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АНОТАЦІЯ
Кравченко В. О. Динаміка озонового шару під впливом планетарних
хвиль та тропічних аномалій − Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних
наук за спеціальністю 05.07.12 − дистанційні аерокосмічні дослідження (104 –
фізика та астрономія). Київський національний університет імені Тараса
Шевченка МОН України, Київ; Головна астрономічна обсерваторія НАН
України, Київ, 2020.
Дисертаційна робота присвячена вивченню динаміки та розподілу
загального вмісту озону за даними багаторічних дистанційних наземних та
супутникових вимірювань. Також аналізуються чинники, які впливають на цей
розподіл.
Шляхом порівняння даних вимірювань з супутників та на наземних
станціях, встановлено, що головні джерела розбіжностей між цими значеннями
вмісту озону – це низька висота Сонця над горизонтом, наявність хмарного
покриву, труднощі з урахуванням відбивної здатності поверхні у високих
широтах та залежність чутливості приладів до самого рівня ЗВО.
Розглянуто вплив планетарних хвиль на характеристики озонової діри.
Здійснено аналіз відносної різниці ЗВО за 1996–2005 рр. між вимірюваннями
супутниковим спектрометром EP-TOMS та наземними спектрофотометрами на
чотирьох антарктичних і одній арктичній станції. Зіставлення наземних та
супутникових вимірювань дало нові кількісні показники, які характеризують
розбіжність даних та її залежність від версії алгоритму TOMS, сезонних змін
стану хмарного покриву над наземною станцією, положення краю озонової діри
відносно станції та рівня ЗВО в умовах існування озонової діри та за її
відсутності.
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Автором встановлено, що узгодженість між результатами вимірювань
спектрофотометром Добсона та даними EP-TOMS після переходу від 7-ї до 8-ї
версії алгоритму TOMS в абсолютних значеннях суттєво не змінилася. Проте,
середня додатна різниця для 7-ї версії змінилася на від’ємну для 8-ї версії.
Визначено що розбіжність дистанційних супутникових і наземних даних
значною мірою залежить від наявності хмарного покриву. Причин значних
відмінностей різниці між цими даними для ясних та хмарних умов
спостережень при переході до 8-ї версії розробниками алгоритму не усунуто.
Результати вказують на те, що розбіжність TOMS–Добсон при ясному небі
пов’язана переважно з похибками супутникових вимірювань, а в умовах
хмарності – наземних.
Виявлено значне зростання дисперсії відносної різниці між супутниковими
та наземними даними для антарктичних станцій (до 20% і більше) в період
існування озонової діри (серпень–листопад). Це вказує на вплив змінності
положення краю озонової діри на розбіжність даних.
Встановлено

стійку

і

статистично

достовірну

залежність

різниці

дистанційних вимірів від рівня ЗВО над антарктичними станціями. В період
озонової діри одержано значення, які суттєво відрізняються від даних,
отриманих при відсутності озонової діри та даних для арктичної станції Барроу
у північній півкулі.
Показано, що амплітуда квазістаціонарних планетарних хвиль в кінці зими
(у серпні) є індикатором стану озонової діри наступної весни.
Вказано на основні фактори, спричинені активністю КСХ1, спільна дія
яких дозволяє пояснити широтне та висотне розташування максимумів
кореляції, зумовлюючи особливу індикативну роль серпня для стану озонової
діри у вересні–листопаді:
1) зміни зональної асиметрії стратосферного полярного вихору у серпні та
відповідний перерозподіл умов освітлення Сонцем на краю вихору впливають
на початкові темпи хімічних втрат озону на краю вихору;
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2) варіації у зміщенні полярного вихору відносно південного полюса у
серпні впливають на площу з низькими температурами всередині вихору,
сприятливих для існування стратосферних хмар, і, як наслідок, на початкову
площу озонової діри;
3) від інтенсивності взаємодії “хвиля – зональний потік” у серпні (через
варіації внесеного планетарними хвилями в стратосферу східного моменту
руху) залежать умови проникнення планетарних хвиль (ПХ) із тропосфери в
стратосферу на початку сезонного посилення хвильової активності у південній
півкулі, що визначає темпи подальшого наростання динамічних збурень
навесні.
Дія трьох вказаних факторів у серпні вносить незворотні зміни як у
початкові умови формування озонової діри, так і в її сезонну еволюцію.
Проведено аналіз відгуку стратосферної температури та вмісту озону над
антарктичним регіоном на аномалії температури поверхні океану у тропіках.
Вперше визначено просторові характеристики теплового джерела атмосферних
збурень у тропіках, області відгуку в антарктичному регіоні, шляху
розповсюдження тропічного сигналу в атмосфері та часові характеристики
максимального зв’язку між тропічним та антарктичним регіонами.
Найбільш важливі результати:
1) в центральній тропічній частині Тихого океану (ЦТТ) виявлено джерело
атмосферних збурень, здатних досягати антарктичної стратосфери;
2) максимальний сигнал із тропіків за індексом ЦТТІ з’являється у червні,
а максимальний відгук спостерігається у західній Антарктиці у жовтні – із
запізненням на 4 місяці;
3) виявлено міграцію зонально асиметричної області відгуку на схід у
весняні місяці вересень–листопад, що свідчить про зсув фази КСХ в
антарктичній стратосфері по довготі більше ніж на 180;
4) виявлено проникнення аномалії зональної циркуляції із стратосфери у
тропосферу у жовтні з одночасною генерацією меридіонального цуга
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квазістаціонарних планетарних хвиль у тропосфері та нижній стратосфері.
Виявлені кореляційні зв’язки ЦТТІ із зональним вітром та стратосферною
температурою в антарктичному регіоні є сильнішими ніж для стандартних
кліматичних індексів, введених для вузької екваторіальної зони.
Отримані результати сприяють вдосконаленню прогнозних оцінок стану
озонової діри зокрема та сезонних змін в атмосферній динаміці південної
півкулі загалом, а також вказують напрями досліджень для кращого розуміння
причин регіональних змін стратосферного та тропосферного клімату.
Ключові слова: джерело атмосферних збурень, загальний вміст озону,
зональний вітер, дистанційні наземні і супутникові вимірювання, озонова діра,
планетарні хвилі, полярний вихор, стратосферна циркуляція, тропічна аномалія.
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The work is devoted to the study of dynamics and distribution of the total ozone
content (TOC) using the long-term ground-based and satellite measurements. An
analysis of the factors that influence this distribution is also conducted.
Comparing the measurements from the satellites and ground-based stations, it
has been found that the main sources of discrepancies between the TOC values are
the low Sun's height above the horizon, the presence of cloud cover, the difficulty in
taking into account the surface reflectivity at high latitudes, and the dependence of
the instrument sensitivity to the TOC level.
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The influence of planetary waves on the characteristics of the ozone hole is
considered. The analysis of the relative TOC difference in 1996–2005 between the
measurements

of

the

EP-TOMS

satellite

spectrometer

and

ground-based

spectrophotometers at the four Antarctic stations and one Arctic station has been
carried out. Comparison of terrestrial and satellite measurements provided new
quantitative indicators that characterize the data discrepancy and its dependence on
the version of the TOMS algorithm, the seasonal changes in the cloud coverage over
the ground-based station, the position of the edge of the ozone hole relative to the
station and the level of TOC in the conditions of the existence of the ozone hole and
in its absence.
It has been established that the consistency between the results of measurements
by the Dobson spectrophotometer and the EP-TOMS data after the transition from the
7th to 8th versions of the TOMS algorithm in absolute values did not substantially
change. However, the average positive difference for the 7th version has changed to
the negative one for the 8th version.
It has been determined that the difference between satellite and ground-based
data depends to a large extent on the presence of cloud cover. The causes of the
significant distinctions in the difference between the data for clear and cloud
conditions of observation during the transition to the 8th version have not been
identified and not eliminated by the algorithm developers. The results indicate that
the discrepancy TOMS–Dobson in the clear sky is probably due mainly to the
satellite measurement errors and due to the ground-based ones in the cloud
conditions.
A significant increase in the dispersion of the relative difference between
satellite and ground-based data for the Antarctic stations (up to about 20% and
higher) during the period of the existence of the ozone hole (August–November) has
been observed. This indicates the influence of the dynamic variability of the position
of the ozone hole edge on the discrepancy in the data.
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A stable and statistically significant dependence of the difference on the TOC
level over the Antarctic stations has been established. During the ozone hole period,
the TOC values that are significantly different from the data in the absence of the
ozone hole and from the data for the Arctic station Barrow in the northern
hemisphere are obtained.
It has been shown that the amplitude of the quasi-stationary planetary waves
(QSW) in the late winter (in August) is an indicator of the state of the ozone hole in
the next spring.
It has been indicated the main factors caused by the QSW1 activity and the
combined action of which allows us to explain the latitudinal and altitudinal locations
of the correlation maxima, that determines the special indicative role of August for
the state of the ozone hole in September–November:
1) changes in the zonal asymmetry of the stratospheric polar vortex in August
and the corresponding redistribution of the sunlight conditions at the vortex edge
have an effect on the initial rate of chemical ozone loss at the vortex edge;
2) variations in the polar vortex displacement relative to the south pole in
August affect the area of low temperatures inside the vortex, which are
favorable for the stratospheric cloud existence and, as a consequence, the initial
area of the ozone hole;
3) the intensity of the "wave–zonal flow" interaction in August (due to
variations of the eastern moment induced by the planetary waves in the
stratosphere) depend on the conditions of the QSW penetration from the
troposphere into the stratosphere at the beginning of seasonal amplification of
the wave activity in the Southern Hemisphere, which determines the rate of
further growth of dynamical perturbations in spring.
The effect of these three factors in August brings irreversible changes in both
the initial conditions of the ozone hole formation and in its seasonal evolution.
The analysis of response of stratospheric temperature and total ozone content
above the Antarctic region on the anomalies of the ocean surface temperature in the
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tropics has been carried out. For the first time, the spatial characteristics of the
thermal source of atmospheric perturbations in the tropics, of the response area in the
Antarctic region, the path of the tropical signal propagation in the atmosphere and the
time characteristics of the maximum coupling between the tropical and Antarctic
regions have been determined.
The most important results:
1) in the central tropical Pacific (CTP), a source of atmospheric perturbations
that could reach the Antarctic stratosphere has been found;
2) by the index CTPI, the maximum signal from the tropics is in June, and the
maximum response is observed in western Antarctica in October – with a 4-month
delay;
3) the migration of the zonally asymmetric response region to the east in the
spring months September–November has been revealed, that is evidence of the QSW
phase shift in the Antarctic stratosphere by more than 180 in the longitude;
4) the penetration of the zonal circulation anomaly from the stratosphere into the
troposphere in October with the simultaneous generation of the meridional train of
quasi-stationary planetary waves in the troposphere and the lower stratosphere has
been detected.
The correlative relationships found between CTPI and zonal wind and
stratospheric temperature in the Antarctic region are stronger than for the standard
climatic indices introduced for the narrow equatorial zone.
The results obtained in this work contribute to improved forecasting of the state
of the ozone hole in particular and seasonal changes in the atmospheric dynamics of
the Southern Hemisphere in general and also indicate directions of research for a
better understanding of the causes of regional changes in the stratospheric and
tropospheric climate.
Keywords: source of atmospheric disturbance, total ozone content, zonal wind,
remote ground and satellite measurements, ozone hole, planetary waves, polar vortex,
stratospheric circulation, tropical anomaly.
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ВСТУП

У дисертації вивчається динаміка та розподіл загального вмісту озону за
даними багаторічних наземних та супутникових вимірювань. Проводиться
аналіз динамічних чинників, які впливають на цей розподіл.
Актуальність теми. Озон належить до малих складових атмосфери, які
мають великий вплив на життя на планеті. Озон поглинає більшу частину
ультрафіолетового (УФ) випромінювання і захищає землю від небезпечної УФрадіації. Область найбільшої концентрації озону в атмосфері розташовується в
озоновому шарі на висотах від 15 до 25 км. Актуальність вивчення процесів у
озоновому шарі викликана як щорічними, так і довготривалими змінами вмісту
озону, особливо у південній полярній області. З 1980 року почало
спостерігатись зменшення загального вмісту озону (ЗВО) над Антарктикою за
даними станцій Халлі та Сьова (озонова діра). У 1985 р. вперше була
опублікована інформація про значне весняне зменшення ЗВО над Антарктикою
– явище “озонової діри” [1]. Для визначення озонової діри було введено
критерій – це область, де значення ЗВО зменшується нижче 220 одиниць
Добсона. Загальний вміст озону традиційно вимірюється в одиницях Добсона
(ОД), де одиниця Добсона відповідає шару речовини (озону) товщиною 0.01 мм
за нормальних умов. Середнє значення вмісту озону в атмосфері складає ЗВО ≈
300 ОД [2]. Упродовж другої половини 1980-х – 1990-х років площа озонової
діри та дефіцит маси озону у весняні місяці південної півкулі різко зростали, а
на початок 2000-х ця тенденція припинилася і в подальшому відзначено ознаки
зменшення озонової діри. На фоні довготривалих змін, спричинених впливом
озоноруйнуючих речовин (переважно хлорфторвуглеців та окислів азоту) на
стратосферний озон, в окремі роки спостерігалася аномально велика (1998,
2006 та 2015 рр.) або мала (1988, 2002 та 2019 рр.) площа озонової діри. Втім, ці
аномалії не були завчасно передбачені, що свідчило про недостатнє вивчення
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зимових передумов для весняної еволюції озонової діри. Такі аномалії
вважають результатом динамічного впливу на антарктичну стратосферу –
низької або високої активності планетарних хвиль відповідно. Але статистично
достовірних співвідношень, які пов’язують параметри планетарних хвиль у
зимовий сезон та озонової діри у весняні місяці, досі не було встановлено, і їх
визначення є важливою задачею сучасних досліджень стану антарктичного
озонового шару.
Активні дослідження варіацій вмісту озону в атмосфері та його розподілу
за допомогою дистанційних наземних та космічних засобів дозволили суттєво
збагатити уявлення про глобальні тенденції у змінах ЗВО. Однак, незважаючи
на значний прогрес, фактори міжрічної та довготривалої змінності озонової
діри залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, існує прогалина у
вивченні

віддалених

впливів

тропічних

температурних

аномалій

на

антарктичну стратосферу. Це позначається на ефективності прогнозування
еволюції озонової діри на часових масштабах від сезонів до десятиліть. Тому
виявлення стійких зв’язків характеристик озонової діри із атмосферними
збуреннями та їх джерелами є актуальною задачею досліджень озонового шару.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні
результати, викладені в дисертації, отримані автором упродовж роботи в
лабораторії фізики космосу кафедри астрономії та фізики космосу фізичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка під
час виконання науково-дослідних робіт комплексної наукової програми
“Астрономія та фізика космосу” № 01БФ051-14 “Дослідження динамічних
процесів у геліосфері, магнітосфері та атмосфері Землі за результатами
наземних та супутникових вимірювань” (№ держреєстрації 0101U002469);
№ 06БФ051-12 “Динамічні процеси в навколоземному космосі, верхній
атмосфері та озоносфері в аспекті сонячно-земних зв’язків” (№ держреєстрації
0106U006356); №11БФ051-01 “Фундаментальні дослідження в галузі фізики
конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства
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для

створення

основ

новітніх

технологій”

(Підрозділ

12:

“Динаміка

навколоземного космічного простору та атмосфери Землі: залежність від стану
геліосфери”)

(№

держреєстрації

0106U006356),

у

яких

здобувач

був

виконавцем.
Автор також брав участь у роботах за договорами № 03ДФ051-01
“Дослідження
іоносферних

хвильових
ефектів

зв’язків

у

планетарних

системі

і

тропосфера-іоносфера

акусто-гравітаційних

хвиль”

та
(№

держреєстрації 0103U001549) та Н/2-2005 “Хвильові процеси в озоновому шарі і
іоносфері над Антарктичним півостровом” (№ держреєстрації 0105U001421) з
Національним антарктичним науковим центром Міністерства освіти і науки
України за напрямом досліджень “Фізика атмосфери та ближнього космосу”
Державної програми досліджень в Антарктиці на 2002–2010 рр., розпорядження
КМУ від 13.09.2001 р. № 422-р., у яких здобувач був виконавцем.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення міжрічних
варіацій та довготривалих змін загального вмісту озону, визначення внеску
планетарних хвиль та тропічних аномалій у змінність озонового шару.
Завдання дослідження:
1. Провести вимірювання ЗВО на станціях спостережень в Україні.
2.

Визначити

середню

десятирічну

різницю

між

локальними

супутниковими та наземними вимірюваннями ЗВО в Антарктиці та в Україні.
3. Дослідити залежність різниці між супутниковими та наземними
вимірюваннями ЗВО від умов спостережень.
4.

Визначити

характеристик
активністю

за

статистичними

антарктичної

планетарних

даними

стратосфери

хвиль

та

з

від

кореляційну
передумов,

віддаленим

залежність

пов’язаних

впливом

з

тропічних

температурних аномалій.
5. Оцінити ймовірні аномалії в характеристиках озонової діри навесні за
аномаліями в характеристиках, які описують зимові передумови її формування.
Об'єкт дослідження – озоновий шар в атмосфері Землі.
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Предмет дослідження – зміни загального вмісту озону під впливом
планетарних хвиль та теплових тропічних аномалій.
Методи дослідження. Методами дослідження є статистичний аналіз
багаторічних рядів даних параметрів атмосфери та океану для визначення
змінності озонового шару та виявлення віддалених впливів на нього.
Кореляційний аналіз для виявлення статистично значущих взаємозв’язків між
досліджуваними характеристиками стратосфери, озонового шару та океану.
Наземні дистанційні спостереження вмісту озону, порівняння дистанційних
супутникових та наземних вимірювань, візуалізація розподілів вмісту озону,
температури

стратосфери

та

океану,

включаючи

власні

вимірювання,

міжнародні бази та реаналізи атмосферних параметрів.
Наукова новизна одержаних результатів.
- виявлено вплив активності планетарних хвиль в кінці антарктичної зими
на зміни характеристик озонової діри у весняні місяці;
- вперше визначено прогнозний індекс стану озонової діри у вересні–
листопаді, за амплітудою квазістаціонарних планетарних хвиль у температурі
антарктичної стратосфери у серпні, з випередженням 1–3 місяці;
- вперше визначено вплив аномалій поверхневої температури в тропічній
частині Тихого океану на весняні рівні ЗВО над Антарктидою із затримкою 3–5
місяці;
- введено прогнозний індекс для озонової діри у вересні–листопаді за
рівнем аномалій поверхневої температури у тропічній частині Тихого океану у
червні;
- розроблено методику оцінки та визначено розбіжність між наземними та
супутниковими вимірюваннями вмісту озону в залежності від сезону, рівня
хмарності, рівня ЗВО та структури планетарних хвиль в розподілі ЗВО;
- визначено меридіональну структуру планетарних хвиль, пов’язаних із
тропічними аномаліями у червні і відповідальних за інтенсифікацію тропічного
впливу на тропосферу та стратосферу антарктичного регіону у жовтні.
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Практичне значення отриманих результатів. Розроблена методика та
виявлена залежність різниці між наземними та супутниковими озоновими
даними

від

умов

спостережень

для

запровадження

поточного

та

ретроспективного контролю якості вимірювань. Результати роботи можуть
бути використані метеорологічними станціями, обладнаними озонометричними
приладами,

та

розробниками

алгоритмів

аналізу

даних

супутникових

спостережень озону. Введені прогнозні індекси для озонової діри мають
практичне значення при оцінюванні можливих втрат озону над Антарктичним
регіоном та рівня ультрафіолетового опромінення на поверхні з випередженням
на 1–5 місяців, а також є корисними додатковими вхідними параметрами для
моделювання динамічних змін озонової діри. Виявлена структура планетарних
хвиль вказує регіони, найбільш чутливі до тропічних впливів, що важливо для
прогнозування регіональних кліматичних змін.
Достовiрнiсть та обґрунтованiсть результатів досліджень. Результати
роботи опубліковано у фахових реферованих журналах та апробовано на
міжнародних наукових конференціях.
Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації результати отримані
автором самостійно або за його участю.
Робота [3] виконана одноосібно.
У роботах [4, 5] здобувач брав безпосередню участь у вимірюваннях ЗВО
та проводив математичну обробку результатів.
У роботах [6, 7] виконано аналіз спостережених даних, постановка задачі
та інтерпретація результатів здійснювалася разом зі співавторами.
У роботах [8–12] здобувачем розроблено методику та проведено
математичну обробку результатів, інтерпретація результатів здійснювалася
разом зі співавторами.
У роботі [13] за допомогою кроскореляційного аналізу визначено часове
запізнення дії тропічного джерела впливів на рівень ЗВО та проаналізовано
механізми віддалених впливів.
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У роботах [14–16] здобувач брав участь у постановці наукових задач,
частково обробці наземних даних, обговоренні отриманих результатів та
висновків.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної
роботи були представлені на наступних міжнародних конференціях:
Міжнародна наукова конференція “Україна в Антарктиці – національні
пріоритети і глобальна інтеграція”, Київ, Україна, 2008 р.
Міжнародна наукова конференція “Polar Research – Arctic and Antarctic
perspectives in the International Polar Year”, Санкт-Петербург, Росія, 2008 р.
Міжнародна наукова конференція “Міжнародний полярний рік в Україні:
підсумки та перспективи”, Харків, Україна, 2009 р.
Міжнародна наукова конференція “36th Annual European Meeting on
Atmospheric Studies by Optical Methods”, Київ, Україна, 2009 р.
Дев’ята Українська конференція з космічних досліджень, Євпаторія,
Україна, 2009 р.
Міжнародна конференція “Global and regional climate changes”, Київ,
Україна, 2010 р.
Одинадцята Українська конференція з космічних досліджень, Євпаторія,
Україна, 2011 р.
Міжнародна наукова конференція “European Geophysical Union General
Assembly”, Відень, Австрія, 2011 р.
Міжнародна конференція “Astronomy and Space Physics in Taras Shevchenko
National University of Kyiv, dedicated to 90-th Anniversary of P.R. Romanchuk”,
Київ, Україна, 2011 р.
Міжнародна наукова конференція “European Geophysical Union General
Assembly”, Відень, Австрія, 2012 р.
Міжнародна наукова конференція “XXXII Open Science Conference,
SCAR”, Портленд, США, 2012 р.
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Міжнародна конференція “Astronomy and Space Physics, dedicated to the
memory of A.V. Mandzhos”, Київ, Україна, 2012 р.
Міжнародна наукова конференція “Астрономія та фізика космосу в
Київському університеті”, Київ, Україна, 2013 р.
Міжнародна наукова конференція “Астрономія та фізика космосу в
Київському університеті”, Київ, Україна, 2015 р.
Публікації. Викладені в дисертації результати опубліковані протягом 1998
– 2019 рр.: всього 31 робота: 14 статей у фахових наукових журналах та 17 у
матеріалах та тезах конференцій.

27

РОЗДІЛ 1
ДИСТАНЦІЙНІ ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ:
АПАРАТУРА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ ВАРІАЦІЙ
1.1. Наземна апаратура: спектрофотометр Добсона та фільтровий
озонометр М-124
1.1.1. Спектрофотометр Добсона. Визначення ЗВО із використанням
спектрофотометра Добсона (рис. 1.1) базується на порівнянні інтенсивності
розсіяного випромінювання на двох довжинах хвиль [17–23, 24]. Ці довжини
хвиль обираються так, щоб для озону коефіцієнти поглинання на них були
суттєво різними. Зазвичай використовується інтервал 305340 нм. Різниця між
обраними довжинами хвиль не повинна бути надто великою, інакше зміна
коефіцієнта поглинання УФ випромінювання аерозолем спотворить отримане
значення вмісту озону. Щоб збільшити точність результатів, використовують
кілька пар довжин хвиль. Чотири стандартні пари довжин хвиль для
спектрофотометра Добсона наведені в табл. 1.1.

Рис. 1.1. Спектрофотометр Добсона 040 на станції Київ–Голосіїв.
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Пари довжин хвиль підбирають за принципом: одна довжина хвилі у смузі
поглинання озону, друга – за його межами.
Для озону, який спостерігається на одній парі довжин хвиль , такій як A, B,
C або D головне рівняння (1.1) обчислення озону [24]:

,

(1.1)

де:
Х – ЗВО у одиницях Добсона;
;
m – відношення реального та вертикального шляхів через атмосферу,
враховуючи рефракцію і кривизну землі, у повітряних масах;
SZA – зенітний кут Сонця;
µ – відношення реального та вертикального шляху сонячної радіації крізь
озоновий шар, за середню висоту озонового шару береться 22 км, якщо не
апроксимується за широтою станції;
p – виміряний тиск на станції, p0 – середній тиск на рівні моря;
I0, I0’ – інтенсивність сонячної радіації поза атмосферою;
I, I – ׳виміряна інтенсивність на рівні моря;
β, β – ׳коефіцієнт Релеєвського розсіювання;
δ, δ – ׳коефіцієнт відбиття частками;
α, α – ׳коефіцієнт поглинання озону.
Коефіцієнти для пари довжин подано відповідно для короткої та довгої
довжини хвилі. Спостереження озону, зроблені за комбінації пари довжин
хвиль, таких як AD, BD, CD чи AC зводиться до рівняння [24]:

29

,

(1.2)

де нижній індекс 1, 2 у рівнянні (1.2) відноситься до двох пар довжин хвиль,
величина

припускається рівною нулю.

Спостереження із допомогою спектрофотометра Добсона виконуються
двома способами: наведенням на Сонце (DS – Direct Sun) або в зеніт (ZB, ZC –
Zenith Blue, Zenith Cloud) [24]. У першому випадку при ясному небі
безпосередньо визначається інтенсивність випромінювання Сонця чи Місяця
(Місяць у ближньому ультрафіолеті, як і в видимому діапазоні, світить
відбитим сонячним світлом, що дозволяє проводити такі спостереження). При
другому способі реєструється інтенсивність розсіяного світла в напрямі зеніту.
Базовими є вимірювання по Сонцю, для інших типів (ZB, ZC) проводиться
додаткова редукція даних [24]. Зокрема, в алгоритм вводяться поправки, які
визначаються станом хмарності. Окремий тип спостережень по сфокусованому
зображенню Сонця чи місяця (FFS, FFM – filtered focused Moon).
Таблиця 1.1
Довжини хвиль, на яких проводяться вимірювання з допомогою
спектрофотометра Добсона [24].
Пара

λ1, нм

λ2, нм

A

305.5

325.4

B

308.8

329.1

C

311.45

332.4

D

317.6

339.8

Вимірювання зазвичай виконуються для пар довжин хвиль A, D та С
(табл. 1.1). Похибка вимірювань на цих парах для більшості спектрофотометрів

30

Добсона світової озонометричної мережі в режимі “пряме Сонце” не перевищує
3%, додаткова похибка для зенітного розсіяного випромінювання оцінюється у
2% при ясному небі і в 3% – при хмарному [23]. Спектрофотометри Добсона,
які використовуються для вимірювань загального вмісту озону на станції
Академік Вернадський (№ 031 та № 123) та у Києві (№ 040), належать до групи
високоточних приладів, включених у міжнародні мережі з глобального
моніторингу ЗВО та контролю супутникових вимірювань: NDSC (Network for
the Detection of Stratospheric Change) [2, 25] та GAW (Global Atmosphere Watch)
Program [5] відповідно. У міжнародній базі даних WOUDC нова станція з
приладом № 040 одержала назву “Kyiv–Goloseyev STN498” і діє з травня 2010
р.

як

регіональна

станція

GAW

з

індексом

“KGV”

([5];

http://www.woudc.org/data/stations/).
1.1.2. Ультрафіолетовий фільтровий радіометр (озонометр М-124).
Спектрофотометричні прилади для визначення вмісту в атмосфері малих
газових складових мають багато переваг, але вони складні, дорогі і потребують
кваліфікованого обслуговування. Озонометрична апаратура з різного роду
світлофільтрами значно дешевша і простіша в експлуатації. Перший такий
серійний прилад (М-83) зі скляними світлофільтрами було створено в кінці 50-х
років в Головній геофізичній обсерваторії ім. А.І. Воєйкова. Під назвою М-83М
він широко використовувався на 48 озонометричних станціях, а також при
виконанні низки дослідницьких програм. Протягом 1980–1983 років цей прилад
був модернізований і одержав назву М-124 ([26]). Його зовнішній вигляд
показано на рис. 1.2.
Для вимірювання ЗВО використовують два світлофільтри – на довжинах
хвиль λ1 = 300 нм та λ2 = 326 нм, ширина смуг пропускання обох фільтрів
однакова і дорівнює λ = 21 нм. Існує і третій допоміжний світлофільтр на
довжину хвилі λ3 = 348 нм і шириною λ = 31 нм для вимірювання УФ радіації,
але він при озонових вимірюваннях не використовується. Відношення двох
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сигналів J1/J2 залежить тільки від вмісту озону та зенітного кута Сонця. Для
врахування залежності властивостей фільтрів від температури, всередині
озонометра

вмонтовано

термометр.

Відношення

двох

сигналів

J1/J2

помножують на спеціальний коефіцієнт kt, що залежить від температури [23].
Такий оптичний метод називається квазімонохроматичним.

Рис. 1.2. Озонометр М-124, загальний вигляд.
Якщо напівширина виділених ділянок спектру більше 1 нм, то на
вимірювання ЗВО починає чинити негативний вплив ефект Форбса [27]. Цей
ефект полягає в тому, що при збільшенні оптичної товщини атмосфери (на
великих зенітних відстанях Сонця), відбувається зміщення ефективного
максимуму в довгохвильову область спектру, що призводить до помилкового
денного ходу обчисленого рівня ЗВО. Калібровку приладу №106, який у 1997–
2001 рр. використовувався на спостережній станції в с. Лісники, було
проведено за спектрофотометром Добсона № 031 на станції Академік
Вернадський [4]. В інструкції до радіометра є розрахована номограма для
обчислення

вмісту

озону

за

вимірами

приладу,

але

при

обробці

використовували емпірично обчислені формули, які містять відношення
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сигналів, зенітний кут Сонця і температуру приладу. Для кожного типу умов
спостереження (пряме сонце DS; чистий зеніт ZB; слабка, середня та суцільна
хмарність ZC) обчислення проводилося за окремими формулами. При цьому
автоматизується обчислення ЗВО, не погіршуючи похибки вимірів. Оптична
товщина атмосфери явно не обчислюється, але враховується добавка за ефект
Форбса.
Згідно [26], розробники М-124 оцінюють похибки у величину близько 7%,
а при суцільній запиленості атмосфери вона може досягати 10%. Як буде
показано нижче, при вимірах за прямим Сонцем або чистим зенітом
середньоквадратичні похибки нашого прилади мали величину 3%, для всіх
умов спостереження 5%, максимальні похибки (одиночні) до 12%.
1.2. Супутникові спектрометри TOMS та OMI
1.2.1. Супутниковий спектрометр TOMS. Систематичні супутникові
вимірювання ЗВО з допомогою спектрометрів TOMS (Total Ozone Mapping
Spectrometer) проводилися з листопада 1978 р. до кінця грудня 2005р. Вони
забезпечували дані про його глобальний розподіл, просторово–часові варіації та
багаторічні зміни [2, 28–35]. Алгоритм перетворення результатів вимірювань
інтенсивності розсіяного ультрафіолетового випромінювання на значення
загального вмісту озону час від часу модифікується. У даній роботі
використовуються дві останні версії даних TOMS – версія 7 [29, 36] та версія 8
[35–38]. Версія 8 була презентована влітку 2004 р. [39]
Визначення вмісту озону у версії алгоритму TOMS V7 базується на
порівнянні виміряного нормованого

розсіяного назад випромінювання

та

отриманого шляхом розрахунків для різних кількостей ЗВО та умов
спостереження. Загальний вміст озону отримується шляхом інтерполяції
освітленості як функції озону. Для кутів зенітної відстані Сонця менше 80º,
похибка не залежить від кута.
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Основний алгоритм TOMS V8 використовує дві довжини хвилі для
обчислення ЗВО: слабке поглинання на довжині хвилі (331.2 нм) для оцінки
ефективної відбивної здатності поверхні (або ефективної хмари фракція) та
іншої довжини хвилі (317.5 нм) із сильнішим поглинанням. Робиться неявне
припущення, що у ефективної відбивної здатності або хмарної частки немає
значних коливань між 331.2 і 317.5 нм. Використовується зворотний алгоритм
дистанційного зондування. Враховується профіль озону: обирається з набору
1512, що для даної широти та місяця надає 3 – 10 профілів, які варіюються
залежно від ЗВО. Враховується профіль озону та корекція за сферичність
земної поверхні. Корекції точні до зенітної відстані Сонця менше 88º.
У дисертації використані результати вимірювань, отриманих із допомогою
трьох супутників зі спектрометром TOMS на борту: Nimbus-7 (1978–1993),
Meteor-3

(1991–1994)

та

Earth

Probe

(1996–2005).

На

сайті

https://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/data/ozone/ (див. також ftp://toms.gsfc.nasa.gov/pub/)
наведені щоденні дані глобальних вимірювань спектрометром TOMS із
1.11.1978 р. до 31.12.2005 р. включно. З 2006 р. моніторинг ЗВО виконується з
допомогою іншого інструмента, Ozone Monitoring Instrument (OMI), дані якого
представлені

на

сайті

http://www.temis.nl/protocols/O3global/html.

Слід

зауважити, що згідно з наведеною хронологією роботи TOMS існує пропуск
для 1995 р. На час виконання дисертації дані Meteor-3 не були представлені у 8ій версії, тому скрізь, де застосована ця версія, пропуск охоплює 1993–1995 рр.
Щоденні дані про розподіл ЗВО над поверхнею Землі за вимірюваннями
супутникового спектрометра TOMS інтенсивністі розсіяного ультрафіолетового
випромінювання на шести довжинах хвиль (308.6, 312.5, 317.5, 322.3, 331.2,
360.4 нм) створюються з кроком 1 по широті та 1.25 по довготі. Центри
комірок, для яких вказується ЗВО, припадають на широти 89.5S89.5N (180
значень вздовж меридіана) та довготи 179.375W179.375E (288 значень
вздовж широтного кола). У роботі аналізується розподіл озону вздовж
широтних кіл, що є, отже, смугами шириною 1. Для скорочення вони надалі
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позначаються цілим числом (наприклад, запис 50S відповідає масиву
супутникових даних для смуги, центрованої на широту 50.5S) [40].
До грудня 1997 р. висота орбіти супутника ЕР складала 500 км, а з
13.12.1997 р. параметри орбіти були змінені – її висота була доведена до 740
км, нахил становив 98.4º (полярна орбіта), а період обертання навколо Землі –
99.65 хвилин. Полярна орбіта і можливість сканування, що перекриває поперек
траєкторії

відстань

між

сусідніми

витками,

забезпечують

охоплення

вимірюваннями всієї поверхні Землі. Спектрометр EP-TOMS виконував 35
кроків сканування в поперечному напрямі в межах 51 через 3º кожні 8 с на 6
довжинах хвиль, забезпечуючи таким чином щодоби близько 200 тисяч
вимірювань, які використовувалися для побудови глобальних карт розподілу
загального змісту озону [40].
Протяжність 1° довготи в кілометрах змінюється з широтою. Внаслідок
зближення меридіанів у напрямі полюса, у розглянутому в дисертації
широтному діапазоні 5080°S вказаний крок змінюється від 90 до 24 км. При
цьому поле зору апарата в надирі, яке визначається висотою орбіти і для EPTOMS у 1996–1997 рр. становило 26 км×26 км, а з кінця 1997 р. – 38 км×38 км
та 70 км140 км на краю поля зору (див. рис. 1.3), зі зміною широти
залишається постійним.
Через меншу відстань між центрами сусідніх комірок у високих широтах
значення ЗВО принаймні для двох із них стають однаковими, що зумовлює
наявність для певної 1-градусної широтної смуги не більш ніж 144 різних
значень.
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Рис. 1.3. Характер сканування поверхні при спостереженнях EP-TOMS до і
після грудня 1997 р. (зверху та знизу відповідно). Показане покриття на
екваторі. Числа 18...35 відповідають номеру окремого вимірювання в одному
скануванні (половина вимірювань справа від супутника); 1, 2, 3 – частина
сканування при проходженні сусіднього витка орбіти [40].
Результати вимірювань подаються у вигляді щоденних і середньомісячних
масивів даних та карт ЗВО, що відтворюють його розподіл як для всієї Землі,
так і окремо для північної й південної півкуль (доступно на сайті
https://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/data/ozone/). При малій кутовій висоті Сонця над
горизонтом та на нічних ділянках траєкторії супутника спостереження не
проводяться, тому, наприклад, весь серпень покривається вимірюваннями лише
до 65°S, а для вищих широт даних за цей місяць немає.
Інтенсивність розсіяного випромінювання залежить, зокрема, від рівня
ЗВО, геометрії спостережень, відбивної здатності поверхні, наявності хмарного
покриву, що враховується при розробці алгоритму визначення вмісту озону.
Вплив хмар оцінюється на основі визначення щільності хмарного покриву зі
спостережень на довжині хвилі 360 нм, на якій вплив озону відсутній.
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Розробники алгоритму виділяють 4 різновиди похибок, які впливають на
результати вимірювань: незалежні від часу (неточності при визначенні перерізу
розсіяння озону, похибки калібрування апаратури), випадкові (варіації
тропосферного озону, шуми апаратури), довготривалий часовий тренд
(зумовлений зміною властивостей частин приладу) та систематичні похибки за
особливих умов спостережень (вплив полярних стратосферних хмар, відбиття
від снігового покриву, поверхні океану та ін.). Незалежна від часу похибка
отриманих значень ЗВО оцінюється в 3%, випадкова – 2%, остання дещо
зростає у високих широтах [41].
Порівняння з наземними вимірюваннями ЗВО за даними дисертанта
переважно свідчить про незначні розбіжності (для EP-TOMS за 1996–2000 рр. в
середньому завищення на 1.1% у північній півкулі та на 3.3% – у південній [41],
крім деяких специфічних випадків [2, 29, 36, 41–44]. Зокрема, більшими можуть
бути розбіжності між супутниковими та наземними вимірюваннями на високих
широтах. Так, у роботах [42–44] встановлено перевищення значень загального
вмісту озону за 7-ою версією даних EР/TOMS порівняно зі спектрофотометром
Добсона на станції Академік Вернадський за умов ясного неба (в середньому на
78%). Близький результат отримано для середніх і високих широт південної
півкулі в [2].
Причини розбіжностей вбачають у залежності результатів вимірювань від
зенітного кута Сонця, у похибках при врахуванні впливу хмар та снігового
покриву [2, 29, 36, 45]. Розсіяння в атмосфері зумовлене не лише озоном, а й
аерозолями, також потрібно враховувати релеївське розсіяння. Крім того,
труднощі при інтерпретації створює земна поверхня, окремі ділянки якої мають
суттєво різну відбивну здатність. Останні зміни в алгоритмі, що відбулися при
переході від 7-ої версії даних TOMS до 8-ої версії, зумовлені, перш за все,
уточненням параметрів, що враховують відбиття від підстилаючої поверхні
(океан, льодовий покрив) та хмар. Це дало змогу зменшити завищення значень
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ЗВО порівняно з наземними вимірюваннями у високих широтах. Зокрема,
виправлення до 1520 ОД (57%) були внесені для Антарктики.
1.2.2. Супутниковий спектрометр OMI. Спектрометр OMI (The Ozone
Monitoring Instrument) є бортовим спектрометром з ПЗЗ матрицею для
надирних спостережень у УФ та видимому діапазоні на супутнику Aura [46–48]
у рамках системи спостережень Землі з космосу EOS (NASA’s Earth Observing
System’s, http://eospso.gsfc.nasa.gov/). Дані вимірювань OMI розміщен на сайтах
https://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/data/ozone/

та

http://www.temis.nl/protocols/O3global.html). Розміри матриці: 780×576 пікселів
(спектральних×просторових). ОМІ продовжує реєстрацію загального вмісту
озону та інших атмосферних параметрів, пов'язаних з хімією озону і кліматом,
яка виконувалися спектрометрами TOMS. Супутник Aura був запущений 15
липня 2004 р. і з 9 серпня 2004 р. спектрометр ОМІ почав збирати дані. Виміри
ОМІ покривають спектральні діапазони: видимий – 350500 нм; УФ1 – 270312
нм; УФ2 – 306380 нм зі спектральним розділенням між 0.42 нм і 0.63 нм. Поле
зору в надирі – 13×24 км2 для вимірів озону у вертикальному стовпі та 13×48
км2 для вертикальних профілів озону. Крім вимірювання вмісту озону
визначається також концентрація NO2, SO2, Br2O, HCHO та аерозолю (з
можливістю розрізнення типу аерозолю: дим, пил чи сульфати) та інші
(http://aura.gsfc.nasa.gov/scinst/omi.html).
1.3. Зіставлення наземних та супутникових вимірювань ЗВО
Регулярні супутникові вимірювання загального змісту озону в атмосфері
Землі, як відзначено в підрозділі 1.2, ведуться з 1978 р. [23, 2, 28–35, 39–41].
Вони забезпечують дані про глобальний розподіл ЗВО, його просторово–часові
варіації та багаторічні зміни [31, 34, 49, 50]. Це створює ґрунтовну базу для
вивчення динамічних та хімічних чинників у змінах ЗВО та для моделювання
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поведінки озонового шару в майбутньому [26, 31,33, 34, 49]. Супутниковими
спектрометрами реєструється ультрафіолетове випромінювання, розсіяне
земною атмосферою “назад”, на основі чого визначається загальний вміст озону
і його вертикальний розподіл (підрозділ 1.2). Загалом, найбільш продуктивні
програми супутникових досліджень ЗВО в атмосфері Землі здійснено із
спектрометрами TOMS (з 1978 р.; [29, 30]), GOME (з 1995 р.; [25, 41]),
SCIAMACHY (з 2002 р., [51]) та OMI (з 2005 р., [47, 48]).
Наземні вимірювання, крім описаних у підрозділі 1.1 спектрофотометрів
Добсона та фільтрових озонометрів, проводяться також за допомогою серії
інших

приладів:

спектрофотометра

Брюера,

озонозондів,

лідарів,

мікрохвильових радіометрів і спектрометрів типу SAOZ [2, 25, 52, 53]. У
зв’язку із значними змінами в озоновому шарі за останні десятиліття, оцінки
якості озонових вимірювань, здійснених різними серіями наземних та
супутникових озонометричних інструментів, які відрізнялися технологією
виготовлення чутливих елементів, методикою вимірювань і калібрувань, а
також алгоритмом визначення ЗВО у вертикальному стовпі атмосфери стали
особливо актуальними. [2, 8–10, 25, 28–30, 33–37, 39–49, 53–62]. В результаті
таких оцінок виявлено, зокрема, сезонну залежність розбіжності між наземними
та супутниковими даними, залежність розбіжності від широти, від умов
спостережень в окремих регіонах, а також від типів порівнюваних інструментів.
У зв’язку з утворенням антарктичної озонової діри особливого значення набули
супутникові вимірювання ЗВО у південному полярному регіоні. Надійне
визначення похибок супутникових вимірювань тут важливе через значно
менше, ніж в північній півкулі, число наземних приладів [2, 25, 35, 37].
Дані спектрометрів TOMS та OMI мають переваги над іншими
супутниковими

даними

не

лише

через

найбільшу

тривалість

рядів

спостережень (понад три десятиріччя, див. підрозділ 1.2), а й через високе
просторове розділення та практично повне покриття земної кулі щоденними
вимірюваннями (за винятком неосвітленої Сонцем ділянки у період полярної
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ночі) [35, 36, 40, 62]. Це дозволяє досліджувати як планетарні, так і порівняно
маломасштабні особливості розподілу ЗВО та його часові варіації ([31, 49, 50,
63, 17]).
Аналіз багаторічних даних TOMS для середніх широт показав їх
узгодженість в межах 1% з даними наземної спектрофотометричної мережі у
північній півкулі та завищення у південній півкулі приблизно на 2% [2, 35, 36,
41, 48, 56]. Спектрометри TOMS при використанні ранніх версій алгоритму
опрацювання спостережень (до 7-ї) давали завищені значення ЗВО для
південної півкулі, особливо у високих широтах від 4% до 12% [2, 36, 38, 41–44,
56], і з 2004 р. було запроваджено нову, 8-у версію алгоритму, яка значно
покращила узгодженість з наземними даними [38].
Остання, 8-а, емпірично скоригована версія даних Earth Probe TOMS (EPTOMS V8) за 1996–2005 рр. доступна з вересня 2007 р [35, 62]. Необхідність її
запровадження була викликана систематичним відхиленням оригінальних
спостережень EP-TOMS після 2000 р., яке досягло 3%. Відхилення,
зареєстроване у даних EP-TOMS пов’язали з деградацією скануючого дзеркала
спектрометра. Це спричинило похибки калібрування, які не вдалося усунути
шляхом внесення корекцій у методику та програмне забезпечення калібрувань.
Тому Центр космічних польотів Годдарда (GSFC, NASA) попередив
користувачів, що дані після 2000 р. не рекомендується використовувати для
обчислення довготривалих трендів озону. Для виправлення інструментальних
похибок була застосована методика емпіричного коригування даних [38, 62].
Вона спиралася на супутникові спостереження двома іншими приладами
NOAA-16 та SBUV/2 і забезпечила узгодженість з глобальною наземною
мережею в середньому за десятиріччя на рівні 1% [35, 38, 62]. Аналіз
вимірювань новим приладом OMI, який продовжив серію супутникових
спостережень TOMS, показав в цілому добре узгодження з наземними даними в
межах 1–2% [48]. Проте відзначено існування сезонних змін у розбіжності,
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джерело

яких

(наземний

чи

супутниковий

інструмент)

залишається

невстановленим.
Серед іншого, дані TOMS підтвердили, що рівень ЗВО у глобальному
масштабі не зменшився протягом 2000-х та на початку 2010-х років і навіть
спостерігаються ознаки відновлення озонового шару [17–21]. Це означає, що
“Монреальський протокол продовжує бути дуже успішним в справі скорочення
викидів і атмосферного вмісту більшості озоноруйнуючих газів” [21]. Для
впевненої оцінки майбутньої еволюції озонового шару збільшуються вимоги до
точності вимірювань ЗВО.
Головні джерела розбіжностей між значеннями вмісту озону за даними
TOMS та наземних станцій, як відзначалося в п. 1.2.1 – це низька висота Сонця
над горизонтом, наявність хмарного покриву, труднощі з урахуванням
відбивної здатності поверхні у високих широтах та залежність чутливості
приладів до самого рівня ЗВО [10, 2, 32–37, 40–45, 62]. Було відзначено
поступове поліпшення версій алгоритму TOMS для визначення ЗВО та
відзначено високу якість останньої 8-ї версії (V8) [39].
Південні полярні широти лишаються проблемним регіоном у плані
збіжності наземних та супутникових озонових даних. Весняне руйнування
стратосферного озону над Антарктикою (озонова діра) в районі станції
Академік Вернадський (крайова область діри) поєднується з варіаціями низьких
і

високих

рівнів

ЗВО,

обумовленими

динамічними

чинниками.

При

розташуванні краю озонової діри на широті станції зміна його форми і
положення, як відзначалося в [2, 24, 37, 56] і як показано нижче (див. розділ 2),
є додатковим джерелом розбіжності супутникових та наземних вимірювань.
В антарктичному регіоні умови озонових спостережень складні загалом
для всіх типів інструментів: велика зенітна відстань Сонця, наявність снігового
та хмарного покриву, а також значні сезонні варіації стратосферного озону. Це
призводить до труднощів з належним врахуванням факторів, які впливають на
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розсіяне молекулами озону сонячне випромінювання на шляху до реєструючого
пристрою. Крім того, вказані фактори дають різний внесок у супутникові та
наземні результати визначення загального вмісту озону у вертикальному стовпі
атмосфери. Основна маса молекул озону у стовпі зосереджена у озоновому
шарі, тобто, у стратосфері. Тому, наприклад, у випадку супутникових
спостережень при відсутності хмар складно врахувати відбиття сонячного
випромінювання

від

підстилаючої

випромінювання,

розсіяне

поверхні,

стратосферним

озоном

яке

накладається

[37].

При

на

наземних

спостереженнях існують проблеми, пов’язані з розсіянням та поглинанням
радіації шаром хмар [45, 64] та з урахуванням повітряної маси при малій висоті
Сонця над горизонтом [65].
1.4. Вплив планетарних хвиль в атмосфері на стан озонової діри

Найважливішим для антарктичного регіону є суттєве зниження весняних
(вересень – листопад) рівнів ЗВО в атмосфері, яке відбувається всередині
стратосферного полярного вихору, починаючи з кінця зими (серпень [59]). У
цей час із освітлених Сонцем полярних стратосферних хмар інтенсивно
вивільняються озоноруйнуючі сполуки, що містять хлор та бром, і починає
формуватися озонова діра – область із значеннями ЗВО менш ніж 220 ОД [23,
94]. Максимальна її площа досягається у вересні, найнижчі рівні ЗВО
спостерігаються зазвичай у жовтні, а розпад полярного вихору та міжширотне
змішування бідних та багатих озоном повітряних мас відбуваються наприкінці
листопада або у грудні. Різке весняне зниження концентрації озону в нижній
стратосфері антарктичного регіону поєднується з посиленням динамічних
збурень, пов’язаних з максимумом активності планетарних хвиль в атмосфері
південної півкулі, який також спостерігається у весняні місяці [66, 67].
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Озонова діра над Антарктикою існує майже три десятиріччя, і її поява
кожної антарктичної весни призводить до значних втрат маси стратосферного
озону. Із середини 1990-х втрати озону стабілізувалися [59, 60, 21] і оцінюються
в ~15109 кг [68]. У 1990-х і 2000-х роках площа озонової діри (ЗВО < 220
одиниць Добсона, ОД) складає (2025)106 км2 (рис. 1.4), що майже вдвічі
перевищує площу Антарктиди (14106 км2 [69]).

Рис. 1.4. Варіації площі озонової діри у весняні місяці вересень – листопад
за супутниковими вимірюваннями у 1979–2017 рр. Апроксимація часового ряду
поліномом 3-го степеня показана пунктирною кривою. (за даними Ozone Hole
Watch http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/SH.html)
В окремі роки цей показник був значно менший, дорівнюючи 17·106 км2 в
2004 р. і 11·106 км2 в 2002 р. [69]. Розуміння процесів, які впливають на
міжрічну змінність озонової діри має важливе значення для порівняння
спостережень

зі

змодельованими

сценаріями

її

сезонної

еволюції

та

майбутнього відновлення кількості озону в атмосфері. Для обмеження викидів
в атмосферу озоноруйнуючих речовин у 1989 р. набрав чинності міжнародний
договір – Монреальський протокол, який ефективно виконується [57, 21, 70].
За результатами багатьох модельних досліджень внаслідок поступового
зниження вмісту хлорфторвуглеців в антарктичній стратосфері прогнозується
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зникнення озонової діри у середині 21-го століття, приблизно у 2050–2060 рр.
[70]. Тому зростає увага до щорічних змін у характеристиках озонової діри та
до факторів, які впливають на ці зміни. [15, 16, 57, 17, 18, 21, 68, 70, 71].
Рівень активних хлористих і бромистих сполук, які руйнують молекули
озону в антарктичній стратосфері, змінюється дуже повільно, і такі зміни
виявляються лише на часових масштабах у десятки років. Щорічні ж зміни
рівнів хімічних втрат озону зумовлюються переважно динамічними факторами.
Багато досліджень показали, що зміни розміру озонової діри і рівень ЗВО
всередині озонової діри пов'язані з інтенсивністю стратосферного полярного
вихору, яка, у свою чергу, залежить від амплітуди хвиль планетарного
масштабу, що генеруються у тропосфері на полярних, середніх або тропічних
широтах і поширюються вгору від тропосфери в антарктичну стратосферу [15,
58, 66–68, 72–85].
Динамічні збурення і внесена в стратосферу енергія ПХ призводять до
нагрівання стратосфери, зменшення стійкості полярного стратосферного
вихору та скорочення тривалості його існування, і, як наслідок, до зменшення
незворотних утрат маси стратосферного озону навесні. Хоча максимум
хвильової активності в атмосфері південної півкулі припадає на весняні місяці
[66, 67], важливою є роль ПХ у зимовий період, коли закладаються передумови
для розвитку озонової діри [68, 74, 82, 86]. Роки з сильною зимовою активністю
ПХ в позатропічних південних широтах, як правило, асоціюються з меншими
озоновими дірами, як наприклад у 2002, 2004, 2010, 2012 та 2017 рр. (рис. 1.4).
У зв'язку з цим, важливими є два процеси, які стосуються строків підвищеної
активності планетарних хвиль.
По-перше, активність ПХ протягом зими може послабити полярний
вихор і підвищити температуру стратосфери всередині нього, обмежуючи
ступінь активності галогенів та зменшуючи площу полярних стратосферних
хмар (ПСХ). Як показано за результатами спостережень та модельних
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досліджень, такі зимові передумови формування озонової діри знижують
загальну масу весняних втрат стратосферного озону [68, 73, 82, 87].
По-друге, час розпаду полярного вихору також має суттєвий вплив на
загальну масу втрат озону. Розпад вихору може відбутися раніше у випадку
аномально високої активності ПХ. Наприклад, як спостерігалося в 2002 р.,
обидва фактори (інтенсивне і тривале динамічне збурення антарктичної
стратосфери упродовж зими і раптовий імпульс хвильової активності в кінці
вересня) дали в результаті аномально малу за площею і нетривалу озонову діру
у цей рік [73, 77, 78, 88–90].
Якщо десятирічні тренди антарктичного озону та основні їх чинники
досліджені досить докладно [54, 55, 63], то причини міжрічних змін
потребують детальнішого опису та інтерпретації. У роботі [88] було показано,
що різке зростання амплітуди КСХ у серпневій температурі нижньої
антарктичної стратосфери (100 гПа) передувало аномальному зменшенню
площі озонової діри навесні 1988 і 2002 рр.
Для перебігу стратосферних процесів в антарктичній стратосфері серпень,
як останній місяць календарної зими в південній півкулі, відіграє особливу
роль. З одного боку, активність ПХ упродовж зими визначає стан
стратосферного вихору наприкінці зими сезону та умови наступної еволюції
озонової діри [82, 86].
З іншого боку, полярні стратосферні хмари всередині зимового вихору, які
містять озоноруйнуючі сполуки, досягають максимальної площі також у серпні
[91]. У зимові місяці їх висота поступово знижується, і в серпні максимальний
об’єм стратосферних хмар припадає на висоти 15–25 км, що відповідає
максимуму у вертикальному розподілі озону ([92]; див. також сезонні зміни у
вертикальному

розподілі

температури,

сприятливої

для

утворення

стратосферних хмар з 1979 р.: www.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere).
Тому їх участь у процесах руйнування озону стає найбільш ефективною.

45

Крім того, у серпні починає швидко зростати освітленість

сонячними

променями полярних стратосферних хмар, прискорюється перетворення
хлористих сполук у хімічно активні форми, що руйнують молекули озону, та
збільшується дефіцит маси озону над Антарктичним регіоном [53, 70, 93, 94].
Отже, початок утворення озонової діри також припадає на серпень.
Тому характерною особливістю серпневих процесів у південній полярній
стратосфері є тісний зв’язок динамічного (планетарні хвилі) та хімічного (ПСХ)
чинників формування озонової діри. Їх міжрічні варіації впливають як на ранню
стадію, так і на подальшу еволюцію озонової діри.
Відомо, що КСХ1 домінує в стратосфері південної півкулі [45, 67, 85, 95],
приводячи до стійкого зміщення стратосферного полярного вихору по
відношенню до полюса (напр. [96]). Це, в свою чергу, призводить до зональної
асиметрії полів озону і температури [45, 81, 85, 95, 97]. Недавні дослідження
показали, що така асиметрія, в свою чергу, може впливати на розповсюдження
планетарних хвиль, на перебіг меридіонального перенесення озону в полярну
стратосферу завдяки циркуляції Брюера–Добсона (ЦБД) і, отже, на температуру
стратосфери [98–100]. Крім того, зміщення вихору призводить до послаблення
циркумполярного потоку і меншої ізоляції стратосферного повітря всередині
нього, що також сприяє підвищенню температури. Завдяки домінуючій КСХ1,
амплітуда КСХ в поданому нижче аналізі (розділ 3) розглядається як наближена
міра зональної асиметрії в стратосферній температурі південної півкулі. Це
дозволяє кількісно характеризувати зв’язок зональної асиметрії в антарктичній
стратосфері з рівнем ЗВО.
1.5. Ефекти запізнення у впливах тропічних джерел ПХ на антарктичну
стратосферу
Від температури у внутрішній області вихору у зимові місяці, як
відзначено вище, залежить загальний об’єм полярних стратосферних хмар і, як
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наслідок, рівень втрат озону у весняні місяці. У свою чергу, хвильова
активність у весняні місяці здатна пришвидшити розпад стратосферного вихору
і скоротити загальний дефіцит маси озону. Свідченням цьому була подія 2002
р., яку пов’язують не лише з рівнем активності ПХ в масштабах південної
півкулі, а й з віддаленими джерелами атмосферних збурень у тропіках [74].
Схожі процеси, хоча і меншої інтенсивності, спостерігалися у ході сезонної
еволюції озонової діри у 1988 році. Тоді аномалії температури поверхні океану
(ТПО)

в

екваторіальній

області

спричинили

зміни

горизонтальної

і

вертикальної структури ПХ у південній півкулі, що також призвело до
зниження втрат озону в антарктичній стратосфері [73, 75].
При визначенні причин міжрічних варіацій ЗВО у період озонової діри
звертають увагу не лише на рівень збурень в антарктичній стратосфері,
викликаних ПХ у поточний сезон (весна) [75, 77, 98], чи у попередній сезон
(зимові передумови) [45, 74, 82, 87]. Можливі також віддалені тропосферно–
стратосферні зв’язки, які реалізуються з тривалою затримкою у часі. У
північній півкулі виявлено взаємозв’язок між аномаліями ТПО у тропіках,
спричиненими явищами Ель-Ніньо, та стратосферним полярним вихором над
Арктикою [101]. Якщо максимальна фаза теплої аномалії Ель-Ніньо – Південне
коливання (ЕНПК) припадає на зиму, то ефект віддаленого впливу на
арктичний вихор є більш відчутним наступної зими після події, ніж одночасно з
нею. Таке підсилення у [101] пов’язується із викликаною явищем ЕНПК
тривалою теплою аномалією у літній середньоширотній стратосфері, яка здатна
впливати на стратосферну циркуляцію у високих широтах наступної зими.
Ефекти запізнення у взаємозв’язках між тропічними аномаліями ТПО та
озоновою дірою досліджено менше [74]. Увага приділялася здебільшого аналізу
динаміки стратосферного полярного вихору та озонової діри у весняний період
в залежності від генерованих у тропічній чи позатропічній тропосфері
хвильових збурень [72, 76, 77, 82, 98, 102–104].
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Зокрема, завдяки виділенню прихованої теплоти в активних конвективних
процесах над тропічною зоною Тихого океану, можуть генеруватися ланцюги
хвиль Россбі, які розповсюджуються у тропосфері південної півкулі і відомі як
тихоокеанічно–південноамериканська (ТПА) мода ([105]). Через те, що
найдовші хвилі, особливо КСХ1, можуть поширюватися з тропосфери в
Антарктичну стратосферу взимку та навесні [66, 67, 106, 107], вони сприяють
віддаленому зв’язку між тропіками і південним стратосферним полярним
вихором та озоновою дірою [72, 75, 76, 82]. За останні роки все більше уваги
приділяється аномаліям ТПО, локалізованим у центральній тропічній частині
Тихого океану в регіоні Ніньо-4 (з 160oE до 210oE, з 5oS до 5oN) та біля нього
[76, 108]. Аномалії ТПО у цій області слугують ключовими індикаторами
потужності конвективних процесів та генерації ТПА-моди. Від локалізації
аномалій ТПО залежить напрям поширення хвиль Россбі в тропосфері та
стратосфері південної півкулі, а міжрічні варіації аномалій ТПО в центральній
тропічній частині Тихого океану краще корелюють зі змінами

тропосферної

та стратосферної циркуляцій в Антарктичному регіону, ніж аномалії в інших
регіонах Ель-Ніньо (Ніньо-1.2, Ніньо-3, Ніньо-3.4, Ніньо-4 [76, 108–110]).
Хвильові пакети, спричинені Ель-Ніньо або Ель-Ніньо-подібними явищами
в тропічній частині Тихого океану, відрізняються за своїми просторовими
характеристиками, але їх поширення на південний схід між тропіками і
Антарктичним регіоном відбувається в основному над західними довготами
(ТПО-мода в тихоокеанському секторі; наприклад, [105, 108, 110]). Недавні
дослідження демонструють, що цей механізм далекодії сприяє потеплінню
клімату Західної Антарктики [108, 109]. Завдяки вертикальному поширенню
ПХ та домінуючому проникненню КСХ1 в стратосферу, стратосферні аномалії
над Антарктикою зонально асиметричні [111]. Поява східно–західної асиметрії
в геопотенціальних висотах в Антарктичній стратосфері, пов'язаної з
аномаліями ТПО в тропічній частині Тихого океану, була продемонстрована в
[75]. Автори [75] показали, що посилення вертикального поширення КСХ1
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було відповідальне за аномальний розвиток озонової діри в 1988 р. В роботі
[76] виявлено, що тропічна конвекція над аномаліями ТПО в центральній
тропічній частині Тихого океану пов’язана з активністю КСХ та їх фазою в
стратосфері південної півкулі.
Активність

ПХ

в

масштабі

півкулі

суттєво

впливає

також

на

меридіональну ЦБД. Як показали супутникові вимірювання озону і водяної
пари в середній атмосфері протягом 2001–2010 рр., ЦБД є зонально
асиметричною і відбиває структуру КСХ1 [95]. Таким чином, у формуванні
розподілу Антарктичного озону динамічні впливи сприяють (а) зміщенню
полярного вихору відносно полюса (вплив КСХ1) і (б) асиметричному
осіданню озону з верхньої стратосфери в нижню стратосферу (вплив КСХ1 на
перебіг ЦБД). Обидва прояви зональної асиметрії в Антарктичній стратосфері
сильно залежать від дії ПХ, генерованих у процесах конвективного нагрівання в
тропіках і, отже, можуть бути пов'язаними з аномаліями ТПО. Ефекти
запізнення тропічних впливів на озонову діру, як вже відзначено, вивчалися в
окремих роботах, проте кліматично усереднені і статистично значущі дані в
літературі відсутні. Заповненню цієї прогалини присвячено розділ 4.
1.6. Висновки до розділу 1
Наведено опис принципів роботи приладів для вимірювання загального
вмісту озону в атмосфері, результати яких використано в даній роботі: як
наземних (спектрофотометр Добсона та фільтровий озонометр М-124) так і
супутникових (спектрометри TOMS та OMI).
Спектрофотометри Добсона, які використовуються для вимірювань
загального вмісту озону на станції Академік Вернадський (№ 031) та у Києві
(№ 040), належать до групи високоточних приладів, включених у міжнародні
мережі з глобального моніторингу ЗВО та контролю супутникових вимірювань.
Калібрування озонометра М-124 було проведено за спектрофотометром
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Добсона № 031 на станції Академік Вернадський. Обчислення ЗВО робилось за
емпірично обчисленими формулами, які містять відношення сигналів, зенітний
кут Сонця і температуру приладу. Похибки вимірювань становили 3% при
чистому небі при 7% за оцінкою розробників М-124.
Також у даному розділі коротко описано про дослідження часових та
просторових варіацій ЗВО, детально описаних у наступних розділах.
Розглянуто вплив джерел ПХ на антарктичну стратосферу та визначено
необхідність детального вивчення цих ефектів. Зональна асиметрія в
стратосферній температурі південної півкулі дозволяє визначити параметри, які
дозволяють прогнозувати величину та інтесивність озонової діри, що виконано
автором роботи в розділі 3.2.
Сформульовано необхідність кількісних характеристик зв’язків зональної
асиметрії в антарктичній стратосфері з рівнем ЗВО, що детально розглянуто в
розділі 3.3.
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РОЗДІЛ 2
РОЗБІЖНІСТЬ МІЖ НАЗЕМНИМИ ТА СУПУТНИКОВИМИ
ВИМІРЮВАННЯМИ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ
2.1. Вступ
У цьому розділі проведено порівняння супутникових даних EP-TOMS (8-а
версія даних) зі значеннями ЗВО, отриманими при наземних вимірюваннях.
Емпірично скориговані дані EP-TOMS за період з липня 1996 р. по грудень
2005 р., як вже відзначалося в розділі 1, доступні з вересня 2007 р. [57]
(https://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/data/ozone/). Найповніші глобальні порівняння цих
даних з наземними наведені в роботі [30]. Загалом, у плані виявлення
розбіжностей між наземними та супутниковими вимірюваннями ЗВО,
десятиріччя 1996–2005 рр. розглядається окремо, оскільки неперервні
глобальні спостереження проводилися одним супутниковим інструментом EPTOMS [30]. В цей же період, після передачі Україні британської станції
Фарадей у 1996 р., українськими дослідниками продовжено регулярні
спостереження антарктичного озону на станції Академік Вернадський
(координати 6515´S, 64º15´W) за допомогою спектрофотометра Добсона
№031 [112]. Крім того, в 1997–2002 рр. за участю дисертанта виконувалися
вимірювання озону на спостережній станції Київського національного
університету імені Тараса Шевченка в с. Лісники поблизу Києва з
використанням озонометра М-124, прокаліброваного за одномоментними
вимірюваннями з спектрофотометром Добсона №031 на антарктичній станції
Академік Вернадський. Це дозволило порівняти розбіжності між наземними та
супутниковими даними у двох регіонах – в антарктичному та в середніх
широтах північної півкулі. З 2010 р. за участі дисертанта регулярно
проводяться вимірювання ЗВО спектрофотометром Добсона №040 на станції
Київ–Голосіїв [5]. Частково ці дані представлені нижче в п. 2.2.3.
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Результати порівняння для 7-ї версії даних EP-TOMS, наведені в роботах
[4, 36–38] і тут не розглядаються. В цьому розділі викладено результати, що
охоплюють вказаний вище період роботи EP-TOMS (1996–2005 рр., 8-а версія
даних) та включають аналіз розбіжності з наземними даними за різних умов
спостережень (залежність розбіжності від сезону, зокрема, від наявності чи
відсутності хмарного покриву та від змін рівнів ЗВО). Коротко про 7-у та 8-у
версії викладено у 1.2.1.
Оскільки зміни ЗВО в Антарктиці значною мірою визначаються весняними
втратами озону, значна увага в розділі приділяється аналізу розбіжності між
наземними і супутниковими даними в період озонової діри. Для повнішого
представлення характеру розбіжностей у високих широтах використано також
дані з декількох інших станцій, розташованих в Антарктиці та Арктиці.
2.2. Результати наземних вимірювань
2.2.1. Варіації ЗВО на антарктичній станції Академік Вернадський. На
рис. 2.1 показано варіації щоденних та середньомісячних значень ЗВО за
вісімнадцятирічний період вимірювань на станції Академік Вернадський (1996–
2013 рр.). Масив даних на рис. 2.1а дає уявлення про діапазон щоденних
варіацій, а рис. 2.1б – показує усереднений сезонний хід упродовж десяти
місяців неперервних спостережень (серпень – травень). Максимальна дисперсія
щоденних значень припадає на вересень – листопад (дні 90–150 на рис. 2.1а та
місяці 9–11 на рис. 2.1б). Це період озонової діри, і характер дисперсії
пов’язаний саме з розташуванням станції у крайовій зоні діри та з постійними
меридіональними зміщеннями краю діри під дією планетарних хвиль.
З рис. 2.1а видно, що діапазон варіацій у весняні місяці охоплює як
значення, властиві для озонової діри (до 120–150 ОД у вересні – жовтні), так і
високі значення (до 400 ОД), які загалом не є типовими для станції в інші
сезони (280–300 ОД у грудні – квітні, рис. 2.1б). Наявність двох протилежних
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тенденцій у відхиленнях ЗВО у весняний період є проявом протилежних змін
рівня ЗВО всередині та зовні стратосферного полярного вихору. Якщо
всередині вихору відбувається хімічне руйнування молекул озону з утворенням
озонової діри, то за межами вихору – їх динамічне накопичення в процесі
циркуляції Брюера–Добсона. Меридіональний обмін повітряних мас в
антарктичній стратосфері між полярними та субполярними широтами у цей
період практично відсутній, а регулярні меридіональні зміщення краю вихору (і
краю озонової діри) планетарними хвилями спричинюють появу або аномально
низьких (<200 ОД), або аномально високих (350–400 ОД) значень ЗВО над
станцією (рис 2.1а).

Рис. 2.1. Варіації щоденних (а) та середньомісячних (б) значень ЗВО
упродовж сезону неперервних вимірювань спектрофотометром Добсона на
станції Академік Вернадський у серпні–травні 1996–2013 рр. [12]
Багаторічні зміни з використанням даних, одержаних на станції Фарадей
(Британська антарктична служба) раніше (1957–1995 рр.), представлені на рис.
2.2. Характерними є три періоди з порівняно стійкими тенденціями (див. лінійні
тренди, нанесені пунктиром на рис. 2.2а), властивими загалом і для змін
глобального рівня ЗВО [94].
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Рис. 2.2. Зміна ЗВО над станцією Фарадей/Академік Вернадський за 1957–
2013 рр., усереднені по сезонах неперервних вимірювань з серпня по травень
(а) та середньомісячні значення за січень і вересень (б). Дані Британської
антарктичної

служби

(http://www.antarctica.ac.uk/met/jds/ozone/),

з

1996 р.

вимірювання забезпечуються українськими зимівниками на станції Академік
Вернадський.[12]
Період "нормальних" середньорічних рівнів ЗВО 320–330 ОД тривав до
початку 1980-х років, хоча вже тоді відбувалося зниження весняного озону. У
наступний період, до середини 1990-х років, відбувалося швидке зниження ЗВО
до ~260 ОД. Для останнього періоду (середина 1990-х – початок 2010-х)
характерні стабілізація вмісту озону та ознаки відновлення озонового шару зі
зростанням середньорічного ЗВО. Значення трендів ЗВО показано в таблиці 2.1
(див. подібні зміни для південної полярної області в [94], рис. 4–4, а також в
[59, 113]).
Таблиця 2.1
Зміни трендів рівня ЗВО протягом 1957–2013 рр. (у ОД/рік).
Період

1957–1979

1979–1995

1995–2013

Січень

–0.270.41

–1.730.42

0.070.33

Вересень

–1.620.53

–5.240.71

0.301.08

Середній за рік

–0.710.27

–3.000.36

0.530.31
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З рис. 2.2б видно, що основний внесок у різке зниження ЗВО пов’язаний з
весняним періодом (суцільна крива для вересня). За 1979–1995 рр. зниження
становило 16% за середньорічними (серпень–травень) даними (рис. 2.2а) і
близько 30% у вересні (суцільна крива на рис. 2.2б).
Тренд ЗВО влітку у цей період мав значення –1.7 ОД/рік (пунктирна крива
для січня на рис. 2.2б), а до 1980 р. обидві криві взагалі показують однакові
рівні ЗВО. Це порівняння також чітко вказує на початок довготривалих змін у
весняному антарктичному озоні. Результати аналізу спостережних даних,
одержаних на станції Академік Вернадський, наведено в роботах [3, 4, 6, 8–13,
38, 112, 114–116].
2.2.2. Спостереження з фільтровими озонометрами поблизу Києва
(1997–2000 рр.). На рис. 2.3 та рис. 2.4 представлено варіації щоденних значень
ЗВО та їх сезонні зміни за результатами вимірювань озонометром М-124 №106
у Лісниках в 1997–2000 рр. (див. підрозділ 2.1). Максимальні значення на рівні
~450 ОД реєструються у лютому–березні, мінімальні – близько 260 ОД – у
вересні–жовтні.
На рис. 2.3 можна помітити, що кожному зимово–весняному максимуму
властиве короткочасне зниження вмісту озону до значень, характерних для
мінімуму. Амплітуда спаду в середньому дорівнює 150 ОД, тривалість – 1015
днів. Ці події, пов’язані з озоновими “мінідірами”, досліджувалися в роботі
[117].
Середньомісячні значення вмісту озону показані на рис. 2.4а. У порівнянні
з антарктичним регіоном сезонне зниження ЗВО менш виразне – мінімальні
середньомісячні значення у жовтні (~300 ОД) становлять близько 80% від
максимальних у березні (~380 ОД).
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Як видно з рис. 2.4б, відхилення від середньомісячних значень для
Лісників у період найбільшої змінності ЗВО в 1.5–2 рази нижчі, ніж для станції
Академік Вернадський (рис. 2.1б).
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Рис. 2.4. Середньомісячні значення ЗВО для спостережної станції Лісники
поблизу Києва (а) та середньоквадратичні відхилення від них (б) у 1997–2000
рр.

Відзначимо, що спостереження тривали до 2002 р., але через пошкодження
поверхні ультрафіолетових фільтрів внаслідок соляризації, відносна різниця
‘TOMS – М-124’ у 2001 р. перевищила 3% і швидко зростала. Тому
вимірювання були припинені в 2002 р., а для аналізу розбіжностей з даними
TOMS використано спостереження, обмежені 2000 рр.
Описано у звіті (п.1.1.3): Звіт про науково-дослідну роботу “Дослідження
динамічних процесів у геліосфері, магнітосфері та атмосфері за результатами
наземних та супутникових вимірювань (заключний) №01БФ051-14”, №
держреєстрації 0101U002469. – Державне управління справами, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 293 с.
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2.2.3. Вимірювання на спектрофотометрі Добсона на станції Київ–
Голосіїв

(2011–2019

рр.).

З

травня

2010

року

почались

регулярні

спостереження озону на новій регіональній станції Всесвітньої метеорологічної
організації Київ–Голосіїв з використанням спектрофотометра Добсона №040
(далі – Д040); координати станції 50.364°N, 30.497°E; код 'KGV' та номер
STN498 в мережі Global Atmospheric Watch [5].
Спектрофотометр Д040 був переданий весною 2010 р. Королівським
метеорологічним інститутом Бельгії в Науково-дослідну лабораторію фізики
космосу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
відповідно до договору про взаємну співпрацю. Перед установкою інструменту
на

станції

Київ–Голосіїв,

прокалібрований

в

спектрофотометр

Європейському

був

регіональному

переоснащений
центрі

і

калібрувань

спектрофотометрів Добсона в Сонячній та озоновій обсерваторії Градець
Кралове (Чеська Республіка). Інтеркалібрування спектрофотометра Д040
проводилося по Європейському вторинному еталонному приладу Д074. Перед
калібруванням на приладі була встановлена нова електроніка, яка дозволяє
зменшити вплив перепадів високої напруги на приладі при вимірюванні різних
пар довжин хвиль.
Отримана похибка вимірювань приладу Д040 при порівнянні з еталонним
приладом Д074 при стандартних AD–DS спостереженнях в парах довжин хвиль
А і D складає -0.8% від середнього рівня ЗВО (що відповідає 2.4 ОД) в
діапазоні  = 1.15–3.20. Дані спостережень в парах довжин хвиль С і D
показали менші величини ЗВО, ніж в парах А і D, тому при спостереженнях на
Д040 в пункті Київ–Голосіїв необхідний коефіцієнт корекції визначається
методом порівняння AD і СD.
В подальшому спектрофотометр Д040, можливо, буде використаний для
вимірювань ЗВО на антарктичній станції Академік Вернадський. Тоді прилад
Д031, який зараз встановлений в Антарктиді, буде повернений для
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калібрування. Після калібрування він слугуватиме робочим інструментом на
станції Київ–Голосіїв. Результати вимірювання ЗВО на станції Київ–Голосіїв з
2011 (цілий рік спостережень) по 2019 роки показано на рис. 2.5.

а

б

Рис. 2.5. Річний хід рівня ЗВО на станції Київ–Голосіїв у 2011 – 2019 рр.: а
– щоденні значення, б – середньорічні значення. Горизонтальні рівні для
кожного року відповідають ЗВО у 300 ОД, якщо перетинають графік, 500 ОД –
над графіком [5].
Як і на рис. 2.3–2.4, річні зміни ЗВО над Києвом на рис. 2.5 відбуваються у
2010-ті роки в меншому інтервалі, ніж в районі Антарктиди (див. п. 2.2.1 вище
та п. 2.3.2 далі). Типовими для рівнів ЗВО над Києвом є максимум у лютому–
березні і мінімум у жовтні–листопаді. До 2018 характерним є весняні спади
рівня ЗВО, які, як і в п. 2.2.2, можна віднести до впливу озонових мінідір [117].
Середні за рік значення ЗВО мають позитивний тренд 1.2 ± 0.59 ОД/рік (2σ).
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Щоб визначити сезонний хід тренду, було обчислено середньомісячні
значенняи ЗВО та їх річні тренди для кожного місяця.
Результати обчислення подано в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Тренди середньомісячних значень ЗВО над Києвом за даними вимірювань
спектрофотометром Д040.
місяць 1

2

3

4

5

6

тренд

3.0

–0.8

2.3

1.3

2.9

–1.0 1.4

σ

2.0

3.0

3.1

1.6

1.6

1.1

7

1.3

8

9

10

–0.9 –0.37 0.0
1.0

1.6

0.9

11

12

0.8

3.0

1.7

1.5

Як видно з таблиці 2.2, лише 3 місяця дають величину тренду, що
перевершує значення його середньоквадратичної похибки (σ) у 1.5–2 рази. Це
січень, травень і грудень.
2.3. Вплив хмарності на розбіжність між супутниковими та наземними
вимірюваннями ЗВО
2.3.1. Методика аналізу розбіжності TOMS–Добсон для антарктичного
регіону. З даних супутникових вимірів EP-TOMS над станцією Академік
Вернадський були вибрані ті, що за датами збігаються з результатами наземних
вимірювань ЗВО. За багаторічними даними, у середньому з 21 травня до 21
липня, на час великих значень µ (відносна маса атмосфери, через яку проходить
випромінювання: для зеніту µ=1), спостереження із спектрофотометром
Добсона №031 (Д031) на станції припиняються. Хоча в цей час можливі
спостереження з використанням Місяця (тип спостережень – Focused Moon),
але при цих умовах супутниковий прилад також не вимірює ЗВО над станцією,
а надані на відповідних сайтах значення (див. нижче), виміряні ближче до
екватора (рис. 2.6 а, в).
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Було відокремлено дані вимірювань з Д031 (ЗВОДобсон), одержані в
безхмарні дні та у дні із суцільною хмарністю, таким же чином, як і в роботі
[37].

Для

відокремлення

даних

був

використаний

параметр

“тип

спостережень”. Якщо всі окремі вимірювання протягом дня були закодовані як
05 – “пряме сонце” і 25 – “чисте небо в зеніті”, середньоденне значення озону
було включено в файл “безхмарні дні”. У вибірку для хмарних днів відбиралися
тільки значення ЗВО, одержані у дати, коли всі вимірювання кодувалися як “55
– хмарне небо в зеніті”.
Відбір ясних днів у даному дослідженні був проведений більш вимогливо
щодо наявності хмар упродовж спостережень, ніж у попередніх роботах,
виконаних в НДЛ фізики космосу. Наприклад, у [38, 39] до безхмарних
включалися дні, коли окремі вимірювання, далекі від полудня (в ранкові чи
вечірні години) проводилися за хмарної погоди. Наш критерій відбору
виключав такі спостереження і зумовив певне скорочення масиву спостережень
для ясних днів, хоча в цілому суттєво не вплинув на результати порівняння, як
показано нижче.
За відібраними таким чином двома рядами дат наземних спостережень (для
чистого та хмарного неба) знайдено відповідні супутникові значення
(ЗВОTOMS), отримані при проходженні EP-TOMS над станцією Академік
Вернадський. Відповідні щоденні дані для станції розміщені в архіві
https://acdisc.gesdisc.eosdis.nasa.gov/data/EarthProbe_TOMS_Level3/TOMSEPOV
P.008/ (файл ovp017_epc.txt).
Різниці TOMS–Dobson були розраховані окремо для хмарних і безхмарних
днів, Dcle та Dclo відповідно. Отримано також різниці Dtot для вихідних рядів
щоденних супутникових та наземних вимірювань, які включали всі дані
спостережень – не лише при чистому та хмарному небі, а й за різних рівнів
хмарності.
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Обчислення відносних різниць між супутниковими та наземними
вимірюваннями проводилось за рівняннм (2.1) у відсотках, D (%):

D(%) 

ЗВОTOMS  ЗВОDobson
100
ЗВОDobson

(2.1)

і, загалом, розглядалися три сукупності статистичних даних – для ясного і
хмарного неба, а також для всіх даних: Dcle, Dclo та Dtot відповідно.
Сканування супутниковим спектрометром поперек орбіти забезпечує на
високих широтах перекриття вимірювань на суміжних витках супутника і
дозволяє відібрати для кожної наземної станції (у файлах типу ovp017_eps.txt)
одне значення ЗВО, виміряне безпосередньо над чи поблизу станції. При цьому
масив супутникових даних включає також горизонтальну відстань центра поля
зору від станції, значення його географічних координат, часу вимірювань, та
зенітної відстані Сонця (ЗВС) на момент вимірювань. Місцевий час перетину
екватора спектрометром EP-TOMS був близьким до полудня, і при тривалості
одного витка близько 100 хв. всі вимірювання вздовж орбіти виконуються на
денному секторі орбіти в близькі до місцевого полудня години [35].
Отже, супутникові дані для станції Академік Вернадський у файлі
ovp017_eps.txt включають одне вимірювання кожного дня, зроблене в
полуденний час 25 хв. при найближчому до станції розташуванні поля зору
спектрометра EP-TOMS. Тому для коректного порівняння супутникових та
наземних спостережень запропонована в роботі [37] методика передбачала
розгляд лише двох станів атмосфери над станцією – чистого неба або суцільної
хмарності

впродовж

всього

спостережного

дня.

Постійна присутність

(відсутність) хмарного покриву протягом дня спостережень означає, що хмарні
(ясні) умови існують на великій площі. Такий підхід забезпечує відповідність
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погодних умов, за яких одержано супутникове значення ЗВОTOMS, визначене
над станцією приблизно в середині дня, та середнє значення ЗВОДобсон,
визначене за сукупністю індивідуальних наземних вимірювань упродовж
усього спостережного дня. Оскільки дні з частковим і змінним рівнем
хмарності не розглядаються, то це зменшує невизначеність в ідентифікації
погодних умов.
Проміжок часу безперервних щоденних вимірювань на станції Академік
Вернадський триває з кінця липня (останні 10 днів) по травень (перші 3 тижні)
наступного року. Такі інтервали в подальшому називатимуться «сезон
спостережень». Один сезон включає в себе 9 місяців (з серпня по квітень) в
повному обсязі і частково липень і травень. Відстань області супутникових
вимірювань від станції Академік Вернадський зазнає варіацій упродовж сезону
спостережень, проте не перевищує 330 км (рис. 2.6а).
Максимальне відхилення в бік екватора зумовлене ЗВС>80 у другій
половині травня та другій половині липня (рис. 2.6в), коли умови освітлення
дозволять здійснювати супутникові вимірювання лише на нижчих від станції
широтах (з 13 по28 травня та з 28 липня по 15 серпня). У травні, червні та липні
вимірювання озону на цих широтах зазвичай на спектрофотометрі Добсона не
проводяться. Впродовж решти 9.5 місяців сезону неперервних спостережень із
початку серпня до середини травня супутник визначає ЗВО переважно в межах
30 км навколо станції (рис. 2.6б,в). Тому, враховуючи вказані вище розміри
поля зору супутникового спектрометра, у переважній більшості вимірювань
станція Академік Вернадський потрапляє в його поле зору.
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а

б

в
Рис. 2.6. Варіації положення центра поля зору супутника EP-TOMS
відносно станції Академік Вернадський при визначенні ЗВО TOMS (а) для всіх
вимірювань та (б) за виключенням початкових (друга половина липня) та
кінцевих (друга половина травня) дат періоду неперервних спостережень, коли
висота Сонця над горизонтом становить 6–8 (положення станції відповідає
початку координатних осей, координати зростають – на північ і на схід); (в)
зміна горизонтальної відстані підсупутникової точки від станції упродовж року
[9].

З цього випливає, що, наприклад, при наземних вимірюваннях в зеніті за
умов безхмарного неба реєструватиметься ультрафіолетове випромінювання,
розсіяне практично в тому ж вертикальному стовпі атмосфери, що й при
супутникових. В іншому режимі вимірювань спектрофотометром Добсона –
“пряме

Сонце”

–

вздовж

візирної

спостерігатимуться різні повітряні маси.

лінії

приладу

упродовж

дня
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Проте при зенітній відстані Сонця 4880 стратосферний максимум озону
(20 км) зондуватиметься в межах 22107 км від станції. Тому і цей режим
вимірювань не пов’язаний із суттєвими просторовими відмінностями стану
атмосфери (за винятком знаходження біля станції краю вихору та/або озонової
діри, що буде розглянуто далі).
Підкреслимо, що оскільки дні з частковою хмарністю та змінними
погодними умовами не розглядаються, то практично виключається джерело
похибок, пов’язане з ідентифікацією стану атмосфери над станцією. Наприклад,
за змінної хмарності одноразове супутникове визначення ЗВО над станцією
може бути зроблене при безхмарному небі, а більшість наземних – при
хмарному. Це зазвичай вносить невизначеність у результати порівняння
наземних і супутникових спостережень, виконаних за різних погодних умов,
яку складно оцінити [2, 36].

2.3.2. Результати порівняння ЗВО TOMS–Добсон. Варіації щоденних
значень відносної різниці ЗВО TOMS–Добсон (DTOMS-Добсон) показані на рис. 2.7.
В першу чергу було проведене порівняння різниці Dtot для всіх даних у 7-й та 8й версіях супутникового алгоритму. Слід перш за все відзначити загальне
зниження значень Dtot у 8-й версії (рис. 2.7б) порівняно з 7-ю (рис. 2.7а). Це
помітно з розташування області дисперсії відносно нульового значення різниці,
позначеного горизонтальною штриховою лінією на рис. 2.7. Зменшення різниці
відображає зміни, внесені у 8-й версії для високоширотних даних [32].
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Рис. 2.7. Варіації відносної різниці між щоденними значеннями загального
вмісту озону над станцією Академік Вернадський, одержаними супутниковим
спектрометром EP-TOMS та наземним спектрофотометром Добсона для 7-ї
версії супутникового алгоритму, 1996–2003 рр., всі дані (а) та 8-ї версії, 1996–
2005 рр., всі дані (б; Dtot, 2625 днів), безхмарне небо (в; Dcle, 137 днів) та хмарне
небо (г; Dclo, 1048 днів). Стрілками показано дату зменшення дисперсії
відносної різниці. [8]

Інша відмінність виявлена для сезонної зміни дисперсії. У випадку 8-ї
версії існує помітне монотонне зменшення різниці протягом липня–жовтня, що
демонструє лінійне наближення на рис. 2.7б. Ця тенденція не проявляється
настільки чітко для 7-ї версії (рис. 2.7а), де для всього сезону неперервних
спостережень застосовано квадратичне наближення. Таке ж наближення
застосоване і для листопада–травня у випадку 8-ї версії (рис. 2.7б).
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Порівняння даних 8-ї версії для ясних і хмарних днів демонструє, що
вимірювання за хмарної погоди і відповідні значення Dclo на рис. 2.7г дають
головний внесок у від’ємний тренд значень Dtot протягом липня–жовтня на рис.
2.7б. Вимірювання за ясної погоди не показують сезонної залежності для
значень Dcle. Однак, статистика Dcle (137 діб) є меншою порівняно з рядами
даних Dclo (1048 діб). Відношення кількості ясних та хмарних днів протягом
1996–2005 рр. – приблизно 1:8 – відображає метеорологічні умови в районі
Антарктичного півострова, де переважає хмарна погода. Тим не менш, дані для
ясного неба узгоджуються з результатами для вимірювань по Сонцю в
Антарктиці та північній півкулі, які також не показують сезонного ходу різниці
між супутниковими та наземними вимірюваннями [2, 30, 31, 51, 55, 65].
В середньому для 1996–2005 рр. одержано такі значення: для безхмарного
неба Dcle = 4.15.1% (рис. 2.7в), для хмарного неба Dclo = -4.56.4% (рис. 2.7г) і
для всього масиву даних Dtot = -2.06.4% (рис. 2.7б). Попередня 7-а версія
давала додатну різницю Dtot = 1.85.9% для всіх даних за 1996–2003 рр. (рис.
2.7а).
У 8-й версії значення Dtot та Dclo мають досить великий інтервал дисперсії
протягом липня – жовтня (близько 30%; рис. 2.7б та рис. 2.7г відповідно),
який швидко звужується в 1.5–2 рази на початку листопада (позначено
стрілками). При порівнянні з обома версіями даних EP-TOMS використані
одні й ті ж ряди даних станції Академік Вернадський. Тому спостережуваний
перерозподіл дисперсії може бути пов’язаний лише із змінами, внесеними у 8-у
версію супутникових даних. Низхідний тренд різниці у липні–жовтні вказує на
залежність значень D від рівня ЗВО (D–ЗВО), оскільки останній досягає
сезонного мінімуму в жовтні внаслідок розвитку озонової діри. В підрозділі 2.4
залежність D–ЗВО розглянуто з урахуванням умов спостережень. Втім,
відзначене посилення цієї залежності у 8-й версії потребує окремого аналізу за
участі розробників алгоритму.
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Широта станції Академік Вернадський (65S) потрапляє у крайову
область озонової діри [93, 118], і станція може розташовуватися під
внутрішньою або під зовнішньою областями діри залежно від збурення її краю
планетарними хвилями (рис. 2.8). Проходження краю діри над станцією може
спричинити помітну зміну рівня ЗВО упродовж дня, що вплине на середнє
його значення, визначене за цей день при наземних вимірюваннях і на його
відмінність від полуденного супутникового значення. Цим можна пояснити
велику дисперсію різниці, яка зберігається до кінця жовтня. На таке ж
походження максимуму дисперсії вказано в роботах [2, 51]. Внаслідок
сезонного зменшення розмірів озонової діри її край зміщується в напрямку
полюса і в листопаді над станцією встановлюється стійкий рівень вмісту озону.
Це призводить до різкої зміни середнього значення різниці та зменшення її
змінності. Кількісні оцінки будуть представлені нижче, а якісно ці обставини
проілюстровано на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Щоденне зміщення краю озонової діри (ЗВО < 220 ОД, темносиня область) відносно антарктичної станції Академік Вернадський (білий
кружок)

призводить

до

різкого

зростання

розбіжності

наземних

та

супутникових вимірювань ЗВО в період озонової діри (вересень–листопад).
Зображення поля ЗВО для 20–22 жовтня 2005 р. наводяться за даними
http://ozoneaq.gsfc.nasa.gov.
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Варіації середньомісячних різниць ЗВО також розглядаються у порівнянні
двох версій алгоритму EP-TOMS. Рис. 2.9а відтворює результат для 7-ї версії,
представлений у статті ([39], рис. 6), де усереднювалися різниці ЗВО за чотири
сезони неперервних спостережень у 1996–2000 рр. Різниці для 8-ї версії були
усереднені за дев’ять сезонів спостережень, 1996–2005 рр. (рис. 2.9б).
Усереднені величини позначаються як Dcle для ясного неба та Dclo – для
хмарного. Варто відзначити, що обсяг рядів даних для ясного неба є майже
однаковим для 7-ої та 8-ої версій (133 та 137 діб відповідно) попри значно
більший часовий інтервал у другому випадку. Це зумовлено ретельнішим
відбором безхмарних днів у даній роботі, про що вже говорилося вище. Вплив
відсутності чи наявності хмарного покриву на розбіжність даних ЗВО
аналізується нижче в підпунктах 2.3.2.3 та 2.3.2.4 відповідно, а тут наводимо
основні результати статистики за 1996–2005 рр. у порівнянні 7-ої та 8-ої версій
супутникових даних.
Із рис. 2.9а,б помітно, що для обох версій значення Dcle для ясного неба
(штрихові криві) є більшими, ніж Dclo для хмарної погоди (суцільні криві). У
середньому Dcle перевищує Dclo на 8.9% при використанні 7-ї версії та на 8.6% –
8-ї. Отже, середня відстань між двома кривими по вертикалі майже не
змінилася при переході до 8-ї версії, але середні рівні різниці знизилися на
~4%.

Оскільки

алгоритм

для

обробки

наземних

вимірювань

спектрофотометром Добсона не змінювався то зміну розбіжності ЗВО можна
пояснити відзначеною вище корекцією – загальним зниженням значень TOMS
у високих широтах південної півкулі в останній версії алгоритму [32, 33].
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Рис. 2.9. Середньомісячні різниці ЗВО DTOMS-Добсон (а) для 7-ї версії
супутникових даних, усереднені за 1996–2000 рр. [39] та (б) для 8-ї версії,
усереднені за 1996–2005 рр.; (в) середньомісячний загальний вміст озону за
вимірюваннями на станції Академік Вернадський, усереднене за 1996–2005 рр.
[8]
Порівняння двох версій на рис. 2.9а,б дозволяє встановити, що відмінність
різниць ЗВО для вимірювань при ясному та хмарному небі залишилася
однаковою. Це свідчить про те, що джерело значного впливу хмарності на
розбіжність між наземними і супутниковими даними у 8-й версії залишилося
не усунутим. В обох версіях середньомісячна різниця для ясного неба не має
сезонної залежності протягом вересня–квітня (8 місяців). Цей результат,
відзначений вище для дисперсії різниці на рис. 2.7в, узгоджується з
результатами порівняння даних на окремих станціях в Антарктиці та північній
півкулі [2, 30, 51, 55, 65]. Раніше подібна тенденція була виявлена при

70

зіставленні 7-ї версії з вимірюваннями на 30-ти станціях у північній півкулі,
обладнаних спектрофотометрами Добсона та Брюера, для зенітних відстаней
Сонця, які не перевищують 80 [31].
Подібність спостерігається і для середньомісячних варіацій значень
Dcle для обох версій (штрихові криві на рис. 2.9а,б). Узгодженість сезонних

варіацій, отриманих у даній роботі та в [38, 39], де відбір безхмарних днів було
здійснено за менш строгим критерієм та за коротшими рядами даних, свідчить,
що такі відмінності вибірок не впливають на результати порівняння. Тому
збереження незмінного стану неба (ясного чи хмарного) впродовж полуденних
годин може бути достатнім для забезпечення ідентичності умов спостережень
наземних та супутникових вимірювань. Зміна погоди на станції в ранкові чи
вечірні години вимірювань істотно не впливала на якість порівняння внаслідок
малої ваги цих індивідуальних спостережень у віддалені від полудня години.
Відчутне зростання від’ємної різниці Dclo спостерігається навесні, коли
розвивається озонова діра (суцільна крива на рис. 2.9б). У цей період
середньомісячні різниці для хмарного неба демонструють тенденцію,
відзначену вище для поведінки дисперсії різниць (рис. 2.7б,г). В цілому,
сезонні зміни на рис. 2.9б повторюють хід середньомісячних значень ЗВО за
вимірюваннями

спектрофотометра

Добсона

на

рис.

2.7в.

Аномальне

збільшення від’ємної різниці Dclo у вересні до -9.86.6% узгоджується з
положенням найнижчого середньомісячного значення ЗВО (20955 ОД). Вміст
озону повертається на нормальний рівень у листопаді і залишається відносно
стійким протягом семи місяців (рис. 2.7в). Значення Dclo демонструють подібну
поведінку (рис. 2.9б, суцільна крива).
Слід зауважити, що на противагу найменшому ЗВО та найбільшому
від’ємному відхиленню Dclo у вересні (рис. 2.7б,в) нормальний рівень вмісту
озону близько 300 ОД у січні поєднується з мінімальною змінністю та
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різницями, які є найближчими до нуля та до Dcle (рис. 2.7б). Тому зв’язок
різниці DTOMS-Добсон з самим рівнем ЗВО варто розглянути докладніше (див.
нижче підрозділ 2.4).
Вимірювання ЗВО за відсутності хмар майже, як вже відзначено, не
показують суттєвої сезонної залежності різниці DTOMS-Добсон (рис. 2.7в та рис.
2.9а,б, штрихові криві). Середньомісячні значення змінюються в межах від
~1% до 5% протягом 8-місячного інтервалу вересень–квітень, який включає
весну, літо та осінь у південній півкулі (рис. 2.9б, штрихова крива). Починаючи
з вересня, полуденна зенітна відстань Сонця (ЗВС) зменшується на станції
Вернадський від 73º до мінімального значення 42º поблизу 22 грудня (день
літнього сонцестояння), а потім знову збільшується до 80 в кінці квітня. У
цьому діапазоні ЗВС (42º80º) вимірювання озону на станції вважаються
надійними. Високі ж значення Dcle, 7–10% у липні–серпні та травні (рис. 2.9б),
властиві для вимірювань, які виконані при ЗВС>80º, тому мають велику
невизначеність і повинні розглядатися окремо.
Усереднена за вересень–квітень щоденна різниця становить 2.84.5%
(ЗВС<80, 102 щоденних значення ЗВО). Відносна сезонна стійкість різниці
TOMS–Добсон у цей період може бути зумовлена тим, що супутниковий і
наземний прилади за відсутності хмар вимірюють інтенсивність УФ
випромінювання у практично одному й тому ж стовпі атмосфери над
поверхнею, як відзначено вище. Це випливає з даних рис. 2.6. Тому можна
зробити висновок, що алгоритми визначення вмісту озону як для спектрометра
TOMS, так і для спектрофотометра Добсона не вносять відчутних похибок у
сезонний хід ЗВО при вимірюваннях в умовах ясного неба та при сонячних
зенітних відстанях, менших 80.
Проте, як видно з рис. 2.7 і рис. 2.9, дані EP-TOMS систематично
перевищують наземні дані. Як відомо, спостереження за допомогою
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спектрофотометра Добсона забезпечують найточніші вимірювання за умов
ясного неба (похибки на рівні 1–2% [2, 36]).
Тому спостережуваний рівень різниць ЗВО, найімовірніше, може
пояснюватися завищенням даних TOMS, яке збереглося у 8-й версії. Воно
може бути наслідком неналежного врахування альбедо поверхні, покритої
снігом або льодом, чи помилкової інтерпретації його як альбедо хмар [40]. У 8й версії алгоритму TOMS ця помилка була виправлена для умов хмарного
покриву над снігом/льодом [32]. Для безхмарних умов, відбиття снігу/льоду
може залишитися можливим джерелом завищення загального озону, що
спостерігається в порівнянні TOMS–Dobson для регіону станції Академік
Вернадський.
Станція

Академік

Вернадський

знаходиться

на

острові

Галіндез,

Аргентинському архіпелагу островів, де сніговий покрив існує на пагорбах і
горах майже весь рік. Гори і льодовики Антарктичного півострова, який
знаходиться на відстані 5 км на схід, мають ті ж відбиваючі властивості.
Навколо острова Галіндез присутній також морський лід. Ці умови
забезпечують високий рівень відбиття світла в полі зору супутникового
спектрометра. Вони впливають на супутникові вимірювання над іншими
антарктичними станціями, і ступінь впливу залежить від відносного числа
ясних днів в загальній статистиці.
Найвищі додатні значення Dcle (в середньому 9–10%), згідно з рис. 2.7в та
рис. 2.9б, існують у липні та травні при ЗВС>80. Такі аномальні різниці
можуть зумовлюватися похибками як наземних, так і супутникових приладів
[2, 65]. Крім того, згідно з рис. 2.6, на цей час супутник, через слабку
освітленість Сонцем, вимірює озон над поверхнею, розташованою набагато
північніше станції. Тому певний внесок у розбіжність даних дає віддаленість у
локалізації спостережуваних ділянок атмосфери.
Ці фактори збільшують різницю середнього значення Dcle до 4.1±5.1%, або
більше ніж на 1% по відношенню до значення 2.8%, зазначеного для ЗВС<80º.
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Можна зробити висновок, що використання даних для чистого неба має бути
обмежено для ЗВС>80. Аналогічний висновок був зроблений раніше [31] з
оцінки різниць TOMS–Dobson для 30 станцій північної півкулі без розділення
за погодними умовами.
На відміну від умов ясного неба, за хмарної погоди не спостерігається
аномальних відхилень середньої різниці при ЗВС, більших 80. Наприклад, у
липні–серпні та травні дисперсія Dclo на рис. 2.7г є симетричною відносно
середнього рівня різниці, а середньомісячні значення на рис. 2.9б близькі до
сезонного середнього (–4.5%). Вплив великих ЗВС проявляється тільки у
відносно більшому діапазоні дисперсії та відповідно вищих значеннях
стандартного відхилення.
Середньомісячні різниці для хмарного неба є від’ємними (суцільна крива
на рис. 2.9б). В середньому за період 1996–2005 рр., Dclo = –4.5±6.4% (1048
хмарних днів). Частково це заниження ЗВО, виміряного TOMS над хмарами,
може зумовлюватися супутниковим алгоритмом розрахунку тропосферного
озону між поверхнею та верхньою межею хмарного покриву (див., наприклад,
[27, 119–122]). Коли середньомісячний вміст озону знижується до ~200 ОД
(вересень, рис. 2.9в), відносний внесок тропосферного озону у ЗВО зростає.
Однак велику різницю у вересні (–10%, рис. 2.9б, суцільна крива) не можна
віднести на рахунок цього джерела похибок. Така різниця становить ~20 ОД,
що дорівнює чи навіть перевищує рівень тропосферного озону в Антарктиці.
Це мало б означати повну відсутність тропосферного озону в кліматології,
використаній в алгоритмі TOMS для спостережень в умовах суцільної
хмарності, що неможливо. Інструментальні похибки, пов’язані з низькою
чутливістю до малих рівнів ЗВО, теж не є задовільним поясненням, оскільки
вимірювання за ясної погоди не показують такого ефекту.
Із загальних міркувань, перевага в точності даних за хмарної погоди має
надаватися супутниковим вимірюванням, оскільки стратосферний озон, як
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основна складова ЗВО, розташований над хмарним покривом. Супутниковий
прилад безпосередньо вимірює основну частину УФ випромінювання,
розсіяного назад молекулами стратосферного озону. Як було зазначено у [33],
ефект хмарності при супутникових спостереженнях чітко визначений в
алгоритмі TOMS. Хмари розсіюють випромінювання в усі сторони і з усіх
напрямків. Через це може бути недооцінений внесок тропосферного озону
нижче рівня хмар (приземний озон). Натомість, наземний інструмент частково
екранується від стратосфери хмарами і тому він реєструє крім УФ
випромінювання, яку пройшло крізь хмари ще розсіяне приземним озоном
вгору плюс відбите від поверхні на хмари. Тому в даному випадку одержані
значення різниць можна тлумачити як завищення наземних даних у порівнянні
з супутниковими, особливо при наявності великого снігового покриву та льоду
на морі (багаторазове відбиття від снігу та хмар ультрафіолету з проходженням
приземного озону). Як видно з рис. 2.9б, влітку середня різниця між
супутниковими та наземними вимірюваннями складає величину 13%, що
менше за середньоквадратичну похибку і збільшується на початку та кінці
сезону вимірювань.
Отже, розбіжність TOMS–Добсон, ймовірно, пов’язана переважно з
похибками супутникових вимірювань при ясному небі (додатна різниця
Dcle внаслідок завищення ЗВОTOMS над ЗВОДобсон), та наземних – при хмарному

небі (від’ємна різниця Dclo внаслідок завищення ЗВОДобсон над ЗВОTOMS). В
цілому, результати порівняння для різних погодних умов свідчать про вплив на
розбіжність даних як кліматичних особливостей регіону та індивідуальних
характеристик

спектрофотометра

Добсона,

так

і

змін,

пов’язаних

з

удосконаленням алгоритму обробки супутникових вимірювань озону.
2.3.3. Оцінка розбіжності між TOMS та М-124. Порівняння результатів
спостережень в Лісниках поблизу Києва (спостережна станція Київського
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національного університету імені Тарса Шевченка), виконаних на фільтровому
озонометрі М-124, з даними супутникового спектрометра TOMS були частково
опубліковані в [42].
На рис. 2.10 показані різниці між наземними та супутниковими даними для
пункту Лісники за 1997–2000 рр.

Рис. 2.10. Відносні різниці між щоденними супутниковими (EP-TOMS) та
наземними (М-124) значеннями ЗВО для Лісників з липня 1997 р. по червень
2000 р. (вгорі) та сезонний хід середньомісячних значень різниці (внизу:
пунктирна лінія – чисте небо, суцільна лінія – хмарне небо)

Криві середніх щомісячних різниці наземних та супутникових значень
ЗВО показані на рис. 2.10 внизу. Значення різниці ЗВО у хмарну погоду
систематично нижчі, ніж у ясну. Середня відстань між кривими – 2.7%. Криві
ілюструють і вже наведене вище співвідношення абсолютних значень різниці
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між супутниковими та наземними даними для граничних станів хмарного
покриву.
В таблиці 2.3 наведені значення різниць як по всьому масиву
спостережних даних, так і для різних метеоумов спостережень (в дужках
зазначено кількість днів). Були відібрані значення ЗВО окремо для днів з ясним
небом та днів з суцільною хмарністю. Такий підхід дозволив виявити вплив
хмарності на узгодженість наземних та супутникових вимірювань у середніх
широтах північної півкулі. Як показує таблиця 2.3, для спостережень в с.
Лісники краще узгоджуються дані, одержані у безхмарні дні (D = 0.3%).
З таблиці 2.3 видно, що для Лісників середня за період спостережень для
всіх вимірювань відносна різниця у вимірюваннях ЗВО дорівнює –0.95%.

Таблиця 2.3
Відносні різниці ЕР-TOMS – M-124 для Лісників (в % до наземних даних, в
дужках – кількість днів).
Рік

Безхмарне небо Хмарне небо

Всі вимірювання

1997

2.62.4 (10)

–5.34.3 (26)

–0.45.0 (85)

1998

–0.63.4 (32)

–3.74.6 (53)

0.034.3 (253)

1999

1.03.5 (92)

–3.84.8 (110)

–1.04.7 (349)

2000

–1.52.9 (36)

–5.43.8 (54)

–2.9 4.4 (144)

1997–2000

0.33.5 (170)

–4.34.5 (243)

–0.95 4.7 (831)

Результат порівняння супутникових даних з наземними, одержаними на
30-ти середньоширотних озонометричних станціях північної півкулі, наведено
в [31]. З початку супутникових вимірювань озону в 1978 р. спостерігався
незначний тренд цих даних порівняно з наземними: відносна різниця “Nimbus-7
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TOMS – наземна мережа” змінювалася від +1% за десятиріччя у 1978–1988 рр.
до -1.4% за десятиріччя в 1985–1993 рр. Для EP-TOMS одержано значення
приблизно +1%. Порівнюючи ці дані з результатами, одержаними для
спостережень з фільтровим фотометром в с. Лісники, що наведені вище
результати в межах статистичної похибки не відрізняються від них.
Вже

відзначалося,

що

алгоритм

визначення

ЗВО

за

сигналом

супутникового спектрометра враховує відбиття випромінювання з двох рівнів –
від земної поверхні або від хмар з врахуванням стану поверхні (альбедо) та
щільності хмарного покриву відповідними коефіцієнтами [31].
Зважаючи на одержаний нами характер розбіжностей, можна зробити
висновок, що у алгоритмі обчислень TOMS для середніх широт у північній
півкулі краще враховано відбиття від земної поверхні за ясної погоди. А
загалом, криві для різниць за умов безхмарного неба розташовані вище кривих
для умов хмарного неба, як на рис. 2.10 так і на рис. 2.9б для антарктичного
регіону. Це дає підстави для подальшого виявлення джерел розбіжностей.
2.4. Залежність різниці D між супутниковими та наземними
вимірюваннями від рівня ЗВО
2.4.1. Залежність D–ЗВО при спостереженнях на станції Академік
Вернадський в умовах хмарності. Вже відзначалося, що оцінки залежності
значень DTOMS-Добсон від загального рівня ЗВО наводилися раніше, наприклад, в
роботах [2, 31, 51]. Результати були різними для північної і південної півкуль.
Згідно з [2], різниця між супутниковими і наземними даними у північній
півкулі збільшувалася на 1–2% при зростанні ЗВО на 100 ОД. Від’ємний тренд
різниці спостерігався в Антарктиці [31]. Розглянемо такі оцінки за нашими
результатами.
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Вище було показано, що і різниці DTOMS-Добсон, і рівень ЗВО у зимово–
весняний період (липень–травень–листопад) змінюються в значно більших
межах, ніж у літньо–осінній (грудень–травень), причому така змінність
пов’язана головним чином із спостереженнями в умовах хмарності (рис. 2.7 і
рис. 2.9). Тому залежність різниці DTOMS-Добсон, від рівня ЗВО (далі: D–ЗВО)
оцінювалась окремо для вказаних двох періодів. У зимово–весняний період
різниця зростає на 4.00.8% на кожні 100 ОД при зростанні ЗВО приблизно від
120 до 400 ОД (рис. 2.11а).
У літньо–осіннє півріччя, коли діапазон змін ЗВО становить 240–330 ОД,
тренд дещо вищий: 6.61.5% на 100 ОД (рис. 2.11б). Похибки тренду вказані
на рівні середньоквадратичних відхилень , тобто, відмінність двох значень
тренду статистично значуща на рівні довірчого інтервалу ~70%. Отже,
залежність D–ЗВО посилюється в період, коли рівень озону стабілізується
(інтервал змінності ЗВО у грудні–травні на рис. 2.9 приблизно вдвічі менший,
ніж у липні–листопаді).
Найімовірніше, дані рис. 2.11 можуть вказувати саме на вплив хмарного
покриву. Сезонна зміна стану хмарного покриву (його висоти та оптичної
товщини хмар) залежить від поверхневої температури. Температура повітря за
вимірюваннями на станції Академік Вернадський у 1996–2005 рр. становила в
середньому –0.4С для першої половини року (літні і осінні місяці) та –4.7С
для

другої

(зимові

і

весняні

місяці;

https://legacy.bas.ac.uk/met/READER/data.html).

оцінки

зроблені

Найбільша

за

даними

відмінність

середньомісячної температури за це десятиріччя спостерігалася між січнем
(літо, 1.2С) і серпнем (зима, –6.7С) і становила майже 8С. Такі сезонні зміни
в поєднанні з маловивченими сезонними варіаціями спектра ультрафіолетового
випромінювання, розсіяного шаром хмар змінної висоти та товщини (див.,
наприклад, [64]), недостатньо враховуються при обчисленні ЗВОДобсон.
Супутниковий інструмент не зазнає впливу сезонних змін температури і значно
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менш чутливий до змін висоти та оптичної товщини хмар, оскільки
стратосферний максимум озону розташований над ними.

Рис. 2.11. Залежність різниці TOMS–Добсон від рівня загального вмісту
озону для спостережень в умовах суцільної хмарності над станцією Академік
Вернадський упродовж зимово–весняного (а) та літньо–осіннього (б) періодів
[9].
Сезонна зміна стратосферної температури не може дати суттєвого внеску
в залежність D–ЗВО: одночасно із зникненням озонової діри в листопаді – на
початку грудня відбувається стратосферне потепління і літній температурний
режим у стратосфері зберігається малозмінним якраз у період максимальної
залежності D–ЗВО на рис. 2.11б. Інший суттєвий фактор – зміна висоти Сонця
над горизонтом – має однаковий сезонний хід в обох випадках. Тому не лише
залежність

D–ЗВО,

а

й

загалом

рівень

різниці

TOMS–Добсон

при

вимірюваннях в умовах суцільної хмарності може бути пов’язаний більшою
мірою з наземними спостереженнями
2.4.2. Вплив озонової діри на залежність D–ЗВО. Для детальнішого
аналізу залежності D–ЗВО вибрано чотири антарктичні станції (див. таблицю
2.4), географічне розташування яких показано на рис. 2.12. Серед них
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українська станція Академік Вернадський, дві британські – Ротера (Rothera) і
Халлі (Halley), та станція Амундсен–Скотт ( Amundsen–Scott, США) на
південному полюсі. На трьох станціях встановлено спектрофотометри
Добсона, які вимірюють ЗВО в ультрафіолетовій області спектра. На станції
Ротера упродовж проаналізованого періоду працював спектрометр системи
SAOZ [123], який вимірює ЗВО у видимій області спектра.
Таблиця 2.4
Географічні координати станцій та встановлені на них озонометричні
прилади.
Станція

№ станції Інструмент Широта Довгота

Академік Вернадський (Україна)

232

Добсон

65o15'S

64o16'W

Ротера (Велика Британія)

709

SAOZ

67o34'S

68o07'W

Халлі (Велика Британія)

057

Добсон

75o31'S

26o40'W

Амундсен–Скотт (США)

111

Добсон

89o58'S

24o47'W

Ряди наземних спостережень для станцій Академік Вернадський, Ротера та
Халлі

одержано

з

бази

даних

Британської

антарктичної

служби

(https://legacy.bas.ac.uk/met/jds/ozone/#data), а для станції Амундсен–Скотт – із
сайту NOAA (ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/ozwv/dobson_toSPO).Всі значення ЗВО
наводяться в одиницях Добсона. Супутникові вимірювання спектрометром EPTOMS за 1996–2005 рр., як було вказано вище у підрозділі 2.3, наявні на сайті
NASA https://acdisc.gesdisc.eosdis.nasa.gov/data/EarthProbe_TOMS_Level3/.
Номери станцій в таблиці 2.4 наведено за переліком розташованого в
Торонто

(Канада)

Міжнародного

(https://woudc.org/data/stations/).

центру

озонових

даних

WOUDC
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Рис. 2.12. Географічне розташування антарктичних станцій, обраних для
порівняння наземних (Dobson, SAOZ) і супутникових (EP-TOMS) вимірювань
загального вмісту озону в 1996–2005 рр. [3].
Оскільки середня площа озонової діри в останнє десятиріччя упродовж
вересня–жовтня перевищує площу антарктичного континенту [63, 86, 94],
розташування двох вибраних станцій (Академік Вернадський та Ротера), як
можна оцінити за рис. 2.12, припадає на крайову область діри, однієї – на
внутрішню її область, але ближче до краю (Халлі і однієї (Амундсен–Скотт) –
на центральну область діри з найбільшим весняним зниженням ЗВО (див.
також рис. 2.8 із типовими для жовтня зображеннями озонової діри). Таке
широтне рознесення дозволяє оцінити залежність різниці “супутник–станція”
не лише від рівня ЗВО, а й від широти. Станції Академік Вернадський і Ротера
розташовані на близькій відстані, але інструменти і методики вимірювань різні,
тому результати

порівняння

можуть

бути

корисними

для

виявлення

систематичних похибок не лише супутникових, але й наземних вимірювань.
Визначалася відносна різниця D між щоденними значеннями ЗВО за
супутниковими (ЗВОTOMS) та наземними (ЗВОстанція) вимірюваннями, за
формулою (2.1), як і в цитованих вище аналогічних дослідженнях (див.
підрозділ 2.3). Здійснювався аналіз сезонної зміни різниці D та її залежності від
самого рівня ЗВО. Внаслідок виникнення особливих умов спостережень в
період озонової діри – різке зниження вмісту озону та значні його варіації у
крайовій області діри – цей період проаналізовано окремо. Застосовано два
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критерії для виокремлення даних: часовий – з липня до середини грудня, згідно
з максимальною тривалістю озонової діри, та за рівнем ЗВО, який для
ідентифікації явища озонової діри визначено нижчим 220 ОД [63]. Визначено
статистичні характеристики різниці D між супутниковими та наземними
вимірюваннями – середні значення, середньоквадратичні відхилення () та
тренди для залежності різниці D від ЗВО (в % на 100 ОД, а для оцінки
значущості трендів вказано їх похибки на рівні 2).
На рис. 2.13 показано варіації щоденних значень ЗВО за супутниковими
вимірюваннями (зліва) та відносних різниць між наземними і супутниковими
вимірюваннями (D, праворуч) для чотирьох станцій. У сезонному ході ЗВО для
всіх станцій видно значне весняне зниження, викликане хімічним руйнуванням
озону. Мінімум ЗВО спостерігається в кінці вересня – на початку жовтня
(поблизу 100-го дня на горизонтальній шкалі) на рівні 100–150 ОД.
Вимірювання

озону

у

високих

широтах

в

кінці

зимового

періоду

розпочинаються при висоті Сонця над горизонтом більше 10 ( <5.5) Такі
умови створюються пізніше на станціях, розташованих ближче до полюса. Це
видно із зміщення початку неперервних вимірювань на пізніші дати при
зміщенні по широті в бік полюса (вниз на рис. 2.13).
Можна також відзначити, що низькі рівні ЗВО під час існування озонової
діри реєструються упродовж всієї весни (вересень–листопад) до 150–170-го дня
від початку року, тобто до першої половини грудня. При порівнянні цих
графіків з розподілом значень відносної різниці D між супутниковими та
наземними даними (рис. 2.13 справа) видно, що найбільша дисперсія різниць
припадає саме на період озонової діри.
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Рис. 2.13. Варіації добових значень ЗВО протягом липня–травня
(супутникові дані EP-TOMS, зліва) і відносної різниці D між супутниковими та
наземними вимірюваннями (справа), 1996–2005 рр. [3]
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Крім того, якщо сезонному ходу ЗВО для всіх станцій властиві спільні
риси, то різниця D для кожної станції має індивідуальний хід упродовж сезону
вимірювань. Тут ці сезонні відмінності не аналізуються, а основна увага
приділена періоду озонової діри. В цей період діапазон дисперсії різниці
розширюється до 20% і більше (рис. 2.13, справа), що приблизно вдвічі
перевищує діапазон дисперсії в наступний літній період. За значеннями
середньоквадратичних відхилень різниці ці періоди відрізняються майже на
порядок. Таке зростання розбіжності між супутниковими та наземними даними
вказує на вплив низьких рівнів озону. Тому було розглянуто залежність різниці
D від рівня ЗВО, як найбільш збуреного в цей період параметра.
На рис. 2.14 показано розподіли значень різниці D в залежності від значень
ЗВО, одержаних при наземних вимірюваннях на антарктичних станціях.
Кружками показано масив різниць для періоду озонової діри, який виокремлено
за критеріями, вказаними вище в підрозділі 2.3. Оскільки критерій за рівнем
ЗВО (220 ОД) застосовувався до супутникових даних, масив точок для озонової
діри на рис. 2.14 відображає розбіжність між наземними і супутниковими
даними. З лінійного наближення (тренду) на рис. 2.14 видно, що в розподілі
різниці для всіх станцій існує однакова тенденція – низхідний тренд в період
озонової діри. При цьому відсутня будь-яка залежність після відновлення
нормальних рівнів ЗВО, спостерігаються лише варіації навколо нульового
значення різниці. Оцінки значень тренду різниці в період озонової діри вказані
на рис. 2.14 справа від кожного графіка. Похибку тренду наведено на рівні 2.
Можна зробити висновок, що тренд D–ЗВО в період озонової діри є
статистично значущим.
Відзначимо, що при зіставленні різниці D з супутниковими значеннями
ЗВО тренди виявилися приблизно на порядок меншими, ніж на рис. 2.14. Цим і
був зумовлений вибір наземних даних (горизонтальна вісь на рис. 2.14 зліва)
для аналізу. Виявлена відмінність у залежності різниці від супутникових і
наземних даних свідчить про більший внесок похибок саме наземних
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вимірювань в одержані значення трендів. Додамо, що на даному матеріалі не
спостерігається залежності тренду від широти станції чи її висоти над рівнем
моря (див. https://woudc.org/data/stations станція Амундсен–Скотт розташована
на льодовому плато на висоті 2835 м над рівнем моря, а інші станції –
практично на рівні моря: 10–32 м). Найбільше значення тренду одержано для
станції Ротера (–19.72.8% на 100 ОД), де вимірювання здійснюються
спектрометром SAOZ. Для решти станцій із спектрофотометром Добсона
значення тренду змінюються в межах від –9.5 до –15.7% на 100 ОД. Одержані
результати не дозволяють виділити внесок супутникового та наземного
інструментів у від’ємний тренд D–ЗВО, проте можна припустити, що самі
значення тренду пов’язані з індивідуальними характеристиками наземних
приладів. Про це свідчить, зокрема, помітна відмінність значень для близько
розташованих станцій Академік Вернадський і Ротера (–11.9 та –19.7 % на
100 ОД відповідно).
Чисельні значення характеристик трендів подано в таблиці 2.5.
Середня різниця для періоду озонової діри, як показують наведені на
рис. 2.14 дані, для станції Ротера (SAOZ) також більша (5.4%), ніж для станцій
із спектрофотометрами Добсона (від -3.8% до 0.2%). Порівняння з наземними
вимірюваннями у північній півкулі, здійснене для 7-ї версії супутникового
алгоритму, показало протилежну залежність – зростання різниці на 12% при
зростанні ЗВО на 100 ОД [30]. З іншого боку, про від’ємний тренд різниці в
Антарктиці свідчать дані роботи [2].
Отже, і після поліпшення алгоритму розрахунку ЗВО за супутниковими
даними у 2004 і 2007 рр. вимірювання вмісту озону в період озонової діри над
Антарктикою демонструють слабку узгодженість з наземними вимірюваннями,
особливо в умовах низьких рівнів ЗВО.
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Рис. 2.14. Залежність відносної різниці D від рівня ЗВО, отриманого за
наземними (ліворуч) і супутниковими (праворуч) вимірюваннями. Кружечками
позначені вимірювання в період озонової діри, точками – після її розпаду.
Жирними лініями показані лінійні тренди, розраховані для кожного періоду
[10].
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Таблиця 2.5
Середні характеристики розподілу значень D в залежності від значень
ЗВО, одержаних в умовах озонової діри (ЗВО <220 ОД) за наземними та
супутниковими вимірюваннями.

Станція

Співвідношення
D – ЗВО-станція
Тренд,
Середня N,
% на 100 різниця, дні
ОД
%

Співвідношення
D – ЗВО-TOMS
Тренд,
Середня
% на 100 ОД різниця,
%

N,
дні

Академік
Вернадський

–6.63.6

–1.97.6

233

–1.25.8

–3.88.5 265

Ротера

–13.03.6

7.610.0

213

–11.64.6

5.410.7 213

Халлі

–6.82.2

–1.16.7

379

–1.61.8

–1.77.0 387

Амундсен–
Скотт

–9.63.8

1.28.0

202

–2.65.0

0.28.8

Отримані

статистичні

характеристики

різниці

включають

203

середні

значення, середньоквадратичні (стандартні) відхилення і залежність від рівня
ЗВО. Розраховуються тренди залежності D від ЗВО в %, і похибки трендів на
рівні 2. Якщо інші дослідження в основному дають різницю в залежності або
від наземного [2] або від супутникового [31, 56] загального вмісту озону, тут же
наведено обидва варіанти.
Як і на рис. 2.14, в роботі [30] наведено залежності відносної різниці як від
супутникових, так і наземних вимірювань ЗВО, а також усереднена залежність
D–ЗВО, якою автори

і

пропонують характеризувати свої

результати

глобального зіставлення даних.
Варто відзначити, що, як і на рис. 2.14, за даними [30] крива залежності від
супутникових рівнів ЗВО лежить систематично вище кривої для наземних
рівнів

ЗВО.

Таке

співвідношення

автори

пояснюють

особливостями
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статистичних вибірок, і порядок їх використання (наземних чи супутникових
рядів даних, як опорних) належить до проблем суто обчислювальних.
Проте, як видно з рис. 2.14 та таблиці 2.5, залежно від використаного
опорного ряду даних, співвідношення D–ЗВО можуть змінюватися як за
значенням, так і за статистичною значущістю. Статистично вагоміший зв’язок
D–ЗВО може вказувати на переважаючий внесок у розбіжність, а при
усередненні, запропонованому в [30], втрачаються можливі індикатори джерел
похибок.
Представлені на рис. 2.13 і рис. 2.14 результати вказують на часові межі,
коли зростає розбіжність між наземними і супутниковими озоновими даними в
антарктичному регіоні. Це період низьких рівнів ЗВО у серпні–листопаді.
Однією з причин великого від’ємного тренду може бути завищення рівня ЗВО
наземними станціями (обчислюємо значення “супутникові спостереження”
мінус “наземні спостереження”). Ультрафіолетове випромінювання Сонця
весною проходить атмосферу (і озоносферу) під великими зенітними кутами.
Тому наземні прилади вимірюють середнє значення ЗВО вздовж цих променів.
Наявність озонової діри може призвести до того, що виміряні значення
озону належить ділянкам з дуже відмінними рівнями ЗВО, що призводить до
збільшення дисперсії різниці. І ця різниця мало залежить від того, отримано
ЗВО за вимірюваннями по Сонцю чи по чистому небу в зеніті. Крім того, треба
враховувати похибку даного методу. Суть її полягає в тому, що даний метод
добре працює при незалежних похибках двох рядів, кореляцію (чи тренд) яких
обчислюємо. У нашому випадку у різницю двох рядів даних перейшли похибки
кожного з рядів: у фазі чи протифазі (залежно від того, який ряд обрано
базовим), що автоматично додасть позитивну чи негативну поправку до
значення тренду чи кореляції. Таким чином, як фізичні, так і математичні
чинники відіграють певну роль в аналізі поведінки D–ЗВО. Їх сукупність
повинна враховуватися в подальших дослідженнях розбіжності між наземними
та супутниковими вимірюваннями вмісту озону.
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2.4.3.

Порівняння

співвідношень

D–ЗВО

в

антарктичному

та

арктичному регіонах. Аналог антарктичної озонової діри відсутній в
арктичному регіоні через вищі стратосферні температури, що пов’язано з
відсутністю стійкого циркумполярного вихору у зимовий період. Щоб
побачити можливі відмінності між цими двома полярними регіонами у
співвідношеннях D–ЗВО, було порівняно дані трьох антарктичних станцій за
умов відсутності озонової діри з даними арктичної станції Барроу (Barrow,
США, № 199, 71°19'N, 15636'W) [10]. Були відібрані станції, на яких
вимірювання

проводилось

за

допомогою

спектрофотометра

Добсона

(розглянуті вище станції, крім Ротери).
Ряди наземних спостережень для арктичної станції Барроу одержані, як і
для

антарктичної

станції

Амундсен–Скотт

–

із

сайту

NOAA

(ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/ozwv/dobson_toBRW.txt). Результати вимірювань для
Барроу показано на рис. 2.15, а результати обчислень подано в таблиці 2.6.
При високому ЗВО (>220 ОД), додатна залежність D від супутникового
ЗВО переважає в обох полярних регіонах (рис. 2.14д–ж, 2.12в,г) і таблиці 2.5,
2.5). Це відповідає результатам, отриманих раніше [31] для північної півкулі. У
цьому дослідженні були охоплені 30 наземних приладів в середніх широтах
(25N55N). Раніше було виявлено [31] два діапазони ЗВО з різними трендами
різниці вище та нижче 275 ОД – тренд зростав на 1 порядок (до 2.4%/100 ОД)
при переході через вказаний рівень ЗВО (рис. 5 у цитованій роботі). Автори
припустили, що D збільшується з загальним вмістом озону завдяки поєднанню
похибок TOMS і Добсон.
За нашими даними такої поведінки трендів не виявлено. Причиною цього
може бути те, що розглядаються дані різних часових діапазонів (1978–1993 у
[30] та 1996–2005 рр. у нашому дослідженні) , різних супутників (Nimbus 7 та
Earth Probe) та різні версії обробки (7-а та 8-а відповідно) [10].
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Рис. 2.15. Варіації середньодобових значень ЗВО на арктичній станції
Барроу

(а),

відносної

різниці

D

між

супутниковими

та

наземними

вимірюваннями (б) та тренду відносної різниці при її зіставленні з наземними
(в) та супутниковими (г) вимірюваннями за 1996–2005 рр. [10].
За розрахунками, результат для Барроу (рисунок 2.15в,г та таблиця 2.6) дає
такого ж порядку значення (1.3%/100 ОД) і вказує на домінуючу залежність від
супутникових даних. Залежність сильніша для антарктичних станцій в діапазоні
ЗВО > 220 ОД (рис. 2.14д–ж та таблиця 2.5). Варто відзначити, що подібні
позитивні залежності від ЗВО GOME [20] спостерігалися в північній полярній
області за більш ранньою версією алгоритму (GDP V3) і були значно знижені в
новій версії алгоритму WFDOAS 1.0 [56]. Це свідчить не тільки про внесок
супутникових вимірювань в залежність D від ЗВО, але і про можливість її
зниження.
Слід зробити висновок, що на вимірювання загального вмісту озону в
полярних регіонах, особливо в Антарктиці, впливає залежність від рівня ЗВО,
яка, ймовірно, найбільш значна для спектрофотометра Добсона при рівнях
нижче 220 ОД та для спектрометра EP-TOMS вище цього рівня. Наведені
висновки

ґрунтуються

на

десятилітніх

вимірюваннях

озону

одним
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супутниковим приладом EP-TOMS. Тим не менш, у [17] показано, що
систематичні різниці між різними супутниковими і наземними інструментами
між 60S і 60N, є типовими в межах ±3%, тобто, схожі на різниці у високих
широтах (див. таблиці 2.5 та 2.6).
Таблиця 2.6
Середні значення різниці D в залежності від ЗВО (>220 ОД) за наземними
та супутниковими вимірюваннями для антарктичних станцій і для арктичної
станції Барроу.

Станція

Співвідношення
D – ЗВО-станція
Тренд,
Середнє
N,
%/100 ОД
D, %
днів
(2)
(1)

Співвідношення
D – ЗВО-TOMS
Тренд,
Середнє
N,
%/100 ОД
D, %
днів
(2)
(1)

Академік
Вернадський

1.00.7

–0.3±5.6

2021

4.80.6

0.25.2

1961

Халлі

–2.91.1

2.7 4.8

1352

3.11.0

3.14.5

1348

Амундсен–
Скотт

0.91.3

–1.14.3

573

3.11.0

–0.73.6

572

Барроу

0.20.4

0.73.4

953

1.30.4

0.73.4

953

Інша ситуація присутня у випадку стандартного відхилення середнього
значення. Його значення змінюються від 3.4% до 5.6% в умовах нормального
рівня ЗВО (таблиця 2.6) і зростають приблизно до 7% в умовах озонової діри
(таблиця 2.5), замість 2–3%, як на нижчих широтах [17]. Значне зростання
дисперсії різниці на антарктичних станціях Академік Вернадський, Халлі і
Амундсен–Скотт у весняні місяці вказує на вплив змінності положення краю
озонової діри на розбіжність між супутниковими і наземними даними.
Це збільшує невизначеність в оцінці довготривалих змін ЗВО. І динамічні
впливи, і залежність від рівня ЗВО можуть сприяти зростанню стандартного
відхилення. У зв’язку з цим, як випливає з таблиці 2.5, супутникові
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вимірювання показують набагато нижчі, або статистично незначущі залежності
D від ЗВО і більше придатні для оцінки ефектів Монреальського протоколу в
озоновому шарі над Антарктикою, беручи до уваги також високе просторове
покриття супутникових даних відносно наземних в цьому регіоні.
2.5. Висновки до розділу 2
Здійснено

аналіз

відносної

різниці

ЗВО

за

1996–2005

рр.

між

вимірюваннями супутниковим спектрометром EP-TOMS та наземними
спектрофотометрами на чотирьох антарктичних і одній арктичній станції.
Зіставлення наземних та супутникових вимірювань дало нові кількісні
показники, які характеризують розбіжність даних та її залежність від 1) версії
алгоритму TOMS, 2) сезонних змін стану хмарного покриву над наземною
станцією, 3) положення краю озонової діри відносно спостережної станції та 4)
рівня ЗВО в умовах існування озонової діри (ЗВО < 220 ОД) та за її відсутності
(ЗВО > 220 ОД).
Встановлено,

що

узгодженість

між

результатами

вимірювань

спектрофотометром Добсона на станції Академік Вернадський та даними EPTOMS після переходу від 7-ї до 8-ї версії алгоритму TOMS в абсолютних
значеннях суттєво не змінилася. Проте, середня додатна різниця 1.8% для 7-ї
версії (за оцінками вимірювань у 1996–2003 рр.) змінилася на від’ємну –2% для
8-ї версії (1996–2005 рр.).
Визначено середні значення різниці Dcle = 4.1% (137 безхмарних днів) та
Dclo = –4.5% (1048 хмарних днів), які свідчать, що розбіжність супутникових і

наземних даних значною мірою залежить від наявності хмарного покриву. В
той же час цей результат показує, що середній діапазон між Dcle та Dclo не
змінився (близько 9% в обох версіях, рис. 2.9а,б). Отже, причин значних
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відмінностей різниці між даними для ясних та хмарних умов спостережень при
переході до 8-ї версії розробниками алгоритму не виявлено і не усунено.
Виявлено

значне

зростання

дисперсії

відносної

різниці

D

між

супутниковими та наземними даними для антарктичних станцій (до 20% і
більше) в період існування озонової діри (серпень–листопад). Оскільки
тривалість такого ефекту чітко обмежена періодом озонової діри, а станція
Академік Вернадський розташована в крайовій області діри, це вказує на вплив
динамічної змінності положення краю озонової діри на розбіжність даних.
Встановлено стійку і статистично достовірну залежність різниці D від
рівня ЗВО над антарктичними станціями. В період озонової діри для ЗВО < 220
ОД одержано значення від –9.5% до –19.7% на 100 ОД, які суттєво
відрізняються від даних, отриманих при відсутності озонової діри для ЗВО >
220 ОД та даних для арктичної станції Барроу у північній півкулі (1–2% на 100
ОД).
Результати вказують на те, що розбіжність TOMS–Добсон при ясному
небі, ймовірно, пов’язана переважно з похибками супутникових вимірювань
(додатна різниця Dcle внаслідок завищення ЗВОTOMS над ЗВОДобсон), а в умовах
хмарності – наземних (від’ємна різниця Dclo внаслідок завищення ЗВОДобсон над
ЗВОTOMS).
Загалом, результати порівняння свідчать про вплив на розбіжність даних
кліматичних особливостей антарктичного регіону, сезонного розвитку озонової
діри, а також змін, пов’язаних з удосконаленням алгоритму обробки
супутникових

вимірювань

озону

та

індивідуальних

характеристик

спектрофотометра Добсона.
Визначені кількісні показники для проаналізованих залежностей ‘D –
хмарність’, ‘D –алгоритм’, ‘D – ЗВО’ та ‘дисперсія D – положення краю
озонової діри’ можуть бути використані для вдосконалення методики аналізу
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похибок як наземних, так і супутникових вимірювань, для виявлення джерел
значної розбіжності даних та для їх усунення [32 – 34].
Слід зробити висновок, що на вимірювання загального вмісту озону в
полярних регіонах, особливо в Антарктиці, впливає залежність від рівня ЗВО,
яка, найбільш значна для спектрофотометра Добсона при рівнях нижче 220 ОД
та для спектрометра EP-TOMS вище цього рівня. Наведені висновки
ґрунтуються на десятилітніх вимірюваннях озону одним супутниковим
приладом EP-TOMS. Тим не менш, у [17] показано, що систематичні різниці
між різними супутниковими і наземними інструментами між 60S і 60N є
типовими в межах ±3%, тобто схожі на різниці у високих широтах.
Загалом, узгодженість між наземними і супутниковими даними відповідає
середній відносній різниці в 1–2% для чотирьох високоширотних станцій,
оснащених спектрофотометрами Добсона, проте спостерігається більша
невизначеність даних (зростання дисперсії різниць) в умовах озонової діри.
Беручи до уваги значне географічне покриття і високе просторове розділення,
супутникові

дані

виглядають

більш

придатними

для

оцінки

ефектів

Монреальського протоколу у змінах озонового шару над Антарктикою.
Основні результати, наведені в розділі 2, опубліковано в статтях [3, 4, 8–
12].
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РОЗДІЛ 3
ВПЛИВ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ ПЛАНЕТАРНИХ ХВИЛЬ НА
МІЖРІЧНІ ВАРІАЦІЇ ВЕСНЯНИХ РІВНІВ АНТАРКТИЧНОГО ОЗОНУ ЗА
ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНИХ НАЗЕМНИХ ТА СУПУТНИКОВИХ
СПОСТЕРЕЖЕНЬ
3.1. Вступ
Якщо десятирічні тренди антарктичного озону та основні їх чинники
досліджені досить докладно, [53, 54, 59, 62, 94], то причини міжрічних змін
потребують детальнішого опису та інтерпретації. У цьому розділі увагу
зосереджено на передумовах цих змін і, зокрема, на ролі квазістаціонарних
планетарних хвиль (КСХ) у варіаціях весняних втрат озону. У роботі [88] було
показано, що різке зростання амплітуди КСХ у температурі нижньої
антарктичної стратосфери (100 гПа, ~ 16 км) у серпні (в останній місяць зими)
передувало аномальному зменшенню площі озонової діри навесні 1988 і 2002
рр. В той же час, амплітудні аномалії КСХ у липні (в середині зими) не мали
схожого відгуку в еволюції озонової діри. У цьому розділі за даними наземних
та супутникових дистанційних спостережень статистично проаналізовано
взаємозв’язок між активністю КСХ в антарктичній стратосфері в кінці зими та
поведінкою озонової діри навесні (вересень–листопад). Як відзначено у
підрозділі 1.4, активність планетарних хвиль у зимовий період є важливою
передумовою весняних втрат озону: чим вища хвильова енергія вноситься в
антарктичну стратосферу, тим слабший стратосферний полярний вихор, вища
температура

стратосферного

повітря

всередині

вихору,

менше

площа

стратосферних хмар і, зрештою, менша підсумкова маса втрат озону [81, 82].
Проте це досить узагальнена характеристика впливу стратосферної
динаміки у зимовий період на хімічні втрати озону у весняні місяці.
Усереднені багаторічні тенденції у змінах ЗВО над Антарктикою, наведені
нижче в п. 3.3.2, характеризують індивідуальні особливості кожного з цих
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місяців. Основна увага в розділі 3 приділяється дослідженню динамічних
процесів у серпні, на початковому етапі утворення озонової діри, з точки зору
їх впливу на стан озонової діри у наступні три місяці. Розглянуто роль КСХ у
формуванні передумов для розвитку озонової діри, зокрема, в перебігу
відзначених вище сезонних тенденцій, у виникненні зональної асиметрії
полярного вихору та в процесах міжширотного переносу стратосферного озону
над антарктичним регіоном.
Як індикатор динамічної активності в кінці зими, використовується
амплітуда КСХ в зональному розподілі температури стратосфери в серпні.
Завдяки домінуючій КСХ1, яка визначає зміщення полярного вихору відносно
полюса [96], амплітуда КСХ може розглядатися як наближена міра зональної
асиметрії в розподілі стратосферної температури та ЗВО над південним
полярним регіоном. Використовуючи цей прогнозний показник для побудови
кореляційних співвідношень, можна кількісно оцінити вплив серпневих
аномалій КСХ на весняні рівні ЗВО. Ця методика виявилася ефективною у
прогнозуванні аномальної озонової діри 2017 та 2019 рр.
3.2. Квазістаціонарні планетарні хвилі у серпні як індикатор загального
вмісту озону у вересні–листопаді
3.2.1. Дані та метод аналізу. Зональні аномалії в температурі
стратосферного повітря у серпні проаналізовано за даними реаналізу
Національного Центру з прогнозування навколишнього середовища та
Національного

центру

атмосферних

досліджень

(NCEP–NCAR)

([127],

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis). Створено часові ряди значень
амплітуди КСХ (AКСХ, рис. 3.1) для сімох кіл широти між 50S та 80S з
п’ятиградусним кроком і на п’яти рівнях тиску 150, 100, 50, 30 і 10 гПа (13–32
км) за період 1985–2010 рр. Тривалість 7×5 = 35 рядів даних, таким чином,
становить 26 років з початку існування озонової діри (наприклад, [86]).
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Домінуючий внесок КСХ1 добре видно з рис. 3.1, де довготний розподіл
температури на рівні тиску 100 гПа (16 км) на широті 70°S показує наявність
одного зонального максимуму поблизу 180E на обох кривих. Довготний
мінімум поблизу 0E більш чітко видно у випадку сильних збурень у розподілі
температури, спричинених КСХ у серпні 2002 р. (AКСХ = 8.0 К, суцільна крива
на рис. 3.1). У наступні весняні місяці цього року (вересень–жовтень)
спостерігалася аномально мала за площею та короткотривала озонова діра [45,
73, 88–90, 103].
У випадку ж серпня 2006 р. інтенсивний циркумполярний потік у
стратосфері сформувався в умовах слабкої активності КСХ (AКСХ = 2.5 К).
Озонова діра навесні цього року була однією з найбільших та найтриваліших
[60], що призвело до значних втрат стратосферного озону. Ці дві події
представляють діапазон динамічної змінності в Антарктичній стратосфері, і
свідчать, що міжрічні зміни AКСХ у серпні можуть бути використані як
прогнозний показник для озонової діри у весняні місяці (вересень–листопад).
Нагадаємо, що AКСХ для попереднього зимового місяця (липня) не показують
такого прогнозного потенціалу ([88], див. Fig. 6 у цій роботі). Передумови,
пов’язані із впливом КСХ на зміни в озоновій дірі у весняні місяці вересень–
листопад, схоже, не можуть бути виявлені раніше ніж у серпні. Як відзначалося
вище, активність планетарних хвиль упродовж всієї зими спричинює вплив на
стійкість полярного вихору та озонові втрати навесні [68, 74, 82]. Проте, це
стосується спільної дії як біжучої, так і квазістаціонарної складових ПХ, але
остання, особливо КСХ1, переважає в складі ПХ у південній півкулі [67]. Наш
аналіз виокремлює роль саме квазістаціонарної складової і саме в серпні у
поведінці озонової діри антарктичної весни. Тому аномалії AКСХ саме в цей
місяць досліджуються в розділі 3 як індикатор аномалій ЗВО у вересні–
листопаді.
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Рис. 3.1. Зональні аномалії температури для 100 гПа на широті 70S в
серпні 2002 р. (суцільна крива) та серпні 2006 р. (пунктирна крива) в умовах
слабкого та сильного стратосферного полярного вихору відповідно [6].
Кліматологія КСХ в координатах ‘широта–висота’ показана усередненими
за

1985–2010

рр.

значеннями

амплітуди

AКСХ

і

стандартних

середньоквадратичних відхилень (СКВ) у серпні на рис. 3.2а та 3.6б відповідно.
Амплітуда має тенденцію до збільшення по вертикалі і зменшення до полюсу
(на південь від 60S) з максимальним і мінімальним значеннями 8.1 K і 1.6 К
відповідно (рис. 3.2а). Зростання амплітуди між рівнями тиску 150 гПа та 10
гПа у крайовій області стратосферного полярного вихору (60S, рис. 3.2а)
узгоджується з вертикальною тенденцією посилення великомасштабних
планетарних хвиль між нижньою і середньою стратосферою [79, 107, 128].
Пікові

значення

AКСХ

на

широті

60S

відповідають

середньому

кліматологічному положенню нічного полярного струменя на краю полярного
вихору, де найбільш сприятливі умови для проникнення ПХ з тропосфери в
стратосферу [66, 89, 96, 129]. Оскільки при цьому КСХ порушують форму і
положення вихору, максимальні відхилення температури вздовж широтного
кола і, отже, максимальні AКСХ спостерігаються на широті середнього
положення краю вихору, збуреного хвилями (рис. 3.2а). Видно також, що
розподіл стандартного відхилення з максимумом 4.6 K і мінімумом 0.6 K (рис.
3.2б) схожий на розподіл AКСХ (рис. 3.2а).
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Рис.

3.2.

Кліматологія

амплітуд

КСХ

(a)

та

їх

стандартного

середньоквадратичного відхилення (б) в антарктичній стратосфері для серпня
за період 1985–2010 рр. Інтервал широт 50–80S, рівні тиску 150–10 гПа
(висоти 13–32 км).
Відмінність є лише в тому, що область максимальної змінності
розширена і зміщена в бік полюса (60–65S на рис. 3.2б). Ці кліматологічні
розподіли дають усереднену картину збурень антарктичної стратосфери,
спричинених КСХ у серпні, і є важливими для інтерпретації реакції весняного
озону на ці збурення (див. підрозділ 3.4).
Озонова діра характеризується нижче середньомісячними показниками
трьох типів:
1. OДS – площа озонової діри, усереднена за вересень, жовтень і листопад з
використанням даних для 1985–2008 рр. ([69], Fig. 8); для 2009 і 2010 рр. дані
взяті із сайту http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere/polar/polar.shtml.
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2. ЗВОЗС – зонально усереднений загальний вміст озону на широтах 60S,
70S і 80S (на краю та всередині озонової діри). Ці значення були отримані за
даними супутникових спектрометрів Nimbus-7 (TOMS, 1979–1992; [31]), Earth
Probe TOMS (1996–2005 роки; [35]) і Aura Ozone Monitoring Instrument (2006–
2010 рр.; [41]) за адресою https://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/data/ozone/. Відзначимо,
що дані ЗВОЗС для вересня на широті 80S неповні, оскільки вимірювання тут
здійснювалися в середньому упродовж 18 днів. Проміжок 1993–1995 рр.
заповнено

даними

Мультисенсорного

реаналізу

([25],

http://www.temis.nl/protocols/O3global.html).
3. ЗВОПП – загальний вміст озону на Південному полюсі за наземними
вимірюваннями на станції Амундсен–Скотт. Ці дані, одержані з архіву Earth
System Researth Laboratory ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/data/ozwv/Dobson/, папка
dobson_toSPO.txt, використовуються як незалежні часові ряди, які показують
варіації ЗВО в центрі полярного вихору. У вересні, коли на Південному полюсі
триває полярна ніч, спостереження неможливі. Для цього місяця використано
стратосферні температури над станцією за даними реаналізу NCEP–NCAR для
широти 90S, усереднені для семи рівнів тиску 150, 100, 70, 50, 30, 20 і 10 гПа
(13–32 км). Відомо, що температури нижньої стратосфери тісно корелюють із
загальним вмістом озону [53, 85, 130] і можуть використовуватися для
відображення міжрічних змін ЗВО. У жовтні та листопаді часові ряди ЗВО на
Південному полюсі неповні через низьку висоту Сонця над горизонтом. В
середньому в жовтні та листопаді 1985–2008 рр. вимірювання тут проводилися
впродовж 14 і 25 днів відповідно.
Через недостатню кількість озонових даних, для серпня також були
використані усереднені по вертикалі (13–32 км), середньозональні температури
TЗС на широтах 60–90S (з п’ятиградусним кроком, як і на рис. 3.2). Це дало
можливість опосередковано оцінити співвідношення між варіаціями A КСХ та
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ЗВО у серпні, яке може бути важливим для формування передумов подальших
змін ЗВО навесні.
В даному аналізі використовується метод лінійної кореляції з урахуванням
попередніх досліджень взаємозв’язку між активністю планетарних хвиль і
загальним вмістом озону [68, 81, 84, 88, 131].
Для

обчислення

лінійної

кореляції

між

двома

рядами

даних

використовувалася формула:

 A  A B  B 
N

r

i

i 1

i

 A  A    B  B 
N

i 1

2

i

N

i 1

,

2

i

де Ai, Bi – члени двох рядів даних, між якими обчислюється коефіцієнт
кореляції; N – їх кількість; A , B – середні значення рядів [83].
Автори [84] досліджували вплив ЦБД на вміст озону в обох півкулях на
широтах вище 50° і показали, що існує тісна лінійна залежність між
вертикальною складовою потоку Ельясена–Палма в зимовий період (як мірою
вертикального

поширення

планетарних

хвиль

з

тропосфери,

що

використовується для опису інтенсивності ЦБД) та ЗВО навесні (Fig. 4 в роботі
[84]). Цей результат свідчить про широкий діапазон динамічних збурень у
зимовий період, які лінійно пов’язані із змінами ЗВО в полярних областях
навесні: від низької активності ПХ і великої антарктичної озонової діри в 2006
р. до високої активності ПХ та аномального стратосферного потепління з
різким зростанням ЗВО в Арктиці у 2010 р.
Статистична

значущість

кореляції

AКСХ

з

описаними

вище

характеристиками озонової діри оцінювалася без урахування автокореляції
корельованих часових рядів (використано і описано в підрозділі 4.2), яка часто
береться до уваги в кліматичних дослідженнях (наприклад, [132]). У нашому
випадку низька автокореляція рядів даних зумовлена тим, що, по-перше,
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весняні рівні ЗВО у сусідні роки корелюють слабо [58]. По-друге,
автокореляція для більшості часових рядів AКСХ також низька (r < 0.1 за
оцінками для вказаного вище інтервалу широт). Тривалість рядів даних у цьому
дослідженні 26 років, що, при використанні t-теста Стьюдента, визначає
коефіцієнти кореляції |r|  0.47 як статистично значущі на рівні 1% і менше (або
з довірчим інтервалом 99% і більше).
Кількісне обґрунтування обраного підходу для аналізу прогнозних
показників для антарктичного озону наведено в таблиці 3.1.
Спираючись на висновки [88], для періоду 19852010 рр. проведено
статистичне зіставлення відгуку озонової діри у весняні місяці (вересень,
жовтень та листопад) на міжрічні варіації амплітуди КСХ у липні та серпні.
Обчислено коефіцієнти кореляції AКСХ (65S, 10 гПа та 100 гПа) з площею діри
ОДS. З таблиці 3.1 видно, що у більшості випадків коефіцієнти кореляції є
статистично незначущими для AКСХ у липні (від r = –0.07 до r = –0.35) та
значущими на рівні 1% для AКСХ у серпні (від r = –0.51 до r = –0.76).
Таблиця 3.1
Коефіцієнти кореляції r між амплітудою КСХ на широті 65S в липні і
серпні та середньомісячною площею озонової діри у вересні–жовтні. Значення
r, які мають значущість на рівні 1% (5%) позначено жирним шрифтом
(курсивом).
Амплітуда КСХ
Місяць
Рівень
тиску
Липень 10 гПа
Липень 100 гПа
Серпень 10 гПа
Серпень 100 гПа
Отже,

результати

[88],

Площа озонової діри, місяць
Вер.
Жовт. Лист.
–0.28
–0.07
–0.51
–0.59
одержані

–0.43
–0.15
–0.76
–0.65
з

–0.35
–0.26
–0.61
–0.32
аналізу

окремих

подій,

підтверджуються багаторічною статистикою, наведеною в таблиці 3.1: на
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відміну від липня, стратосферні збурення, пов’язані з аномаліями КСХ у серпні
викликають помітний відгук у стані озонової діри навесні. Просторово–часові
характеристики цього відгуку докладніше розглянуто в наступному підрозділі.
3.2.2. Кореляційні співвідношення. На рис. 3.3 представлено широтно–
висотні розподіли кореляцій. По горизонтальній та вертикальній осях
відкладено діапазон широт (50–80S) та висот (рівні тиску 150–10 гПа або 13–
32 км) відповідно, для амплітуди КСХ, AКСХ. Чотири рядки зображень
демонструють сезонні зміни у розподілі кореляції між параметрами озонової
діри відповідно, в серпні, вересні, жовтні і листопаді, та амплітудою AКСХ.
Відзначимо, що рядок СЕР показує кореляційні співвідношення між AКСХ
та стратосферною температурою в серпні. Це місяць, до якого в цій роботі
віднесено виникнення в антарктичній стратосфері передумов, пов’язаних із
впливом активності КСХ та подальший стан озонової діри. Стовпчики (а, б, в та
г) відображають широтні зміни (60S, 70S, 80S та 90S відповідно) відгуку
параметрів озонової діри на варіації AКСХ у серпні в межах висот 13–32 км та
широт 50–80S (вертикальна та горизонтальна шкала відповідно, на кожному
розподілі кореляції) [6].
Червоним і темно-червоним кольором в кожному розподілі коефіцієнта
кореляції показано, де збурення від КСХ викликають максимальний відгук у
змінних ЗВОЗС, ЗВОПП, ТЗС, ТПП та ОДS (піки кореляції на рис. 3.3 нанесені до
двох десяткових знаків). Для зручності порівняння, від’ємну кореляцію для
площі озонової діри ОДS (рис. 3.3д) відображено за значеннями |r| в тій же
кольоровій гамі, що й додатну кореляцію для решти змінних.
Як видно з рис. 3.3, контури |r| = 0.5–0.8 (для простоти, нижче
наводитимуться модулі коефіцієнта кореляції для всіх змінних) покривають
більшу частину розподілів. Винятком є лише рис. 3.3а, рядок ЛИС, де відгук
ЗВОЗС на широті 60S в листопаді на міжрічні зміни амплітуди AКСХ у серпні є
малозначущим. Результати рис. 3.3 свідчать про те, що протягом усіх чотирьох
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місяців (серпень–листопад) можна виявити чіткі ознаки високої чутливості
вмісту озону, стратосферної температури і площі озонової діри до змін A КСХ у

Тиск, гПа

Тиск, гПа

серпні.

Рис. 3.3. Широтно–висотний розподіл коефіцієнтів кореляції між
амплітудою квазістаціонарних планетарних хвиль AКСХ на широтах 50–90S у
серпні та (a–в) середньозональною температурою стратосфери TЗС у серпні
(рядок СЕР) та середньозональним загальним вмістом озону ЗВОЗС у вересні
(рядок ВЕР ), жовтні (рядок ЖОВ) і листопаді (рядок ЛИС); (г) температурою
ТПП та вмістом озону ЗВОПП над південним полюсом у ті ж місяці згідно з
позначеннями; (д) площею озонової діри ОДS у вересні–листопаді (знак
кореляції протилежний) [6].
Кореляційні співвідношення означають вищі температуру стратосфери та
рівень ЗВО на широтах 60–90S, а також меншу площу озонової діри при
сильній активності КСХ. В оцінках AКСХ, як відзначено вище, відбивається
переважаючий внесок КСХ1 до збурень антарктичної стратосфери (див.
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підрозділи 1.4 та 3.1). Це дозволяє пов’язати високі значення коефіцієнтів
кореляції (rmax = 0.7–0.8) із значним впливом зональної асиметрії полярного
вихору в кінці зими на еволюцію озонової діри впродовж усього сезону її
існування.
По вертикалі в межах 12–32 км на рис. 3.3 можна відзначити два
максимуми кореляції. Для AКСХ у нижній стратосфері (150–50 гПа, або 13–21
км) максимуми кореляції з’являються в серпні (стовпчики (б–г)), досягають r =
0.81 у вересні (стовпчик (б)) і зникають у жовтні та листопаді. За наявними
даними для площі озонової діри ОДS, її відгук у вересні також має схожий
максимум (ВЕР, стовпчик (д)).
Кореляційні максимуми в середній стратосфері (близько 10 гПа, або 32 км)
присутні з серпня по листопад з піковим значенням r = 0.83 у вересні (ВЕР,
стовпчик (б)). У широтному розподілі в більшості випадків піки кореляції як у
нижній, так і в середній стратосфері пов’язані зі змінами AКСХ біля 70S, тобто
поблизу краю озонової діри.
Зміщення максимуму кореляції по висоті свідчить про те, що висотне
положення серпневих змін AКСХ відіграє суттєву роль в еволюції озонової діри.
Кореляційні максимуми в нижній стратосфері не можна віднести до серпневої
кліматології КСХ (рис. 3.2), для якої властиві максимуми AКСХ та стандартного
відхилення в середній стратосфері поблизу 10 гПа (32 км). Проте, при
порівняно низьких амплітудах КСХ та значеннях СКВ в нижній стратосфері в
серпні, їх варіації якраз на цьому висотному рівні зумовлюють найбільшу
змінність вертикально інтегрованих параметрів антарктичної стратосфери
(температури та вмісту озону) на широтах 70–90S у серпні та вересні
(стовпчики (б–г) в рядках СЕР та ВЕР відповідно). Те ж стосується й відгуку
інтегрованого по площі параметра ОДS у вересні (ВЕР, стовпчик (д)). З іншого
боку, схожі максимуми кореляції відсутні в ЗВОЗС та ТЗС на субантарктичній
широті 60S (рис. 3.3, стовпчик (а)), яка за багаторічною статистикою лежить за
межами озонової діри. Наприклад, для максимальної площі зонально
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симетричної озонової діри ОДS = 25106 км2 її край припадає на широту 64.4S
[86].
Відмінність відгуку на полярних (70–90S) та субантарктичних (60S)
широтах до варіацій амплітуди КСХ в нижній стратосфері вказує на їх тісний
зв’язок з областю виснаження озонового шару, яке починається в серпні і
швидко протікає у вересні. Добре відомо, що найбільші втрати озону в серпні і
вересні відбувається в нижній стратосфері на висотах 15–20 км. Тут зазвичай
сконцентрована більша частина озону, наявного у вертикальному стовпі
атмосфери. На цих же висотах полярні стратосферні хмари (ПСХ) забезпечують
участь активних форм хлору в каталітичному руйнуванні озону [53, 91, 92, 133].
Як відзначено вище (підрозділ 3.1), кількість озону в нижній стратосфері
досягає мінімального рівня в жовтні, коли ПСХ зникають і припиняється
хімічна втрата озону [53, 54, 92]. Таким чином, вплив активності серпневих
КСХ в нижній стратосфері на втрати озону у серпні–вересні може зумовлювати
висотне положення максимального відгуку в параметрах озонової діри (СЕР та
ВЕР на рис. 3.3).
Зауважимо, що в серпні максимуми кореляції стратосферних температур
на широті 80S та над полюсом розташовані найнижче (100–150 гПа; рядок
СЕР, стовпчики (в) та ( г) на рис. 3.3). Таке висотне положення максимумів не
можна пояснити хімічними втратами озону. У серпні в ядрі вихору втратами
озону можна знехтувати, оскільки в цей час вони локалізуються на краю
стратосферного полярного вихору [93, 126]. Зв’язок амплітуди КСХ з
температурою в найнижчій області стратосфери в серпні можна пов’язати з
іншим фактором – радіаційним впливом Антарктиди [81, 134]. Радіаційний
вплив Антарктичного континенту призводить до аномального охолодження
нижньої стратосфери. Але, оскільки в цьому випадку кореляція описує
одночасні зміни двох параметрів (у серпні), напрям впливу визначити складно.
Можна припустити, що температура в найнижчій області стратосфери над
континентом чутлива до активності КСХ: зростання AКСХ спричинює
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підвищення температури, послаблюючи радіаційний вплив континенту.
Докладніший аналіз можливості такого ефекту в цій роботі не проводився.
Загальною особливістю більшості розподілів кореляції на рис. 3.3 є
зростання кореляції з висотою з максимумом у середній стратосфері близько 10
гПа. В деякій мірі збільшення кореляції з висотою нагадує кліматологічне
збільшення амплітуд КСХ і їх стандартних відхилень у серпні (рис. 3.2). Проте
кореляційні максимуми в середній стратосфері розташовані загалом на вищих
широтах (65–90S на рис. 3.3 проти 60–65S на рис. 3.2), за винятком листопада
(рис. 3.3, ЛИС). В останньому випадку, як і в кліматології AКСХ, піки кореляції
спостерігаються поблизу 60S. Особливості розподілу кореляції та визначальні
фактори її змін розглядаються в підрозділі 3.3.
3.3. Основні фактори впливу на співвідношення AКСХ–ЗВО
Нижче ми показуємо, що амплітуди квазістаціонарних планетарних хвиль
у стратосферному розподілі температури, AКСХ, в кінці зими (у серпні), можуть
слугувати індикатором передумов для еволюції озонової діри наступної весни
та використовуватися для їх кількісного аналізу. Хоча просторове розділення
порівняно невисоке (500 км в меридіональному напрямку і в середньому 5 км
по висоті), воно достатнє для представлення основних особливостей кореляції
між планетарними хвилями і параметрами озонової діри (рис. 3.3). В
основному, зимова активність ПХ, як відомо, позитивно корелює з весняним
полярним озоном [73, 81, 82, 84], і наше дослідження висвітлює ефекти
квазістаціонарної компоненти планетарних хвиль у цій кореляції. Результати
(див. рис. 3.3) показують, що амплітуди КСХ у двох стратосферних шарах, на
50–100 гПа та біля 10 гПа (у нижній та середній стратосфері відповідно),
впливають на майбутні параметри озонової діри. Коефіцієнти кореляції
знаходяться в діапазоні 0.5–0.8 (негативні у випадку площі озонової діри), і
вони є статистично значущими на рівні <1%. Більші значення AКСХ у нижній (в
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середній) стратосфері в серпні призводять до більших аномалій параметрів
озонової діри протягом серпня–вересня (серпня–листопада) із загальним
ослабленням озонової діри. Нижче розглянемо основні процеси, причетні до
виявлених на рис. 3.3 кореляційних співвідношень.
3.3.1. Квазістаціонарні планетарні хвилі над Антарктикою та зональна
асиметрія ЗВО. Розглянемо діапазон можливих динамічних збурень у нижній
стратосфері над Антарктикою та їх наслідки для стану озонової діри. На рис.
3.4 показано контури температури повітря на рівні тиску 100 гПа (16 км) в
серпні в умовах дуже слабкого (2002 р.) і дуже сильного (2006 р.)
стратосферного полярного вихору (рис. 3.4a і 3.4б відповідно). Це роки з,
відповідно,

аномально

малим

та

аномально

великим

рівнями

втрат

антарктичного озону. Область, де температури нижчі –78°C, тобто сприятливі
для утворення стратосферних хмар, виділено сірим кольором. У серпні 2002 р.
контур температури –78°C помітно зміщений відносно полюса й охоплює
істотно меншу площу, ніж у серпні 2006 р. Ці приклади свідчать про зв’язок
рівня збурення, спричиненого КСХ в останній зимовий місяць, із утворенням
відповідно однієї з найменших та найбільших весняних озонових дір за
проаналізований період.
Якщо планетарна хвиля із зональним хвильовим числом m = 1 в полярному
регіоні зумовлює зміщення стратосферного полярного вихору відносно полюса,
то хвиля m = 2 відповідає за видовження вихору [96]. Рис. 3.4а показує
існування сильної КСХ1 в розподілі температури в серпні 2002 р., тоді як у
серпні 2006 р. спостерігалися прояви КСХ1 і КСХ2 порівняно слабкої
інтенсивності (незначне як зміщення, так і видовження виділеного контуру
–78°С (195 К), рис. 3.4б). Відповідно різним був і рівень зональної асиметрії в
розподілі температури.
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Рис. 3.4. Розподіл температури на 100 гПа південніше широти 50°S в
умовах слабкого (а) і сильного (б) стратосферного полярного вихору в серпні
2002 і 2006 рр. відповідно (положення контуру зонального вітру 30 м/с у
східній частині вихору показано жирною кривою зі стрілкою).
Рівень тиску 100 гПа (16 км) на рис. 3.4 розташований у нижній
стратосфері дещо нижче від максимуму озонового шару. Рисунок 3.5 доповнює
відмінності двох років у розподілі температури вище максимуму (10 гПа, 32 км;
рис. 3.5а) та на рівні максимуму (50 гПа, 21 км; рис. 3.5б). На рис. 3.5 показано
широтні розподіли стратосферної температури вздовж меридіану 45W–135E.
Рис.

3.4

та

рис.

3.5

дозволяють

якісно

пояснити

причетність

квазістаціонарного збурення полярної стратосфери наприкінці антарктичної
зими до стану озонової діри наступної весни та тлумачити наявність значного
збурення як передумову ослаблення озонової діри. Активність КСХ1 в серпні
2002 р. забезпечила істотне меридіональне зміщення тепліших стратосферних
повітряних мас у напрямі полюса на довготах поблизу 135°E, де воно становить
близько десяти градусів по широті. Просторово це відповідає приблизно тисячі
кілометрам. Зазначимо, що різниця температур на протилежній довготі (45°W,
ліва частина рис. 3.5б) є меншою. Тому до істотного зменшення площі
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стратосферних хмар у 2002 р. (рівень –78°C, або 195K позначено пунктирною
горизонтальною лінією на рис. 3.5б) призвело саме меридіональне зміщення до
полюса тепліших повітряних мас у східній півкулі (135°Е).

Рис. 3.5. Розподіл стратосферної температури в серпні 2002 р. (суцільні
криві) та 2006 р. (пунктирні криві) на рівнях тиску 10 гПа: (a) та 50 гПа (б) в
напрямі 45°W–135°E.
Вища активність планетарних хвиль, які поширювались із тропосфери в
стратосферу впродовж зими 2002 р., загалом сприяла підвищенню температури
антарктичної стратосфери [73, 103]. Але з рис. 3.5б видно, що на рівні 50 гПа
температура мало відрізнялася не лише вздовж західного меридіана 45°W, але і
в центральній частині вихору, де мінімуми температури у 2002 і 2006 рр. теж
були майже однаковим (близько –88°С або 185°К). Це дозволяє стверджувати,
що в серпні 2002 р. мала площа стратосферних хмар на висотах максимуму
озону значною мірою зумовлена не загальним зростанням стратосферної
температури над регіоном, а її меридіональним перерозподілом – зміщенням у
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бік полюса тепліших мас стратосферного повітря навколо лінії зміни дат
(180ºЕ) та в східній півкулі (рис. 3.4а та рис. 3.5б).
Асиметричний відносно полюса циркумполярний потік забезпечує
постійне надходження теплішого повітря із нижчих широт (60–70°S) поблизу
меридіана 0°E у вищі широти (70–80°S) на протилежних довготах. Тому через
стійку асиметрію вихору підтримується систематичне нагрівання цієї частини
високоширотної області. Це демонструє контур зонального вітру 30 м/с на рис.
3.4а (східну частину контуру виділено жирною кривою): в процесі
асиметричного зонального переносу (із заходу на схід, як показано стрілкою)
повітря потрапляє із широти гребеня КСХ (62°S) на широту западини (75°S).
Причому при зазначеній швидкості зонального вітру впродовж серпня 2002 р.
можлива шестиразова циркуляція вздовж даного контуру. Оскільки за
багаторічними даними середня зональна температура на широті гребеня вища,
ніж на широті западини на ≥ 10°С [135], то саме особливість циркуляції в
серпні 2002 р. (переважний вплив КСХ1) спричинила значну зональну
асиметрію температури та меншу площу ПСХ (рис. 3.4 та рис. 3.5).
Широтне положення контуру –78°С (195 К) поблизу 0°Е у 2002 р. та 2006
р. приблизно однакове (65–67°S, рис. 3.4). Тут умови освітлення в обох
випадках однаково сприятливі для гетерогенних реакцій на частинках
стратосферних хмар та для початку руйнування озону на краю полярного
вихору. Але у 2006 р. такі умови в серпні виконувалися вздовж усього краю
вихору, як видно з досить симетричної форми контуру –78°С (в межах 67–73°S,
рис. 3.4б). У 2002 р. більша частина цього контуру була зміщена на вищі
широти (до 82°S на довготі 180°Е, рис. 3.4а), тому втрати озону на початковому
етапі утворення озонової діри були значно менші.
Далі, згідно з сезонним ходом, площа полярного вихору та загальний об’єм
стратосферних хмар могли лише зменшуватися. До того ж, в умовах сильної
асиметрії полярний вихор був динамічно менш стійким і розпався значно
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раніше, ніж порівняно симетричний вихор у 2006 р., що також вплинуло на
зменшення підсумкових утрат озону.
Оскільки наведені приклади 2002 та 2006 рр. відображують два граничні
стани атмосферної циркуляції над Антарктикою у зимовий період, звернемо
увагу на широтний діапазон максимальної змінності умов хімічного
руйнування озону у серпні, на початку формування озонової діри. З порівняння
положення контурів –78°С на рис. 3.4а та 3.4б випливає, що край площі, де
температури сприятливі для утворення ПСХ, не досягає широт північніше
65°S. Найбільш змінною форма цієї області є навколо широти 70°S (пунктирні
кола на рис. 3.4). Це узгоджується з широтним положенням більшості
максимумів кореляції на рис. 3.3. Таким чином, прогнозний ефект амплітуди
КСХ у серпні можна пояснити зв’язком деформації полярного вихору (дії КСХ
– динамічного фактора) з умовами хімічного руйнування озону у крайовій
області полярного вихору на початку сезону озонової діри. Незворотність змін,
зумовлених темпами та об’ємом втрат озону в серпні, суттєво позначається на
подальшій еволюції озонової діри.
Нагадаємо, що в липні 2007 р. також спостерігалось аномальне зростання
амплітуди КСХ (див. п.3.2.1). За оцінками для рівня тиску 100 гПа A КСХ зросла
до 8 К, що сталося вперше за проаналізований період – багаторічне середнє
значення амплітуди в липні 3±1.5 К, див. [88]. Проте це не спричинило аномалії
в розвитку озонової діри, оскільки липнева асиметрія вихору не призводить до
помітної зміни умов освітлення у крайовій області вихору (середина
антарктичної зими), а в серпні 2007 р. амплітуда КСХ повернулася до типових
значень.
Відомо, що кліматологічна східно–західна асиметрія Антарктичного
полярного вихору і озонової діри існує з характерним зміщенням від
Південного полюса на атлантичний сектор 0–60W [72, 85, 96, 118]. Рисунок 3.6
ілюструє зміни в асиметрії поля ЗВО в серпні в умовах слабкого полярного
вихору в 2002 р. (рис. 3.6а) і сильного полярного вихору в 2006 р. (рис. 3.6б).
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Використовуються зображення MSR. У 2002 р. найбільші зміни в полі
озону відбувалися між 90E і 240E (зростання до 380 ОД, рис. 3.6а), що
узгоджується з довготним розподілом стратосферної температури (суцільна
крива на рис. 3.1, контур –78С на рис. 3.4а та суцільні криві на рис. 3.5).
Це результат асиметричного накопичення стратосферного озону завдяки
ЦБД, яка має тенденцію бути зонально асиметричною в стратосфері південної
півкулі [81, 95, 136]. Висока активність планетарних хвиль у 2002 р. [45, 73, 77,
103] призвела до більш інтенсивного транспорту та накопичення озону в
довготному секторі 90–240E південної півкулі у серпні 2002 р., ніж у серпні
2006 р. (рис. 3.6а і 3.6б відповідно).

Рис. 3.6. Поля ЗВО за даними MSR для (а) слабкого і зонально
асиметричного вихору в серпні 2002 року) і (б) сильного і зонально
симетричного вихору в серпні 2006 року.
Мінімум ЗВО між 0E і 60W (рис. 3.6а) – це область малозбуреного рівня
ЗВО, як і в 2006 р. (рис. 3.6б). Накопичення озону в цьому секторі субполярної
стратосфери у серпні 2002 та 2006 рр. відбувалося до значно нижчих рівнів
(~320 ОД, рис. 3.6а та 3.6б) і було практично симетричним відносно полюса у
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2006 р. (рис. 3.6б). Як низькі рівні ЗВО (мала інтенсивність ЦБД), так і зональна
симетрія поля ЗВО (мала амплітуда КСХ1) є проявами низької активності
планетарних хвиль у південній півкулі в 2006 р.
3.3.2. Сезонні тенденції в антарктичній стратосфері. Залежність
весняного озону від зимової активності планетарних хвиль, в основному,
пояснюється кумулятивним ефектом ЦБД і аномальним потеплінням полярного
вихору у зв’язку з аномаліями ЦБД [73, 74, 81, 82, 84, 95]. Активність ПХ
зазвичай описується вертикальною компонентою потоку Eльясена–Палма (ЕП),
пропорційною

вихровому тепловому потоку,

як

мірою

вертикального

поширення ПХ з тропосфери у стратосферу (за усередненням по середніх
широтах або в масштабі півкулі) [80, 131]. Потік ЕП у верхню стратосферу і
мезосферу передає імпульс, який приводить в дію залишкову, направлену до
полюсу, циркуляцію [106]. Внаслідок адіабатичного нагрівання повітря, що
осідає у високоширотній стратосфері, полярні температури в умовах
динамічних збурень стають вищими, ніж в малозбурених умовах, ближчих до
радіаційної рівноваги.
На підставі показаної на рис. 3.3 кореляції можна зробити висновок, що
змінність амплітуди КСХ в кінці зими може вплинути на температуру
стратосфери та на умови сезонного посилення ПХ і, таким чином, на сезонну
еволюцію озонової діри. Такий вплив зумовлюється наступною послідовністю
процесів.
В кінці зими (серпень), на початку швидкої втрати озону, амплітуда КСХ і
її змінність достатньо великі на висотах середньої стратосфери (рис. 3.2). На
цих висотах у зимовий сезон розташовується й максимум зонального вітру на
краю полярного вихору [66]. Як відомо, змінність східної складової моменту,
внесеного КСХ в стратосферу, може вплинути на поле західного зонального
вітру, від якого, в свою чергу, залежить вертикальне поширення хвиль згідно з
критерієм Чарні–Дразіна [82, 107]. Полярному вихору властиве сезонне
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послаблення, спричинене зменшення меридіонального градієнта температури в
стратосфері при переході від зимових до весняних умов освітлення (збільшення
доступу сонячної радіації в полярну область) [96]. Тоді, наприклад, збільшення
моменту, внесеного КСХ у серпні, послабить зональний потік і такі зміни
циркуляції

стають

незворотними,

враховуючи

тенденцію

сезонного

послаблення полярного вихору. За критерієм Чарні–Дразіна, ПХ матимуть
більше можливостей проникнути в стратосферу і ще більше послабити
зональну циркуляцію. Утворення таких передумов, пов’язаних головним чином
із КСХ1, може сприяти загальному сезонному зростанню активності ПХ,
включаючи КСХ2, КСХ3 та біжучі планетарні хвилі. В такому випадку, варіації
AКСХ у серпні, як однієї з кількісних характеристик передумов, відіграють
помітну підготовчу роль для подальшої еволюції полярного вихору і можуть
бути простежені у змінах стану озонової діри аж до листопада (рис. 3.3).
Природний цикл озону у високих південних широтах з 1980-х років
змінився внаслідок розвитку озонової діри. Спостереження на антарктичних
станціях показують, що весняний максимум озону, зумовлений ефектом ЦБД,
більше не спостерігається [124, 125]. Хімічне виснаження озонового шару
починається вже в серпні, а навесні – у жовтні – настає мінімум ЗВО з
поступовим відновленням озонового шару в кінці листопада–грудні [53, 124].
Тому сезон озонової діри може тривати майже півроку. Різниця між природним
і зміненим річними циклами озону, як це видно з порівняння спостережень на
антарктичних станціях відповідно, в роки до озонової діри і роки з озоновою
дірою, різко зростає в серпні та вересні ([53, 124]; див. також підрозділ 1.4).
Супутникові вимірювання протягом 2002–2009 рр. підтвердили, що маса озону,
втраченого всередині полярного вихору на ізоентропічному рівні 475K (близько
20 км) у серпні і вересні більша, ніж у жовтні, коли хімічна втрата озону
зазвичай припиняється [54].
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Для ілюстрації змін у сезонному ході ЗВО над Антарктикою розраховано
відносні відсоткові різниці між середньомісячними значеннями ЗВО в 1999–
2008 і 1979–1983 роках:

ЗВО 

ЗВО19992008  ЗВО19791983
 100%
ЗВО19791983

Були використані зональні середні значення ЗВО в області від 70S до 90S
за даними MSR. Перший період (5-річний, 1979–1983 рр.) включає роки до
утворення озонової діри та перші роки її існування, коли значення ЗВО<220 DU
досить рідко спостерігалися в середині полярного вихору [86, 124, 125]. Другий
період (10-річний, 1999–2008 рр.) охоплює десятиліття найбільшої площі
озонової діри. Відносна різниця ЗВО, таким чином, характеризує зміну
річного циклу ЗВО внаслідок сезонного розвитку озонової діри. На рис. 3.7
показоно, що, дійсно, від’ємна різниця помітно зростає у серпні і стає
максимальною (за модулем) у вересні, характеризуючи місяці з найбільшою
швидкістю втрат озону в період озонової діри. Різниця поступово скорочується
протягом жовтня–грудня.
Хоча значення ЗВО на рис. 3.7 найнижчі у вересні, мінімум ЗВО в
озоновій дірі, як відомо з багаторічних даних, досягається в середньому у
жовтні (див. підрозділи 1.4 та 3.1). Початок підйому у жовтні на кривій ЗВО
(рис. 3.7) пов’язаний з типовим річним циклом ЗВО в Антарктичному регіоні,
який існував до утворення озонової діри. Максимум ЗВО в цей період,
узгоджуючись з активізацією ЦБД, припадав на весняні місяці жовтень–
листопад [124, 125]. Тому сезонне зростання ЗВО від вересня до жовтня у 1979–
1983 рр. на фоні сезонного призупинення втрат озону у жовтні 1999–2008 рр.
дало внесок у хід відносної різниці ЗВО на рис. 3.7.
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Рис. 3.7. Відносна процентна різниця між середньомісячним загальним
вмістом озону в періоди 1999–2008 і 1979–1983 рр., усереднена по південній
полярній області (70–90S). Використані зональні середні дані MSR.
Для інтерпретації результатів рис. 3.3 важливо, що помітне зниження ЗВО
в сезон озонової діри починається з серпня (рис. 3.7). Як було проілюстровано
вище, міжрічні варіації амплітуди КСХ у липні не створюють значного впливу
на еволюцію озонової діри (підрозд. 3.2 та таблиця 3.1). Тому впливи серпневої
зональної асиметрії (п. 3.3.1), існуючого взаємозв’язку ‘хвиля – зональний
потік’ та зазначених сезонних тенденцій дають внесок у незворотні зміни
стратосферної циркуляції та позначаються на характеристиках озонової діри, як
видно із їх тривалого відгуку (серпень–листопад) на варіації AКСХ у серпні (рис.
3.3).
3.3.3. Ефекти міжширотного змішування стратосферного озону.
Сильний полярний струмінь в антарктичній стратосфері слугує бар’єром для
змішування середньоширотних (збагачених озоном внаслідок дії ЦБД) та
високоширотних

(збіднених

озоном

через

його

хімічне

зруйнування)

повітряних мас [93, 106, 137, 138]. Ерозія полярного вихору планетарними
хвилями у весняний період в середній стратосфері починається раніше, ніж в
нижніх шарах стратосфери [96, 129].
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У високоширотній середній стратосфері (60–90S, 30 км) горизонтальний
коефіцієнт дифузії для озону зростає починаючи з жовтня і стає максимальним
в листопаді–грудні [138]. У той же час, в нижній стратосфері (15–20 км) бар’єр
для меридіонального змішування повітряних мас на краю полярного вихору
існує до кінця листопада навіть після аномально сильних хвильових збурень
весною 2002 р. [89]. На цих висотах об’єм повітря залишається ізольованим (з
майже нульовим вмістом озону [53]) до остаточного розпаду полярного вихору.
Тому існує сильна висотна диференціація в наповненні озоном стратосферної
частини вертикального стовпа атмосфери. Це, в свою чергу, призводить до
залежності варіацій ЗВО від змін вертикального профілю озону за час
існування озонової діри.
Сезонні зміни вмісту озону в нижній стратосфері, пов’язані з його
хімічним руйнуванням, як відзначено в п. 3.2.2, припиняються у жовтні.
Оскільки на цей час на висотах максимуму озонового шару (15–20 км) озон
знищується практично до нульових концентрацій, він не дає внеску у варіації
загального вмісту озону в атмосферному стовпі в жовтні й листопаді. На зміни
ЗВО в межах озонової діри, таким чином, можуть впливати лише варіації
вмісту озону в середній стратосфері. Внаслідок динамічних збурень, які
викликають ослаблення та розпад полярного струменя на цих висотах (30 км),
горизонтальне змішування повітряних мас стає фактором змінності ЗВО у
жовтні–листопаді.
У висотному розподілі кореляції на рис. 3.3 добре простежується
зникнення у жовтні–листопаді максимуму, який спостерігається у нижній
стратосфері в серпні–вересні (рядки ЖОВ–ЛИС та СЕР–ВЕР відповідно). У
середній стратосфері максимум кореляції на більшості розподілів r існує
впродовж усіх чотирьох місяців. Це підтверджує наведені міркування і показує,
що серпневі варіацій амплітуди AКСХ у нижній стратосфері можуть бути
індикатором варіації ЗВО лише в серпні–вересні. Для тривалішого прогнозу
змін в озоновій дірі (серпень–листопад) прийнятнішим буде використання

119

часових рядів AКСХ на висотах середньої стратосфери (30 км). Як можна
зрозуміти з рис. 3.5б та рис. 3.6, гранично можливі зміни зональної асиметрії в
серпні не позначаються на змінах стратосферної температури та ЗВО
відповідно, над південним полюсом.
Наприклад, як у 2002 р., так і в 2006 р. рівень ЗВО над полюсом становив
близько 250 ОД (за кольоровою шкалою на рис. 3.6). Кліматологія амплітуди
AКСХ на рис. 3.2 також свідчить про мінімальний рівень асиметрії в цій області.
Отже, узагальнюючи, міжрічні варіації AКСХ в серпні не можуть спричинити
значний вплив на змінність ЗВО цього місяця над полюсом. Цей висновок
узгоджується з низькою кореляцією у серпні між AКСХ та температурою над
полюсом (90S; стовпчик (г) в рядку СЕР на рис. 3.3). У цьому розподілі
кореляції є деяке підвищення значень r на найнижчому з досліджених рівнів
стратосфери (150 гПа або 13 км), але воно пов’язане, найімовірніше, не з
відгуком в озоні, а із взаємодією теплових аномалій КСХ та радіаційного
впливу антарктичного континенту, як відзначалося в п. 3.2.2.
Інші особливості розподілу кореляції на рис. 3.3 також відображують
часові

зміни

горизонтального

та вертикального розподілу озону над

антарктичним регіоном. Наприклад, відгук температури та ЗВО на широті 60S
(стовпчик (а) на рис. 3.3) не показує чутливості до варіацій AКСХ в нижній
стратосфері – максимум кореляції в межах 50–150 гПа, на відміну від вищих
широт (70S, 80S та 90S, стовпчики (б–г)), відсутній навіть у серпні та
вересні. Широта 60S зазвичай перебуває за межами площі, де утворюються
стратосферні хмари та відбувається інтенсивне руйнування озону [92]. Тому
внесок КСХ в зміни температури нижньої стратосфери, які впливають на
перебіг хімічних реакцій всередині полярного вихору та на темпи руйнування
молекул озону (п. 3.3.1), практично відсутній на широті 60S. Цим можна
пояснити різницю висотних розподілів кореляції у стовпчику (а) та стовпчиках
(б–г) у двох нижніх рядках зображень на рис. 3.3 (СЕР та ВЕР).
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Інша ситуація складається в середній стратосфері. Амплітуди КСХ швидко
зростає з висотою в інтервалі 15–30 км (рис. 3.2а). Це узгоджується з супутниковими даними, які також свідчать про розташування максимуму КСХ на
висотах середньої та верхньої стратосфери (30–40 км [95, 136]). Звернемо увагу
на відмінність вертикального розподілу озону (максимум у нижній стратосфері)
та вертикального розподілу амплітуди КСХ (максимум у середній стратосфері).
Після припинення процесів швидкого руйнування озону в нижній стратосфері,
які відбуваються в серпні–вересні, виснажений озоновий шар залишається
ізольованим всередині полярного вихору до кінця листопада без подальших
змін вмісту озону на цих висотах [89]. Тому зміни ЗВО у жовтні–листопаді можуть залежати головним чином від змін вмісту озону в середній стратосфері, де
максимально проявляються збурення полярного вихору планетарними хвилями.
Як показано в роботі [139] для події 2002 р., зсув вихору у середній
стратосфері призводить до зміщення багатих озоном повітряних мас із середніх
широт у високі, маскуючи втрати озону у нижній стратосфері; результатом є
підвищення рівня ЗВО в озоновій дірі та занижені оцінки її площі. У вересні
2007 р. спостерігався зростаючий з висотою зсув до південного полюса
максимуму озону в східній півкулі [83]. Аналіз асиметричного розподілу озону
над Антарктикою навесні 2003 р. виявив, що у крайовій області полярного
вихору на довготах максимуму озону існує боковий перенос та змішування
озону [136]. Це призводить до зростанням вмісту озону всередині порівняно
стійкого вихору ще до його розпаду. До того ж, на змішування озону в середній
стратосфері впливають не лише збурення в крайовій області полярного вихору
при розповсюдженні та розпаді планетарних хвиль, а й меридіональний
градієнт в розподілі озону [138]. Максимум градієнту, як зрозуміло з даних [83,
95, 136], припадає на східні довготи субантарктичної зони, де розташовується
зональний максимум ЗВО.
З багаторічної статистики на рис. 3.3 видно, що пікові значення кореляції
поблизу рівня тиску 10 гПа утримуються до листопада. Отже, міжрічні варіації

121

амплітуди КСХ в середній стратосфері у серпні мають тривалий відгук у змінах
ЗВО та площі озонової діри. Це не означає, що серпнева деформація полярного
вихору залишається незмінною до листопада. Як відзначено раніше, значення
амплітуди AКСХ у серпні є індикатором рівня збурень, які можуть виникати у
наступні місяці. Тому серпневі варіації амплітуди AКСХ з великою імовірністю
будуть корелювати з її варіаціями у весняний період. Так, наприклад, зростання
AКСХ у серпні сприятиме збільшенню деформацій та зміщення полярного
вихору, ослабленню зонального потоку, посиленню проникнення ПХ в
стратосферу, пришвидшенню розпаду вихору на висотах середньої стратосфери
та міжширотному змішуванню повітряних мас. Це неминуче відбиватиметься у
змінах ЗВО у весняні місяці.
3.3.4. Озонова діра 2017 р. Озонова діра над Антарктидою у весняні місяці
вересень–листопад 2017 р. виявилася однією з найменших за час її існування.
Застосування описаної в цьому розділі методики дозволило вже на кінець
серпня 2017 р. зробити висновок про ймовірне ослаблення озонової діри в
наступні місяці до приблизно третього найменшого значення її площі за останні
два десятиліття. Супутникові спостереження підтвердили суттєве зменшення
площі озонової діри та втрат стратосферного озону в південному полярному
регіоні. Результати аналізу та прогнозування розвитку озонової діри у 2017 р.
викладено в роботах [14, 15, 16]. Виправдався також і прогноз аномального
зменшення озонової діри у 2019 р. (див підрозділ 4.6).
Роль серпневих аномалій КСХ у подальших змінах розмірів озонової діри
якісно ілюструє рис. 3.8. Порівнюються зимовий та весняний сезони у 2015 та
2017 рр. з протилежними тенденціями в антарктичній стратосфері –
інтенсивним охолодженням та нагріванням відповідно. Для червня й липня
(рис. 3.8а, 3.8б, 3.8є та 3.8ж) характерними є близькі рівні вмісту озону в межах
250–350 одиниць Добсона. Ці місяці є також і статистично близькими за
середньою амплітудою КСХ та за відсутністю аномалій, характерних для

122

серпня як індикаторів подальшої модифікації стану антарктичної стратосфери
[6, 140]. Помітною різниця між 2015 та 2017 рр. стає у серпні (рис. 3.8в та 3.8з).
Зонально асиметрична аномалія ЗВО до 380 ОД виникає в австралійському
секторі у серпні 2017 р. (контур на рис. 3.8з), тоді як у серпні 2015 р. (рис. 3.8в)
поле ЗВО залишається малозмінним у порівнянні з червнем та липнем. Ця
відмінність відбилася в амплітуді КСХ, яка на широті 60S була на рівні >3С
та >10С у 2015 та 2017 рр. відповідно. Отже, у 2015 р. вплив вулканічних
аерозолів (див. вступ) поєднувався з низькою активністю планетарних хвиль,
що сприяло сильному охолодженню антарктичної стратосфери.
На рис. 3.9 показано меридіональні профілі КСХ у серпні у широтній зоні
50–80S. Найменшій площі озонової діри навесні 1988 та 2002 рр. [73, 140]
передувала найвища амплітуда КСХ у серпні (пунктирна та суцільна тонкі
криві відповідно, на рис. 3.9). У серпні 2017 р. амплітуда КСХ була приблизно
вдвічі більшою за середню за період спостережень 1979–2017 рр. (жирна крива)
і близькою до 1988 р. (пунктирна крива). Вже на кінець серпня, напередодні
сезону озонової діри, можна було припускати про ймовірне ослаблення
озонової діри у вересні–листопаді 2017 р. За співвідношенням між
меридіональними профілями на рис. 3.9, її площа могла зменшитися до 2-го...3го найнижчого значення за останні десятиліття.
Вплив передумов, які склалися в антарктичній стратосфері в серпні, на
стан озонової діри у наступні місяці було визначено із статистичних оцінок. З
кривої для 2017 р. видно, що максимум АКСХ припадає широту 60S (див. рис.
3.9).

123

Рис. 3.8. Загальний вміст озону у південній півкулі у червні–листопаді
2015 р. (а–е) та 2017 р. (є–ї). Білий контур обмежує рівні ЗВО нижчі 220 ОД для
озонової діри, а чорний – вищі 380 ОД для зонально асиметричного максимуму
ЗВО. Дані спостережень спектрометром Європейського космічного агентства
Ozone Monitoring Instrument (OMI), встановленим на супутнику Aura
(http://www.temis.nl/protocols/O3global.html).

Рис. 3.9. Меридіональний профіль амплітуди КСХ у температурі повітря у
серпні на рівні тиску 50 гПа (Т50), визначений за значеннями КСХ на широтах
між 50S та 80S з кроком 5. Показано 1988, 2002 і 2017 рр. з аномально малою
площею озонової діри (тонкі криві) у порівнянні з середніми даними за 1979–
2017 рр. (жирна крива з середньоквадратичними відхиленнями).
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Лінійні регресії на рис. 3.10 використано для визначення можливої площі
озонової діри (ПД) у вересні–листопаді 2017 р. у відповідь на передумови,
створені в антарктичній стратосфері підвищеною активністю КСХ у серпні.
Аномалія КСХ у серпні 2017 р. становила 4.3С. Ймовірні аномалії ПД можна
визначити за допомогою регресійної лінії, показаної пунктиром на рис. 3.10: –
2.7, –4.1 та – 3.3·106 км2 у вересні, жовтні та листопаді відповідно (білі кружки
на рис. 3.10а–в). Видно, що спостережені значення аномалій ПД близькі до
прогнозованих за лінійною регресією. Відповідні значення площі озонової діри
нанесено білими кружками на рис. 1.4 (розділ 1).
Статистичні співвідношення свідчать про досить високий прогностичний
потенціал використаного показника – амплітуди хвильових збурень у
зональному розподілі стратосферної температури напередодні сезону озонової
діри [6]. Це зумовлено незворотними змінами у температурі стратосфери (та, як
наслідок, у розвитку хімічних реакцій, у яких відбувається руйнування молекул
озону) завдяки енергії планетарних хвиль, внесеній у полярну стратосферу [82,
141]. Підвищення температури знижує кількість озоноруйнуючих сполук [141,
142] і тому, знизившись у серпні, швидкість втрат озону у хімічних реакціях
вже не може зрости в наступні місяці, коли відбувається систематичне сезонне
нагрівання стратосфери сонячною радіацією та наростає хвильова активність
[67].
На рис. 3.10 вказані коефіцієнти регресії та кореляції, які є статистично
значущими на рівні довірчого інтервалу 95%.
Найпомітніший відгук на аномалії АКСХ у серпні спостерігаються у площі
озонової діри у жовтні (рис. 3.10б). Висока від’ємна кореляція r ~ –0.7 свідчить
про досить надійний лінійний зв’язок між зростанням амплітуди КСХ та
зменшенням ПД. Коефіцієнт регресії R визначає кількісну міру цього зв’язку –
зменшення ПД у жовтні становить ~1·106 км2 при зростанні АКСХ у серпні на
1С. У вересні й листопаді регресійний та кореляційний зв’язки дещо слабші
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(див. значення R та r на рис. 3.10а та 3.10в), проте є статистично значущими і
результати для 2017 р. підтверджують їх надійність у прогнозуванні значних
аномалій у сезонному розвитку озонової діри.

Рис. 3.10. Регресія між аномаліями амплітуди КСХ серпні та площі
озонової діри ПД у вересні–листопаді. Вертикальна лінія відповідає аномалії
АКСХ у серпні 2017 р. та на перетині з регресійною прямою (кружок на
пунктирній лінії) визначає ймовірне значення ПД.
3.4. Висновки до розділу 3
Показано, що амплітуда квазістаціонарних планетарних хвиль AКСХ у
розподілі температури антарктичної стратосфери в кінці зими (у серпні) є
індикатором стану озонової діри наступної весни. Міжрічні варіації A КСХ у
1985–2010 рр. корелюють з площею озонової діри та ЗВО над південним
полюсом з коефіцієнтами до –0.7 та 0.7 відповідно. Максимум кореляції із
температурою стратосфери rmax = 0.83 свідчить про значний позитивний зв’язок
між проаналізованими часовими рядами.
Одержані кореляційні співвідношення та їх статистична значущість (р <
1%) вказують на те, що динамічні збурення в антарктичній стратосфері на
початку сезону озонової діри суттєво впливають на перебіг процесів, які
визначають рівень хімічних втрат озону в антарктичній стратосфері та сезонну
еволюцію озонової діри загалом.

126

Вказано на основні фактори, спричинені активністю КСХ1, спільна дія
яких дозволяє пояснити широтне та висотне розташування максимумів
кореляції, зумовлюючи особливу індикативну роль серпня для стану озонової
діри у вересні–листопаді:
1) зміни зональної асиметрії стратосферного полярного вихору у серпні та
відповідний перерозподіл умов освітлення Сонцем на краю вихору
впливають на початкові темпи хімічних втрат озону на краю вихору;
2) варіації у зміщенні полярного вихору відносно південного полюса у
серпні впливають на площу низьких температур всередині вихору,
сприятливих для існування стратосферних хмар, і, як наслідок, на початкову
площу озонової діри;
3) від інтенсивності взаємодії “хвиля – зональний потік” у серпні (через
варіації внесеного планетарними хвилями в стратосферу східного моменту
руху) залежать умови проникнення ПХ із тропосфери в стратосферу на
початку сезонного посилення хвильової активності у південній півкулі, що
визначає темпи подальшого наростання динамічних збурень навесні.
Дія трьох вказаних факторів у серпні через вплив КСХ1 на геометрію
вихору, температуру стратосфери всередині вихору та на швидкість зонального
потоку вносить незворотні зміни як у початкові умови формування озонової
діри, так і в її сезонну еволюцію Це позначається на підсумковій масі втрат
озону в антарктичній стратосфері.
Фактори (1) та (2) є визначальними для темпів хімічного руйнування
молекул озону у нижній стратосфері (100–50 гПа, або 15–20 км) у серпні–
вересні, на початковому етапі формування озонової діри. Фактор (3),
модулюючи темпи сезонного посилення активності ПХ, діє на варіації
температури та вмісту озону в середній стратосфері у серпні–листопаді. Тому
амплітуда КСХ на рівні тиску поблизу 10 гПа (30 км) може слугувати
індикатором стану озонової діри упродовж всього сезону її існування.
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Хоча вплив планетарних хвиль на антарктичну стратосферу вивчено
досить ґрунтовно, одержані результати виокремлюють раніше недосліджені
ефекти квазістаціонарної складової планетарних хвиль в сезонній еволюцій
озонової діри. Прогноз розвитку озонової діри у 2017 р. підтвердив надійність
розробленої методики з використанням прогнозного індексу АКСХ для оцінки
можливих аномалій у втратах антарктичного озону.
В

майбутньому

додаткова

інформація

може

бути

отримана

з

використанням кращого просторового розділення при аналізі впливу не лише
амплітуди, а й фази КСХ на варіації ЗВО в антарктичному регіоні. Особливої
уваги потребує крайова область полярного вихору, де починається активізація
каталітичного циклу озоноруйнуючих хімічних реакцій в кінці зими (нижня
стратосфера) і де кардинально змінюються умови горизонтального змішування
повітряних мас навесні (середня стратосфера).
Основні результати розділу 3 наведено в статтях [6, 14–16].
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РОЗДІЛ 4
ВІДГУК АНТАРКТИЧНОЇ СТРАТОСФЕРИ НА ВАРІАЦІЇ ПОВЕРХНЕВОЇ
ТЕМПЕРАТУРИ ТИХОГО ОКЕАНУ В ТРОПІКАХ
4.1. Вступ
У підрозділі 1.5 відзначено, що останнім часом увагу дослідників
антарктичного регіону привертають джерела планетарних хвиль, пов’язані з
аномаліями температури поверхні океану (ТПО) в центральній тропічній
області Тихого океану. Зміни інтенсивності конвективних процесів у цій
області супроводжуються змінами у виділенні теплової енергії в тропосфері та
генерацією ланцюгів квазістаціонарних планетарних хвиль, які досягають
антарктичного регіону. Цей механізм дає помітний внесок як у зміни
тропосферної циркуляції в західній Антарктиці [105, 108, 109], так і в
перерозподіл структури КСХ в антарктичній стратосфері з відповідними
змінами стану озонової діри [75, 76, 87, 110]. Ефекти запізнення, виявлені у
реакції північної полярної стратосфери на аномалії ТПО у тропіках [101], не
досліджувалися для південного полярного регіону. Тому мета досліджень,
викладених у цьому розділі – статистичний аналіз відгуку ЗВО та температури
стратосфери над Антарктикою у весняні місяці на аномалії ТПО у тропіках у
попередні місяці. Особлива увага приділяється 1) географічному розташуванню
та структурі аномалій ТПО у тропічній частині Тихого океану та аномалій
температури в антарктичній стратосфері, а також 2) запізненню сигналу від
джерела збурень до області відгуку відповідно. Представлено просторово–
часову картину розвитку далекодії (teleconnection) та вказано характеристики
аномалій ТПО, важливі для прогнозування стану антарктичної стратосфери у
весняні місяці. Розглянуто довготривалі зміни в інтенсивності тропічних
впливів на антарктичну стратосферу.
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4.2. Методика аналізу та використані дані
Виконувався кореляційний аналіз зв'язку варіацій ЗВО та стратосферної
температури в антарктичному регіоні (50–80°S) з варіаціями ТПО у тропічних
широтах (30°N–30°S). Ряди середньомісячних значень ЗВО отримано з архіву
НАСА

“Merged

Ozone

Data

ext.gsfc.nasa.gov/Data_services/merged/),

Sets”

(MOD,

створеного

на

основі

http://acdbглобальних

вимірювань озону супутниковими спектрометрами TOMS–OMI та SBUV–
SBUV2 [44]. Дані MOD наявні для 5-градусних широтних смуг, і в цій роботі
охоплено 6 таких смуг у широтній зоні 50–80°S (на вищих широтах 80–90°S
ряди даних ЗВО неповні).
Оскільки розподіл ЗВО та його варіації тісно корелюють з розподілом та
варіаціями температури повітря в нижній стратосфері [85, 130], температурні
ряди даних використовують для оцінки варіацій ЗВО у полярній області, де ці
дані неповні. Дані для стратосферної температури на рівні тиску 50 гПа (Т50)
взяті

з

реаналізу

NCEP–NCAR

[127]

за

адресою

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/. В реаналізі об’єднані наземні та
супутникові вимірювання атмосферних параметрів, більшість із останніх
регулярно проводяться з 1979 р. Тому з точки зору рівномірності глобального
покриття та тривалості часових рядів використані дані MOD та реаналізу
NCEP–NCAR практично рівноцінні, за винятком полярних широт. Часові
послідовності середньомісячних значень ТПО, як і стратосферної температури,
взято з реаналізу NCEP–NCAR. Розглядалися ряди даних для 30 років (1981–
2010 рр.) як базового періоду для виведення кліматичних норм, або тривалістю
33 роки (1979–2011 рр.) – за наявністю на час виконання роботи. Зображення
усередненого розподілу ЗВО у південній півкулі за 1981–2010 рр. представлено
за даними реаналізу 20-го сторіччя (20th Century Reanalysis, 20thС,
http://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/composites/plot20thc.v2.pl).
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Було використано також ресурси реаналізу NCEP–NCAR, призначені для
обробки та зіставлення часових рядів атмосферних параметрів (див. “Analysis
tools”, http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/), в тому числі дані про
варіації

окремих

кліматичних

індексів

(див.

“Climate

indices”,

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/).
На рис. 4.1 показано кліматологічні розподіли стратосферної температури
Т50 та ЗВО у жовтні 1981–2010 рр. Жовтень вибрано як місяць найнижчих
рівнів ЗВО в озоновій дірі, чутливих до динамічних збурень в антарктичній
стратосфері (див. розділ 3).

а

б

Рис. 4.1. Усереднений за 30 років (1981–2010 рр.) розподіл стратосферної
температури на рівні тиску 50 гПа, 21 км (а) та ЗВО (б) у жовтні на широтах
30–90°S. Суцільним та пунктирним контурами позначено асиметрично
розташовані відносно південного полюса регіони мінімальних та максимальних
значень відповідно.
Рівень тиску для температури на рис. 4.1а (50 гПа, 21 км) розташований
поблизу максимуму стратосферного озону у вертикальному розподілі над
Антарктикою [18, 53, 85], звідки надходить найбільший внесок у варіації ЗВО.
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Видно, що розподіли Т50 та ЗВО (рис. 4.1а та 4.1б відповідно) є
асиметричними відносно південного полюса. Область максимальних значень
обох параметрів (пунктирні контури) розташована переважно в секторі 90–
180°Е, а мінімальних (суцільні контури) – зміщена відносно полюса у
протилежний

довготний

сектор

(270°Е–0°Е). Така

зональна асиметрія

зумовлюється кліматологічною структурою КСХ1 в області стратосферного
полярного вихору у південній півкулі [85, 95, 118].
З часових рядів для ТПО були вилучені лінійні тренди, а у випадку ЗВО і
стратосферної температури – поліноми третього порядку, оскільки для
багаторічних змін характеристик озонової діри властива нелінійність (див. рис.
1.4). Остання пов’язана з нелінійним трендом вмісту хлоридів в антарктичній
стратосфері, який позначається і на концентрації стратосферного озону [59],
Така ж нелінійність простежується в змінах площі озонової діри [86] та
дефіциту маси озону [68]. Приклади оригінальних і знетрендених часових рядів
показані на рис. 4.2.
Згідно з даними [74], часові ряди значень для ТПО в центральній тропічній
частині Тихого океану (ЦТТ) наведено для червня, а для ЗВО й Т50 в
антарктичному регіоні – для жовтня. Оскільки, як зазначалося вище, внаслідок
домінування КСХ1 в антарктичній стратосфері полярний вихор є зонально
асиметричним (див. рис. 2.8 та рис. 4.1), часові ряди для ЗВО (рис. 4.2а) та для
T50 (рис. 4.2б) наводяться лише для західної півкулі (ЗП) в інтервалі довгот 0–
180ºW і полярних широт 70–80ºS. Пунктирні криві показують результат
апроксимації поліномом третього порядку. Часові ряди ТПО в області ЦТТ за
червень показано на рис. 4.2в, де пунктирна лінія є лінійною апроксимацією.
Рис. 4.2г показує знетрендені і нормовані на СКВ часові ряди з рис. 4.2а–в. Такі
ряди у цьому дослідженні слугують індексами міжрічної змінності відповідних
параметрів.
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Рис. 4.2. Часові ряди за період 1979–2011 рр. для (а) ЗВО і (б)
стратосферної температури T50 над західною Антарктикою в жовтні; (в)
температура поверхні океану ТПО в регіоні ЦТТ в червні та (г) варіації
аномалій для знетрендених і нормованих часових рядів (а–в).
Коефіцієнти лінійної кореляції в нижній частині рис. 4.2г свідчать про
значний лінійний відгук у варіаціях індексів для західного пікулі ЗВО–ЗП і
T50–ЗП у жовтні на варіації індексу для ТПО в області ЦТТ (ЦТТІ) в червні (r ~
0.6). Досить висока кореляція з 4-місячним часовим зсувом мотивує до
всебічного розгляду часової затримки впливу на Антарктичну стратосферу
теплових аномалій, які виникають у тропічній тропосфері внаслідок
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конвективного змішування. Такі аномалії контролюються варіаціями ТПО та, в
свою

чергу,

спричинюють

генерацію

ланцюгів

ПХ,

які

досягають

антарктичного регіону [75, 76, 87, 105, 108–110].
Як видно з рис. 4.2г, варіації індексів ЗВО–ЗП і T50–ЗП у жовтні тісно
пов'язані (r = 0.92). Тісний зв'язок ЗВО з температурою нижніх шарів
стратосфери, як відзначалося вище, добре відомий з багатьох попередніх робіт
[53, 68, 85, 130]. Тому, при аналізі сигналу з тропіків у високоширотних
ділянках антарктичної стратосфери, відсутні або не повні дані для ЗВО
компенсувалися стратосферними температурами на рівні тиску 50 гПа, Т50. Це
забезпечило повне просторове покриття південної полярної шапки.
Для дослідження часової затримки впливу ТПО на Антарктичну
стратосферу розраховувалася кроскореляція з часовим зсувом за період 1979–
2011 рр. Наприклад, часовий ряд ЗВО-індексу за жовтень 1980–2011 рр. (розмір
вибірки N = 32 років) зіставлявся з рядами ЦТТІ тієї ж тривалості, які
послідовно зміщувалися назад на один місяць з жовтня 1980–2011 рр.
(нульовий зсув) до жовтня 1979–2010 рр. (зсув –12 місяців). Статистична
значущість кореляції у цьому випадку оцінювалася за t-тестом Стьюдента [143].

tr

N 2
1 r2

.

Формула була виведена у припущенні, що всі виміри – незалежні
величини. У випадку, коли значення попередніх величин впливає на наступні, у
формулі замість кількості вимірів використовується його ефективне значення:
Neff = N – T0; T0 обчислюється за формулою [144]:
N

q

T 0  1  2 1   corq  ,
N
q 1 


де corq – коефіцієнт автокореляції з лагом q.
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При малій автокореляції формулу можна спростити, залишивши з суми
лише один додаток з лагом –1. Врахування автокореляції зменшує початковий
розмір вибірки N = 32 роки до ефективного розміру Neff = 30.6 років. Ця
поправка означає, що коефіцієнт кореляції r  0.37 є статистично значущим на
рівні р = 5%. Альтернативні оцінки з ранговою кореляцією Спірмана [143]
дають близькі значення r = 0.37 (5%) і r = 0.57 (1%) для знетрендених часових
рядів ЗВО–ЗП (рис. 4.2а) і T50–ЗП (рис. 4.2б). Отже, наведені на рис. 4.2г
оцінки значень r є статистично значущими на рівні 1%, тобто, ймовірність
невипадковості кореляційного зв’язку становить 99%.
4.3. Зональна асиметрія відгуку антарктичної стратосфери на варіації
кліматичних індексів для тропічної зони Тихого океану
Спираючись на опубліковані дані [74–76, 87] було проведено попередню
діагностику тропічної зони Тихого океану, від якої може надходити
статистично значущий сигнал в антарктичну стратосферу.
Як перший крок, індикаторами варіацій поверхневої температури ТПО
вибрано загальноприйняті кліматичні індекси за даними реаналізу NCEP–
NCAR. Кореляційний аналіз за період 1979–2011 рр. та графічне відтворення
результатів здійснювалися ресурсами реаналізу NCEP–NCAR (див. підрозділ
4.2). Серед наявних в реаналізі кліматичних індексів лише для окремих із них
виявлено значущу кореляцію із стратосферною температурою в антарктичному
регіоні. Це індекс для глобальної середньої температури (ГСТ), індекс Ніньо-4
(Н4) для центральної тропічної частини Тихого океану та індекс теплого
басейну Тихого океану (ТБТО) для його західної частини. Кліматичні індекси
визначають як ряди середньомісячних значень ТПО (Н4) або аномалій ТПО
відносно середніх значень (ГСТ та ТБТО) в межах вибраного регіону. Площі
регіонів Н4 та ТБТО показані прямокутниками на рис. 4.3а і 4.3б відповідно.
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Розподіл кореляції Н4–ТПО та ТБТО–ТПО на рис. 4.3 показує структуру
максимальної міжрічної змінності ТПО, яку описують відповідні індекси.

Рис. 4.3. Лінійні кореляції для червня між полем ТПО у тропічній зоні
Тихого океану аномалій і кліматичними індексами, які характеризують аномалії
ТПО в регіонах (а) Ніньо-4 (5°N5°S, 160210°E) і (б) ТБТО (15°N15°S,
60170°E).
На рис. 4.4 показано розподіли коефіцієнта кореляції між температурою на
рівні тиску 50 гПа (висота 21 км; далі позначається як T50) в жовтні та
кліматичними індексами ГСТ та ТБТО в окремі попередні місяці. Міжрічні
варіації індексів демонструють кореляційний зв'язок з варіаціями Т50 в
антарктичному регіоні з rmax = 0.4–0.5 (на рівні значущості р = 5%; жирні
контури на рис. 4.4).
Детальніше показано зміни відгуку Т50 у жовтні на варіації індексу Н4 в
попередні 9 місяців (рис. 4.5). Завдяки помісячному зсуву кореляції видно, що
найсильніший сигнал в антарктичній стратосфері викликають варіації Н4 у
червні, тобто із чотиримісячним запізненням.
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Рис. 4.4. Кореляція між стратосферною температурою в південній півкулі
(20–90ºS) на рівні тиску 50 гПа в жовтні і кліматичними індексами для
глобальної середньої температури (ГСТ, вгорі) та теплого басейну Тихого
океану (ТБТО, внизу) з часовим зсувом індексів відносно Т50, вказаним у
дужках (місяці). Пунктирне коло позначає широту 60ºS. Жирні чорні контури
відповідають кореляції із статистичною значущістю р = 5%.
Відхначимо, що ряди кліматичних індексів, які випереджають жовтневі
ряди для T50 на 4–10 місяців (рис. 4.4, зліва та посередині, а також рис. 4.5е)
показують вплив сильніший, ніж у випадку кореляції одночасних рядів у
жовтні (нульовий зсув; рис. 4.4, справа). Для жовтня лише в співвідношенні
Н4–Т50 можна виявити ділянки статистично значущої кореляції (рис. 4.5и).
Відгук Т50 є зонально асиметричним з додатними значеннями r у західній
Антарктиці біля 60ºS, локалізованими переважно у секторі 90–180°W (рис. 4.4).
Над східною Антарктикою спостерігається нульова або слабка від’ємна
кореляція.
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Рис. 4.5. Кореляція між стратосферною температурою в південній півкулі
(30–90ºS) на рівні тиску 50 гПа (Т50) у жовтні та індексо тм Ніньо-4 (Н4) у
січні–жовтні з часовим зсувом від −9 до 0 місяців відповідно (в дужках).
Сегмент у західній півкулі, нанесений білою лінією, використано для
формування індексу змінності Т50, як відгуку на варіації Н4.
Загалом, наявність асиметрії приводить до висновку про непридатність
зонально усереднених параметрів антарктичної стратосфери для вивчення
віддалених впливів. Усереднені для високоширотної зони додатні і від’ємні
кореляції занижуватимуть або обнулятимуть оцінки можливого зв’язку між
віддаленими регіонами.
Автори [111] відзначили аналогічну роль асиметрії в оцінках багаторічного
тренду стратосферної температури над антарктичним регіоном навесні:
потепління

в

одному

секторі

компенсується

близьким

за

темпами

охолодженням у протилежному секторі, даючи малі або нульові зонально
усереднені значення температурного тренду у високих широтах.
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Регіональні індекси ТБТО і N4 та глобальний індекс ГСТ (рис. 4.4 та рис.
4.5) демонструють схожий вплив на антарктичну стратосферу як за значеннями
коефіцієнта кореляції, так і за його географічним розподілом.
Це свідчить про те, що тропічні аномалії ТПО в Тихому океані становлять
значну компоненту аномалій глобальної температури, визначаючи характер
великомасштабних змін в атмосферній циркуляції.
З рис. 4.4 та 4.5 випливає, що сигнал від трьох стандартних кліматичних
індексів практично відсутній в області полярного вихору на широтах 70–90ºS.
Узагальнюючи результати рис. 4.4 та 4.5, можна віднести максимальний відгук
Т50 на випереджаючі варіації ТПО до зони 50–70ºS в західній півкулі (білий
сегмент на рис. 4.5е). Усереднені по площі цього сегменту середньомісячні
ряди Т50 за період 1979–2011 рр. використано в подальшому аналізі як індекси
змінності стратосферної температури в західній півкулі Т50–ЗП у відповідь на
варіації ТПО у віддалених тропічних регіонах. За наведеними на рис. 4.4 та 4.5
результатами залишається невизначеність як у географічному положенні
регіонів, що перебувають у максимальному взаємозв’язку, так і в часовому
зсуві між температурними варіаціями в області джерела збурень та в області
відгуку на збурення. У підрозділі 4.4 наведена послідовність наступних кроків
для визначення просторово–часових характеристик співвідношення ТПО–Т50.
4.4. Структура взаємопов’язаних температурних аномалій у тропічному та
антарктичному регіонах
Другим кроком в аналізі кореляційних співвідношень є обчислення
кореляції індексу Т50–ЗП для жовтня (див. попередній підрозділ) з полем
поверхневої температури ТПО в Тихому океані у травні–липні за період 1979–
2011 рр. (рис. 4.6). Часовий проміжок для ТПО, центрований на червень,
вибрано за результатами рис. 4.5, де максимум сигналу в полі Т50 припадає на
варіації ТПО у червні (рис. 4.5е).
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Хоча індекс Т50–ЗП ґрунтувався на виділенні максимального сигналу від
регіону Н4 (білий сегмент на рис. 4.5е), кореляційні співвідношення на рис. 4.6
виявляють джерело впливу на антарктичну стратосферу значно більшої площі,
ніж регіон Н4 (суцільний та пунктирний прямокутники відповідно, на рис.
4.6б). Крім того, кореляція тут вища (rmax = 0.6), ніж у випадку співвідношення
Н4–Т50 (rmax = 0.5, рис. 4.5е).
Цей результат узгоджується з іншими дослідженнями в тому, що аномалії
ТПО у тропіках через великомасштабні збурення атмосферної циркуляції
можуть дестабілізувати зимовий полярний вихор над Антарктикою (підрозділ
1.5).

Проте

попередні

дані

ґрунтувалися

на

порівняно

вузькій

приекваторіальній зоні (здебільшого 5°N–5°S), де визначено загальноприйняті
кліматичні індекси для регіонів Ель-Ніньо (Ніньо 1+2, Ніньо-3, Ніньо-3.4,
Ніньо-4; http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/).
Ефекти впливу на антарктичну стратосферу раніше вивчалися шляхом
аналізу

одночасних

співвідношень

між

цими

(або

модифікованими)

кліматичними індексами та характеристиками області відгуку. Наприклад,
зимові (весняні) аномалії ТПО розглядалися з точки зору їх зв’язків із станом
полярного вихору в зимові (весняні) місяці [76, 87, 110].
Розподіл кореляції на рис. 4.6 виявляє нові обставини віддаленого впливу
варіацій ТПО. В межах тропічної зони Тихого океану існує два відгалуження в
розподілі високих значень r, які простягаються від екваторіальної ділянки
поблизу 160°E на північний схід та на південний схід. За широтною
протяжністю ця структура у 5 разів більша, ніж регіон Н4 (суцільний та
пунктирний

прямокутники

відповідно,

на

рис.

4.6б).

Вона

нагадує

бумерангоподібні (або підковоподібні) структури, виявлені при аналізі явищ
Ель-Ніньо та їх далекодії [145–147]. Але, на відміну від попередніх даних,
розподіл кореляції на рис. 4.6 виявляє як великомасштабну, так і
маломасштабну структуру тропічного джерела збурень, а також засвідчує
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чотиримісячну затримку в надходженні максимального сигналу з тропіків в
антарктичну стратосферу.

Рис. 4.6. Розподіл кореляції між індексом стратосферної температури
Т50-ЗП для жовтня та полем поверхневої температури у Тихому океані в (а)
травні, (б) червні та (в) липні з часовим зсувом –5, –4 та –3 місяці відповідно.
Прямокутниками на розподілі (б) показано область максимуму кореляції
(30°N–20°S, 160–220°E, суцільна лінія) та регіон Ніньо-4 (5°N–5°S, 160–210°E,
пунктирна лінія). Нанесено рівень р = 5% (r = ±0.4) для додатної (чорні
контури) та від’ємної (білі контури) кореляції.
Загалом, результати рис. 4.6 поєднують нові просторові і часові
характеристики взаємодії між регіоном ЦТТ та антарктичною стратосферою.
Для їх подальшого кількісного опису, як третій крок аналізу, вводимо новий

141

кліматичний індекс для регіону ЦТТ, обмеженого координатами 30°N–20°S,
160–220°E (суцільний прямокутник на рис. 4.6б). Індекс ЦТТ (ЦТТІ)
сформовано як часовий ряд аномалій ТПО для червня, усереднених в
зазначених географічних межах.
За таким визначенням ЦТТІ характеризує тропічний регіон, широтна
протяжність якого у п’ять разів більша, ніж у регіону Н4 (5°N–5°S, пунктирний
прямокутник на рис. 4.6б). Характер відгуку антарктичної стратосфери на
варіації ЦТТІ може відрізнятися від одержаного для індексу Н4 (рис. 4.5), тому
було обчислено коефіцієнт кореляції ЦТТІ для червня з полем стратосферної
температури Т50 у червні–грудні (рис. 4.7). Початковий місяць для кореляції із
часовим зсувом вибрано червень як місяць вищої ефективності віддалених
зв’язків у порівнянні з сусідніми місяцями травень та липень (рис. 4.6).
Рис. 4.7 показує, по-перше, що одночасні ряди даних корелюють слабкіше
(rmax = 0.40, рис. 4.7а), ніж у випадку чотиримісячного часового зсуву (rmax =
0.65, рис. 4.7д).
Це узгоджується з результатом для стандартного кліматичного індексу Н4
(рис. 4.5), підтверджуючи невідому раніше особливість часових змін інтенсивності дистанційного впливу тропічних аномалій ТПО у південній півкулі.
По-друге, відгук Т50 на варіації індексу ЦТТІ у червні поширюється на
полярну область (рис. 4.7б, г–е), чого не спостерігалося в кореляційних
співвідношеннях між індексом Н4 та полем Т50 (рис. 4.5). Статистично
значущий сигнал з регіону ЦТТ (жирні контури на рис. 4.7) спостерігається у
високоширотній стратосфері в середині зими (липень, рис. 4.7б) та у весняні
місяці (вересень–листопад, рис. 4.7г–е). Додатні значення свідчать про прямий
позитивний зв’язок: наприклад, зростання температури в регіоні ЦТТ у червні
через механізм віддаленого впливу, який діє з часовою затримкою, може давати
внесок у потепління нижньої стратосфери над Антарктикою, особливо у
весняні місяці – в сезон озонової діри.
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Рис. 4.7. Розподіл кореляції між індексом ЦТТІ у червні та (а–є) полем
стратосферної температури Т50 у червні–грудні з часовим зсувом від 0 до +6
місяців відповідно. Білими секторами виділено ділянки максимальних значень
r, використані для утворення регіональних індексів змінності Т50 у вересні–
листопаді; (ж) схема географічних координат для зображень (а–є), ПП –
південний полюс.
Зональна асиметрія в розподілі кореляції вказує на присутність складової
планетарних хвиль КСХ1 як посередника в передачі тропічних збурень у
південний полярний регіон. Максимальний відгук антарктичної стратосфери на
температурні аномалії в регіоні ЦТТ настає із затримкою 3–5 місяців (рис.
4.7г-е). Видно також, що в ці місяці (вересень–листопад) асиметрична область
із rmax = 0.50–0.65 мігрує на схід. Це свідчить про систематичну зміну фази
КСХ1 над антарктичним регіоном навесні та про відповідне довготне зміщення
регіонального нагрівання (охолодження) стратосфери у разі підвищення
(зниження) поверхневої температури в регіоні ЦТТ. Зокрема, максимальна
теплова модифікація стратосфери у жовтні припадає на західну півкулю з
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піковими значеннями rmax = 0.65 над регіоном Антарктичного півострова (рис.
4.7д). Це довготне зміщення максимального сигналу з тропіків розглядається
нижче у зв’язку з розвитком аномалії стратосферної циркуляції між тропічним
та антарктичним регіонами на фоні сезонної еволюції полярного вихору та
структури КСХ1 (підрозділ 4.5.2).
Для завершального (четвертого) кроку здійсненого аналізу створено
регіональні

індекси

характеризують

змінності

часову

затримку

стратосферної
тропічного

температури
сигналу

на

Т50,
рис.

які

4.7г–е,

супроводжувану зміщенням фази КСХ1. Часові ряди Т50 для вересня, жовтня
та листопада з усередненням по площі секторів з максимальною кореляцією
(виділено білими лініями) прийнято як індекси змінності температур Т50-ВЕР,
Т50–ЖОВ та Т50–ЛИС відповідно. Сектори для вересня та жовтня охоплюють
полярні регіони південніше широти 60°S в інтервалі довгот 90–210°E
(австралійський сектор, рис. 4.7г) та 210–360°E (західна Антарктика, рис. 4.7д)
відповідно. Сектор для листопада розташований південніше 50°S навколо
гринвіцького меридіана в межах довгот 30°W–60°E (рис. 4.7е).
Ці індекси використовуємо для остаточного ототожнення області Тихого
океану, яка задіяна в генерації атмосферних збурень в масштабах південної
півкулі та в спричиненні регіонального відгуку а антарктичній стратосфері із
затримкою в часі. Для цього було обчислено коефіцієнти кореляції вказаних
індексів з полем поверхневої температури ТПО в Тихому океані. На рис. 4.8
показані розподіли кореляцій, отриманих із часовим зсувом рядів даних (зліва)
та з використанням одночасних рядів (посередині). Справа жовтими секторами
позначено регіони, для яких введено описані вище індекси змінності Т50 у
вересні–листопаді.
У варіанті кореляції із часовим зсувом варіації ТПО в червні випереджають
варіації Т50 у відповідних секторах у вересні–листопаді на 3–5 місяців (рис.
4.8а-в). Узгоджуючись із наведеним вище співвідношенням між ТПО та
сегментним індексом Т50-ЗП (рис. 4.6), розподіл значень rmax підтверджує, що
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1) джерело збурень розташоване в центральній ділянці тропічної зони Тихого
океану і структурно складається із двох відгалужень від екватора, 2) лише в
червні ця структура створює атмосферні збурення, здатні викликати помітний
відгук в антарктичній стратосфері (rmax = 0.7, рис. 4.8б) і 3) тільки західний
сектор антарктичної стратосфери і саме у жовтні (згідно з визначенням індексу
Т50-ЖОВ, рис. 4.8ж) виявляє найбільшу чутливість до цих збурень.

Рис. 4.8. Кореляції із часовим зсувом між полем ТПО у Тихому океані в
червні і секторними індексами Т50 у вересні–листопаді (а–в) та одночасні
кореляції ТПО–Т50 у вересні–листопаді (г–е). Довготні та широтні межі для
секторних індексів позначено жовтою заливкою (є–з).
Отже, як і за результатами другого (рис. 4.6) та третього (рис. 4.7) кроків
проведеного аналізу, на рис. 4.8 зберігається чотиримісячне запізнення
максимального тропічного сигналу в антарктичній стратосфері. Відмінністю є
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те, що відгук на збурення в регіоні ЦТТ охоплює полярні широти (рис. 4.7д),
тоді як у випадку стандартного індексу Н4 він обмежений субантарктичними
широтами (рис. 4.5е). Просторова структура аномалій ТПО виглядає стійкою у
кореляційних співвідношеннях з сегментним та секторними індексами для Т50
(рис. 4.6 та рис. 4.8а–в відповідно). Тому, враховуючи близький до
прямолінійного розподіл значень rmax уздовж двох відгалужень у тропічній зоні,
та по аналогії з [148, 149] далі для опису цієї структури використовуємо назву
“V-структура”.
Наведені вище результати цього підрозділу описують тропічні ефекти в
антарктичній стратосфері лише на одному рівні тиску 50 гПа поблизу
максимуму озону у його вертикальному розподілі. Враховуючи відзначену
вище високу кореляцію між ЗВО та температурою нижньої стратосфери [53, 68,
85, 130], ряди даних для вертикально інтегрованого параметра ЗВО можна
використати для незалежної оцінки наявності джерела збурень в Тихому океані
та його характеристик. Ґрунтуючись на секторах, визначених для індексів
змінності Т50 у вересні–листопаді (рис. 4.7г–е), сформовано індекси для
змінності ЗВО. Як і для Т50 на рис. 4.8, обчислено кореляції індексів ЗВО з
полем поверхневої температури в Тихому океані (рис. 4.9а–е). Через відсутність
спостережень ЗВО у високих південних широтах проіндексовані регіони мають
форму сегментів (показано жовтою заливкою на рис. 4.9є–з). Незважаючи на
відмінність у широтній протяжності проіндексованих регіонів, ряди індексів
Т50 та ЗВО у кореляції з полем ТПО із застосуванням часового зсуву (рис.
4.8а-в та рис. 4.9а-в відповідно) виявляють дуже схожі елементи V-структури у
тропіках.
Таким чином, два незалежні ряди регіональних індексів для антарктичної
стратосфери вказують а) на зв’язок з одним і тим же за географічним
положенням регіоном ЦТТ та б) на практично ідентичну структуру варіацій
ТПО, які слугують джерелом атмосферних збурень в Тихому океані, здатних
викликати регіональний відгук в антарктичній стратосфері. Проте ці висновки
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стосуються кореляцій із часовим зсувом, тоді як одночасні кореляції у червні
(рис. 4.7а) та у весняні місяці (рис. 4.8г–е та рис. 4.9г–е) показують або дуже
слабкі ознаки такого зв’язку, або його повну відсутність. Таку відмінність
результатів із нульовим та чотиримісячним часовим зсувом можна частково
пояснити селективністю застосованої для аналізу методики.
Застосована

методика

аналізу

передбачає

визначення

ділянки

максимальної кореляції в співвідношенні “індекс – поле”. Описані вище
послідовні кроки із застосуванням цього критерію та часового зсуву між
корельованими рядами даних було спрямовано на відбір області максимальної
кореляції – шляхом ототожнення як джерела збурень у тропіках, так і регіонів
максимального відгуку в Антарктиці. Завдяки такому підходу встановлено
географічні межі тропічного джерела, області максимального сигналу в
антарктичній стратосфері та його часову затримку. З низької або нульової
кореляції одночасних часових рядів випливає, що для ототожнених
віддалених регіонів не властива синхронність подій “збурення – відгук”.
Сигнал

із

тропіків

проходить

певний

шлях,

перш

ніж

спричинити

локалізований вплив на антарктичну стратосферу. Виникнення та рух аномалії
атмосферної

циркуляції

у

південній

півкулі,

спричиненої

аномаліями

поверхневої температури в області ЦТТ, розглядаються далі в підрозділі 4.5.
В деяких попередніх роботах вивчався синхронний відгук антарктичної
стратосфери на явища в центральній тропічні частині Тихого океану, схожі на
Ель-Ніньо. Аналіз [110] ґрунтувався на відборі років, коли аномалії ТПО
досягають максимуму. Узагальненою властивістю таких подій виявилось
посилення активності планетарних хвиль у вересні–листопаді, що сприяло
підвищенню температури полярної стратосфери у порівнянні з роками
нейтральної фази в розвитку аномалій ТПО. В роботі [76] також відзначено
вищу хвильову активність у стратосфері південної півкулі, пов’язану із
зростанням температури у центральній екваторіальній ділянці Тихого океану і
виявлено супутню модифікацію структури планетарних хвиль із зміщенням
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фази КСХ1. Стратосферні аномалії у цих співвідношеннях зосереджені навколо
широти 60°S, як і в середньому за співвідношенням N4–Т50 на рис. 4.5.

Рис. 4.9. Кореляції із часовим зсувом між полем ТПО у Тихому океані в
червні і сегментними індексами ЗВО у вересні–листопаді (а–в) та одночасні
кореляції ТПО–ЗВО у вересні–листопаді (г–е). Довготні та широтні межі для
сегментних індексів позначено жовтою заливкою (є–з).
Наведені вище результати цього підрозділу не звужені до аналізу
екстремальних подій, як у [110], а представляють усереднену багаторічну
статистику. Крім того, виявлена аномалія ТПО у вигляді V-структури охоплює
всю тропічну зону в центрі Тихого океану, а не лише приекваторіальну ділянку
як в [76]. Отже, дані [76, 110] показують, що прояви тропічного впливу в
антарктичній стратосфері можуть спостерігатися завдяки одномоментній (за
середньомісячними даними) дії генерованих тропічним джерелом планетарних
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хвиль. Застосована ж у цьому підрозділі методика аналізу виявила нові
просторово–часові властивості віддалених зв’язків у південній півкулі: існують
локалізовані

ділянки

антарктичної

стратосфери,

де

тропічні

збурення

виявляються із затримкою в часі; при цьому виявлене тропічне джерело
збурень (V-структура) не викликає помітних синхронізованих за часом ефектів
у полярній стратосфері (рис. 4.5–4.9). Враховуючи результати [101] для
північної півкулі, можна зробити висновок, що одночасні впливи тропічних
збурень на полярну стратосферу південної півкулі можуть поєднуватися з
проявами регіональних аномалій, які виникають із часовою затримкою.
Рис. 4.10 показує залежність регіонального відгуку у полярній стратосфері
у жовтні від рівня аномалій ТПО у попередні 12 місяців.

Рис. 4.10. Ковзна кореляція між індексом ЦТТІ та індексами Т50–ЖОВ
(для сектора на рис. 4.8ж) та ЗВО–ЖОВ (для сегмента на рис. 4.9ж), суцільна та
пунктирна лінії відповідно. Часовий зсув від 0 до -12 місяців. Вертикальна лінія
позначає місяць пікових значень коефіцієнтів кореляції, горизонтальна лінія
для r = 0.37 показує рівень значущості р = 5%, для r = 0.47, p = 1%.
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Застосовано ковзну кореляцію “індекс – індекс”. Рис. 4.10 підтверджує, що
максимальний сигнал у західній частині антарктичної стратосфери у жовтні
надходить від аномалій ЦТТ у червні: rmax = 0.67 для T50–ЖОВ та rmax = 0.62
для ЗВО–ЖОВ (суцільна та пунктирна лінії відповідно. Одночасна кореляція у
жовтні нижча у випадку Т50–ЖОВ (r = 0.50) і статистично незначуща для ЗВО–
ЖОВ (r = 0.32).
Тим не менше, велика площа когерентних варіацій ТПО з характерним
розміром близько 6000 км (широтно–довготна протяжність області ЦТТ
становить 5060; прямокутник на рис. 4.8а–в та рис. 4.9а–в) сприяє генерації
потужних теплових аномалій, дія яких відчувається в антарктичній стратосфері.
Тому індекс ЦТТІ може використовуватися для прогнозування аномалій в
антарктичній стратосфері у весняні місяці з випередженням 3–5 місяців (з
червня на вересень–листопад).
4.5. Розвиток далекодії у змінах просторового розподілу ковзної кореляції
Для відтворення шляху, яким поширюються тропічні збурення в атмосфері
південної півкулі і з яким пов’язана затримка відгуку в антарктичній
стратосфері, було застосовано ковзну кореляцію між індексом ЦТТІ для червня
та полем зонального вітру у тропосфері і стратосфері у червні–листопаді. Для
зонального вітру відібрано дані реаналізу NCEP–NCAR на рівнях тиску 10, 50,
100, 200 та 500 гПа (рис. 4.11; рядки U10, U50, U100, U200 та U500 відповідно).
Рівень тиску 10 гПа відповідає верхній висотній межі даних (32 км),
наявних в реаналізі, і характеризує середню стратосферу. Нижня стратосфера
представлена рівнем тиску 50 гПа (21 км), як і для температури Т50 у
вищенаведених результатах. Рівень тиску 100 гПа (16 км) припадає на висоти
тропопаузи у тропіках та нижньої стратосфери у позатропічній зоні [150].
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Рис. 4.11. Ковзна кореляція між індексом ЦТТІ у червні та полем
зонального вітру на рівнях тиску 10, 50, 100, 200 та 500 гПа (рядки U10, U50,
U100, U200 тa U500 відповідно) у червні–листопаді (стовпчики). Ступінчастою
червоною лінією відмежовано місяці із раптовим зростанням кореляційного
зв’язку (справа від лінії). Див. пояснення позначень у тексті.
Зональний вітер на рівні тиску 200 гПа (12 км) зазвичай використовують
для трасування цугів планетарних хвиль, генерованих у тропіках внаслідок
конвективної активності [105, 109, 151, 152]. Це рівень верхньої тропосфери у
тропіках і субтропіках та найнижчого шару стратосфери поза тропіками [150].
Він заслуговує уваги тому, що зональний струмінь, який циркулює у верхній
субтропічній тропосфері (~200 гПа), слугує хвилеводом для хвиль Россбі
(наприклад, [153, 154]). Рівень 500 гПа (6 км) вибрано для представлення змін у
середній тропосфері.
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Білі та чорні контури на рис. 4.11 показують ділянки статистично значущої
від’ємної та додатної кореляції відповідно (r  0.4). Переважання
антикореляції означає ослаблення західного зонального вітру в стратосфері при
зростанні ТПО в області ЦТТ.
4.5.1. Вертикальний рух. Помітний відгук у зональному вітрі на варіації
ЦТТІ у червні з’являється спочатку на висотах середньої стратосфери. Це
видно з розподілу від’ємної кореляції для червня та липня на рис. 4.11 (r = –0.5
у рядку U10, часовий зсув 0 та +1 місяць відповідно). Негативна аномалія
розташовується над субтропічною зоною (40°S) поблизу гринвіцького
меридіану (0°Е). Довготний розподіл кореляції з однією негативною аномалією
свідчить про зональну асиметрію відгуку по типу КСХ1. Тому, виходячи із
такої структури відгуку, взаємодія “хвиля – зональний потік” слугує основним
механізмом передачі атмосферного збурення, спричиненого тропічними
аномаліями ТПО, до стратосфери.
У серпні починається раптове посилення кореляційного зв’язку (r = –0.6),
яке супроводжується збільшенням площі негативної аномалії і зміщенням її у
протилежний довготний сектор. В наступні місяці негативна аномалія виникає
на все нижчих висотах (її виникнення та зміщення відмежовано червоною
ступінчастою лінією та рис. 4.11). Видно, що у вересні вона просувається вниз
на рівень нижньої стратосфери (U50) і одночасно в бік полюса (див. далі
п.4.5.2). У жовтні негативний відгук охоплює рівні U100, U200 та U500 (до r = –
0.7), де спостерігається і в листопаді. Отже, однією з найпомітніших
модифікацій у розподілі кореляційних екстремумів є їх вертикальне зміщення,
яке вказує на низхідний рух аномалії зонального вітру, спричиненої тропічними
збуреннями.
Рух униз триває два місяці – у вересні аномалія ще залишається в
стратосфері, а у жовтні досягає тропосфери. При цьому зростає загальна
вертикальна протяжність аномальної змінності зонального вітру. Це другий
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важливий результат ковзної кореляції на рис. 4.11: у жовтні та листопаді, через
4 та 5 місяців відповідно, після виникнення аномалій ТПО в області тропічного
джерела, негативні аномалії зональної циркуляції охоплюють всю товщу
досліджуваного шару атмосфери (6–32 км). Третьою значною модифікацією
відгуку є виникнення у жовтні меридіонального ланцюга хвиль між тропіками
та південним полярним регіоном на трьох нижніх рівнях (позначено жирною
лінією в рядках U100, U200 та U500; див. також далі п.4.5.3). Отже, у жовтні
відгук на варіації ТПО у тропіках поширюється на атмосферу всього
тихоокеанського сектора південної півкулі.
Є підстави

вважати,

що

в червні

та липні

максимум сигналу

розташовується у верхній стратосфері на висотах зимового максимуму
зонального вітру (40–50 км [66, 67]), не охоплених у цьому дослідженні. Як
відомо, аномальна активність КСХ, генерованих тропічними аномаліями ТПО,
може поширюватися вертикально до верхньої стратосфери та мезосфери, де
розпад хвиль зумовлює внесення моменту руху та тепла з виникненням
аномалій у зональному вітрі та в температурі відповідно [67, 76].
У такому разі, початковий максимум відгуку на варіації ЦТТІ також має
припадати на верхню стратосферу. Тоді в середній стратосфері на рівні тиску
10 гПа (32 км) спостерігатиметься лише нижній край негативної аномалії в
зональному вітрі (рис. 4.11, червень та липень у рядку U10). Поступове
зниження максимуму аномалії видно як посилення сигналу у серпні та вересні
(U10), а також як раптове виникнення кореляційних екстремумів на менших
висотах у вересні (U50) і в жовтні (U100, U200 та U500). Посилення
кореляційних зв’язків дійсно виглядає раптовим, оскільки в попередні місяці
(зліва від червоної лінії на рис. 4.11) регулярний сигнал із тропіків у нижній
стратосфері та тропосфері південної півкулі відсутній.
Відомо, що у верхній тропосфері в субтропіках існує потужний зональний
потік (200 гПа, 30°S, Umax = 50 м/с [66]; див. також дані реаналізу NCEP–
NCAR:

http://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/getpage.pl,

розділ
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“Monthly/Seasonal Maps and Composites”), який слугує хвилеводом для
генерованих у тропічній тропосфері хвиль Россбі. Проте, характерного
тропосферного цуга КСХ в бік полюса [105] не спостерігається ні в початковій
картині віддалених зв’язків на рис. 4.11 (червень), ні в її видозмінах у наступні
три місяці (липень–вересень).
Відзначимо, що горизонтальна та вертикальна структура стаціонарних
планетарних хвиль, навіть у масштабах півкулі, встановлюється досить швидко
– до 5 діб [155]. Якщо ж, як у нашому випадку, розглядати середньомісячні
характеристики, то виникнення аномалій в районі тропічного джерела збурень
мало супроводжуватися одночасним формуванням структури КСХ як у
вертикальному, так і в горизонтальному напрямах.
Тому відсутність тропосферного цуга КСХ у червні–вересні, як індикатора
горизонтального

розповсюдження

хвильового

збурення,

свідчить

про

переважання стратосферного шляху у розвитку далекодії. Розміри та форма Vструктури у варіаціях поверхневої температури, а також стан зональної
циркуляції у південній півкулі у зимовий період, очевидно, більше сприяють
вертикальному поширенню планетарних хвиль з області ЦТТ до стратосфери.
Утворення схожої тривалої стратосферної аномалії як проміжної ланки у
затримці впливу тропічних явищ Ель-Ніньо на полярну область північної
півкулі відзначено в роботі [101].
Поступово зміщуючись у бік полюса та вниз (рис. 4.11), стратосферна
аномалія зональної циркуляції у жовтні, схоже, сама стає джерелом
великомасштабних збурень в атмосфері південної півкулі, слугуючи свого роду
спусковим механізмом для генерації цуга КСХ (рис. 4.11, стовпчик для жовтня;
див. далі п. 4.5.3).
4.5.2. Меридіональний та зональний рух. Аномальні варіації зонального
вітру, корельовані з аномаліями ЦТТІ, на висотах середньої стратосфери
утримуються принаймні упродовж півроку (червень–листопад, рядок U10 на
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рис. 4.11). Форма та структура аномалій в розподілі кореляції ЦТТІ–U10, як
вже відзначено, свідчить про їх спорідненість із зональним потоком. На рис.
4.11 пунктирними кривими нанесена вісь полярного струменя, розташованого
на краю стратосферного вихору (використано середні кліматичні дані реаналізу
NCEP–NCAR для зонального вітру за 1979–2011 рр.). Узгоджуючись із
сезонним зменшенням площі полярного вихору [66, 96], від’ємна аномалія в
розподілі кореляції рухається в бік полюса та досягає його в листопаді (рядок
U10). Зауважимо, що на рівнях U10 та U50 існує дипольна структура кореляції з
від’ємним (додатним) екстремумом на екваторіальному (полярному) боці від
осі струменя.
Від’ємна аномалія розташована з екваторіального боку струменя у червні–
вересні, а у жовтні та листопаді зміщується в бік полюса і розташовується якраз
уздовж його осі (рядок U10). Причиною більш швидкого меридіонального
зміщення аномалії у порівнянні з самим струменем може бути сезонне
ослаблення зонального потоку. У червні–вересні максимальні швидкості
зонального вітру U10 вздовж осі струменя досягають 70–90 м/с (вказано
числами на рис. 4.11) і є несприятливими для вертикального поширення
планетарних хвиль у цій широтній зоні (критерій Чарні–Дразіна [107]). Тому
зональний потік, малозбурений планетарними хвилями, виглядає зонально
симетричним, як показують пунктирні криві (зображення для червня–вересня у
рядку U10).
Загальновідомий

критерій

Чарні–Дразіна

дає

значення

критичної

швидкості зонального вітру Uc, при якому можливе розповсюдження хвиль
Россбі угору:
1


f 02 
u  U c   k 2  l 2  
,
4 N 2 H 2 
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2 cos
a
mm  1
,
k2  l2 
( a  cos ) 2
f 0  2 sin  0.0001



де а – радіус Землі,  – кутова швидкість обертання,  – широта, Н – висота
однорідної атмосфери (8000 м), N – частота Брунта–Вайсяля для незбуреного
руху (N  0.02 с–1), f0 – середнє значення величини 2sin.
Оцінка для планетарної хвилі m = 1 на широті 60S дає для критичної
швидкості зонального вітру U c  52 м/с. Вказані швидкості зонального вітру
U10 (70–90 м/с, числа справа вгорі на розподілах кореляції на рис. 4.11) дійсно
є несприятливими для вертикального поширення планетарних хвиль на осьовій
широті зонального струменя. Від’ємна аномалія в розподілі кореляції, що має
структуру КСХ1, утворюється з екваторіального боку струменя. Тут швидкості
зонального вітру нижчі і відсутній бар’єр для проникнення КСХ в середню
стратосферу.
Аномалія, рухаючись вниз, залишається блокованою за межами вихору до
вересня. У жовтні, на сезонному максимумі хвильової активності [66, 67]
зональний потік гальмується більш різко (максимальні швидкості становлять
45–55 м/с, рис. 4.11), що нижче визначеної критичної швидкості за критерієм
Чарні–Дразіна. Тому планетарні хвилі проникають вгору і вихор деформується
під впливом КСХ1 (пунктирні криві в рядках U10, U50 та U100 у жовтні).
Зменшується блокуюча дія зонального струменя, а аномальна змінність
зонального вітру зміщується далі в бік полюса і охоплює осьову область потоку
як у середній, так і в нижній стратосфері (рядки U10, U50 та U100 для жовтня).
Антикореляція ЦТТІ із зональним вітром в області полярного вихору (рис.
4.11) свідчить, що індукована тропічними збуреннями аномалія відіграє значну
роль в сезонному ослабленні вихору (rmin = –0.7). Це співвідношення
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узгоджується із потеплінням у полярній області, як видно з прямої кореляції
ЦТТІ–Т50 на рис. 4.7 (rmax = 0.7).
Нагадаємо, що, змінюючи з часом форму та положення, від’ємна аномалія
в розподілі кореляції упродовж двох сезонів (рядок U10) залишається
пов’язаною з одним і тим же часовим рядом індексу ЦТТІ для червня. У цьому
місяці, як видно з рис. 4.10, тропічний сигнал досягає піку у впливі на
антарктичну стратосферу, хоча на нижчому рівні кореляції (r = 0.4–0.5) він
спостерігається і в інші місяці року. Це означає, що існує довготривала
аномалія зональної циркуляції у стратосфері, сформована через механізм
взаємодії тропічних хвильових збурень в області V-структури із зональним
потоком. У весняні місяці ця стратосферна аномалія рухається в бік полюса та
вниз, загалом узгоджуючись із кліматологічними сезонними змінами полярного
струменя (пунктирні криві на рис. 4.11).
Крім вертикального та меридіонального зміщення у весняні місяці
відбувається також систематичне довготне зміщення аномалії на схід. На рис.
4.7 його добре видно в розподілі кореляції ЦТТІ–Т50. На рис. 4.11 таке ж
зміщення видно при переході від вересня до жовтня (рядки U10 та U50). Як і
локалізована температурна аномалія на рис. 4.7, дипольна аномалія в
зональному вітрі на рис. 4.11 зміщується з австралійського сектора (90–180°Е) у
вересні в західну півкулю (180–360°Е) у жовтні.
Такий же зональний рух фази КСХ1 між вереснем та жовтнем був
виявлений у [76] за співвідношеннями між одночасними варіаціями ТПО у
тропіках та геопотенціальних висот у стратосфері південної півкулі. Автори
[76] роблять висновок, що тропічні збурення спричиняють сезону модифікацію
фази КСХ1.
Як видно з пунктирних ліній на рис. 4.11, середнє кліматологічне
положення осі полярного струменя не вказує на таку різку зміну фази – у
вересні–листопаді вигин осі у бік полюса залишається центрованим на лінію
зміни дати (180°Е). З кліматологічних даних, які наводилися в попередніх
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дослідженнях, відомо, що асиметрія КСХ1 в антарктичній стратосфері навесні
(за даними про розподіл температури та ЗВО) має екстремуми у двох
протилежних

секторах

–

австралійському

(90–180°Е,

максимум)

та

атлантичному (0–90°W, мінімум) [85, 95, 111, 118]. Міжрічні варіації та
багаторічні зміни фази КСХ1 відбуваються також у межах цих секторів [72,
111, 118, 156].
Отже, фаза КСХ1 в розподілі кореляції (рис. 4.7 та рис. 4.11) у жовтні
зміщується по довготі більше ніж на 90° відносно кліматологічного положення
фази КСХ1. З кращим просторовим розділенням це можна бачити із
співвідношення між ЦТТІ (червень) та геопотенціальними висотами Z
(вересень–листопад). На рис. 4.12 показано розподіл кореляції ЦТТІ–Z у
довготно–висотній проекції з усередненням по широтній зоні 50–70°S, куди
припадає максимум тропічного сигналу (рис. 4.11, рядки U10, U50 та U100).
Кореляції для зонального вітру (ЦТТІ–U) мають такий же довготно–висотний
розподіл (з протилежним знаком) і тому не наводяться.
Вертикальні пунктирні лінії на рис. 4.12 показують середнє багаторічне
положення фази КСХ1 над Антарктикою (за даними про положення максимуму
в розподілі температури стратосфери на рівні тиску 100 гПа, дані реаналізу
NCEP–NCAR). Видно, що максимум стаціонарної хвилі упродовж вересня–
листопада залишається в межах австралійського сектора 90–180°Е. При цьому
максимум кореляції ЦТТІ–Z, перебуваючи у тому ж секторі у вересні,
зміщується до тихоокеанського сектора 180–270°Е у жовтні (рис. 4.12а та 4.12б
відповідно).
За напрямом та межами фазового зсуву ці результати узгоджуються з
даними [76], але, на відміну від них, одержані для довготривалої стратосферної
аномалії, пов’язаної із зимовими, а не весняними тропічними збуреннями. Це
свідчить про те, що тропічні прояви у фазі планетарних хвиль можуть
поєднувати поточні ефекти весняних місяців [76] із ефектами, які виникають із
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затримкою тропічного впливу внаслідок тривалого проходження тропічного
сигналу в антарктичний регіон стратосферним шляхом (рис. 4.7, 4.11 та 4.12).

Рис. 4.12. Кореляція індексу ЦТТІ (червень) з геопотенціальними висотами
Z у вересні (а), жовтні (б) та листопаді (в). Показано розподіл кореляції у
площині “довгота – висота” з усередненням для зони 50–70°S. Вертикальні
пунктирні лінії показують кліматологічну довготу максимуму КСХ1 в розподілі
стратосферної температури Т100 над Антарктикою за даними реаналізу NCEP–
NCAR.
4.5.3. Модифікація структури квазістаціонарних планетарних хвиль.
Важливим

результатом

проаналізованих

кореляційних

співвідношень

є

проникнення тропічного сигналу із стратосфери в тропосферу у жовтні із
значною модифікацією структури КСХ (рис. 4.11 та рис. 4.12).
Вище відзначено, що в серпні та вересні посилення сигналу на рівнях U10
та U50 відбувається у вигляді дипольної структури з від’ємним (додатним)
кореляційним екстремумом зовні (всередині) вихору (рис. 4.11). Зональна
структура в обох випадках відповідає КСХ1, але відгук зонального вітру
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відбувається у протифазі з екваторіального та полярного боків полярного
струменя

(ослаблення

та

посилення

вітру

відповідно,

при

зростанні

температури у тропіках).
У жовтні дипольна структура кореляції на рівнях U10 та U50 зберігається,
але відбувається зсув фази КСХ1 на схід – із австралійського сектора 90–180Е
у західну півкулю 180–360Е. Зсув фази супроводжується проникненням
дипольної структури на нижчі рівні (U100, U200 та U500 на рис. 4.11). Тут
дипольна структура спостерігається як елемент меридіонального цуга хвиль,
який утворюється між тропіками та Антарктикою на довготах Тихого океану
(напрям цуга позначено жирними прямими лініями на рис. 4.11).
Розподіл кореляції на рис. 4.11 відображує області найбільшої змінності
зонального вітру, індукованої тропічними збуреннями. Загалом представлені
результати показують, що всі видозміни форми та положення кореляційних
екстремумів відбуваються на фоні структури КСХ. На рис. 4.13 детальніше
проілюстрована одна з найцікавіших хвильових структур, виявлених у цій
роботі (показано збільшені зображення для жовтня та листопада з рис. 4.11,
рядок U200).
Меридіональний цуг хвиль у жовтні виглядає як типовий “полярний
ланцюг хвиль” (“polar wave train”, позначено суцільною кривою), що
утворюється при розповсюдженні хвиль Россбі у сферичній атмосфері у
випадку низькоширотного теплового джерела збурень [154].
З теорії відомо, що у сферичній атмосфері на фоні західної циркуляції
довгі хвилі від тропічного джерела розповсюджуються: 1) у верхній тропосфері
(найбільша амплітуда), 2) у бік полюса, 3) на схід та 4) по траєкторії, близькій
до великого кола на сфері [154]. Це видно і на рис. 4.13, де траєкторія ланцюга
хвиль проходить поблизу полюса та, відхиляючись на схід, повертається в бік
екватора.
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Рис. 4.13. Кореляція між ЦТТІ в червні і зональним вітром на рівні тиску
200 гПа в жовтні (а) та в листопаді (б). Суцільними кривими позначено
меридіональні ланцюги хвиль Россбі, які на нижньому зображенні поєднуються
з елементами зональної хвилі КСХ3 (пунктирні криві).
У термінах [105] це мода ТПА-1 (див. підрозділ 1.5), яка пов’язана з
тепловими аномаліями у тропіках і яка зазвичай спостерігається у південній
півкулі при розвитку явищ Ель-Ніньо в області ЦТТ [110, 151, 157]. У листопаді
хвильова структура відгуку знову трансформується, додаючи елементи
зональної хвилі КСХ3 (пунктирні криві на рис. 4.13б), які, згідно з [105],
класифікуються як мода ТПА-2.
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Така видозміна узгоджується з результатами [105], які свідчать про
міжсезонну еволюцію однієї з мод ТПА в іншу. Тут доречно відзначити, що
моделювання відгуку атмосфери на явища Ель-Ніньо в умовах майбутнього
потепління клімату показує схожу видозміну структури віддалених зв’язків у
південній півкулі. У весняний період меридіональний цуг хвиль у теплішому
кліматі ослаблюється і виникає структура відгуку у вигляді зональної хвилі
[158]. Така тенденція та дані [105] можуть пояснити і модифікацію КСХ при
переході від жовтня до листопада (рис. 4.11 та рис. 4.13), оскільки ця
модифікація відбувається в умовах сезонного (весняного) потепління в
атмосфері південної півкулі.
Як зазначено вище (підрозділ 1.5), генерацію меридіонального цуга хвиль
зазвичай пов’язують з аномаліями поверхневої температури та конвекції в
тропіках, зокрема, при явищах Ель-Ніньо в центральній області Тихого океану.
Але на рис. 4.11 жодних ознак меридіонального ланцюга хвиль упродовж
червня–вересня не спостерігається. Температурні аномалії в області ЦТТ у
вигляді V-структури (рис. 4.8 та 4.9, зліва), які розглядаються в цій роботі,
індукують тривалу стратосферну аномалію, яка є посередником у передачі
тропічного сигналу в позатропічну атмосферу південної півкулі. Аномалія
зональної циркуляції лише в жовтні проникає із стратосфери в тропосферу,
охоплюючи також рівень тиску 200 гПа (висота 12 км), сприятливий для
меридіонального розповсюдження КСХ [154].
Слід звернути увагу на цей рівень тиску 200 гПа (U200 на рис. 4.11), де
існує стійка від’ємна аномалія кореляції поблизу екватора. Вона розташована в
центральній та західній області Тихого океану, у червні–вересні має відносно
невеликі розміри та інтенсивність (r ~ –0.5) і різко збільшується та посилюється
у жовтні (r ~ –0.7).
За горизонтальним та вертикальним положенням ця аномалія відповідає
ділянці

тропічної

зональної

циркуляції

Вокера,

а

саме,

відхиленню

(дивергенції) зонального вітру над висхідною ланкою циркуляції, яке
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відбувається на висотах верхньої тропосфери. Зміни в дивергенції вітру у
верхній тропосфері над тропічними конвективними системами є індикатором
інтенсивності віддалених зв’язків, які реалізуються завдяки генерації цугів
планетарних хвиль [105, 151].
З рис. 4.13 видно, що полярний цуг хвиль на рівні U200 бере початок саме
у тропічній області Тихого океану поблизу лінії зміни дат, включаючи область
ЦТТ. Варто наголосити, що активізація у жовтні тропічної аномалії як елемента
меридіонального цуга хвиль відбувається при зсуві у тихоокеанський
довготний сектор фази КСХ1 у розподілі кореляції (рис. 4.12). При цьому
аномальна змінність у зональному вітрі виявляється синхронізованою у всьому
тихоокеанському секторі (від тропічної зони до полярного регіону, рис. 4.13) та
на всій вертикальній протяжності (6–32 км) у середніх/високих широтах (рис.
4.11, жовтень та рис. 4.12б). У раптовому виникненні меридіонального ланцюга
хвиль у жовтні, очевидно, основна роль належить сезонним змінам стану
атмосфери з різким підйомом активності планетарних хвиль у південній півкулі
в жовтні (див. нижче п. 4.6.2).
4.6. Інтерпретація результатів
У цьому розділі проаналізовано вплив варіацій поверхневої температури у
центральній

тропічній

частині

Тихого океану (ЦТТ) на антарктичну

стратосферу. Визначено просторові характеристики джерела впливу, області
відгуку, шляху розповсюдження атмосферних збурень та часові характеристики
максимального зв’язку між віддаленими регіонами. Регіон ЦТТ відзначається
як один з найбільш важливих з точки зору впливів на атмосферу південної
півкулі, до того ж частота та стійкість температурних аномалій (по типу явищ
Ель-Ніньо) зросла тут в останні десятиліття [76, 110, 151, 157].
Викладені в цьому розділі результати не прив’язані до екстремальних
подій, як при аналізі явищ Ель-Ніньо у попередніх роботах, а характеризують
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ефекти загальної міжрічної змінності ТПО впродовж тривалого періоду (1979–
2011 рр.). Відомо, що максимальна фаза у циклах Ель-Ніньо припадає на зиму
північної півкулі (грудень–січень; [146, 149, 159, 160]); крім того, ці цикли
тривають 2–8 років [160, 161], що зводить до мінімуму їх можливий внесок у
міжрічні варіації ТПО в зимовий сезон південної півкулі (зокрема, у червні). Це
дозволяє віднести викладені вище нові дані, одержані для 33-річного періоду,
до стійких кліматологічних властивостей віддалених зв’язків у південній
півкулі.
4.6.1. Структура тропічної аномалії ТПО. Регіон ЦТТ у результатах
проведеного аналізу визначено в географічних межах 30N–20S, 160–220E
(прямокутник на рис. 4.8 та 4.9, зліва). За довготною протяжністю він близький
до регіону Ніньо-4 (160–210E), але за широтною протяжністю у 5 разів
більший (5N–5S для регіону Н4). Це одна з причин відмінності у зв’язках з
антарктичною стратосферою – відгук на індекс ЦТТІ сильніший (rmax = 0.7, рис.
4.7), ніж на індекс Н4 (rmax = 0.5, рис. 4.5), охоплює більшу площу і
поширюється на полярну область.
Відомо, що довготне положення тропічних аномалій ТПО істотно впливає
на формування меридіональної і зональної структури КСХ в тропосфері [105,
110, 157], на активність планетарних хвиль у стратосфері південної півкулі
[110] та на модифікацію фази КСХ в антарктичній стратосфері [76].
Ототожнення V-подібної структури (рис. 4.6, 4.8 та 4.9) свідчить, що не лише
положення, а розміри та форма джерела збурень у тропіках можуть впливати на
шлях розповсюдження збурень та на локалізацію відгуку на них. Запропоновані
модифіковані індекси для подій Ель-Ніньо охоплюють широти 10°N–10°S [151,
157], і також включають відносно невелику частину потенційно можливого за
розмірами тропічного джерела атмосферних збурень.
Використовуючи

секторні

та

сегментні

індекси

для

антарктичної

стратосфери, було показано, що варіації ТПО у V-структурі, відгалужуючись у
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бік субтропіків, дають значний внесок у вплив на антарктичну стратосферу
(рис. 4.8 та 4.9, зліва). Стандартні та нововведені індекси для явищ Ель-Ніньо в
попередніх дослідженнях, таким чином, обмежують вивчення тропічних
джерел впливу на антарктичний регіон та каналів, якими надходить цей вплив.
Рис. 4.14 ілюструє залежність структури температурних аномалій у
тропіках від широтної протяжності індексованої області. Лінійна регресія
індексів ЦТТІ та Н4 з полем поверхневої температури у Тихому океані (в
географічних межах 40°N–40°S, 140–260°Е) показана на рис. 4.14а та 4.14г
відповідно. Коефіцієнт регресії, показуючи, на скільки середнє значення однієї
величини змінюється при зміні іншої, характеризує реальний розподіл
температурних аномалій, які описує кожен індекс. Видно, що обидва індекси
показують схожий розподіл ТПО з найвищими значеннями вздовж екватора.
Але розподіл кореляцій суттєво відрізняється. Як міра узгоджених варіацій
двох параметрів, кореляційні співвідношення для індексу ЦТТІ показують
високу змінність ТПО у трьох відгалуженнях – одному вздовж екватора та двох
у

V-структурі

(рис.

4.14б).

Для

індексу

Н4

змінність

температури

сконцентрована лише вздовж екватора (рис. 4.14д). Хоча загалом клиновидна
форма додатних значень r є схожою в обох випадках, значення rmax охоплюють
набагато більшу площу у першому випадку, ніж у другому (чорні
прямокутники на рис. 4.14б та 4.14д, відповідно). Це порівняння показує, що
існує область синхронізованих міжрічних варіацій ТПО у Тихому океані, яка
включає не лише вузьку екваторіальну смугу, але й два відгалуження від
екватора, що простягаються за межі стандартного регіону Н4.
Ці

діагональні

відгалуження

у

V-структурі

набувають

особливої

значимості при розгляді явищ віддаленого впливу, оскільки лише вони присутні
в розподілі ковзної кореляції (рис. 4.8 та 4.9, зліва). Рис. 4.14в відтворює
центральну частину рис. 4.8б з кращим просторовим розділенням. Кореляція
між секторним індексом Т50–ЖОВ та поверхневою температурою у червні (на
4 місяці раніше) показує, що тропічне джерело має вигляд V-структури
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(пунктирні лінії) і не містить значущого сигналу із східної частини регіону Н4
(r  0.3 в межах 180–210°Е, пунктирний прямокутник Н4–Е). Саме у східній
частині регіону Н4 розташований пік змінності поверхневої температури, яку
описує індекс Н4 (rmax = 0.9, пунктирний прямокутник Н4–Е на рис. 4.14д).

Рис. 4.14. Розподіл аномалій ТПО у червні за результатами лінійної
регресії з індексом ЦТТІ у °C на стандартне відхилення індексу (а), лінійної
кореляції з індексом ЦТТІ (б) і ковзної кореляції з індексом Т50–ЖОВ (в), що
відповідає часовому зсуву –4 місяці; (г) та (д) – такі ж як на (а) та (б)
відповідно, співвідношення для індексу Н4.
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За кореляційним співвідношенням на рис. 4.14в регіон Н4 лише частково
причетний до віддаленого впливу (r  0.5 у західній частині регіону 160–180°Е,
звідки відгалужуються діагональні елементи V-структури).
Звідси випливає, що як довготне, так і широтне положення аномалій ТПО у
Тихому океані позначається на тому, яким шляхом, у яку ділянку атмосфери
південної півкулі і коли потрапляє тропічний сигнал.
Щодо причин виникнення V-структури у варіаціях ТПО, яка виявилася
джерелом впливу на антарктичну стратосферу, можна навести деякі регулярні
особливості процесів взаємодії “океан – атмосфера” у тропіках. Розподіл
тропічних аномалій ТПО у Тихому океані перебуває під постійним впливом
системи пасатних вітрів [146, 162] – північно–східних на північ від екватора,
південно–східних на південь від екватора та східних уздовж екватора [160, 161,
163]. У свою чергу, напрям пасатних вітрів визначається стаціонарними
субтропічними антициклонами, розташованими у поясах високого тиску. Це
потужний антициклон у північних субтропіках на сході Тихого океану [164] та
два антициклони у південних субтропіках [165].
Тому діагональна структура у варіаціях ТПО перебуває у зв’язку з
розподілом цих систем високого тиску, варіаціями їх інтенсивності та
відповідними варіаціями пасатних вітрів з більшим впливом потужнішого
антициклону у північних субтропіках [148]. Добре помітна з рис. 4.8 та 4.9
(зліва) північно–східна асиметрія V-структури відносно екватора узгоджується
з цими кліматологічними даними.
Інша можлива складова у формуванні V-структури пов’язана із довготною
асиметрією температури

в Тихому океані. На сході тропічної

зони

розташований клиновидний холодний виступ, а на заході теплий басейн. До
такого розподілу причетний зональний вітер зі сходу, який впливає і на
циркуляцію в океані [160, 161]. Ця особливість в розподілі температури
проявилася і в кореляціях на рис. 4.14б та 4.14д, де присутня клиновидна форма
розподілу коефіцієнта кореляції, відзначена вище. Східно–західні міграції
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температурних аномалій в тропічній зоні Тихого океану можуть давати внесок
у сильні варіації ТПО на межі клиновидної області, сприяючи виникненню
діагональних елементів V-структури (рис. 4.14б).
Виникнення V-структури може якісно пояснити векторна діаграма на рис.
4.15, до показано кліматологічний розподіл векторів швидкості вітру на
поверхні океану за усередненням для червня (1979–2011 рр.; дані реаналізу
NCEP–NCAR). Жирні лінії відображають положення V-структури (згідно з рис.
4.14в).

Рис. 4.15. Кліматологічний розподіл векторів швидкості поверхневого
вітру в Тихому океані (короткі стрілки) у червні (1979–2011 рр). Довгі стрілки
вказують зміну напрямку вітру навколо V-структури, нанесеної схематично
жирними лініями. Сірими овалами позначено положення субтропічних
антициклонів.
З рис. 4.15 видно, що саме вздовж цих ліній, при переході від внутрішньої
частини V-структури до зовнішньої, у досить впорядкованій системі пасатних
вітрів відбувається зміна напрямку: від північно–східного до східного на північ
від екватора та від східного до південно–східного на південь від екватора
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(приблизно на 45°; довгі стрілки на рис. 4.15). Ці зміни зумовлені географічним
розподілом антициклонічної циркуляції у тропіках та субтропіках (сірі овали та
короткі стрілки).
Розподіл напряму поверхневих вітрів на рис. 4.15 є кліматологічною
характеристикою регіону ЦТТ. Виявлене посилення когерентних варіацій ТПО
на всій протяжності V-структури (рис. 4.14б) також є кліматологічною
властивістю цього регіону. Тому висока змінність поверхневої температури у
V-структурі вказує на чутливість ділянок океану, розташованих навколо
жирних ліній на рис. 4.15, до локальної взаємодії “повітря–океан” в умовах
різкої зміни напряму вітру [166].
Субтропічні антициклони, як і загалом субтропічні пояси високого тиску,
належать до системи меридіональної циркуляції Гадлея (розташовані у
низхідній

її

ланці).

Ця

великомасштабна

система

циркуляції

може

синхронізувати зміни в антициклонах, пасатних вітрах та поверхневих
температурах у тропічній зоні Тихого океану. Синхронність варіацій ТПО у
масштабах V-структури може бути одним із проявів збурень в системі
тропічної циркуляції загалом та в процесах локалізованого обміну енергією між
потоками повітря та поверхневим шаром океану.
Згадані вище східно–західні міграції температурних аномалій відбуваються
внаслідок проходження хвиль Россбі в поверхневому шарі океану [166, 167].
Хвилі Россбі через їх великі масштаби можуть бути додатковим фактором
синхронізації варіацій ТПО у V-структурі. Рух хвиль Россбі у тропіках із сходу
на захід супроводжується утворенням когерентних структур в аномаліях рівня
водної поверхні, які мають клиновидний розподіл в регіоні ЦТТ ([168], Fig. 4).
Проходження хвиль Россбі в центральній частині басейну Тихого океану, за
даними [168], може тривати кілька місяців. Тому міжрічні зміни амплітуди
хвиль Россбі, індукуючи флуктуації поверхневої температури, можуть давати
внесок у формування характерного діагонального розподілу температурних
аномалій.
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Підсумовуючи, перераховані фактори (циркуляція Гадлея, розподіл
субтропічних антициклонів та пасатних вітрів, хвилі Россбі в поверхневому
шарі океану та локальні процеси взаємодії “повітря–океан”), як взаємопов’язані
складові тропічної динаміки, визначають наявність когерентних клиновидних
(діагонально орієнтованих) структур в розподілі температурних аномалій в
області ЦТТ. Поєднання цих факторів може пояснити не лише положення, а й
загальний просторовий масштаб V-структури та її форму. Врахування вказаних
процесів необхідне в модельному аналізі та прогнозуванні віддаленої взаємодії
аномалій ТПО в центральній тропічній частині Тихого океану з антарктичною
стратосферою.
4.6.2. Аномалія стратосферної циркуляції. Затримка тропічного сигналу
у процесах глобальної атмосферної динаміки у попередніх дослідженнях
пов’язувалася з такими процесами: 1) рухом теплових аномалій між басейнами
світового океану, супроводжуваним взаємодією “океан–атмосфера” [146, 169];
2) віддаленими тропосферними зв’язками за механізмом “атмосферного моста”
[146, 170] та 3) повільним розповсюдженням аномалій стратосферної
циркуляції, індукованих тропічними збуреннями [101, 158, 171]. Еволюція
тропічного сигналу, генерованого в області ЦТТ в зимовий сезон, як свідчать
зміни в розподілі кореляції на рис. 4.11, відбувається переважно на
стратосферній ланці атмосферної циркуляції.
У попередніх дослідженнях тенденція низхідного руху стратосферної
аномалії припадала на наступний після розпаду стратосферного полярного
вихору сезон (літо). Меридіональний та низхідний рухи тропічних сигналів у
стратосфері південної півкулі були відзначені в [171]. Час руху температурної
аномалії між екватором та полюсом становив 110 днів, а низхідний рух у
тропосферу тривав один місяць. Загалом, ці часові показники є близькими до
встановлених вище у підрозділі 4.5, але проникнення аномалії в тропосферу,
згідно з [171], відбувається на кілька місяців пізніше. Аналіз [157] показав, що
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явища Ель-Ніньо в центральній частині Тихого океану є сприятливим фактором
для проникнення стратосферних аномалій над південною полярною шапкою у
тропосферу. Схожі ефекти були встановлені дещо раніше в роботі [172]. З ними
пов’язують зміни літньої та осінньої зональної циркуляції у тропосфері навколо
Антарктиди, які призводять до виникнення регіональних температурних
аномалій та довготривалих температурних трендів.
Раптове проникнення тропічного сигналу в тропосферу у жовтні
(щонайменше за місяць до розпаду вихору над Антарктикою) із збереженням
його присутності в стратосфері (рис. 4.11) відрізняє одержані результати від
наведених у процитованих статтях. Крім того, раніше не розглядалася
структура тропічного джерела та викликаного ним відгуку в атмосферній
циркуляції, що важливо для вивчення регіональних кліматичних аномалій.
Ближчими до результатів підрозділу 4.5 є дані [173], де виявлено, що зміни
в озоновій дірі у вересні тісно корелюють з аномаліями геопотенціальних висот
у середній стратосфері (10 гПа) у липні–серпні та в нижній стратосфері і
тропосфері у жовтні. Автори відзначили, що існує виразне низхідне зміщення
аномалій у жовтні, причина якого поки що не зрозуміла. До того ж, вони
прийшли до висновку, що цей процес не пов’язаний з тропічними впливами, а є
притаманним сезонній атмосферній динаміці в антарктичному регіоні.
На відміну від цього висновку, дані рис. 4.11 чітко показують, що у жовтні
та листопаді змінність стану стратосфери та тропосфери у південній півкулі
значною мірою (|r| = 0.5–0.7) зумовлюється тропічними температурними
аномаліями, описаними у цьому дослідженні індексом ЦТТІ.
Метод обчислення ковзної кореляції “індекс – поле” між областю джерела
та областю відгуку і в зворотному напрямі (підрозділ 4.4) дозволив визначити
часові

межі

встановлення

максимального

зв’язку

між

ототожненими

віддаленими регіонами. В області джерела максимальний ефект дають варіації
поверхневої температури у V-структурі в червні, а найсильніший відгук в
атмосфері південної півкулі спостерігається у жовтні, через 4 місяці. За
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кліматологічними даними, обидва місяці припадають на піки активності
планетарних хвиль у південній півкулі – зимовий та весняний [66, 67]. Слабший
пік спостерігається у червні (зима) і фоновий стан збуреності атмосферної
циркуляції в цей час сприяє підсиленню генерованих в області ЦТТ збурень
через прямі і зворотні зв’язки “атмосфера – океан” [146]. З цим піком,
очевидно, пов’язаний і пік ковзної кореляції у червні на рис. 4.10.
У свою чергу, не лише аномальна змінність, а й низхідний рух в атмосфері
південної півкулі є також сильно залежними від інтенсивності планетарних
хвиль [81]. Тому настання основного піку хвильової активності у жовтні (весна)
може пояснити інтенсивність відгуку та його горизонтальні і вертикальні
масштаби на рис. 4.11.
Було проведено порівняння ковзної кореляції ‘ЦТТІ – зональний вітер’,
починаючи з червня (рис. 4.11), з двома аналогічними послідовностями, але з
початком у травні та липні (не показано тут). Виявилося, що зміна часу
тропічної аномалії в межах травень–липень не впливає на час проникнення
аномалії зональної циркуляції із стратосфери в тропосферу, яке незмінно
відбувається у жовтні. З цього результату випливає, що перебіг сезонності у
тропосферно–стратосферній взаємодії в області джерела збурень та в
стратосферно–тропосферній взаємодії в області відгуку відрізняється.
Із впровадженим нами індексом ЦТТІ (та V-структурою) пов’язана
перманентно існуюча негативна стратосферна аномалія зональної циркуляції,
яка утворюється з екваторіального боку циркумполярного потоку і повторює
сезонні тенденції в його еволюції (рис. 4.11). Вона рухається в бік полюса та
вниз (рис. 4.11, червень–вересень), демонструючи повільну сезонну еволюцію
тропосферно–стратосферної взаємодії в області джерела. Стратосферно–
тропосферна взаємодія в області відгуку відбувається раптово, збігаючись у
часі з основним піком інтенсивності атмосферних планетарних хвиль у жовтні
(рис. 4.11, жовтень). Таке різке посилення збуреності атмосфери у жовтні (на
фоні повільних сезонних змін) є сприятливим для низхідних рухів [81].
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В межах проведеного аналізу неможливо визначити, як саме зміни у стані
зональної циркуляції в жовтні, поєднуючись із піком хвильових збурень,
впливають на проникнення тропічного сигналу в тропосферу. Це задача для
майбутнього ґрунтовного аналізу прямих і зворотних зв’язків між тропосферою
і стратосферою у південній півкулі. Необхідне використання моделей, які
враховували б тропічні процеси і які, за сьогоднішнім станом, розроблені
недостатньо. Проте за одержаними результатами можна зробити висновок, що
сезонна еволюція аномалії в стратосфері залежить, по-перше, від сезонних змін
зональної циркуляції при переході від зими до весни (ослаблення полярного
вихору, зменшення його площі та зниження висоти), а по-друге, від різкого піку
хвильової активності в атмосфері південної півкулі у жовтні. Таким чином,
генерована тропічним джерелом аномалія спостерігається на фоні монотонного
сезонного розвитку зональної циркуляції та немонотонної зміни активності
планетарних хвиль з піком у жовтні. Обидва ці процеси, загалом, є
незалежними від тропічного впливу [173] і є середніми кліматологічними
властивостями атмосфери південної півкулі. Але одержані результати
дозволяють

доповнити

і

уточнити

висновки

[173],

де

проникнення

стратосферної аномалії в тропосферу у жовтні не віднесено до піку активності
ПХ та не пов’язано з присутністю тропічного сигналу.
Весь ланцюг можливих процесів у виявленій віддаленій взаємодії можна
описати

такою схемою.

Якщо

в області

V-структури

певного

року

підвищується поверхнева температура Тихого океану відносно середнього
рівня (позитивна аномалія ТПО), це спричинює посилення тропосферної
конвекції порівняно з незбуреним станом, посилення теплової аномалії у
верхній тропосфері та зростання амплітуди генерованих нею хвиль Россбі.
Хвилі Россбі проникають у середню/верхню позатропічну стратосферу
південної півкулі і, взаємодіючи із західним зональним потоком та
розпадаючись, вносять більший східний момент, тобто інтенсивніше, ніж за
середніх умов, гальмують потік, одночасно більше нагріваючи стратосферу. Ці
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зміни спостерігаються як локалізована від’ємна (додатна) кореляція тропічного
температурного індексу ЦТТІ з полем зонального вітру (температури) у
стратосфері.
Тропічні сигнали у стратосферу південної півкулі надходять, загалом,
упродовж року (рис. 4.10). У цьому одержані результати узгоджуються з
даними для північної півкулі про існування тривалої стратосферної аномалії,
генерованої тропічними збуреннями [101]. Відсутність їх помітних проявів у
тропосфері південної півкулі до жовтня, за нашими припущеннями, можна
пояснити порівняно низькою амплітудою варіацій ТПО у V-структурі
порівняно з явищами Ель-Ніньо, при яких одночасно спостерігається
меридіональна хвильова структура [151, 158, 159, 161]. Проте для V-структури
характерна

набагато

більша

площа

аномальних

варіації

поверхневої

температури і цей фактор може бути визначальним для вертикального
розповсюдження хвиль Россбі (початкова тропосферно–стратосферна ланка
віддаленої взаємодії).
Виявлене явище виникнення полярного цуга хвиль у тропосфері–нижній
стратосфері, що збігається за часом із піком амплітуди КСХ у жовтні, вимагає
розробки механізму його реалізації, що виходить за межі даної роботи. Але
представлені результати надають ґрунт для вирішення цієї важливої задачі у
майбутніх

дослідженнях

та

для

надійнішого

прогнозування

розвитку

стратосферних аномалій. Відзначимо, що використання прогнозних індексів,
описаних у розділах 3 і 4, дозволило зробити ранній і досить точний прогноз
значного ослаблення озонової діри навесні 2019 р. [174]. У цьому випадку
використано прогнозний потенціал обох індексів – аномально високими були
як температурна аномалія у тропіках у червні (індекс ЦТТІ), так і амплітуда
КСХ в антарктичній стратосфері у серпні (індекс АКСХ, див. розділ 3) 2019 р.
Результати [174], одержані у співавторстві дослідниками з трьох країн,
демонструють надійність розробленої методики виявлення та оцінки зимових
передумов для аномальної весняної еволюції озонової діри. Вони є незалежним
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підтвердженням високої справджуваності прогнозів, як і у випадку помітного
ослаблення озонової діри 2017 р., передбаченого за участі автора [14, 15].
4.7. Висновки до розділу 4
Проведено аналіз відгуку стратосферної температури та вмісту озону над
антарктичним регіоном на аномалії температури поверхні океану у тропіках.
Застосовано метод лінійної кореляції з часовим зсувом для рядів даних за
період 1979–2011 рр. Аналіз розпочато із стандартного кліматичного індекса
Ніньо-4 та визначено локалізацію його максимальної кореляції з температурою
стратосфери у південній півкулі. Послідовно вводячи індекси змінності
температури у взаємопов'язаних віддалених регіонах, вперше визначено
просторові характеристики теплового джерела атмосферних збурень у тропіках,
області відгуку в антарктичному регіоні, шляху розповсюдження тропічного
сигналу в атмосфері та часові характеристики максимального зв’язку між
тихоокеанічним тропічним та антарктичним регіонами.
Найбільш важливі результати розділу 4:
1) виявлено V-подібну структуру аномальної міжрічної змінності
поверхневої температури в центральній тропічній частині Тихого океану
(область 30N–20S, 160–220E, охарактеризована індексом ЦТТІ), яка є
джерелом атмосферних збурень, здатних досягати антарктичної стратосфери;
2) максимальний сигнал із тропіків зумовлюють варіації ЦТТІ у червні, а
максимальний відгук спостерігається у західній Антарктиці у жовтні (rmax = 0.7)
– із запізненням на 4 місяці;
3) виявлено міграцію зонально асиметричної області відгуку на схід у
весняні місяці вересень–листопад, що свідчить про зсув фази КСХ в
антарктичній стратосфері по довготі більше ніж на 180;
4) існує антикореляція ЦТТІ із зональним вітром у стратосфері (rmin = –0.7);
її екстремум рухається в бік полюса та вниз, вказуючи на переважання
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стратосферного шляху розповсюдження тропічного сигналу та на значну роль
індукованої тропічними збуреннями аномалії зональної циркуляції в сезонному
ослабленні стратосферного полярного вихору;
5) виявлено проникнення аномалії зональної циркуляції із стратосфери у
тропосферу у жовтні з одночасною генерацією меридіонального цуга
квазістаціонарних планетарних хвиль у тропосфері та нижній стратосфері;
модифікація структури КСХ відбиває поширення тропічного сигналу по
вертикалі від середньої стратосфери до поверхні у західній Антарктиці та від
тропіків до високих широт у тихоокенському секторі довгот.
Отримані результати сприяють покращенню прогнозних оцінок стану
озонової діри зокрема та сезонних змін в атмосферній динаміці південної
півкулі загалом.
Так, встановлена властивість затримки тропічного впливу на атмосферу
південної півкулі дозволяє виділити не враховану раніше складову регіональної
змінності атмосферних параметрів у весняні місяці, яка накладається на
поточну картину атмосферних збурень.
Східно–західна асиметрія в розподілі кореляції навколо південного
полюсу, спричинена переважним впливом КСХ1, робить малоефективним
пошук відгуку на тропічні впливи в зонально усереднених параметрах
антарктичної стратосфери.
Виявлені кореляційні зв’язки ЦТТІ із зональним вітром та стратосферною
температурою в антарктичному регіоні є сильнішими, ніж для стандартних
кліматичних індексів, введених для вузької екваторіальної зони. Це визначає
особливу роль температурних аномалій у широтних межах всієї тропічної зони
та, зокрема, в області V-структури як фактора впливу на атмосферну
циркуляцію південної півкулі. Індекс ЦТТІ, визначений зокрема для червня
2019 р. дослідниками з трьох країн [174], виявився ефективним у прогнозуванні
аномально малої площі озонової діри у наступні весняні місяці вересень–
листопад.
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Збагачуючи знання про тісні зв’язки “океан – атмосфера” у віддалених
регіонах, результати розділу 4 виявляють напрями досліджень, які сприятимуть
кращому розумінню причин регіональних змін клімату.
Заслуговують на увагу:
- процеси взаємодії поверхневого шару тропічного Тихого океану із
системою пасатних вітрів, пов’язаною із субтропічними антициклонами та їх
роль у формуванні V-структури з великою площею когерентних варіацій ТПО
(50°60° за широтою та довготою відповідно);
- внесок океанічних хвиль Россбі в синхронізацію варіацій поверхневої
температури в області V-структури;
- розповсюдження атмосферних збурень вгору від поверхневих теплових
аномалій в області V-структури з проникненням у верхню стратосферу, не
охоплену в представлених результатах;
- механізм значного зсуву на схід фази квазістаціонарної планетарної хвилі
в розподілі кореляції ЦТТІ з температурою та зональним вітром над
антарктичним регіоном при переході від вересня до жовтня;
- процес раптового поширення тропічного сигналу на значну частину
атмосфери південної півкулі у весняні місяці;
- сезонна модифікація відгуку на тропічні впливи з індивідуальною
структурою КСХ у південній півкулі у вересні, жовтні та листопаді.
Результати, наведені в розділі, опубліковано в наукових статтях [7, 13].

177

ВИСНОВКИ
У дисертації викладено результати вивчення динаміки та розподілу
загального вмісту озону за даними багаторічних наземних та супутникових
вимірювань. Також проведено аналіз чинників, які впливають на цей розподіл.
Здійснено

аналіз відносної

різниці

ЗВО

за 1996–2005

рр.

між

вимірюваннями супутниковим спектрометром EP-TOMS та наземними
спектрофотометрами на чотирьох антарктичних і одній арктичній станції.
Зіставлення наземних та супутникових вимірювань дало нові кількісні
показники, які характеризують розбіжність даних та її залежність від 1) версії
алгоритму TOMS, 2) сезонних змін стану хмарного покриву над наземною
станцією, 3) положення краю озонової діри відносно станції та 4) рівня ЗВО в
умовах існування озонової діри та за її відсутності.
Встановлено,

що

узгодженість

між

результатами

вимірювань

спектрофотометром Добсона на станції Академік Вернадський та даними EPTOMS після переходу від 7-ї до 8-ї версії алгоритму TOMS в абсолютних
значеннях суттєво не змінилася. Проте, середня додатна різниця 1.8% для 7-ї
версії (за оцінками вимірювань у 1996–2003 рр.) змінилася на від’ємну –2% для
8-ї версії (1996–2005 рр.).
Визначено середні значення різниці Dcle = 4.1% (137 безхмарних днів) та
Dclo = –4.5% (1048 хмарних днів), які свідчать, що розбіжність супутникових і

наземних даних значною мірою залежить від наявності хмарного покриву.
Виявлено значне зростання дисперсії відносної різниці між супутниковими
та наземними даними для антарктичних станцій (до 20% і більше) в період
існування озонової діри (серпень–листопад).
Встановлено стійку і статистично достовірну залежність різниці від рівня
ЗВО над антарктичними станціями. В період озонової діри для ЗВО < 220 ОД
одержано значення від –9.5% до –19.7 % на 100 ОД, які суттєво відрізняються
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від даних, отриманих при відсутності озонової діри для ЗВО > 220 ОД та даних
для арктичної станції Барроу у північній півкулі (1–2% на 100 ОД).
Результати вказують на те, що розбіжність TOMS–Добсон при ясному
небі, ймовірно, пов’язана переважно з похибками супутникових вимірювань
(додатна різниця Dcle внаслідок завищення ЗВОTOMS над ЗВОДобсон), а в умовах
хмарності – наземних (від’ємна різниця Dclo внаслідок завищення ЗВОДобсон над
ЗВОTOMS).
Визначені кількісні показники для проаналізованих залежностей ‘D –
хмарність’, ‘D – алгоритм’, ‘D – ЗВО’ та ‘дисперсія D – положення краю
озонової діри’ можуть бути використані для вдосконалення методики аналізу
похибок як наземних, так і супутникових вимірювань, для виявлення джерел
значної розбіжності даних та для їх усунення.
Показано, що амплітуда квазістаціонарних планетарних хвиль AКСХ у
розподілі температури антарктичної стратосфери в кінці зими (у серпні) є
індикатором стану озонової діри наступної весни. Міжрічні варіації AКСХ у
1985–2010 рр. корелюють з площею озонової діри та ЗВО над південним
полюсом з коефіцієнтами до –0.7 та 0.7 відповідно. Максимум кореляції із
температурою стратосфери rmax = 0.83 свідчить про значний позитивний зв’язок
між проаналізованими часовими рядами.
Одержані кореляційні співвідношення та їх статистична значущість (р <
1%) вказують на те, що динамічні збурення в антарктичній стратосфері на
початку сезону озонової діри суттєво впливають на перебіг процесів, які
визначають рівень хімічних втрат озону в антарктичній стратосфері та сезонну
еволюцію озонової діри загалом.
Вказано на основні фактори, спричинені активністю КСХ1, спільна дія
яких дозволяє пояснити широтне та висотне розташування максимумів
кореляції, зумовлюючи особливу індикативну роль серпня для стану озонової
діри у вересні–листопаді:
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1)

зміни зональної асиметрії стратосферного полярного вихору у

серпні та відповідний перерозподіл умов освітлення Сонцем на краю вихору
впливають на початкові темпи хімічних втрат озону на краю вихору;
2)

варіації у зміщенні полярного вихору відносно південного полюса у

серпні впливають на площу низьких температур всередині вихору, сприятливих
для існування стратосферних хмар, і, як наслідок, на початкову площу озонової
діри;
3)

від інтенсивності взаємодії “хвиля – зональний потік” у серпні

(через варіації внесеного планетарними хвилями в стратосферу східного
моменту руху) залежать умови проникнення ПХ із тропосфери в стратосферу
на початку сезонного посилення хвильової активності у південній півкулі, що
визначає темпи подальше наростання динамічних збурень навесні.
Дія трьох вказаних факторів у серпні через вплив КСХ1 на геометрію
вихору, температуру стратосфери всередині вихору та на швидкість зонального
потоку вносить незворотні зміни як у початкові умови формування озонової
діри, так і в її сезонну еволюцію Це позначається на підсумковій масі втрат
озону в антарктичній стратосфері.
Фактори (1) та (2) є визначальними для темпів хімічного руйнування
молекул озону у нижній стратосфері (100–50 гПа, або 15–20 км) у серпні–
вересні, на початковому етапі формування озонової діри. Фактор (3),
модулюючи темпи сезонного посилення активності ПХ, діє на варіації
температури та вмісту озону в середній стратосфері у серпні–листопаді. Тому
амплітуда КСХ на рівні тиску поблизу 10 гПа (30 км) може слугувати
індикатором стану озонової діри упродовж всього сезону її існування.
Хоча вплив планетарних хвиль на антарктичну стратосферу вивчено
досить ґрунтовно, одержані результати виокремлюють раніше недосліджені
ефекти

квазістаціонарної

складової

планетарних

хвиль

та

дозволяють

запровадити АКСХ у серпні як прогнозних індекс для сезонної еволюції озонової
діри.
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Проведено аналіз відгуку стратосферної температури та вмісту озону над
антарктичним регіоном на аномалії температури поверхні океану у тропіках.
Застосовано метод лінійної кореляції з часовим зсувом для рядів даних за
період 1979–2011 рр. Вперше визначено просторові характеристики теплового
джерела атмосферних збурень у тропіках, області відгуку в антарктичному
регіоні, шляху розповсюдження тропічного сигналу в атмосфері та часові
характеристики максимального зв’язку між тропічним та антарктичним
регіонами, зокрема:
1)

виявлено V-подібну структуру аномальної міжрічної змінності

поверхневої температури в центральній тропічній частині Тихого океану
(область 30N–20S, 160–220E, охарактеризована індексом ЦТТІ), яка є
джерелом атмосферних збурень, здатних досягати антарктичної стратосфери;
2)

максимальний сигнал із тропіків зумовлюють варіації ЦТТІ у

червні, а максимальний відгук спостерігається у західній Антарктиці у жовтні
(rmax = 0.7) – із запізненням на 4 місяці;
3)

виявлено міграцію зонально асиметричної області відгуку на схід у

весняні місяці вересень–листопад, що свідчить про зсув фази КСХ в
антарктичній стратосфері по довготі більше ніж на 180;
4)

існує антикореляція ЦТТІ із зональним вітром у стратосфері (rmin =

–0.7); її екстремум рухається в бік полюса та вниз, вказуючи на переважання
стратосферного шляху розповсюдження тропічного сигналу та на значну роль
індукованої тропічними збуреннями аномалії зональної циркуляції в сезонному
ослабленні стратосферного полярного вихору;
5)

вперше виявлено проникнення аномалії зональної циркуляції із

стратосфери у тропосферу у жовтні з одночасною генерацією меридіонального
цуга квазістаціонарних планетарних хвиль у тропосфері та нижній стратосфері;
модифікація структури КСХ відображає поширення тропічного сигналу по
вертикалі від середньої стратосфери до поверхні у західній Антарктиці та від
тропіків до високих широт у тихоокенському секторі довгот.
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Отримані в дисертації результати сприяють покращенню прогнозних
оцінок стану озонової діри зокрема та сезонних змін в атмосферній динаміці
південної півкулі загалом.
Так, встановлена властивість затримки тропічного впливу на атмосферу
південної півкулі дозволяє виділити не враховану раніше складову регіональної
змінності атмосферних параметрів у весняні місяці, яка накладається на
поточну картину атмосферних збурень.
Виявлені кореляційні зв’язки ЦТТІ із зональним вітром та стратосферною
температурою в антарктичному регіоні є сильнішими ніж для стандартних
кліматичних індексів, введених для вузької екваторіальної зони. Це визначає
особливу роль температурних аномалій у широтних межах всієї тропічної зони
та, зокрема, в області V-структури, як фактора впливу на атмосферну
циркуляцію південної півкулі.
Розроблені прогнозні індекси, які характеризують зимові аномалії
хвильової активності в антарктичній стратосфері – АКСХ, та поверхневої
температури в тропіках – ЦТТІ, були успішно застосовані для виявлення
аномалій озонової діри на ранніх етапах її еволюції. Вони забезпечили високу
справджуваність прогнозування значного ослаблення озонової діри навесні у
подіях 2017 та 2019 рр.
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A. and Shanklin J.D. Antarctic ozone loss in 1979–2010: first sign of ozone
recovery // Atmos. Chem. Phys. – 2013. – Vol.13. – P. 1625–1635.
21. WMO (World Meteorological Organization), Scientific assessment of ozone
depletion: 2006 / Global Ozone Research and Monitoring Project.– 2007. – Report
No. 50. – 572 P.

185

22. Fioletov V.E., Labow G., Evans R., Hare E.W., Kohler U., McElroy C.T.,
Miyagawa K., Redondas A., Savastiouk V., Shalamyansky A.M., Staehelin J.,
Vanicek K. and Weber M. Performance of the ground-based total ozone network
assessed using satellite data // Journal of Geophysical Research. – 2008. – Vol. 113.
– D14313 – DOI: 10.1029/2008JD009809.
23. Александров Э.Л., Израэль Ю.А., Кароль И.Л., Хргиан А.Х – Озонный щит
Земли и его изменения. – С.-Петербург: Гидрометеоиздат. – 1992. – 288 C.
24. Komhyr W.D. Operations handbook – ozone observations with a Dobson
spectrophotometer. // WMO Global ozone research and monitoring project. Report
No. 6. – Boulder, Colorado, USA. – 1980. – 125 P.
25. Lambert J.-C., Van Roozendael М., Simon Р.С. et аl. Geophysical validation and
maturation of ERS-2 GOME level-2 products with ground-based observations from
the NDSC and SAOZ Network. // ERS.A02.BI03IFl14 Joint Final Report to ESA,
August 1998. – 1998. – 37 P.
26. Гущин Г.П., Соколенко С.А., Дудко Б.Г., Лагутина В.В. Новый
малогабаритный озонометр М-124, предназначеный для контроля суммарного
озона. // Атмосферный озон. Труды VI Всесоюзного симпозиума. Ленинград,
15–17 мая 1985 г. – C. 49–56.
27. Гущин Г.П. Оптические методы и приборы для измерения атмосферного
озона и оценка погрешности измерений. // Атмосферный озон. Труды VI
Всесоюзного симпозиума. Ленинград, 15–17 мая 1985 г. – C. 22–36.
28. Heath D. F., Krueger A.J., Roeder Н.А. et а1. The solar backscatter u1traviolet
and total ozone mapping spectrometer (SBUV/TOMS) for Nimbus G // Opt. Eng. –
1975. – Vol. 14. – Р. 323–331.
29. McPeters R.D., Krueger A.J., Bhartia P.K., Herman J.R., Schlesinger B.,
Wellemeyer C.G., Seftor C.J., Jaross G., Taylor S.L., Swissler T., Torres O., Labow
G., Byerly W., and Cebula R.P.: Nimbus-7 Total Ozone Mapping Spectrometer
(TOMS) Data Products User’s Guide // NASA Reference Publication – 1996. – Vol.
1384. – 73 P.

186

30. van der A R.J., Allaart M.A.F., and Eskes H.J.: Multi sensor reanalysis of total
ozone // Atmos. Chem. Phys. – 2010. – Vol. 10. – P. 11277–11294,
DOI:10.5194/acp-10-11277-2010.
31. Schoeberl M.R., Krueger A.J., Newman P.A. The morphology of Antarctic total
ozone as seen by TOMS // Geoph. Res. Lett. – 1986. – Vol. 13. – P. 1217–1220.
32. Varotsos C.A. On the correction of the total ozone content over Athens, Greece as
deduced from satellite observations // Int. J. Rem. Sens. – 1995. – Vol. 16, No. 10. –
P. 1771–1776.
33. Levelt P.F., Allaart M.A.F. and Kelder H.M. On the assimilation of total-ozone
satellite data // Annales Geophysicae. – 1996– Vol. 14, No. 11. – P. 1111–1118.
34. Eskes H., 2004, Stratospheric Ozone: Satellite Observations, Data Assimilation
and Forecasts, Proceedings of the Seminar on Recent Developments in Data
Assimilation for Atmosphere and Ocean, 8–12 September 2003. – 2003. – P. 341–
360.
35. Antón M., Koukouli M.E., Kroon M., McPeters R.D., Labow G. J., Balis D., and
Serrano A. Global validation of empirically corrected EP-Total Ozone Mapping
Spectrometer (TOMS) total ozone columns using Brewer and Dobson ground-based
measurements // Journal of Geophysical Research, – 2010. – Vol. 115. – D19305. –
DOI: 10.1029/2010JD014178.
36. McPeters R.D., Labow G.J. An assessment of the accuracy of 14.5 years of
Nimbus 7 TOMS version 7 ozone data by comparison with the Dobson network //
Geophys. Res. Lett. – 1996. – Vol. 23, No. 25. – P. 3695–3698.
37. Labow G.J., McPeters R.D., Bhartia P.K. A comparison of TOMS and SBUV
version 8 total column ozone data with data from groundstations // Proc. Quadr.
Ozone Symp., 1–8 June 2004, Kos, Greece (Ed.: C. Zerefos). – Athens, Greece. –
2004. – Vol. 1. – P. 123–124.
38. Bhartia P.K. and Wellemeyer C.W. TOMS V8 Algorithm Theoretical Basis
Document

//

NASA.

–

2004.

–

Available

online

http://toms.gsfc.nasa.gov/version8/v8toms_atbd.pdf (accessed 25 April 2007).

at:

187

39. Bhartia P.K., Wellemeyer C.G., Taylor S.L., Nath N., Gopalan A. Solar
backscatter ultraviolet (SBUV) Version 8 Profile Algorithm // Preceeding
Quadrennial Ozone Symposium 1 – 8 june 2004, Kos, Greece. – 2004.
40. McPeters R.D., Bhartia P.K., Krueger A.J., Herman J.R., Wellemeyer C.G.,
Seftor C.J., Jaross G., Torres O., Moy L., Labow G., Byerly W., Taylor S.L.,
Swissler T., Cebula R.P. Earth Probe Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS)
Data Products User's Guide NASA Technical Publication 1998-206895 // National
Aeronautics and Space Administration. Goddard Space Flight Center Greenbelt,
Maryland. – 1998. – 64 P.
41. Bramstedt K., Gleason J., Loyola D., Thomas W., Bracher A., Weber M.,
Burrows J.P. Comparison of total ozone from the satellite instruments GOME and
TOMS with measurements from the Dobson network 1996–2000 // Atmos. Chem.
Phys. – 2003. – Vol. 3. – P. 1409–1419.
42. Gritsai Z.I., Evtushevsky A.M., Leonov N.A., Milinevsky G.P. Comparison of
ground-based and TOMS-EP total ozone data for Antarctica and northern
midlatitude stations (1996–1999) // Physics and Chemistry of the Earth (B). – 2000.
– Vol. 25, No. 5–6. – P. 459–461.
43. Міліневський Г.П., Леонов М.А., Грицай З.І., Євтушевський О.М., Катінас
І.Е. Вимірювання озону на антарктичній станції Академік Вернадський у
1996–2000 роках // Вісник Київського ун-ту. Астрономія. – 2002. – № 38. –
С. 63–69.
44. Kulinich B.V., Evtushevsky A.M., Leonov N.A., Milinevsky G.P. Seasonal
change of difference between the ground-based and EP-TOMS satellite ozone
measurements // Український антарктичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 5–9.
45. Kylling A., Dahlback A., Mayer B. The effect of clouds and surface albedo on
UV irradiances at a high latitude site // Geophys. Res. Lett. – 2000. – Vol. 27, No.
9. – P. 1411–1414.
46. Dobber M., Kleipool Q., Dirksen R., Levelt P., Jaross G., Taylor S., Kelly T.,
Flynn L., Leppelmeier G. and Rozemeijer N.: Validation of Ozone Monitoring

188

Instrument level 1b data products // J. Geophys. Res. – 2008. – Vol. 113. – D15S06.
– DOI: 10.1029/2007JD008665.
47. McPeters R., Kroon M., Labow G., Brinksma E., Balis D., Petropavlovskikh I.,
Veefkind J.P., Bhartia P.K. and Levelt P.F. Validation of the Aura Ozone
Monitoring Instrument total column ozone product // Journal of Geophysical
Research: Atmospheres (1984–2012). – 2008. – Vol. 113, Issue D15. – DOI:
10.1029/2007JD008802.
48. Balis D., Kroon M., Koukouli M.E., Brinksma E.J., Labow G., Veefkind J.P. and
McPeters R.D. Validation of Ozone Monitoring Instrument total ozone column
measurements using Brewer and Dobson spectrophotometer ground-based
observations // Journal of Geophysical Research. – 2007. – Vol. 112, No. D24. –
D24S46. – DOI:10.1029/2007JD008796.
49. Stolarski R.S., Frith S.M. Search for evidence of trend slow-down in the longterm TOMS/SBUV total ozone data record: the importance of instrument drift
uncertainty // Atmos. Chem. Phys. – 2006. – Vol. 6, No 12. – P. 4057–4065.
50. Stolarski R.S., McPeters R.D., Newman P.A. The ozone hole of 2002 as
measured by TOMS // J. Atmos. Sci. – 2005. – Vol. 62, No. 3. – P. 716–720.
51. Bracher A., Lamsal L.N., Weber M., Bramstedt K., Coldewey-Egbers M. and
Burrows J. P. Global satellite validation of SCIAMACHY O3 columns with GOME
WFDOAS // Atmospheris Chemistry and Physics. – 2005. – Vol. 5. – P. 2357–
2368.
52. Report BAS. British Antarctic Survey. Annua1 Report 1994–95 // NERC/BAS,
Cambridge. – І995. – 158 P.
53. Ionov D.V., Goutail F., Pazmino A., Pommereau J.-P. Validation of satellite total
ozone and NO2 data with ground-based SAOZ network EGU2008// Geophysical
Research Abstracts. – 2008.– Vol. 10. – A-01547.
54. Cortesi U., Lambert J.C., De Clercq C., Bianchini G., Blumenstock T., Bracher
A., Castelli E., Catoire V., Chance K.V., De Maziere M., Demoulin P., GodinBeekmann S., Jones N., Jucks K., Keim C., Kerzenmacher T., Kuellmann H.,

189

Kuttippurath J., Iarlori M., Liu G.Y., Liu Y., McDermid I.S., Meijer Y.J.,
Mencaraglia F., Mikuteit S., Oelhaf H., Piccolo C., Pirre M., Raspollini P.,
Ravegnani F., Reburn W.J., Redaelli G., Remedios J.J., Sembhi H., Smale D., Steck
T., Taddei A., Varotsos C., Vigouroux C., Waterfall A., Wetzel G. and Wood S.
Geophysical validation

of MIPAS–ENVISAT operational

ozone data //

Atmospheric Chemistry and Physics. – 2007. – Vol. 7. – P. 4807–4867.
55. Jaross G., Taylor S.L., Wellemeyer C.G. et al. An assessment of long-term
uncertainties using Total Ozone Mapping Spectrometers (TOMS) // Int. J. Rem.
Sens. – 2003. – Vol. 24, No. 2. – P. 329–338.
56. Piacentini R.D., Crino E., Flores J.S. and Ginzburg M., 2000, Intercomparison
between ground-based and TOMS/EP satellite southern hemisphere ozone data.
New results. // Advances in Space Research. – 2002. – Vol. 29, Issue 11. – P. 1643–
1648. – DOI: 10.1016/S0273-1177(02)00122-9.
57. Scientific assessment of ozone depletion: 1998. // Geneva: World Meteorological
Organization – 1999. – No. 44.
58. Solomon S., Portmann R.W., Sasaki T., Hofmann D.J., and Thompson D.W.J.:
Four decades of ozonesonde measurements over Antarctica // J. Geophys. Res. –
2005– Vol. 110. – D21311. – DOI: 10.1029/2005JD005917.
59. Sonkaew T., von Savigny C., Eichmann K.-U., Weber M., Rozanov A.,
Bovensmann H., and Burrows J.P.: Chemical ozone loss in Arctic and Antarctic
polar winter/spring season derived from SCIAMACHY limb measurements 2002–
2009 // Atmos. Chem. Phys. Discuss. – 2011. – Vol. 11. – P. 6555–6599. – DOI:
10.5194/acpd-11-6555-2011.
60. Vanicek K. Differences between ground Dobson, Brewer and satellite TOMS-8,
GOME-WFDOAS total ozone observations at Hradec Kralove // Czech.
Atmospheric Chemistry and Physics. – 2006. – Vol. 6. – P. 5163–5171.
61. Weber M., Lamsal L.N., Coldewey-Egbers M., Bramstedt K. and Burrows J.P.
Pole-to-pole validation of GOME WFDOAS total ozone with groundbased data //
Atmos. Chem. Phys. – 2005. – Vol. 5. – P. 1341–1355.

190

62. Labow G.J., McPeters R.D. and Taylor S. Recalibrated Eaeth-Probe TOMS total
column ozone data compared to an ensemble of ground stations and OMI, Eos
Trans. // AGU, 87 (52), – 2006. –Fall Meet. Suppl., Abstract A31B-0905.
63. Fioletov V.E. and Shepherd T.G.: Seasonal persistence of midlatitude total ozone
anomalies // Geophys. Res. Lett. – 2003. – Vol. 30. – P. 1417–1421. – DOI:
10.1029/2002GL016739.
64. Brogniez C., Houёt M., Siani A.M. et al. Ozone column retrieval from solar UV
measurements at ground level: effects of clouds and results from six European sites
// J. Geophys. Res. – 2005. – Vol. 110, No. D24. – D24202 – DOI:
10.1029/2005JD005992.
65. Bernhard G., Evans R.D., Labow G.J., Oltmans S.J. Bias in Dobson total ozone
measurements at high latitudes due to approximations in calculations of ozone
absorption coefficients and air mass // J. Geophys. Res. – 2005. – Vol. 110, No.
D10. – D10305. – DOI:10.1029/2004JD005559.
66. Hardiman S.C., Butchart N., Osprey S.M., Gray L.J., Bushell A.C. and Hinton
T.J.: The climatology of the middle atmosphere in a vertically extended version of
the Met Office’s climate model. Part I: Mean state // J. Atmos. Sci. – 2010. – Vol.
67. – P. 1509–1525. – DOI: 10.1175/2009JAS3337.1.
67. Randel W.J.: The seasonal evolution of planetary waves in the southern
hemisphere stratosphere and troposphere // Q. J. Roy. Meteor. Soc. – 1988. – Vol.
114. – P. 1385–1409.
68. Huck P.E., McDonald A.J., Bodeker G.E., Struthers H. Interannual variability in
Antarctic ozone depletion controlled by planetary waves and polar temperature //
Geophys. Res. Lett. – 2005. – Vol. 32. – L13819 – DOI: 10.1029/2005GL022943.
69. NOAA

(National

Hemisphere

Winter

Oceanic

and

Summary

Atmospheric
2008.

Climate

Administration):
Prediction

Southern

Center

of

NOAA/NationalWeather Center, National Centers for Environmental Prediction,
available at: www.cpc.noaa.gov/ products/stratosphere/winter bulletins/sh 08/ (last
access: 30 June 2011) 2009.

191

70. Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010. // Geneva: World
Meteorological Organization. – 2011. – Report N 52.
71. Агапітов О.В., Грицай А.В., Салюк Д.А. Великомасштабні хвилі Россбі в
антарктичній стратосфері // Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16, № 5.
– С. 5–11.
72. Agosta E.A. and Canziani P.O.: Austral spring stratospheric and tropospheric
circulation interannual variability // J. Climate. – 2011. – Vol. 24. – P. 2629–2647.
– DOI: 10.1175/2010JCLI3418.1.
73. Allen D.R., Bevilacqua R.M., Nedoluha G.E., Randall C.E. and Manney G.L.:
Unusual stratospheric transport and mixing during the 2002 Antarctic winter //
Geophys. Res. Lett. – 2003. – Vol. 30. – P. 1599. – DOI: 10.1029/2003GL017117.
74. Grassi B., Redaelli G., Visconti G. Tropical SST preconditioning of the SH polar
vortex during winter 2002 // J. Climate. – 2008. – Vol. 21, No 20. – P. 5295–5303.
75. Kodera K., Yamazaki K. A possible influence of sea surface temperature
variation on the recent development of ozone hole // J. Met. Soc. Jap. – 1989. – Vol.
67, No 3. – P. 465–472.
76. Lin P., Fu Q., Hartmann D., Impact of tropical SST on stratospheric planetary
waves in the Southern Hemisphere // J. Climate. – 2012. – Vol. 118. – P. 73–84.
77. Nishii K, Nakamura H. Tropospheric influence on the diminished Antarctic ozone
hole in September 2002 // Geophys. Res. Lett. – 2004. – Vol. 31, No 16. – L16103.
– DOI: 10.1029/2004GL019532.
78. Peters D., Vargin P., Körnich H. A study of the zonally asymmetric tropospheric
forcing of the austral vortex splitting during September 2002 // Tellus. – 2007. –
Vol. 59 A, No 3. – P. 384–394.
79. Quintanar A.I., Mechoso C.R. Quasi-stationary waves in the Southern
Hemisphere. Part І: Observational data // J. Climate. – 1995. – Vol. 8, No. 11. – P.
2659–2672.
80. Randel W.J., Wu F. and Stolarski R.: Changes in column ozone correlated with
the stratospheric EP flux // J. Meteorol. Soc. Jpn. – 2002.– Vol. 80. – P. 849–862.

192

81. Salby M.L. and Callaghan P.F.: Interannual changes of the stratospheric
circulation: influence on the Tropics and Southern Hemisphere // J. Climate. –
2004. – Vol. 17. – P. 952–964.
82. Shindell D.T., Wong S. and Rind D.: Interannual variability of the Antarctic
ozone hole in a GCM. Part I: The influence of tropospheric wave variability // J.
Atmos. Sci. – 1997. – Vol. 54. – P. 2308–2319.
83. Tully M.B., Klekociuk A.R., Deschamps L.L., Henderson S.I., Krummel P.B.,
Fraser P.J., Shanklin J.D., Downey A.H., Gies H.P. and Javorniczky J. The 2007
Antarctic ozone hole // Aust. Met. Mag. – 2008. – Vol. 57, No 3. – P. 279–298.
84. Weber M., Dikty S., Burrows J.P., Garny H., Dameris M., Kubin A., Abalichin J.
and Langematz U.: The Brewer–Dobson circulation and total ozone from seasonal
to decadal time scales // Atmos. Chem. Phys. – 2011. – Vol. 11. – P. 11221–11235.
– DOI: 10.5194/acp-11-11221-2011.
85. Wirth V. Quasi-stationary planetary waves in total ozone and their correlation
with lower stratospheric temperature // J. Geophys. Res. – 1993. – Vol. 98. – P.
8873–8882.
86. Newman P.A., Kawa S R. and Nash E.R.: On the size of the Antarctic ozone hole
//

Geophys.

Res.

Lett.

–

2004.

–

Vol.

31.

–

L21104.

–

DOI:

10.1029/2004GL020596.
87. Grassi B., Redaelli G., Visconti G. Evidence for tropical SST influence on
Antarctic polar atmospheric dynamics // Geophys. Res. Lett. – 2009. – Vol. 36. –
L09703. – DOI: 10.1029/2009GL038092.
88. Grytsai A.V., Evtushevsky O.M., Milinevsky G.P. Anomalous quasi-stationary
planetary waves over the Antarctic region in 1988 and 2002 // Annales
Geophysicae. – 2008. – Vol. 26, № 5. – P. 1101–1108.
89. Konopka P., Grooss J.-U., Hoppel K. W., Steinhorst H.-M. and Müller R.:
Mixing and chemical ozone loss during and after the Antarctic polar vortex major
warming in September 2002 // J. Atmos. Sci. – 2005. – Vol. 62. – P. 848–859.

193

90. Varotsos C.: The Southern Hemisphere ozone hole split in 2002 // Environ. Sci.
Pollut. R. – 2002. – Vol. 9. – P. 375–376.
91. Maturilli M., Neuber R., Massoli P., Cairo F., Adriani A., Moriconi M.L. and Di
Donfrancesco G. Differences in Arctic and Antarctic PSC occurrence as observed
by lidar in Ny-A° lesund (79N, 12E) and McMurdo (78S, 167E) // Atmos.
Chem. Phys. – 2005.– Vol. 5. – P. 2081–2090. – DOI: 10.5194/acp-5-2081-2005.
92. Von Savigny C., Ulasi E.P., Eichmann K.-U., Bovensmann H. and Burrows J. P.
Detection and mapping of polar stratospheric clouds using limb scattering
observations // Atmos. Chem. Phys. – 2005. – Vol. 5. – P. 3071–3079.
93. Roscoe H.K., Feng W., Chipperfield M.P., Trainic M. and Shuckburgh E.F.: The
existence of the edge region of the Antarctic stratospheric vortex // J. Geophys. Res.
– 2012. – Vol. 117. – D04301. – DOI: 10.1029/2011JD015940.
94. Scientific assessment of ozone depletion: 2006. // World Meteorological
Organization. Global Ozone Research and Monitoring Project,. – Geneva,
Switzerland. – 2007. – Report № 50 – 572 P.
95. Gabriel A., Körnich H., Lossow S., Peters D.H.W., Urban J. and Murtagh D.:
Zonal asymmetries in middle atmospheric ozone and water vapour derived from
Odin satellite data 2001–2010 // Atmos. Chem. Phys., – 2011. – Vol. 11. – P. 9865–
9885. – DOI: 10.5194/acp-11-9865-2011.
96. Waugh D.W., Randel W.J. Climatology of Arctic and Antarctic vortices using
elliptical diagnostics // J. Atmos. Sci. – 1999. – Vol. 56, No 11. – P. 1594–1613.
97. Canziani

P.O.,

Malanca

F.E.

and

Agosta

E.A.:

Ozone

and

upper

troposphere/lower stratosphere variability and change at southern midlatitudes
1980–2000: Decadal variations // J. Geophys. Res. – 2008. – Vol. 113. – D20101. –
DOI: 10.1029/2007JD009303.
98. Albers J.R. and Nathan T.R.: Pathways for communicating the effects of
stratospheric ozone to the polar vortex: role of zonally asymmetric ozone, J. Atmos.
Sci. – 2012. – Vol. 69. – P. 785–801. – DOI:10.1175/JAS-D-11-0126.1.

194

99. Crook J.A., Gillett N.P., Keeley S.P.E. Sensitivity of Southern Hemisphere
climate to zonal asymmetry in ozone // Geophys. Res. Lett. – 2008. – Vol. 35. –
L07806. – DOI: 10.1029/2007GL032698.
100. McCormack J.P., Nathan T.R. and Cordero E.C.: The effect of zonally
asymmetric ozone heating on the Northern Hemisphere winter polar stratosphere //
Geophys. Res. Lett. – 2011.– Vol. 38 – L03802. – DOI: 10.1029/2010GL045937.
101. Ren R.-C., Cai M., Xiang C., Wu G. Observational evidence of the delayed
response of stratospheric polar vortex variability to ENSO SST anomalies // Clim.
Dyn. – 2012. – Vol. 38, No 7–8. – P. 1345–1358.
102. Жадин Е.А. Влияние межгодовых вариаций температуры поверхности
океана на циркуляцию стратосферы и озоновый слой: Автореф. дис. ... д-ра
физ.-мат. наук // МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. – 2004. – 28 C.
103. Newman P.A., Nash E.R. The unusual Southern Hemisphere stratosphere
winter of 2002 // J. Atmos. Sci. – 2005. – Vol. 62, № 3. – P. 614–628.
104. Salby M.L., Callaghan P.F. Fluctuations of total ozone and their relationship to
stratospheric air motions // J. Geoph. Res. – 1993. – Vol. 98, No. D2. – P. 2715–
2727.
105. Mo K.C., Higgins W. The Pacific–South American Modes and tropical
convection during the Southern Hemisphere winter // Mon. Weather Rev. – 1998. –
Vol. 126, No 6. – P. 1581–1596.
106. Andrews D.G., Holton J.R. and Leovy C.B.: Middle Atmosphere Dynamics //
International Geophysical Series, Academic Press – 1987. – 489 P.
107. Charney J.G. and Drazin P.G.: Propagation of planetary-scale disturbances
from the lower into the upper atmosphere // J. Geophys. Res. – 1961. – Vol. 66. – P.
83–109. – DOI: 10.1029/JZ066i001p00083.
108. Schneider D. P., Deser C., Okumura Y. An assessment and interpretation of the
observed warming of West Antarctica in the austral spring // Clim. Dyn. – 2012. –
Vol. 38, No 1–2. – P. 323–347.

195

109. Ding Q., Steig E.J. Battisti D.S., Küttel M. Winter warming in West Antarctica
caused by central tropical Pacific warming. // Nature Geoscience – 2011. – Vol. 4. –
P. 398–403. – DOI: 10.1038/ngeo1129.
110. Hurwitz M.M., Newman P.A., Oman L.D., Molod A.M. Response of the
Antarctic stratosphere to two types of El Niño events. // J. Atmos. Sci. – 2011. –
Vol. 68. – P. 812–822. – DOI: 10.1175/2011JAS3606.1.
111. Lin P., Fu Q., Solomon S., and Wallace J.M. Temperature trend patterns in
Southern Hemisphere high latitudes: Novel indicators of stratospheric change. // J.
Climate. – 2009. – Vol. 22. – P. 6325–6341.
112. Міліневський Г.П. Вимірювання озону на антарктичній станції Академік
Вернадський // Бюл. УАЦ. – 1997. – Вип. 1. – С. 34–37.
113. Грицай А.В., Євтушевський О.М., Міліневський Г.П., Грицай З.І.
Розподіл озону в антарктиці за даними 30-літніх супутникових спостережень
// Космічна наука і технологія. – 2010. – Т. 16, № 1. – С. 20–27.
114. Грицай А.В. Планетарні хвилі у розподілі загального вмісту озону над
Антарктикою // Дис. канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22. – Київ. – 2007. – 180 C.
115. Грицай А.В., Євтушевський О.М, Міліневський Г.П. Зміни загального
вмісту озону над Антарктичним півостровом // VI Міжнародна наукова
конференція “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного
стану середовища”. – 6–8 жовтня 2005, Київ, Україна. – Матеріали конф. – С.
113–115.
116. Grytsai A.V., Grytsai Z.I., Evtushevsky A.M. et al. Traveling planetary waves
in ozone layer over Antarctic Peninsula // Ukr. Antarctic J. – 2004. – Vol. 2. – P.
105–110.
117. Євтушевський О.М., Міліневський Г.П., Катінас І.Е. Динаміка озонових
мінідір над Україною за супутниковими спостереженнями (1979–2000) //
Бюлетень Українського антарктичного центру. – 2002. – Вип. 4. – С. 90–96.

196

118. Grytsai A.V., Evtushevsky O.M., Agapitov O.V., Klekociuk A.R., Milinevsky
G.P. Structure and long-term change in the zonal asymmetry in Antarctic total
ozone during spring // Ann. Geophys. – 2007. – Vol. 25, No. 2. – P. 361–374.
119. Kondratyev K.Ya. and Varotsos, C.A. Global tropospheric ozone dynamics.
Part I: Tropospheric ozone precursors // Environmental Science and Pollution
Research. – 2001. – Vol. 8. – P. 57–62.
120. Kondratyev, K.Ya. and Varotsos, C.A. Global tropospheric ozone dynamics.
Part II: Numerical modeling of tropospheric ozone variability // Environmental
Science and Pollution Research. – 2001. – Vol. 8. – P. 113–119.
121. Varotsos C., Alexandris D., Chronopoulos G. and Tzanis C. Aircraft
observations of the solar ultraviolet irradiance throughout the troposphere // Journal
of Geophysical Research. – 2001. – Vol. 106. – P. 14843–14854.
122. Varotsos C., Kondratyev K.Y. and Efstathiou M. On the seasonal variation of
the surface ozone in Athens, Greece // Atmospheric Environment. – 2001. – Vol.
35. – P. 315–320.
123. Burrows J.P., Weber M., Buchwitz M., Rozanov V., Ladstatter-Weissenmayer
A, Richter A., De Beek R., Hoogen R., Bramstedt K., Eichmann K.W., Eisinger M.
and Perner D. The Global Ozone Monitoring Experiment (GOME): Mission
concept and first scientific results. // J. Atmos Sci. – 1999. – Vol. 56. – P. 151–175.
124. Shanklin J., Moore C. and Colwell S.: Meteorological observing and climate in
the British Antarctic Territory and South Georgia: Part 1 // Weather. –2009.– Vol.
64. – P. 127–134. – DOI: 10.1002/wea.391.
125. Shanklin J., Moore C. and Colwell S.: Meteorological observing and climate in
the British Antarctic Territory and South Georgia: Part 2 // Weather. – 2009. – Vol.
64. – P. 171–177. – DOI: 10.1002/wea.398.
126. Lee A.M., Roscoe H.K., Jones A.E., Haynes P.H., Shuckburgh E.F., Morrey
M.W. and Pumphrey H.C.: The impact of the mixing properties within the Antarctic
stratospheric vortex on the ozone loss in spring // J. Geophys. Res. – 2001. – Vol.
106. – P. 3203–3211.

197

127. Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R., Collins W., Deaven D., Gandin L., Iredell
M., Saha S., White G., Woollen J., Zhu Y., Leetmaa A., Reynolds R., Chelliah M.,
Ebisuzaki W., Higgins W., Janowiak J., Mo K.C., Ropelewski C.,Wang J., Jenne R.
and Joseph D.: The NCEP/NCAR 40-Year Reanalysis Project // B. Am. Meteorol.
Soc. – 1996. – Vol. 77. – P. 437–471.
128. Matsuno T.: Vertical propagation of stationary planetary waves in the winter
Northern Hemisphere // J. Atmos. Sci. – 1970. – Vol. 27. – P. 871–883.
129. Karpetchko A., Kyrö E. and Knudsen B.M.: Arctic and Antarctic polar vortices
1957–2002 as seen from the ERA-40 reanalyses // J. Geophys. Res. –2005. – Vol.
110. – D21109. – DOI: 10.1029/2005JD006113.
130. Randel W.J. and Cobb J.B.: Coherent variations of monthly mean total ozone
and lower stratospheric temperature // J. Geophys. Res. – 1994. – Vol. 99. – P.
5433–5447.
131. Hood L.L. and Soukharev B.E.: Interannual variations of total ozone at
northern midlatitudes correlated with stratospheric EP flux and potential vorticity //
J. Atmos. Sci. – 2005. – Vol. 62. – P. 3724–3740.
132. Ciasto L.M. and Thompson D.W.J.: Observations of largescale ocean–
atmosphere interaction in the Southern Hemisphere // J. Climate. – 2008. – Vol. 21.
– P. 1244–1259 – DOI: 10.1175/2007JCLI1809.1.
133. Salby M.L.: Fundamentals of Atmospheric Physics, edited by: Dmowska R.
and Holton R. // Academic Press, San Diego, USA. – 1996.– 627 P.
134. Francis G.N., Salby M.L. Radiative influence of Antarctica on the polar-night
vortex // J. Atmos. Sci. – 2001. – Vol. 58, № 10. – P. 1300–1309.
135. Кошельков Ю.П. Циркуляция и строение стратосферы и мезосферы
южного полушария // Л.: Гидрометеоиздат. – 1980. – 168 C.
136. Sato K., Tomikawa Y., Hashida G., Yamanouchi T., Nakajima H. and Sugita
T.: Longitudinally dependent ozone increase in the Antarctic polar vortex revealed
by balloon and satellite observations // J. Atmos. Sci. – 2009.– Vol. 66. – P. 1807–
1820. – DOI: 10.1175/2008JAS2904.1.

198

137. Miyazaki K. and Iwasaki T.: Diagnosis of meridional ozone transport based on
mass-weighted isentropic zonal means // J. Atmos. Sci. – 2005.– Vol. 62. – P.
1192–1208.
138. Miyazaki K., Iwasaki T., Shibata K., and Deushi M.: Roles of transport in the
seasonal variation of the total ozone amount // J. Geophys. Res. – 2005. – Vol. 110.
– D18309. – DOI: 10.1029/2005JD005900.
139. Kondragunta S., Flynn L.E., Neuendorffer A., Miller A.J., Long C., Nagatani
R., Zhou S., Beck T., Beach E., McPeters R., Stolarski R., Bhartia P.K., DeLand
M.T. and Huang L.-K. Vertical structure of the anomalous 2002 Antarctic ozone
hole // J. Atmos. Sci. – 2005. – Vol. 62, No 3. – P. 801–811.
140. Grytsai A.V., Evtushevsky O.M., Milinevsky G.P. Anomalous quasi-stationary
planetary waves over the Antarctic region in 1998 and 2002 // Ann. Geophys. –
2008. – Vol. 26. – P. 1101–1108.
141. Salby M., Titova E., Deschamps L. Changes of Antarctic ozone hole:
Controlling mechanisms, seasonal predictability and evolution // J. Geophys. Res. –
2012. – Vol. 117. – DOI: 10.1029/2011JD016285.
142. Solomon S., Ivy D.J., Kinnison D. et. al. Emergence of healing in the Antarctic
ozone layer // Sctence. – 2016. – Vol. 252. No 6296. – P. 269–274.
143. Исаев А.А. Статистика в метеорологии и климатологии. – М.: Изд-во
МГУ. – 1988. – 248 С.
144. Trenberth K.E. Some Effects of Finite Sample Size and Persistence on
Meteorological Statistics. Part I. Autocorrelations. // Monthly Weather Review.
December 1984. – Vol. 112, No 12. – P. 2359–2368
145. Trenberth K.E. & Stepaniak D.P. Indices of El Niño evolution // Journal of
Climate. – 2001. – Vol. 14. – P. 1697–1701.
146. Deser C., Alexander M.A., Xie S.P., Phillips A.S. Sea surface temperature
variability: Patterns and mechanisms. // Annu. Rev. Mar. Sci. – 2010. – Vol. 2. – P.
115–143. – DOI: 10.1146/annurev-marine-120408-151453.

199

147. McBride J.L., Haylock M.R., Nicholls N. Relationships between the Maritime
Continent heat source and the El Nino–Southern Oscillation phenomenon // J.
Climate. – 2003. – Vol. 16. – P. 2905–2914.
148. Yu J.-Y., Kao H.-Y. and Lee T. Subtropics-related interannual sea surface
temperature variability in the central equatorial Pacific // J. Climate. – 2010. – Vol.
23. – P. 2869–2884.
149. Kao H.-Y., and Yu J.-Y. Contrasting eastern-Pacific and central-Pacific types
of ENSO. // J. Climate. – 2009. – Vol. 22. – P. 615–632.
150. Holton J.R., Haynes P.H., McIntyre M.E., Douglas A.R., Rood R.B. and Pfister
L.: Stratosphere–troposphere exchange, Rev. Geophys. – 1995.– Vol. 33. – P. 403–
439.
151. Ashok K., Behera S.K., Rao S.A., Weng H., and Yamagata T. El Niño Modoki
and its possible teleconnection. // J. Geophys. Res. – 2007. – Vol. 112. – C11007. –
DOI: 10.1029/2006JC003798.
152. Trenberth K.E, Branstator G.W, Karoly D, Kumar A, Lau N.C, Ropelewski C
Progress during TOGA in understanding and modeling global teleconnections
associated with tropical sea surface temperatures. // J Geophys Res – 1998. – Vol.
103. – P. 14291–14324.
153. Ding Q., Steig E.J., Battisti D.S. and Wallace J.W. Influence of the Tropics on
the Southern Annular Mode. // J. Climate – 2012. – Vol. 25. – P. 6330–6348. –
DOI: 10.1175/JCLI-D-11-00523.1.
154. Hoskins B.J. and Karoly D.J. The steady linear response of a spherical
atmosphere to thermal and orographic forcing. // J. Atmos. Sci. – 1981. – Vol. 38. –
P. 1179–1196.
155. Da Silva A.M., Lindzen R.S. On the establishment of stationary waves in the
Northern Hemisphere winter // J. Atmos. Sci. – 1993. – Vol. 50, No 1. – P. 43–61.
156. Hassler B., Bodeker G.E., Solomon S., Young P.J. Changes in the polar vortex:
Effects on Antarctic total ozone observations at various stations. // Geophys Res
Lett – 2011. – Vol. 38. – L01805. – DOI: 10.1029/2010GL045542.

200

157. Zubiaurre I., Calvo N. The El Niño–Southern Oscillation (ENSO) Modoki
signal in the stratosphere. // J Geophys. Res. – 2012. – Vol. 117. – D04104. – DOI:
10.1029/2011JD016690.
158. Hurwitz M.M., Garfinkel C.I., Newman P.A., Oman L.D. Sensitivity of the
atmospheric response to warm pool El Niño events to modeled ТПМs and future
climate forcings. // J. Geophys. Res. Atmos. – 2013. – Vol. 118. – P. 13371–13382.
– DOI: 10.1002/2013JD021051.
159. Kug J.-S., Jin F.F., An S.-I. Two types of El Niño events: cold tongue El Niño
and warm pool El Niño. // J. Climate. – 2009. – Vol. 22. – P. 1499–1515.
160. Rasmusson E.M. and Carpenter T.H. Variations in tropical sea surface
temperature and surface wind fields associated with the Southern Oscillation/El
Niño. // Mon. Wea. Rev. – 1982. – Vol. 110. – P. 354–384.
161. Dijkstra H.A. The ENSO phenomenon: theory and mechanisms. // Adv.
Geosciences. – 2006. – Vol. 6. – P. 3–15.
162. Neelin J.D., Battisti D.S., Hirst A.C., Jin F.-F., Wakata Y., Yamagata T.,
Zebiak S.E. ENSO theory. // J. Geophys. Res. – 1998. – Vol. 103, No C7. – P.
14261–14290. – DOI: 10.1029/97JC03424.
163. Wyrtki K. and Meyers G. The trade wind field over the Pacific Ocean. // J.
Appl. Meterol. – 1976. – Vol. 15. – P. 698–704.
164. Nigam S. and Chan S.C. On the summertime strengthening of the Northern
Hemisphere Pacific sea level pressure anticyclone. // J. Climate. – 2009. – Vol. 22.
– P. 1174–1192.
165. Rodwell M.J. and Hoskins B.J. Subtropical anticyclones and summer
monsoons. // J. Climate. – 2001. – Vol. 14. – P. 3192–3211.
166. Kirtman B.P. Oceanic Rossby wave dynamics and the ENSO period in a
coupled model. // J Cilmate. – 1997. – Vol. 10. – P. 1690–1704.
167. McGregor S., Sen Gupta A., and England M.H. Constraining wind stress
products with sea surface height observations and implications for Pacific Ocean
sea level trend attribution. // J. Climate. – 2012. – Vol. 25. – P. 8164–8176.

201

168. Chelton D.B, Schlax M.G. Global observations of oceanic Rossby waves. //
Science – 1996. – Vol. 272, No 5259. – P. 234–238.
169. Wang C., Xie S.-P. and Carton J.A. A global survey of ocean–atmosphere and
climate variability // In Earth Climate: The Ocean–Atmosphere Interaction, C.
Wang, S.-P. Xie and J.A. Carton (eds.). – AGU, Washington D.C., Geophys.
Monograph. – 2004. –Vol. 147. – P. 1–19.
170. Klein S.A., Soden B.J., Lau N.-C. Remote sea surface temperature variations
during ENSO: Evidence for a tropical atmospheric bridge. // J. Clim. – 1999. – Vol.
12. – P. 917–932
171. Ren R.-C. and Cai M. Meridional and downward propagation of atmospheric
circulation anomalies. Part II: Southern Hemisphere cold season variability. // J.
Atmos. Sci. – 2008. – Vol. 65. – P. 2343–2359.
172. Thompson D.W.J., Baldwin M.P., Solomon S. Stratosphere–troposphere
coupling in the Southern Hemisphere. // J. Atmos. Sci. – 2005. – Vol. 62. – P. 708–
715.
173. Son S.W., Purich A., Hendon H.H., Kim B.M., Polvani L.M. Improved
seasonal forecast using ozone hole variability? // Geophys. Res. Lett. – 2013. – Vol.
40. – P. 6231–6235. – DOI: 10.1002/2013GL057731.
174. Milinevsky G., Evtushevsky O., Klekociuk A.R., Wang Y., Grytsai A., Shulga
V., Ivaniha O. Early indications of anomalous behavior in the 2019 spring ozone
hole over Antarctica // E-print archive. – Preprint 17 September 2019. –
https://arxiv.org/pdf/1909.07574.pdf. – 10 p.

202

Додаток A
Список опублікованих праць та відомості про апробацію результатів
У реферованих фахових журналах
1. Kravchenko V.O. Quasi-stationary planetary waves in late winter Antarctic
stratosphere temperature as a possible indicator of spring total ozone / Kravchenko
V.O., Evtushevsky O.M., Grytsai A.V., Klekociuk A.R., Milinevsky G.P, and Grytsai
Z.I. // Atmos. Chem. Phys. – 2012. – Vol. 12. – P. 2865–2879. – doi:10.5194/acp-122865-2012.
2. Evtushevsky O.M. Teleconnection between the central tropical Pacific and
the Antarctic stratosphere: spatial patterns and time lags / Evtushevsky O.M.,
Kravchenko V.O., Hood L.L., and Milinevsky G.P. // Clim. Dyn. – 2015. – Vol. 44,
No. 8. – P. 1841–1855. – doi:10.1007/s00382-014-2375.
3. Evtushevsky O. Comparison of ground-based Dobson and satellite EP-TOMS
total ozone measurements over Vernadsky station, Antarctica, 1996–2005 /
Evtushevsky O., Milinevsky G., Gritsai A., Kravchenko V., Gritsai Z. and Leonov M.
// Int. J. Remote Sens. – 2008. – Vol. 29, No. 9. – P. 2675–2683. – doi:
10.1080/01431160701767591.
4. Kravchenko V. Total ozone dependence of the difference between the
empirically corrected EP-TOMS and high-latitude station datasets / Kravchenko V.,
Evtushevsky O., Grytsai A., Milinevsky G., and Shanklin J. // Int. J. Remote Sens. –
2009. – Vol. 30, No. 15–16. – P. 4283–4234.
5. Milinevsky G. Recent developments of atmospheric research in Ukraine /
Milinevsky G., Danylevsky V., Grytsai A.V., Evtushevsky O., Kravchenko V.O.,
Bovchaliuk A., Bovchaliuk V., Sosonkin M., Goloub Ph., Savitska L., Udodov E.,
and Voytenko V. // Adv. Astron. Space Phys. – 2012. – Vol. 2, No. 2. – P. 114–120.
6. Evtushevsky O. The influence of large amplitude planetary waves on the
Antarctic ozone hole of austral spring 2017 / Evtushevsky O., Klekociuk A.R.,
Kravchenko V., Milinevsky G. and Grytsai A. // J. South. Hemisphere Earth Syst.
Sci. – 2019. – Vol. 69. – P. 57–64. – doi:10.22499/3.6902.004.

203

7. Klekociuk A.R. The Antarctic Ozone Hole during 2017 / Klekociuk A.R.,
Tully M.B., Krumme P.B., Evtushevsky O., Kravchenko V., Henderson S.I.,
Alexander S.P., Quere R.R., Nichol S., Smale D., Milinevsky G.P., Grytsai A., Fraser
P.J., Zheng X., Gies H.P., Schofield R. and Shanklin J.D. // J. South. Hemisphere
Earth Syst. Sci. – 2019. – Vol. 69. – P. 29–51. – doi: 10.22499/3.6902.001.
8. Кравченко В.О. Зіставлення наземних та супутникових вимірювань
загального вмісту озону над антарктичними станціями / Кравченко В.О. //
Український антарктичний журнал. – 2007–2008. – №6–7. – С. 135–142.
9. Грицай З.И. Сопоставление наземных и спутниковых измерений общего
содержания озона по данным антарктической станции Академик Вернадский и
обсерватории Лесники //Грицай З.И., Евтушевский А.М., Кравченко В.А.,
Леонов Н.А., Милиневский Г.П. // Бюлетень Українського антарктичного
центру – 1997–1998. – Вип. 2. – С. 44–49.
10. Кравченко В.О. Віддалені тропосферно–стратосферні зв’язки за даними
30-річних супутникових вимірювань антарктичного озону / Кравченко В.О.,
Євтушевський О.М., Міліневський Г.П. // Космічна наука і технологія. – 2012. –
Т. 18, №5. – С. 46–58.
11. Євтушевський О.М. Порівняння наземних та супутникових вимірювань
загального вмісту озону над антарктичною станцією Академік Вернадський
(1996–2005 рр.) / Євтушевський О.М., Грицай А.В., Міліневський Г.П.,
Кравченко В.О., Грицай З.І. // Космічна наука і технологія. – 2008. – Т. 14, №5.
– С. 74–84.
12. Кравченко В.О. Міжрічні варіації загального вмісту озону над
Антарктикою у весняні місяці / Кравченко В.О., Євтушевський О.М. // Наук.
праці УкрНДГМІ. – 2008. – Вип. 257. – С. 106–118.
13. Євтушевський О. Зміни загального вмісту озону над Антарктикою /
Євтушевський О., Грицай А., Кравченко В., Міліневський Г., Лозицький В.,
Леонов М. // Вісн. Київ. ун-ту. Астрономія. – 2010. – Вип. 46. – С. 55–60.

204

14. Кравченко В.О. Передумови зменшення озонової діри у 2017 році /
Кравченко В.О., Євтушевський О.М., Грицай А.В., Міліневський Г.П.,
Клекочук А.Р. // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2018.
– Вип. 18. – С. 53–58.
У матеріалах та тезах конференцій
15. Grytsai A.V. Comparison of total ozone from EP-TOMS and Dobson
spectrophotometer measurements for Vernadsky station 1996–2005 / Grytsai A.V.,
Grytsai Z.I., Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O., Milinevsky G.P. // Geophysical
Research Abstracts, EGU2007. – 2007. – Vol. 9. – 05681.
16. Evtushevsky O.M. Comparison of the ground-based and satellite total ozone
measurements over the Antarctic stations / Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O. //
Міжнародна наукова конференція “Україна в Антарктиці – національні
пріоритети і глобальна інтеграція”. – 23–25 травня 2008 р. – Київ. – С. 61.
17. Grytsai A.V. Comparison of total ozone from EP-TOMS and Dobson
spectrophotometer measurements for Antarctic stations / Grytsai A.V., Grytsai Z.I.,
Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O., Milinevsky G.P. // Polar Research – Arctic and
Antarctic perspectives in the International Polar Year. SCAR/IASC IPY Open
Science Conference. – July 8–11, 2008. – St. Petersburg, Russia. – S3.4/P04.
18. Grytsai A.V. Quasi-stationary planetary waves in the late winter Antarctic
stratosphere temperature distribution / Grytsai A.V., Evtushevsky O.M., Kravchenko
V.O., Milinevsky G.P. // Міжнародна Антарктична конференція (ІАС2009)
”Міжнародний полярний рік в Україні: підсумки та перспективи”. – 22–24
травня 2009. – Харків. – С. 30.
19. Grytsai A.V. The ozone hole variability preconditions related to the
Antarctic stratosphere temperature distribution layer / Grytsai A.V., Evtushevsky
O.M., Kravchenko V.O., Milinevsky G.P. // 36th Annual European Meeting on
Atmospheric Studies by Optical Methods. – August, 17–22, 2009. – Kyiv. – P. 77.

205

20. Evtushevsky O.M. Disagreements between EP-TOMS and Dobson total
ozone measurements during Antarctic spring / Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O.
// 9th Ukrainian Conference on Space Research. Abstracts. – Aug, 31–Sep, 5, 2009. –
Yevpatoria, Ukraine. – P. 36.
21. Milinevsky G. Ozone layer study over Kyiv by Dobson spectrophotometer
measurements / Milinevsky G., Sosonkin M., Grytsai A., Kravchenko V., Lozitsky
V., Danylevsky V., Grytsai Z., Kovalionok S., Eremenko N. // International
Conference “Global and regional climate changes”. Abstracts. – 16–19 November,
2010. – Kyiv. – P. 28.
22. Милиневский Г.П. Исследование озонного слоя над Киевом с помощью
спектрофотометра Добсона / Милиневский Г.П., Грицай А.В., Евтушевский
А.М., Кравченко В.А., Грицай З.И. // Збірник праць Міжнародної конференції
“Глобальні та регіональні зміни клімату”. – 16–19 листопада 2010. – Київ. – 8 с.
23.

Evtushevsky

O.M.

Ozone

layer

study

over

Kyiv

by

Dobson

spectrophotometer // Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O., Milinevsky G.P. – EGU
General Assembly. Geophysical Research Abstracts. – April, 3–8, 2011. – Vienna:
Austria, EGU2011-4994.
24. Grytsai A.V. Dobson spectrophotometer ozone measurements in Kyiv /
Grytsai A.V., Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O., Milinevsky G.P. // International
Conference “Astronomy and Space Physics in Taras Shevchenko National University
of Kyiv, dedicated to 90-th Anniversary of P.R. Romanchuk”. – May, 24–27, 2011. –
Kyiv. – P. 86–87.
25. Grytsai A.V. Two years ozone layer study at Kyiv–Goloseyev site by
Dobson spectrophotometer / Grytsai A.V., Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O. //
EGU General Assembly. Geophysical Research Abstracts. – April, 22–27, 2012. –
Vienna: Austria, EGU2012-6196.
26. Evtushevsky O.M. Antarctic spring total ozone response to the sea surface
temperature variations in the Tropical Pacific / Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O.,

206

Milinevsky G.P. // EGU General Assembly. Geophysical Research Abstracts. – April,
22–27, 2012. – Vienna: Austria, EGU2012-6148.
27. Evtushevsky O.M. Total ozone in Antarctic spring and sea surface
temperature variations in the Tropical Pacific / Evtushevsky O.M., Kravchenko V.O.,
Milinevsky G.P. // XXXII Open Science Conference, SCAR. – July, 13–25, 2012. –
Portland, USA. – P. 554.
28. Milinevsky G.P. Umkehr vertical ozone distribution in the atmosphere over
Kyiv–Goloseyev site / Milinevsky G.P., Kravchenko V.O. // International Conference
“Astronomy and Space Physics, dedicated to the memory of A.V. Mandzhos”. Book
of abstracts. – May, 22–25, 2012. – Kyiv. – P. 100–101.
29. Evtushevsky O.M. Delayed responses of the Antarctic stratosphere to
Tropical Pacific SST anomalies. I. Spatial patterns / Evtushevsky O.M., Kravchenko
V.O., Hood L.L., Milinevsky G.P. // Астрономія та фізика космосу в Київському
університеті: Міжнародна наукова конференція. – 2013. – С. 102.
30. Milinevsky, G.P. Lagged correlations of the Antarctic stratosphere with
tropical pacific SST anomalies / Milinevsky, G.P., Evtushevsky, O.M., Hood, L.L.
Kravchenko, V.O. // American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting. – 2015. –
Vienna: Austria, 2. – 3401.
31. Grytsai A.V. Calibration of M-124 filter ozonometers with Dobson
spectrophotometer

No.

040

at

Kyiv–Goloseyev

station

/

Grytsai

A.V.,

MilinevskyG.P., Sosonkin M.G., Kravchenko V.O., Evtushevsky O.M., Grytsai Z.I. //
Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: Міжнародна наукова
конференція. – 2015. – Київ. – С. 64.
Апробація результатів дисертації
Міжнародна наукова конференція “Україна в Антарктиці – національні
пріоритети і глобальна інтеграція”, Київ, Україна, 2008 р. (усна доповідь);

207

Міжнародна наукова конференція “Polar Research – Arctic and Antarctic
perspectives in the International Polar Year”, Санкт-Петербург, Росія, 2008 р. (усна
доповідь);
Міжнародна наукова конференція “Міжнародний полярний рік в Україні:
підсумки та перспективи”, Харків, Україна, 2009 р. (усна доповідь);
Міжнародна наукова конференція “36th Annual European Meeting on
Atmospheric Studies by Optical Methods”, Київ, Україна, 2009 р. (усна доповідь);
Дев’ята Українська конференція з космічних досліджень, Євпаторія,
Україна, 2009 р. (усна доповідь);
Міжнародна конференція “Global and regional climate changes”, Київ,
Україна, 2010 р. (усна доповідь);
Одинадцята Українська конференція з космічних досліджень, Євпаторія,
Україна, 2011 р. (усна доповідь);
Міжнародна наукова конференція “European Geophysical Union General
Assembly”, Відень, Австрія, 2011 р. (постер);
Міжнародна конференція “Astronomy and Space Physics in Taras Shevchenko
National University of Kyiv, dedicated to 90-th Anniversary of P.R. Romanchuk”,
Київ, Україна, 2011 р. (усна доповідь);
Міжнародна наукова конференція “European Geophysical Union General
Assembly”, Відень, Австрія, 2012 р. (усна доповідь);
Міжнародна наукова конференція “XXXII Open Science Conference, SCAR”,
Портленд, США, 2012 р. (постер);
Міжнародна конференція “Astronomy and Space Physics, dedicated to the
memory of A.V. Mandzhos”, Київ, Україна, 2012 р. (усна доповідь);
Міжнародна наукова конференція “Астрономія та фізика космосу в
Київському університеті”, Київ, Україна, 2013 р. (усна доповідь);
Міжнародна наукова конференція “Астрономія та фізика космосу в
Київському університеті”, Київ, Україна, 2015 р. (усна доповідь).

