бажано оцінити і довжину хвиль, тобто горизонталь-

ну відстань між гребенями чи западинами хвиль (це вдається робити при 

відповідному курсі літака спостереження). 

4. Горбиста поверхня. Невеликі горби і пагорбки становлять майже 

суцільний шар. Висота горбів різна. Поверхня їх плавна  або округла, за-

звичай вони подібні на вершини невеликих купчастих хмар. Деколи ви-

гляд їх безладний і клубкуватий, що свідчить про сильну турбулентність. 

Горбиста поверхня хмарового шару типова для початкової стадії утво-
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рення шаруватокупчастих при розтіканні купчастих (Sc diur) хмар. Такий 

же вигляд мають зверху хмари купчасті плоскі і купчасті середні, якщо їх 

багато і якщо вони обмежені в своєму розвитку вгору  вертикально інвер-

сією. Бажано, як і для хвилястої поверхні, приблизно оцінити висоту гор-

бів і відмітити якщо вона перевищує 100-200 м. 

5. Неоднорідна поверхня. На різних ділянках хмарового шару хара-

ктер поверхні різний. Можливе співвідношення рівної і хвилястої, рівної і 

горбистої, а також хвилястої і горбистої. Останнє зокрема, характерне для 

шаруватокупчастих хмар, які вдень починають клубкуватися, і перехо-

дять в окремих місцях в купчасті, а також у шари Sc diur на останній ста-

дії розтікання купчастих хмар. 

Окремі хмарові маси, розділені великими прогалинами або розмі-

щені ізольовано у окремих місцях. 

6. Гряди і вали. Витягнуті у будь-якому напрямку паралельні гряди 

або вали хмар. Їхня поверхня може бути згладженою або злегка клубку-

ватись. Утворюються частіше всього із шарів висококупчастих і шарува-

то-купчастих хмар, особливо при їх розпаданні. Досить часто гряди куп-

частих хмар при вечірньому розтіканні утворюють шаруватокупчасті (Sc 

vesp.) також, зазвичай, у вигляді гряд або валів. Хмарові вали часто 

зв’язані із ландшафтними перепонами (гірськими хребтами і підвищен-

нями). Висота гряд і валів може бути значною, між ними можуть утворю-

ватись безхмарні коридори або глибокі рови. Вертикальний розвиток 

хмар, що складають гряди, також бажано оцінити у кожному окремому 

випадку. 

7. Окремі глиби, плити або пластини, інколи пластівці (рис.29). За-

звичай, це залишок висококупчастих  або шаруватокупчастих хмар, коли 

окремі елементи їх уже розділені значними галявинами. Останні за пло-

щею можуть бути не меншими від самих хмар. Зверху ці елементи мо-

жуть бути зовсім плоскими (у вигляді плит), тоді хмарове поле нагадує 

лід при льодоході або окремі крижини, розділені розводами. Деколи  ізо-

льовані хмарні маси мають помітні скупчення, і виглядають плоскими, 

або подібні на глиби. Краї глиб і плит завжди розмиті, інколи округлі або 

рвані. Таким може бути вид зверху і полів слабо розвинутих купчастих 

хмар, причому у початковій стадії їх розвитку вигляд зверху нагадує хао-

тично розміщені пластівці. 

8. Вершини купчастодощових хмар (рис.31). Із літака-

зондувальника їх найчастіше спостерігають зі сторони і на значній відс-

тані, при цьому вид хмар подібний до спостережуваного із поверхні Зем-

лі. У безпосередній близькості вершини купчастодощових хмар є рвани-

ми, хаотичними; у початковій стадії місцями ніби “димляться”, після роз-

тікання вершини і утворення ковадла вигляд її стає впорядкованим і спо-

кійним. 
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Грізною і неспокійною залишається нижня частина хмар. Ковадло 

купчастодощової хмари нагадує високошарувату або навіть перистоша-

рувату хмару.  

9. Поєднання хмарового шару і хмар вертикального розвитку. 

Хмаровий шар, поверхня якого рівна або хвиляста, пробивається 

деколи потужними купчастими хмарами. При цьому зверху видно висту-

паючі більше або менше клубкуваті вершини, інколи потужні вежі. При 

інтенсивній конвекції окремі вежі купчастих хмар виростають до значної 

висоти і можуть перейти в купчастодощові хмари, набуваючи типового 

для них вигляду (рис. 32-34). 

 

 

Питання до четвертого розділу 

1. Які хмари відносяться до хмар верхнього ярусу? 

2. Чи дають опади хмари верхнього ярусу? 

3. Які хмари відносяться до хмар середнього ярусу? 

4. Які основні властивості хмар середнього ярусу? 

5. Основна особливість хмар нижнього ярусу? 

6. На яких висотах у тропосфері розміщені хмари нижнього ярусу? 

7. Чому хмари нижнього ярусу називаються хмарами вертикально-

го розвитку? 

8. Які опади дають шаруватокупчасті хмари? 

9. Яка особливість шаруватих і шаруватодощових хмар? 

10. До якого типу відносяться купчасті хмари і які їх властивості? 

11. Чим характеризуються купчастодощові хмари? 

12. Характеристика верхньої поверхні хмар? 
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Розділ 5. 

Система хмар. Еволюція хмарних форм. 

Хмари, як місцева ознака погоди. Опади, та вплив на них 

 

Розглянуті у попередньому розділі форми хмар часто об’єднуються 

у системи хмар великої протяжності, які виникають під впливом атмо-

сферних процесів великого масштабу. Важливіші системи хмар пов’язані 

із атмосферними фронтами. Певні форми хмар характерні також для стій-

ких і нестійких повітряних мас. 

 

 

5.1. Система хмар теплого фронту 

(Сі, Cs, As, Ns, Fr nb) 

 

Теплим фронтом називається поверхня розділу двох повітряних 

мас у випадку переміщення маси теплого повітря у сторону холодного. 

Зимою із проходженням теплого фронту часто пов’язані снігопади затяж-

ного характеру і відлиги. У інші сезони року він приносить довготривалі 

затяжні дощі і похмуру погоду. Над поверхнею фронту тепле повітря, 

зазвичай, знаходиться у висхідному русі над клином холодного повітря. 

Якщо тепле повітря є достатньо вологим, то при його висхідному русі і 

адіабатичному охолодженні утворюється характерна система хмар тепло-

го фронту, яка представлена на рис.5.1.  

 

 
 

Рис. 5.1. Система хмар теплого фронту 
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На відстані 600-800 км перед лінією фронту, там де клин холодно-

го повітря має  товщину 5-6 км і більше, утворюються найбільш високі 

хмари – Сі і Cs. Перисті хмари Сі утворюються вище поверхні фронту, 

перисто-шаруваті Cs – поблизу поверхні фронту (див. рис. 3.1). 

Із  наближенням до лінії фронту основа хмар поступово знижуєть-

ся, самі вони стають все ближче густими і переходять на висотах нижче 6 

км у As, а потім вже нижче 2-3 км – у  Ns, основи яких знаходять на ви-

соті 100-1000 м. Опади починають випадати із шару As. Як правило, 

особливо у літній час, вони не досягають поверхні Землі внаслідок випа-

ровування, а потім при переході As у Ns досягають її і поступово із наб-

лиженням фронту підсилюються. Ширина зони опадів теплого фронту 

зазвичай становить 200-400 км. 

На рис. 5.1 стрілками  показано рух повітря у площині, перпенди-

кулярній до лінії фронту. Із рисунка видно, що As-Ns мають велику вер-

тикальну висоту. У їх верхній частині, досягають значних висот, де є 

низькі температури, вони складаються із льодяних кристаликів. 

Під As і Ns розміщені клубчасті хмари Fr nb. 

На рис. 5.1 показано, що Сі складають окремий шар, розміщений 

вище за фронтальну поверхню. Причиною цього є те, що висхідний рух 

повітря на деякій висоті змінюється низхідним, щоб потім на великій ви-

соті знову перейти у висхідний. 

Таким чином, хоча представлене вище схематичне зображення систе-

ми хмар теплого фронту і є типовим і часто спостерігається, проте може бути 

відхилення від приведеної схеми. Ці відхилення залежать від інтенсивності і 

характеру висхідних рухів повітря і від його відносної вологості.  

Якщо відносна вологість теплого повітря дуже велика а стра-

тифікація нестійка, як це буває улітку у помірних широтах і зимою у 

південних, а висхідний рух охоплює шар товщиною у декілька кіло-

метрів, то у цьому випадку хмари Ns можуть перейти у Сb, а опади бу-

дуть мати характер зливових і супроводжуватися грозами. 

Якщо тепле повітря достатньо сухе і висхідний рух повітря розви-

нутий слабо, то хмарна система теплого фронту може бути недорозвину-

та, і ті чи інші шари можуть бути повністю відсутні. Для таких фронтів 

характерне розшарування хмарної системи, мала вертикальна потужність 

окремих шарів, або їх повна відсутність. Інколи у системі хмар теплого 

фронту можуть бути відсутні Сі і  Cs, а також Ns і вся система складаєть-

ся лише із невеликого шару  As. 

Схема розподілу хмар теплого фронту на приземній карті погоди 

показана на рис. 5.2. У даному випадку теплий фронт переміщується із 

заходу на схід. Тому, із наближенням теплого фронту до пункту спосте-

реження першими з’являться хмари Сі, потім Cs, As, Ns. 
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Рис. 5.2. Теплий фронт на приземній карті погоди 

 

 

5.2. Система хмар холодних фронтів 

(Cb, Ac, а також Сe, Cs, As, Ns, Fr nb.) 

 

Холодним фронтом називається фронт, який рухається у сторону 

теплого повітря. У цьому випадку клин холодного повітря наступає і 

відтісняє розміщене перед ним тепле повітря. Завдяки приземному тертю 

передня частина клину холодного повітря притупляється, тому поблизу 

лінії фронту його поверхня, на відміну від теплого фронту піднімається 

вгору майже перпендикулярно (див. рис.5.3 а і, б) 

а) холодний фронт 1-го роду; 

б) холодний фронт 2-го роду. 
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У залежності від швидкості переміщення і характеру повітряних 

течій над фронтальною поверхнею розрізняють холодні фронти двох родів. 

Холодний фронт 1-го роду – переміщається повільно. Клин холод-

ного повітря немов підповзає під тепле повітря, у результаті чого остан-

ній не тільки витісняється вгору, але частково натікає на клин холодного 

повітря. При адіабатичному охолодженні повітря, що піднімається вгору, 

утворюється хмарова система, подібна до системи хмар теплого фронту, у 

якій форми хмар розміщені у зворотному порядку і ширина якої порівня-

но невелика. 

На рис. 5.1 під хмарами As і Ns показано розірванодощові хмари Fr 

nb, що утворили самостійний шар всередині клину холодного повітря. 

Поблизу лінії фронту ці хмари зливаються з  Ns. 

 

 
Рис. 5.3. Система хмар холодних фронтів 

 

Покрив Fr nb утворюється завдяки зростаючій з наближенням 

фронту динамічній турбулентності і потоку холодного повітря, сильно 

зволоженого випаровуванням опадів теплого фронту. 

Подібний процес відбувається і при утворенні певного виду ша-

руватих хмар. Тому Fr nb віднесені до різновиду цих останніх. Теплі 

фронти проходять еволюцію від стадії виникнення і зростання (фронтоге-

нез) до стадії розмивання і зникнення (фронтоліз). Паралельно проходить 
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і еволюція їх хмарових систем. В процесі розпаду шар As нерідко перехо-

дить місцями в Ас, наприклад в Ас inh., причому із цієї перехідної форми 

часто випадають слабкі опади. 

Хмарна система теплого фронту може спостерігатися у будь-який 

час року і будь-який час дня. Над материками восени і взимку  теплі 

фронти завжди супроводжуються опадами, влітку опадів менше. При 

низькій температурі в хмарах льодяні кристали утворюються на невели-

кій висоті, що також сприяє випаданню опадів. У холодну пору року ос-

нова хмар поблизу лінії теплого фронту часто розміщується на висоті до 

100 м, причому, зазвичай, під ними утворюється суцільний покрив Fr nb, 

який закриває розміщені вище хмари. 

Влітку, коли відносна вологість теплого повітря порівняно мала і 

рівень конденсації розміщується достатньо високо, інколи в теплому 

фронті утворюються лише високі форми хмар (As, Се, Cs) які не дають 

опадів, тому що вони випаровуються не досягнувши поверхні Землі. 

Хмари Fr nb влітку виникають значно рідше ніж взимку і ще рідше утво-

рюють суцільний хмаровий покрив. 

Безпосередньо перед лінією фронту, якщо повітря тепле і достат-

ньо нестійке, утворюються Cв, які дають зливові опади. Основна зона 

затяжних опадів із Ns розміщується за лінією фронту. Із просуванням 

хмарової системи, Ns переходить в Аs, опади припиняються і, на кінець,  

наступає прояснення. Інколи після Аs спостерігається також Сs. Під Cв і 

Ns часто спостерігаються Fr nb, які у холодну пору року можуть зазвичай 

повністю замаскувати всю хмарову систему. 

Холодний фронт 2-го роду –переміщається швидко. Він спостері-

гається у центральній частині циклону. Тепле повітря над холодним фро-

нтом 2-го роду має значну горизонтальну швидкість і опускається, ковза-

ючи вниз по клину холодного повітря. Тому хмарна система, що виникає 

на цьому фронті відхиляється вперед. Смуга найбільш потужних хмар і 

опадів розміщена безпосередньо перед лінією фронту. Оскільки фронт 

рухається швидко, то висхідний рух теплого повітря уздовж поверхні 

фронту, зазвичай, проходить бурхливо. Тому, основою хмарової системи 

холодного фронту 2-го роду є вал Св. Незадовго до приходу цього вала 

можуть з’явитися Ас, інколи на зміну яким приходять Аs, а інколи спосте-

рігається Сс у поєднанні із Сі. Взагалі напливаючий вал Св може супро-

воджуватись багатьма формами хмар усіх ярусів: Fr nb, Сu і Sc у нижньо-

му ярусі; Ас і Аs у середньому ярусі, Сі, Сс а інколи Сs у верхньому ярусі. 

При цьому спостерігається у виді декількох шарів, розміщених на різних 

широтах. Перед холодним фронтом 2-го роду інколи появляються Ас 

lent., а також Сс lent. Таким чином, у порівняно вузькій зоні поблизу лінії 

фронту (100-200 км) спостерігається маса різних видів форм хмар, у 
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зв’язку із тим, що висхідний вертикальний рух простягається угору на 

відстань інколи до 10 км. Це часто спостерігається і у тому випадку коли 

утворюються не фронтальні Св, а Св усередині нестійкої маси. Сама хма-

ра Св по краях також часто має багатоярусний характер. 

Якщо Св перед холодним фронтом 2-го роду розвивається дуже ін-

тенсивно, то його проходження супроводжується шквалами (раптовим різ-

ким збільшенням вітру, і коли ураганної сили), а також грозами. Узагалі 

проходження майже кожного потужного Св супроводжується підсиленням 

вітру. Проте при шквалі у передній частині Св спостерігається особливе 

вихрове утворення із горизонтальною віссю. Якщо один або обидва кінці 

вихрової труби приймають нахилене положення і досягають поверхні Зем-

лі, що буває дуже рідко, то проходження Св. супроводжується смерчем або 

тромбом. Влітку, у випадку значної вологості повітря теплого сектора цик-

лону смерчі зрідка спостерігаються і перед його теплим фронтом. 

Наведена вище схема хмарових систем холодних фронтів є більш 

менш типовою. Проте вони далеко не вичерпують розмаїття умов погоди 

при проходженні холодних фронтів. Так, наприклад, у холодну пору року 

перед холодним фронтом 2-го роду інколи Аs розміщуються відносно 

далеко перед лінією фронту із наближенням до неї переходять у Ns, проте 

Св при цьому слабо розвинуті. 

У інших випадках хмарна система холодного фронту 2-го роду 

може складатись тільки із вала Св. Якщо ж тепле повітря дуже сухе, то 

холодний фронт може перейти при незначній хмарності, а у окремих ви-

падках – при безхмарній погоді. 

За типовим холодним фронтом 2-го роду наступає, зазвичай, проя-

снення, викликане інтенсивними низхідними потоками холодного повіт-

ря, яке розмиває також і типову частину фронтової хмарної системи. При 

цьому у холодній масі безпосередньо за лінією фронту спостерігається Sc, 

Ac і Fr nb, кількість яких швидко зменшується. Приклад холодного фрон-

ту на приземній карті погоди показаний на рис 5.4. 

Холодні фронти над материками найбільш чітко виражаються влі-

тку у тих випадках, коли морське повітря, що за ними переміщається зна-

чно холодніше від теплого континентального. 

Проте і взимку, при вторгненні у помірні широти холодного повіт-

ря із Арктики, вони можуть бути виражені дуже різко. Холодні фронти 

найбільше розвиваються вдень, у цей час конвекція сприяє розвитку хмар 

Св. Хмари теплого фронту, навпаки, мало змінюються  упродовж  доби. 
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Рис. 5.4. Холодний фронт на приземній карті погоди 

 

 

5.3. Система хмар фронтів оклюзії 

 

Фронти оклюзії (складні фронти) утворюються при поєднанні хо-

лодного і теплого фронтів циклону. Таке поєднання відбувається тому, 

що холодний фронт переміщується трохи швидше від теплого і доганяє 

останній спочатку у вершині теплого сектора. При цьому зливаються і 

хмарові системи обох фронтів. 
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Наступний розвиток хмарової системи залежить від співвідношення 

температур повітряних мас по обидві сторони утвореного зімкнутого фронту. 

Якщо повітряна маса, що прийшла за фронтом тепліша (так званий 

теплий фронт оклюзії), то хмарова система перед верхнім холодним фро-

нтом поступово розмивається, проте уздовж поверхні нижнього теплого 

фронту часто утворюється нова хмарова система, подібна до системи теп-

лого фронту (рис. 3.5а). 

Якщо повітряна маса, що прийшла за фронтом холодніша (так званий 

холодний фронт оклюзії), то  поступово розпадається хмарова система вздовж 

верхнього теплого фронту і перед нижнім холодним фронтом утворюється 

нова хмарова система, подібна до системи холодного фронту (рис. 5.5б). 

Відмінність хмарових систем фронтів оклюзії від відповідних систем 

теплого чи холодного фронтів є їх багатошаруватість, яка спричинена наяв-

ністю верхніх і нижніх фронтів і розпадом хмарових мас на окремі шари. 

Розглянуті вище системи хмар пов’язані з фронтами. Характерною 

їх особливістю є розміщення хмарових форм у певній послідовності у 

русі фронтальних схем як єдиного цілого разом із фронтами. Разом із 

еволюцією фронтів змінюються і їх хмарові системи, від стадії виникнен-

ня до стадії їх розпаду і повного зникнення. 

 

 
Рис. 5.5. Схеми фронтів оклюзії 

а) теплий фронт оклюзії; б) холодний фронт оклюзії. 

 

 

5.4. Хмарові системи однорідних повітряних мас 

 

а) хмари стійкої повітряної маси (St, Sc, Ac) 

У стійкій повітряній масі, що рухається взимку над холодною підсти-

лаючою поверхнею і охолоджується від цієї поверхні, інколи утворюються 

адвективні тумани і часто шаруваті і шаруватокупчасті хмари. За наявності 

вітру утворення St і Sc у стійкій масі пов’язане із турбулентним переносом 
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водяної пари до шару інверсії. До цього може додатись ефект адіабатичного 

охолодження при висхідному русі у гребенях повітряних хвиль. 

Інколи у стійкій масі є інверсійні шари на висоті 3-4 км. Під ними 

можуть утворюватись Ас, причому, процес їх утворення подібний до 

процесу утворення Sc. 

У відповідності із горизонтальною довжиною стійкої повітряної 

маси, однорідний покрив St або Sc може інколи тягнутися на багато со-

тень і навіть тисяч кілометрів. 

Якщо шаруваті хмари мають велику вертикальну потужність, що 

досягає 700-800 м і більше, і зниження температури нижніх шарів повіт-

ряної маси продовжується, то краплі збільшуються завдяки злипанню або 

конденсації і починається випадання опадів – мряки. У теплий сезон року 

вона спостерігається рідко, у холодний – частіше. Інколи взимку із St ви-

падає дрібний сніг. Мряка сильно погіршує горизонтальну видимість. 

Якщо атмосферна турбулентність великомасштабна, то шаруваті 

хмари мають розірваний вигляд, причому висота їх основи над даним пун-

ктом може змінюватися на 50-100 м за 15-30 хвилин. При дрібномасштаб-

ній турбулентності основа шаруватих хмар має вигляд однорідної пелени і 

висота їх є більш стійкою. Взимку, особливо при сильних морозах, із шару-

ватокупчастих хмар, навіть дуже тонких, інколи випадає сніг. У теплу пору 

року із Sc ор. можуть випадати окремі краплі дощу чи мряки. 

Якщо маса стійка і має малу відносну вологість, то у ній, особливо 

у антициклоні, спостерігається ясна погода. 

б) хмари нестійкої повітряної маси (Сs, Сb, Fr nb і  їх різновиди, а 

також Sc, Ac i Ci). 

Нестійкість повітряної маси проявляється у розвитку конвективних 

рухів динамічного і термічного походження. 

У нестійкій повітряній масі  влітку над материками розвиток куп-

частої хмарності протікає у такому, добре відомому кожному спостеріга-

чеві порядку. Після ясної ночі у 9-11 годині ранку з’являються перші не-

великі купчасті хмари Cu fr (рис. 29-30), достатньо нестійкі, що то вини-

кають, то зникають. Дуже швидко кількість хмар збільшується, деякі із 

них набувають стійких форм, але залишаються порівняно плоскими (Cu 

hum). Поступово окремі хмари розростаються як горизонтально, так і  

вертикально. Вони набувають вигляду Cu med і, накінець, набувають ви-

гляду клубкуватих білих мас, подібних до куп бавовни або вати, перетво-

рюються у потужні купчасті Cu cong. 

До 14-16 години хмари набувають максимального розвитку. 

Окремі хмари можуть виглядати як величезні гори із порівняно гладкими 

округлими білосніжними вершинами при темних основах. Якщо у таких 

хмарах верхня частина має волокнисту будову, то вони вже є купчасто-

дощовими (Cb carlus – лисі). При подальшому розвитку верхня частина 
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хмари, вміщуючи переважно льодяні кристали, набуває явно волосату 

будову (Cb capillatus – волосаті). Із такої хмари випадають опади або, 

принаймні, видно смуги опадів. Під Cb, які дають опади, часто утворю-

ються Fr nb. Під вечір із ослабленням і зниженням теплової конвекції 

вершини хмар починають опускатися, витягуючись у вигляді гряд і пере-

творюючись у різновидність шаруватокупчастих хмар (Sс vesp – вечірні), 

які при припиненні конвекції зникають. 

На наступний ранок, при розпочатому прогріві косими променями 

Сонця, нестійкість на висоті 2-4 км. проявляється іноді раніше, ніж у 

нижньому шарі, і зубці Ас або Sc cast начинають швидко рости вгору, 

перетворюючись у Cu cong. 

Таким чином, у більшості випадків слідом за вранішньою появою 

Ас або Sc cast, які характеризують нестійкість у середньому шарі тропо-

сфери вдень розвиваються і випадають зливові дощі, іноді із сильними 

грозами. 

Ось чому, Ac cast або Sc cast вважаються місцевими ознаками май-

бутньої грози у даному районі. 

Замість Ас або Sc cast при великій нестійкості повітряної маси на 

рівні 2-4 км можуть виникнути хмари подібні на розірванокупчасті  (Ас 

floc) пластівцеподібні, які також є ознаками майбутньої грози. 

 

 

5.5. Хмари як місцева ознака погоди 

 

За виглядом хмар можна робити висновок про стан погоди як у да-

ний момент, так і про можливі її зміни у найближчому майбутньому. У 

розділі 2 було вказано на те, що одні форми хмар спостерігаються тільки 

на фронтальних розділах між повітряними масами, інші ж – переважно 

усередині однорідних повітряних мас. Уже ця обставина дозволяє деколи 

правильно оцінити загальний стан погоди, а також передбачити її зміну 

пов’язану із наближенням чи віддаленням атмосферного фронту. Розгля-

немо приклади розпочавши із найбільш високих хмар. 

а) хмари верхнього ярусу 

1. При надходженні від однієї сторони горизонту широким фронтом 

перистих або перистошаруватих хмар і при їх поступовому ущільненні і 

наявності додаткових ознак (зменшення тиску, поворот вітру ліворуч і його 

підсилення) в більшості випадків можливо з впевненістю передбачити за-

тяжні дощі, зв’язані з проходженням теплого фронту або фронту оклюзії, 

особливо, якщо хмари насуваються із західної половини горизонту, звідки 

переважно рухаються атмосферні фронти в помірних широтах. 

2. Окремі, розкидані по небу перисті хмари, що суттєво не збіль-

шуються за кількістю або відокремлені від горизонту смужкою голубого 
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неба, не є ознакою погіршення погоди, особливо, коли атмосферний тиск 

не знижується.  

Проте,за наявності розкиданих по небу густих перистих хмар слід 

враховувати можливість утворення вдень Сb з  випаданням зливових опадів, 

тому що такі густі Сі можуть бути залишками ковадел  Сb (Сі sp, Ci ing). 

Взагалі, наявність розкиданих по небу перистих хмар, вершини Сb 

швидше ніж в інших випадках набувають форми ковадла і свідчать про 

можливість місцевого зливового дощу. Так, поява багаточисленних густих 

Сі при високій вологості і високій температурі, коли стає дуже душно, слу-

жить найбільш надійною ознакою можливості зливового дощу і грози. 

б) хмари середнього ярусу 

1. У деяких випадках уранці, перед майбутньою грозою і зливови-

ми опадами у післяполудневі часи спостерігаються хмари типу Ас cast, а  

також Ac floc. 

2. Інші різновиди Ас, а також Сс часто пов’язані із холодними 

фронтами або фронтами оклюзії. Система хмар холодного фронту, зазви-

чай, має невелику ширину (100-200 км), тому надходження Ас із однієї 

сторони горизонту, при наявності біля самого горизонту інших хмар, (за-

звичай, вершин Сb), може слугувати ознакою повсюдного випадання зли-

вових опадів вже через 2-4 години. Чим швидше рухаються хмари, тим 

швидше можливе випадання опадів. 

3. Важливою ознакою є високошаруваті хмари As, які пов’язані із 

фронтами. Перехід Cs  у As і подальше їх ущільнення, зазвичай, слугує озна-

кою зовсім близького початку випадання тривалих затяжних опадів. Якщо 

зниження покриття As закінчується і вони набувають перехідної форми від 

Cs op до As op, то зазвичай, спостерігаються слабкі затяжні опади. 

в) хмари нижнього ярусу 

1. За наявності суцільних шаруватих або шаруватокупчастих хмар, 

коли не видно їх верхніх шарів, необхідно звертати увагу на освітленість і 

слідкувати за загальною зміною стану погоди. Суцільний рівномірний і низь-

кий покрив шаруватих хмар St при слабкому вітрі завжди є ознакою тихої, 

порівняно теплої, вологої і похмурої погоди. Передбачити за місцевими 

ознаками випадання із St  і Sc опадів типу мряки не завжди є можливим. Пев-

ною ознакою можливості мряки може слугувати поступове ущільнення ша-

руватих хмар і збільшення відносної вологості повітря вдень.  

2. У теплий сезон року при відсутності фронтальної хмарності 

найбільш характерним для загального стану погоди є характер розвитку 

купчастих хмар Сu у денний час доби. Повна відсутність купчастих хмар 

є ознакою або слабкого розвитку конвекції, або дуже великої сухості по-

вітря. Якщо купчасті хмари з’являються не  зранку, а значно пізніше і 

розвиваються слабо, маючи вид Cu hum або Cu med,  то це майже завжди 

є ознакою стійкої помірно тихої і помірно вологої погоди. 
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Якщо ж купчасті хмари з’являються із раннього ранку і швидко 

зростають вгору і у ширину, набуваючи форми Cu cong, то можна чекати 

подальшого їх перетворення у купчасто-дощові хмари і випадання місце-

вих зливових опадів. Потужні купчасті хмари Cu cong і купчасто-дощові 

Сb майже завжди супроводжуються шквалами. Шквали, характерні для 

Сb, найбільш часто виникають при безвітряній погоді, тому що при силь-

ному вітрі турбулентне перемішування перешкоджає утворенню цирку-

ляційних рухів, необхідних для виникнення різко вираженого шквалу. 

 

 

5.6. Опади, їх класифікація і характеристика 

 

Під опадами у метеорології розуміють краплі води і кристали 

льоду, які випадають із атмосфери на поверхню Землі як із хмар, так і 

осідають з повітря. Залежно від фізичних умов утворення, опади поділя-

ють на такі типи: а) облогові; б) зливові; в)  мрячні. 

За синоптичними умовами утворення опади поділяють на такі: 

а) внутрішньомасові, які утворюються всередині однорідної по-

вітряної маси; 

б) фронтальні, які утворені  у хмарних системах атмосферних 

фронтів. 

в) наземні, які утворюються на поверхні Землі, або поверхнях назем-

них предметів шляхом конденсації або сублімації на них водяної пари. 

Залежно від виду і форми,  атмосферні опади поділяються на такі види: 

А. Мряка – опади із St і Sc у вигляді крапель діаметром 0,05 – 0,5 

мм із дуже малою швидкістю падіння (немовби зважених у повітрі). Де-

коли мряка може випадати із туману, зазвичай, із невеликою інтенсив-

ністю, що становить 0,25 мм/годину. 

В. Дощ – рідко-крапельні опади із радіусом крапель у діапазоні 

0,25...3,0 мм. Швидкість падіння крапель дощу становить 8,0...10 м/с.  

С. Сніг – тверді опади у вигляді кристалів або сніжинок різно-

манітних форм і  розмірів. Найбільших лінійних розмірів досягають гол-

часті зірочки до 4...5 мм. Інколи сніжинки об’єднуються і випадають із 

хмар у вигляді великих клаптів від 0,5  до 50 мм, спостерігались клапті 

розміром 150...200 мм. 

Д. Мокрий сніг –  опади із суміші крапель і сніжинок або сніжинок, 

що тануть. Може бути як облоговий, так і затяжного характеру. 

Е. Льодяний дощ – маленькі, тверді, прозорі кульки діаметром 1- 3 

мм, які утворилися шляхом замерзання дощових крапель. 

Ж. Град – опади у вигляді частинок сферичної форми розміром від 

5 до 50 мм (іноді до 30 см), які мають матове біле ядро обтягнуте шаром 
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прозорої суцільної криги. Зареєстровані випадки, коли маса градин дося-

гала 0,5...1,0 кг. 

З. Крупа – опади, які складаються із льодових і сильно зернистих 

сніжинок. Залежно від співвідношення між льодовою і сніговою частина-

ми крупинок, цей вид опадів поділяють на снігові зерна, снігову та льо-

дову крупу. 

Залежно від виду і форми  наземні опади поділяються на такі види: 

И. Роса та іній – це дрібні крапельки води або кристалів (іній), які 

виділяються із повітря на поверхню Землі, особливо на рослинах і взагалі 

на горизонтальних поверхнях предметів. Кількість виділеної води  при 

явищі роси є невелика і досягає у рівнинних районах 3 – 5 мм на рік, про-

те у гірській місцевості ці опади можуть перевищувати 35 мм на рік. 

К. Рідкий і твердий наліт – називаються опади у вигляді плівки 

води (рідкий наліт) або дрібних кристаликів льоду (твердий наліт), які 

виникають на холодних, здебільшого вертикальних поверхнях при 

вітряній і похмурій погоді. 

Л. Памороззю – називаються білі пухкі кристали, які наростають 

на гілках дерев, дротах дротяних огорожах та інших тонких предметах. 

Причина утворення – відносно низькі від’ємні температури і туман. 

М. Ожеледь – це густе відкладення льоду, який наростає  на 

навітренних сторонах предметів і поверхні Землі. Утворюється при неве-

ликих від’ємних температурах як у тумані, так і при випаданні переохо-

лодженого дощу. 

 

 

5.7. Вплив на хмари та опади із них 

 

Різні надзвичайні ситуації природного характеру, які спричинені 

зливовими хмарами Cb (кумулонімбус), змушують вчених шукати засоби 

надійного укриття від стихійних лих та розробити ефективні засоби бо-

ротьби із ними. 

У різні роки  українські вчені працювали над цією проблемою: у 

царині теорії  фізики хмар – Баханов В.П., Буйков М.І., Переліт Г.І., 

Школьний Е.П. та інші; у галузі розробки числових методів розрахунку 

опадів – Антонов В.С. та інші; у галузі кліматології, хмар і опадів – Ло-

гвинов К.Т., Барабаш М.Б., Школьний Е.П., Щербань М.І.,. та інші. 

На сьогодні відомо декілька методів активного впливу на хмари і 

опади. Але всі вони базуються на явищі масової кристалізації вологи хма-

рових систем. Масову кристалізацію (отримання великої кількості дріб-

них кристалів), зазвичай здійснюють завдяки зміні температури вологи 

хмарових систем, або шляхом видалення частини вологи методом погли-

нання адсорбентами, або абсорбентами. 
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Для зміни температури вологи хмарових систем використовують  

тверду вуглекислоту, йодисте срібло (СО2, AgI та ін.). Для поглинання  части-

ни вологи хмарових систем найчастіше застосовують гігроскопічні реагенти 

(NaCL, CaCL2 та ін.); поверхнево активні речовини. Сьогодні відомо декілька 

методів доставки реагентів у хмарові системи: аерозольні генератори або 

розбризкувачі, що встановлені на борту літального апарата; піропатрони, які 

запускаються із літака; артилерійські снаряди; ракети і метеопатрони. 

На сьогодні найповніше досліджені методи впливу на переохолод-

жені хмарові системи за допомогою твердої вуглекислоти (СО2) і йоди-

стого срібла (AgI). Експериментально досліджено, що введення СО2, або 

AgI у крапельно-рідку переохолоджену хмарну систему зумовлює утво-

рення у ній кристаликів льоду, причому, у значній кількості і невеликих 

розмірів, які після випадання із хмарних систем повністю тануть і по-

трапляють на Землю у вигляді дрібних крапель дощу. 

Теорія утворення кристалічних зародків розглядається у спеціаль-

ній літературі, яка присвячена процесам кристалізації, у цьому розділі 

розглянемо лише основні висновки з цієї теорії. 

Якщо у хмарову систему потрапляє частинка твердої вуглекислоти, 

температура кипіння якої становить –78,9 
0
С, то поблизу неї повітря 

сильно охолоджується до температури нижче – 40 
0
С. У результаті знач-

ного переохолодження повітря виникає багатократне перенасичення во-

дяної пари,  тому із комплексів молекул водяної пари утворюються дрібні 

льодові зародки. Установлено, що кількість льодових кристалів, які утво-

рюються при повному випаровуванні 1 г твердої вуглекислоти, знахо-

диться у межах від 5·10
11

 до 1,2·10
14

 штук. Беляєв В.І. і Колесников А.Г. 

розробили теоретичну модель процесу кристалізації у переохолоджених 

системах у якій враховано поступове випадання кристаликів із хмари. 

Модель базується на тому, що фактична кристалізація відбувається  у 

вузькій граничній або фронтальній зоні, яка розділяє області із кристаліч-

ною і рідкою фазами. Отже, фронтальна зона є зоною зустрічі льодових 

зародків і крапель. У ній відбувається ріст льодових зародків до розміру 

частинок опадів, а краплі повністю випаровуються. Краплі випаровують-

ся у середовищі кристалів льоду, а кристали виростають до розміру 

опадів у середовищі  водяних крапель протягом короткого проміжку часу; 

тому кристали не можуть далеко проникнути у область рідкої фази, а 

краплі – у  область кристалічної фази. 

Штучний вплив на потужні хмари вертикального розвитку прово-

диться із двоякою метою: отримання штучних опадів та запобігання 

випаданню граду. 

В Україні за останні 10 – 15 років проводились значні роботи  актив-

ного впливу на зливові хмари вертикального розвитку на полігоні поблизу м. 

Дніпропетровська (Експериментальний метеорологічний полігон). 
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Дослідженням встановлено, що при товщині потужної хмари вер-

тикального розвитку більшій за 3,6 км, потужності її переохолодженої 

частини понад 2,2 км, загальному об’ємі хмари > 21 км
3
, об’ємом її пере-

охолодженої частини > 16 км
3
 і температурі її  засіву твердою вуглекис-

лотою < – 12 
0
С, штучно викликані із таких хмар опади досягали поверхні 

Землі у всіх випадках проведення дослідів. 

У Високогірному геофізичному інституті (м. Нальчик) під керів-

ництвом проф. Сулаквелідзе Г.К. розроблені фізичні основи методики 

впливу на потужні хмари вертикального розвитку  із метою запобігання 

градобою [17] . 

Вплив на градову хмару здійснювався таким чином. Із допомогою 

радіолокатора виявлявся градовий осередок і розраховувалися його коор-

динати. Після чого, з допомогою зенітної артилерії або ракет у цей осере-

док уводився кристалізуючий реагент, який розбризкувався під час вибу-

ху снаряда чи боєголовки ракети. 

У результаті в зоні акумуляції утворювалася велика кількість кри-

сталів льоду, які викристалізовуються завдяки перегонці вологи із крапель 

на кристали. Позаяк, кількість їх велика, а запаси вологи обмежені, то кри-

сталики виростають невеликих розмірів. При випаданні із хмар вони по-

вністю тануть і доходять до поверхні Землі у вигляді дощу. 

Розроблені також інші способи впливу на хмари, однак вони не є 

ефективні, як розглянуті вище, окрім того вони знаходяться на стадії ро-

зробки і випробовування. 

 

 

5.8. Тумани, їх класифікація і характеристика 

 

Сукупність завислих у повітрі крапель води, кристалів льоду, які 

погіршують видимість до значень менших за один кілометр – називається 

туманом. 

Серпанком називається сукупність завислих у повітрі крапель води 

або кристалів льоду, які спричинюють видимість у межах від 1 до 10 км 

Імлою називається сукупність завислих твердих частинок, які по-

гіршують видимість до значень менших за 10 км. 

А.С. Звєрєв запропонував таку класифікацію туманів (залежно від 

основних фізичних процесів їх утворення): 

1. Тумани охолодження: 

а) радіаційні (приземні, низькі і високі); 

б) адвективні (адвекція теплої та холодної повітряної маси, зни-

ження хмар і переміщення туманної маси); 

в) адвективно - радіаційні; 

г) орографічні (сходження вздовж схилів гір). 
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2. Тумани випаровування: 

д) випаровування вологи із водойм (арктичних морів, осінньо-

зимове річок, внутрішніх морів, та крапель теплого дощу у холодному 

приземному підшарі); 

е) змішування, або перемішування  (мас повітря із різними тер-

могігрометричними властивостями – берегові та фронтальні тумани). 

3. Тумани, викликані діяльністю людини: 

є) міські; 

ж) морозні (селищні, пічні); 

з) штучні.   

Радіаційні тумани утворюються у результаті охолодження по-

верхні Землі і прилеглого до неї шару повітря під впливом ефективного 

випромінювання і турбулентного перемішування. Умови, сприятливі для 

утворення радіаційних таманів, є такими: 

1. Відсутність хмарності, оскільки хмари послаблюють охолод-

ження поверхні Землі. 

2. Висока відносна вологість на початку процесу охолодження по-

верхні Землі та прилеглих шарів повітря. 

3. Слабкий вітер, не більше 2...4 м/с. 

4. Низька теплопровідність грунтового покриву Землі. 

5. Обов’язковий інверсійний розподіл температури повітря у шарі 

товщиною 50...300 м. 

Для утворення адвективних туманів необхідні такі сприятливі 

умови:  

1. Висока відносна вологість теплої повітряної маси, яка пе-

реміщується на холодну підстилаючу поверхню. 

2. Значна різниця температур між повітряною масою та поверхнею 

Землі. 

3. Помірні швидкості вітру,  не більші ніж 2...5 м/с. 

4. Збільшення та постійність відносної вологості повітря із висо-

тою відносно поверхні Землі. 

5. Наявність слабкого турбулентного обміну. 

Тумани схилів гір виникають завдяки підйому повітряних мас 

вздовж схилів гірських систем і підвищень. 

Тумани випаровування утворюються внаслідок надходження ви-

паруваної вологи із поверхні теплої води у відносно вологе повітря. 

Тумани змішування (перемішування) виникають у тих рідких 

випадках, коли різниця температур мас повітря, що перемішуються, дуже 

велика і обидві маси близькі до насичення. 
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Питання до п’ятого розділу 

 

1. Що називають теплим фронтом? 

2. Які бувають роди холодного фронту повітря? 

3. Чим небезпечна система хмар холодного фронту 2-го роду? 

4. Що називають фронтами оклюзії? 

5. Які бувають хмарові системи у однорідних повітряних мас? 

6. На підставі чого роблять висновок про стан погоди у даній 

місцевості? 

7. Яким чином можна впливати на опади із хмар? 

8. З якою метою здійснюють штучний вплив на хмарові системи 

вертикального розвитку? 

9. Яка роль дії твердої вуглекислоти на опади із хмарових систем? 

10. Чим доставляють кристалізаційні реагенти у хмаровий осере-

док? 

11. Чим відрізняються атмосферні опади від наземних 

12. Які є різновиди атмосферних опадів? 

13. Яка причина виникнення наземних опадів? 

14.  Що називається туманом? 

15. Якого типу бувають тумани? 

16. Які умови необхідні для утворення туманів? 
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Розділ 6.  

Погода, клімат і навколишнє середовище 

 

6.1. Вплив на атмосферні явища обертання Землі навколо 

Сонця і своєї осі. Напрям вітру 

 

Обертання Землі має великий вплив на погодні умови і клімат 

нашої планети. Якби Земля  була нерухомою, погодні умови на нашій 

планеті були б зовсім іншими. Найбільш суттєво впливає кутова швид-

кість обертання Землі навколо своєї осі, що становить у середньому 

0,729·10
-4

 с
-1

. Лінійна швидкість обертання, яка на полюсах дорівнює ну-

лю, а на екваторі сягає 464 м/с, тобто близько 1670,4 км/год, практичного 

значення для умов погоди немає. Це відбувається тому, що вся повітряна 

оболонка Землі  обертається разом із Землею із тою ж швидкістю. 

Обертання  Землі навколо власної осі створює  силу Коріоліса, яка 

впливає на  рух повітря у атмосфері, тобто, на напрям вітру. Якщо сила 

тиску атмосферного  повітря урівноважується силою обертання Землі, 

тобто Коріолісовою силою, то напрям вітру збігається із напрямом ізобар 

і такий вітер називається геострофічним. Позначимо силу тиску атмо-

сферного повітря через G, відхиляючу силу Землі 2ρVωSinφ. Тоді вна-

слідок рівності сил тиску і Коріоліса: G = 2 · ρ · V · ω · sinφ, швидкість 

геострофічного вітру становить: 

V = G / 2 · ρω · sinφ,   м/с  ,                            (6.1) 

де G – сила тиску атмосферного повітря, Н; 

ρ – густина повітря у заданих умовах атмосфери, кг/м
3
; 

ω – колова частота обертання Землі навколо власної осі, с
-1

; 

φ – географічна широта місцевості, 
о
. 

Для усіх практичних застосувань можна вважати, що вітер між рів-

нями 600 і 1200 м співпадає із геострофічним для ізобар на рівні моря. 

Тому, для розрахунку величини дійсного вітру застосовують формулу 

Дж. Пальмена: 

W= V
ZZ ezCose 221 , м/с                         (6.2) 

де                                             ,
Sin

                                           (6.3) 

густина повітря у заданих умовах атмосфери, обчислена за 

формулою (6.4), кг/м
3
; 

колова частота обертання Землі навколо власної осі, становить  

0,729 · 10
 – 4

 с
-1

 ; 

географічна широта місцевості, 
о
; 
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турбулентна в’язкість повітря, обчислена за формулою (6.5), 

Па с; 

Z – висота над поверхнею Землі на якій розраховують швидкість   

дійсного вітру, м  

ρ = ρ0(Р · Т0 /Р0 · Т),                                       (6.4) 

де ρ0 – густина повітря при стандартних умовах, становить 1,29 кг/м
3
; 

Р – атмосферний тиск, Па; 

Т0 – абсолютна температура повітря, становить 273,16 К; 

Р0 – атмосферний тиск у стандартних умовах, становить 101325 Па; 

Т – температура повітря у заданих умовах, Па 

μ = μ0(273,16 + С)/(Т + С)(Т/273,16)
3/2

,                     (6.5) 

де μ0 – турбулентна в’язкість повітря у стандартних умовах, становить 

17,2 · 10
-6 

 Па с; 

С – постійна Сатерленда, для повітря становить 124 

Кут відхилення вітру від ізобар під впливом Коріолісової сили об-

числюють за такою формулою: 

tq ψ = ℮
 – λZ

 · sin(λZ)/ (1 – ℮
 -λZ

 · cos(λZ))                        (6.6) 

де  λ – постійна, обчислена за формулою (6.3); 

Z – висота над поверхнею Землі, на якій обчислюють кут відхилен-

ня вітру від ізобар. 

Сила Коріоліса впливає на рух повітряних мас.    Вона відхиляє 

потік повітря від початкового його напрямку у північній півкулі право-

руч, а у південній – ліворуч. Тому вітер у північній півкулі дме не із об-

ласті високого у область низького тиску, а під деяким кутом до прямої, 

що сполучає їх центри, так що низький тиск залишається ліворуч, а висо-

кий – праворуч від напрямку руху повітря. 

У зв’язку із цим вирівнювання нерівномірностей тиску відбуваєть-

ся повільно, і вітри, що виникають при цьому дмуть довго, створюючи ті 

або інші умови погоди. Оскільки, відхиляюча сила обертання Землі має 

різне значення у різних широтах (на полюсах вона максимальна, на еква-

торі – рівна нулю),  то рух повітря у різних географічних районах має свої 

особливості. Усе це сприяє формуванню вихорів великого масштабу 

(циклонів і антициклонів) у високих і помірних широтах і перешкоджає їх 

утворенню поблизу екватора. 

Виникає питання, чи дійсно зима наступає при черговому відда-

ленні Землі від Сонця, а літо – при черговому наближенні її до Сонця. 

Для північної півкулі це дійсно так, але причина зміни пори року на 

нашій планеті полягає не у зміні відстані між Землею і Сонцем при русі 

Землі по орбіті, яка має форму еліпса (див. рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Розміщення Землі відносно Сонця під час руху по орбіті 
 

Дійсною причиною існування на Землі різних сезонів є нахил зем-

ної осі до площини земної орбіти. Завдяки цьому нахилу, незмінному 

(рівному 23,5
о
) як під час добового обертання Землі навколо своєї осі, так 

і під час її річного обертання навколо Сонця, створюються різні умови 

освітлення земної поверхні упродовж року.  

Шість місяців північна півкуля нахилена до Сонця і сонячні промені 

падають на її поверхню триваліше і під більшим кутом, ніж у південній 

півкулі. Це літніх півроку північної півкулі земної поверхні. Наступні шість 

місяців року у таких умовах знаходиться південна півкуля, а поверхня 

північної, навпаки, звернена у протилежну до Сонця сторону, вона отримує 

менше сонячних променів і падають вони на неї більш полого, ніж у 

південній півкулі. Для північної півкулі це зимове півріччя. 

Напрям вітру подається назвою тієї частини горизонту, звідки він 

дме. При цьому у приземних спостереженнях напрям вітру передається 

одним із 16-ти румбів, а саме: 

П – N – північний; 

ППС – NNE – північно-північно східний; 

ПС – NE – північно-східний; 

СПС – ENE – східно-північно-східний; 

С – Е – східний; 

СПдС – ESE – східно-південно-східний; 

ПдС – SE – південно-східний; 

ПдПдС – SSE – південно-південно-східний; 

Пд – S – південний; 

ПдПдЗ – SSW – південно-південно-західний; 

ПдЗ – SW – південно-західний; 

ЗПдЗ – WSW – західно-південно-західний; 

З – W – західний; 

ЗПЗ – WNW – західно-північно-західний; 

ПЗ – NW – північно-західний; 

ППЗ – NNW – північно-північно-західний. 
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Якісний аналіз прогнозу вітру можливо подати опираючись на такі 

елементарні факти, як: 

1) посилення вітру спостерігається при наближенні циклону або 

фронту; 

2) обертання вітру праворуч при проходженні південної частини 

циклону і ліворуч – при проходженні у північній частині; 

3) ослаблення вітру у внутрішній частині антициклону; 

4) підсилення вітру при заглибленні або регенерації циклону. 

 

 

6.2. Вплив стану небесних світил на погоду нашої планети 

 

На стан земної атмосфери, а відтак і на погоду на Землі, можуть 

впливати тільки ті світила, які є джерелами енергії, що надходить на нашу 

планету. Сонце – практично одне таке джерело, і значить це єдине світи-

ло, від розташування якого на небосхилі і стану якого залежить погода  на 

Землі. 

Решта зірок, інші планети сонячної системи, так як Місяць,  ніяко-

го прямого впливу на погоду Землі не чинять, хоча якість спостереження 

за ними із Землі сильно залежать від умов погоди. Це і стало причиною 

того, що люди у далекому минулому пов’язували зміну погоди на Землі із 

розташуванням небесних світил. Місяць, рухаючись навколо Землі, спри-

чиняє приливні хвилі в океанах. У значно менших масштабах приливно - 

відливні хвилі спостерігаються у атмосфері. Їх можна побачити  за пока-

зами барометрів (див. рис. 5.4; 5.5, розділ V). Ці коливання настільки не-

значні, що практично не впливають на погоду. 

Оскільки Місяць видно у більшості випадків у ясну малохмарну по-

году, люди почали пов’язувати його появу із хорошою літньою погодою 

або із ясною, морозною взимку. Це викликало помилкову думку про вплив 

Місяця на погоду, що знайшло відображення у народних прикметах. 

Ці думки панують і у наш час, хоча абсурдність їх доказана наукою 

ще декілька віків тому. Ще у XVIII столітті Ж. Беро представив Французькій 

академії наук переконливі докази відсутності  зв’язку між фазами Місяця і 

погодою, пізніше до таких висновків прийшли і інші дослідники, у тому чис-

лі відомий французький вчений фізик і астроном Л. Араго у 1833 році. 

У науковій літературі зустрічаються повідомлення про існування 

незначного ефекту пов’язаного із Місяцем щодо впливу на циркуляцію 

атмосфери, проте величина цього впливу настільки мала, що практично у 

впливі на погоду не проявляється, тому що зміна фаз Місяця має строгу 

періодичність, якої нема у змінах погоди. 

Час від часу на поверхні Сонця, по обидві сторони сонячного еква-

тора, виникають темні, тобто більш холодні ділянки. Вони являють собою 
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газові вихори, які вирвалися із ядра Сонця. Із Землі вони виглядають як 

невеликі, незмінні за величиною плями, тривалість існування яких – від 

декількох днів до тижня, а інколи більше. 

У дійсності розміри цих плям приблизно від 1000 до 80 000 км у 

перерізі. Поява і зникнення сонячних плям – ознака бурхливих процесів, 

які відбуваються на Сонці, поява активності якого має значення для жит-

тя на Землі, у тому числі і у земній атмосфері. 

У періоди максимального збільшення кількості сонячних плям, які 

повторюються у середньому через 11 років (а фактично через рівні 

проміжки часу від 7 до 17 років), погода на Землі нічим не відрізняється 

від погоди у інші роки: у одних регіонах вона може бути незвичайно жар-

кою, а у інших у той же час надзвичайно холодною. Середня річна темпе-

ратура повітря, середня річна кількість опадів і т.п. у цілому на планеті 

залишається постійною у всі періоди сонячної активності. 

 

 

6.3. Вплив основних чинників погоди на живі організми 

 

Деякі комахи-шкідники розповсюджені лише у певних кліматич-

них зонах. Для цілого ряду комах необхідні умови існування знаходяться 

тільки у районах із певним кліматом. Так, наприклад, муха цеце 

зустрічається у тропічній  Африці між 15
о 

пн. ш. і 20
о
 пд. ш. Вона прожи-

ває у кронах дерев де тінь забезпечує високу вологість і помірну темпера-

туру – оптимальні умови для її розмноження. В умовах високої вологості 

муха цеце може обходитись без їжі більше тижня, проте  у сухий сезон 

гине за три дні. 

У тропічних вологих умовах Ближнього Сходу та Африки 

періодично появляється пустельна саранча. Розвиток її проходить в умо-

вах підвищеної вологості після випадання у пустелі дощів (саранча 

відкладає яйця у вологу землю і її потомство, поки у нього не виростуть 

крила, живиться зеленою травою). Масова міграція  крилатої саранчі про-

ходить по районах випадання дощів у напрямку переважаючих вітрів, при 

температурі повітря від 20 до 40 
0
С. Якраз такі умови є поблизу 

внутрішньотропічної зони, тобто вузької зони поєднання повітряних течій 

у низьких широтах, яка характеризується різкими контрастами вологості 

повітря, напряму вітру, інколи і температури. У відповідності із сезонним 

зміщенням цієї зони переміщується і маса саранчі, поїдаючи на своєму 

шляху велику кількість рослин. 

Вітер може сприяти перенесенню і розповсюдженню різних інфекцій 

оскільки збудники багатьох захворювань розповсюджуються не тільки зав-

дяки дифузії, але і за допомогою вітру. Так, розповсюдженню ящура у Англії 

і континентальній Європі, як показали дослідження сприяв вітер. 
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Вітром можуть переноситись також спори шкідників рослин, 

наприклад головні, яка вражає посіви пшениці. У Великобританії у шіст-

десятих роках минулого сторіччя втрати урожаю пшениці сягнули 75% із-

за враження посівів головнею, хмари спор якої були занесені вітром із 

Північної Африки і континентальної Європи. 

 

 

6.4. Погода, її передбачення і прогнозування 

 

Першим вченим, що заклав фундамент наукового передбачення 

погоди, був директор Паризької астрономічної обсерваторії Урбана Ле-

вер’є, який, виконуючи доручення французького керівництва, склав у 

1885 році першу карту погоди. На закладеному Левер’є фундаменті 

працями багатьох сотень учених упродовж 122 років споруджувалась 

будівля сучасних методів наукового прогнозування погоди. Спорудження 

будівлі полягало у пошуках найбільш точного розв’язку фізичної задачі, 

яка називається прогнозом погоди. 

Через 50 років після реалізації ідеї Левер’є про складання карт по-

годи, які б дозволяли одночасно розглядати погоду на великому просторі, 

норвезькі метеорологи Вільгельм і Якоб Бйоркнес розпочали розв’язувати 

задачу передбачення погоди із точки зору математики і механіки, тобто 

розв’язком рівнянь гідромеханіки, які описують стан атмосфери. 

Ними і їх послідовниками  із так званої Бергенської школи були 

розроблені важливі питання синоптичних методів прогнозування погоди, 

що базуються на теорії розвитку циклонів на атмосферних фронтах як 

поверхнях розділу різних поверхневих мас. 

На початку 20-х років минулого сторіччя був зроблений черговий 

важливий крок для розв’язку проблеми передбачення погоди на основі 

числового розв’язку рівняння гідромеханіки, тобто шляхом прямого об-

числення майбутнього стану погоди. Зробив цей крок англійський вчений 

Льюіс Річардсон, і хоча він зазнав невдачі – перша проба обчислення не 

увінчалась успіхом, сама ідея залишилась життєздатною. Річардсоном був 

запропонований критерій для характеристики турбулентного і ламінарно-

го руху атмосферного повітря, який має такий вигляд: 

Ri = g/T (γa – γ)/ β
2
,                                        (4.3) 

де γ = – /Т z  – вертикальний градієнт температури повітря; 

γа = g/cp = 1 
0
C/ 100 м – сухоадіабатичний градієнт повітря атмо-

сфери; 

g – прискорення сили земного тяжіння, м/с
2
; 

Т – температура повітря, К; 

ср – теплоємність повітря при постійному тиску, Дж/кг К; 
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β =
22 )/()/( zvzu ,                                  (4.4) 

де β – вертикальний градієнт швидкості вітру; 

u i v – проекції швидкості вітру на горизонтальні осі координат х і у 

Існує критичне значення критерію Річардсона Rikp., яке, за су-

часними оцінками близьке до одиниці. При значеннях Ri< Rikp, інтенсив-

ність турбулентного руху, під яким розуміється кінетична енергія турбу-

лентного руху, із часом зростає; при Ri > Rikp, навпаки, - зменшується і 

при дуже великих значеннях Ri турбулентний режим може перейти у 

ламінарний. 

Розробки Л. Річадсона знайшли своє продовження у працях видат-

ного українського гідродинаміка А.І. Кібеля, якй запропонував у 1940р 

принципове спрощення для розв’язку системи рівнянь і обгрунтував 

можливість введення цих спрощень без погіршення точності 

розв’язуваної задачі на термін 72 години, тобто у межах  трьох діб. 

Подальші вирішальні кроки у розробці гідродинамічної теорії про-

гнозів погоди були зроблені у кінці 50-х років минулого сторіччя акаде-

міком А.М. Обуховим і американським вченим Дж. Чарні, які довели 

розв’язок задачі обчислення погоди до практичної реалізації на ЕОМ. На 

сьогодні у всьому світі обчислення тиску повітря і його температури за 

допомогою комп’ютерної техніки лежить у основі усіх методів складання 

короткотермінових прогнозів погоди.  

Обчислення погоди на більш тривалий термін, що перевищує тиж-

невий, досі залишається задачею, яка очікує свого вирішення. Останні  

потребують розробки окремої теорії, яка  враховувала б розвиток  прин-

ципово інших процесів в атмосфері, які визначають стан погоди на більш 

довгі проміжки часу. 

 

 

6.5. Приземні синоптичні карти 

 

Первинна метеорологічна інформація зазвичай подається у вигляді  

синоптичних карт, які широко використовуються у оперативній практиці 

для обслуговування різних галузей народного господарства. Для призем-

них і висотних карт погоди висуваються умови якомога більше нанести 

на них інформації при одночасному збереженні наочності карти. 

Для вирішення цього завдання принцип нанесення метеоро-

логічних даних на синоптичні карти полягає у застосуванні певної систе-

ми позначень (цифр і символів). Для складання синоптичних карт дані 

метеорологічних спостережень регулярно подаються синоптичними 

станціями, які входять до міжнародної мережі. На синоптичних станціях, 

які входять до міжнародної мережі спостереження за метеорологічними 
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параметрами проводяться синхронно о 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 годині 

середнього часу за Гринвічем. 

При цьому спостереження, які отримані о 00, 06, 12, 18 годині; нази-

ваються основними синоптичними спостереженнями, а спостереження от-

римані о 03, 09, 15, 21 годині за Гринвічем середнього часу – додатковими. 

Аерологічними називаються станції, які проводять вертикальне до-

слідження атмосфери за допомогою спеціальних приладів (літальних апа-

ратів та електронних приладів, що реєструють, дешифрують і обробляють 

інформацію, отриману із літальних апаратів). 

На рис. 6.2 наведено схему нанесення метеорологічних даних на 

карту погоди. 

Якщо кружечок чистий, повна відсутність хмарності, тобто 0 балів, 

якщо затушована 1/3 частина кружечка, то хмарність становить 2,5 бала, 

якщо затушована 1/2  частина кружечка, тоді хмарність становить 5 балів, 

якщо затушовано 2/3 частини кружечка, маємо хмарність 7,5 бала і, 

нарешті, повністю затушований кружечок, маємо хмарність 10 балів, тоб-

то, все небо покрите хмарами. 

Літерами на карті позначені метеорологічні величини та явища по-

годи, які спостерігались на станції у той чи інший термін спостереження. 

У верхній клітинці ліворуч від кружечка, літерою Sn позначається знак, а 

літерами ТТТ – температура повітря у період спостереження. 

 

 
 

Рис. 6.2. Схема нанесення метеорологічних даних на карту погоди 
 
У клітинці нижче літерами VV, позначають горизонтальну ви-

димість, а WW – явища погоди у заданий термін спостереження. У най-
нижчій клітинці ліворуч від центру літерами Sn і Td Td Td – позначаються, 
відповідно, знак і температура точки роси. У центральних  клітинах літе-
рами Сн позначається форма хмар верхнього ярусу, См – середнього і Сl – 
нижнього. У верхній клітинці справа літерами РРР величина атмосферно-
го тиску, приведена до рівня моря. У клітинці нижче літерами ррр і а по-
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значена величина і характеристика барометричної тенденції, тобто, тен-
денції зміни атмосферного тиску, а в клітинку ще нижче літерою Nh – 
кількість балів хмар нижнього ярусу, літерами W1  і  W2 – характеристики 
погоди між строками спостережень. Нарешті, у найнижчій клітинці, літе-
рою h, або hshs – позначається висота хмар нижнього ярусу. Стрілка, що 
проведена від центра кружечка, вказує напрям вітру dd, а буквами ff – 
швидкість вітру, причому одне мале перо відповідає швидкості вітру 2.5 
м/с, а велике – швидкості вітру 5,0 м/с. 

Дані, які характеризують стан атмосфери на тому чи іншому рівні, 
наносять на висотні карти погоди за схемою, яка наведена на рис 4.3. На 
схемах літерами hhh позначається висота ізобаричної поверхні, яка наведе-
на у геопотенційних декаметрах; літерами ТТ – температура повітря на за-

даному рівні; DD – дефіцит температури точки роси; 
500
1000H  – товщина 

шару між поверхнями 500 і 1000 гПа, наведена у геопотенційних декамет-
рах; Δh – величина зміни відносного геопотенціалу за 12 чи 24 години; dndn 
– напрям вітру на заданому рівні, fnfnfn – швидкість вітру на заданому рівні. 

Висотні карти погоди, які отримали назву карт баричної топо-
графії, зазвичай складаються двічі на добу: о 00 і 12 годині за Гринвічем. 

На рис.6.4. наведена приземна карта погоди для території східної 
Європи (метеорологічні дані нанесені із значним спрощенням). 

 

 
Рис. 6.3. Схеми нанесення даних на карти абсолютної топографії (АТ) 

(а) і відносної топографії (ВТ) (б) 
 
 

6.6. Система отримання метеорологічної інформації 

 
Метеорологічну інформацію для складання метеорологічних карт 

отримують із синоптичних станцій, які знаходяться у різних країнах світу 
і яких нараховується багато тисяч. Вони розміщені не лише  на континен-
тальній частині нашої планети, але й на островах океанічних акваторій. 
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Кожній станції присвоєно певний індекс (номер), за яким її  можна 
відрізнити від інших і знайти на бланку спеціальної синоптичної карти. 
Уся територія земної кулі у зв’язку із цим розбита на шість великих 
регіонів, кожен із яких включає дрібніші  райони. На рис. 4.5 наведено 
схему поділу земної кулі  для індексації (ідентифікації) синоптичних та 
аерологічних станцій. 

 

 
Рис. 6.4. Приземна карта погоди території східної Європи із основними 

синоптичними об’єктами  (метеорологічні дані наведені із значним 

спрощенням). 
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Як видно із рис.6.5, у регіоні V (Європа) знаходяться синоптичні 

станції із номерами від 00 до 10, 20, 22, 26, 27, 33, 34, 37 і 40, а у великому 

регіоні IV (Північна і Центральна Америка) є синоптичні станції із номера-

ми від 70 до 79. Станціям, які знаходяться усередині малих регіонів, при-

своюється свій тризначний номер. Таким чином, кожна синоптична і аеро-

логічна станція має п’ятизначний індекс, дві перші цифри якого вказують 

на номер району, а інші три – номер станції у межах району. 

Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) створена все-

світня служба погоди (ВСП). Це світова метеорологічна організація, яка 

забезпечує всі держави – члени ВМО первинною й обробленою метеоро-

логічною інформацією, необхідною для оперативної та наукової роботи. 

 

 
 

Рис. 6.5. Схема поділу земної кулі для індексації (ідентифікації)  

синоптичних і аерологічних станцій 

 

Всесвітня служба погоди складається із трьох основних систем: 

1) глобальної системи спостережень (ГСС), до якої входить мережа 

синоптичних і аерологічних станцій, а також засоби отримання метеоро-

логічної інформації; 
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2) глобальної системи обробки даних (ГСОД), яка охоплює метео-

рологічні центри, які займаються питаннями обробки та управління да-

ними, а також збереженням інформаційних матеріалів; 

3) глобальної системи телезв’язку (ГСТ), необхідної для швид-

кісного обміну даними спостережень та обробленої інформації. 

Таким чином, Всесвітня служба погоди забезпечує регулярне, су-

часне синхронне отримання метеорологічної інформації, за єдиною про-

грамою та загальною методикою, її збір, поширення синоптичних карт та 

інших матеріалів, необхідних для оцінки глобальних атмосферних про-

цесів, складання прогнозів погоди, метеорологічного обслуговування всіх 

галузей народного господарства й життєдіяльності людей. 

 

Питання до шостого розділу 

1. Як впливає обертання Землі навколо Сонця на стан погоди? 

2. Що називають Коріолісовою силою, який її вплив на стан погоди? 

3. Який вітер називається геострофічним? 

4. Чи впливає Місяць на стан погоди? 

5. Як впливають основні чинники погоди на живі організми? 

6. Яка роль Л. Річардсона у розвитку теорії прогнозування погоди? 

7. Які спостереження проводять на синоптичних станціях? 

8. Як позначається хмарність на синоптичних картах? 

9. Де отримують метеорологічну інформацію? 

10. Яка роль Всесвітньої служби погоди? 
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ДОДАТОК 

 

 
 

Рис. 1. Перисті ниткові – Cirrus filosus (Ci. fil.) 

 

 
 

Рис. 2. Перисті хребтоподібні – Cirrus vertebratus (Ci vert.) 



 

 80 

 
 

Рис. 3. Перисті кігтеподібні – Cirrus uncinus (Ci unc.) 

 

 

 
 

Рис. 4. Перисті кігтеподібні – Cirrus uncinus (Ci unc.) 
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Рис. 5. Перисті щільні – Cirrus spissatus (Ci sp.) 

 

 
 

Рис. 6. Перисті грозові – Cirrus incus – genitus (Ci ing.) 
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Рис. 7. Перистокупчасті пластівцеподібні – Cirrocumulus floccus (Cc floc.) 

 

 

 
 

Рис. 8. Перистокупчасті хвилясті – Cirrocumulus undulates (Cc und.) 
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Рис. 9. Перистокупчасті пластівцеподібні – Cirrocumulus flocus (Cc floc.) 

 

 
 

Рис. 10. Високошаруваті непросвічувані – Аltostratus opacus (As op.) 
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Рис. 11. Висококупчасті хвилясті просвічувані – Altocumulus undulatus 

translucidus (Ac und. trans.)  

 

 
 

Рис. 12. Висококупчасті просвічувані – Altocumulus undulatus translucidus 

(Ac und. trans.) 
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Рис. 13. Висококупчасті просвічувані – Altocumulus translucidus 

(Ac trans.). 

 

 
 

Рис. 14. Висококупчасті чечевицеподібні – Altocumulus lenticularis  

(Ac lent.) 
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Рис. 15. Висококупчасті неоднорідні – Altocumulus inhomogenus  

(Ac inh.) 

 

 
 

Рис. 16. Висококупчасті пластівцеподібні – Altocumulus flocus (Ac floc.) 
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Рис. 17. Висококупчасті пластівцеподібні – Altocumulus flocus(Ac floc.) 

 

 
 

Рис. 18. Шаровокупчасті непросвічувані – Stratocumulus opacus (Sc op.) 
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Рис. 19. Шаровокупчасті непросвічувані – Stratocumulus opacus (Sc op.) 

 

 
 

Рис. 20. Шаровокупчасті просвічувані – Stratocumulus translucidus  

(Sc trans.) 
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Рис. 21. Шаровокупчасті просвічувані – Stratocumulus translucidus  

(Sc trans.) 

 

 
 

Рис. 22. Розірванодощові – Fractonimbus (Fr nb) 
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Рис. 23. Шаруватодощові – Nimbostratus (Ns) 
 

 
 

Рис. 24. Купчасті плоскі – Cumulus humilis (Cu hum.) 
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Рис. 25. Купчасті плоскі – Cumulus humilis (Cu hum.) 
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Рис. 26. Купчасті плоскі – Cumulus humilis (Cu hum.) 

 

 
 

Рис. 27. Купчасті плоскі – Cumulus humilis (Cu hum.) 
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Рис. 28. Купчасті потужні – Cumulus congestus (Cu cong.) 

 

 

 

Рис. 29. Окремі плити і глиби плоских купчастих хмар 
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Рис. 30. Вершини потужних купчастих хмар 

 

 

 
 

Рис. 31. Вершина купчастодощової хмари і шар шарувато-купчастих 

хмар із хвилястою поверхнею 
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Рис. 32. Рівні хмарні шари типу пелени над вершинами потужних  

купчастих хмар 

 

 
 

Рис. 33. Однорідна (рівна) поверхня пробивається вершинами потужних 

купчастих хмар 
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Рис. 34. Рівна хмарна пелена над потужними купчастими хмарами 

 

 

 
 

Рис. 35. Висококупчасті чечевицеподібні – Altocumulus lenticularis  

(Ac lent.) 
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Рис. 36. Висококупчасті чечевицеподібні – Altocumulus lenticularis  

(Ac lent.) 

 

 
 

Рис. 37. Шаруватокупчасті непросвічувані – Stratocumulus opacus (Sc op.) 
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Рис. 38. Купчасті середні – Cumulus mediokris (Cu med.) 

 

 

 
 

Рис. 39. Купчастодощова волосата – Cumulonimbus capillatus (Cb cap.) 
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Рис. 40. Зливова (купчастодощова) – Cumulonimbus ( Cb ) 

 

 
 

Рис. 41. Кліматологічні фронти у січні: 

760 ----------- ізобари; 

▬ арктичне, антарктичне і полярне повітря; 

─ тропічне і пасатне повітря 
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Рис. 42. Кліматологічні фронти у липні: 

760--------- ізобари; 

▬ арктичне, антарктичне і полярне повітря; 

─ тропічне і пасатне повітря 
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