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Лекція 10 

АТМОСФЕРНИЙ ТИСК ТА ВІТЕР 

 

10.1. Закономірності зміни атмосферного тиску 

10.2. Вітер, його характеристики та значення 

 

10.1. Закономірності зміни атмосферного тиску 

 

Тиск атмосфери – це сила, з якою тисне на одиницю поверхні стовп 

повітря, що простирається від поверхні землі до верхньої границі атмосфери. 

Атмосферний тиск із висотою убуває, тому що потужність 

вищерозташованих шарів атмосфери зменшується. Тиск атмосфери в загальному 

убуває з висотою закономірно: на висоті 5 км воно менше в 2 рази, ніж на рівні 

моря, на висоті 10 км — у 4 рази, 15 км — у 8 разів, 20 км — у 18 разів.  

Швидкість зменшення тиску атмосферного повітря з висотою називають 

вертикальним баричним градієнтом (g). 

Оскільки з підняттям у висоту атмосферний тиск зменшується, то за 

законами фізики відбувається рух повітря від шарів з вищим тиском, до шарів з 

нижчим тиском (за дії g). З цієї причини повітря повинно було б піти з поверхні 

Землі у світовий простір. Проте цього не відбувається через те, що маса 

атмосфери силою гравітації притягується до Землі з такою ж силою, з якою 

сила баричного градієнта «відриває» атмосферу від Землі.  

Відстань у метрах, на яку треба піднятися або опуститися, щоб 

атмосферний тиск змінився на 1 мб, називають баричною ступінню. Барична 

ступінь з висотою зростає.  

Величина баричної ступіні залежить від температури: з підвищенням 

температури на 1° вона збільшується на 0,4%. У теплому повітрі барична ступінь 

більше, у холодному — менше, тому теплі області атмосфери у високих шарах 

мають більший тиск, ніж холодні. 

Атмосферний тиск у різних точках земної поверхні у певний 

(визначений) момент неоднаковий, тому що він залежить від ступеня 

нагрівання або охолодження повітря над цими точками і ряду інших причин. 

Інформацію про тиск повітря дають метеорологічні станції. Оскільки вони 

розташовані на різних висотах, а тиск залежить від висоти місця, то його 

значення, обмірювані на різних станціях, не можна безпосередньо порівнювати 
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між собою. Їх потрібно спочатку приводити до якої-небудь однакової висоти. 

За таку висоту прийнятий рівень моря. 

 

Розподіл тиску. Просторовий розподіл атмосферного тиску називають 

баричним полем. Його можна зобразити ізобаричними поверхнями, що 

проходять через пункти з однаковим атмосферним тиском.  

Ізгинаючись, ізобаричні поверхні перетинають під дуже малим кутом 

поверхні різних рівнів, у тому числі і поверхню на рівні моря. Лінії, що 

утворяться від перетинання ізобаричних поверхонь з поверхнею рівня моря (або 

будь-якого іншого рівня), називаються ізобарами. 

Система замкнутих ізобар зі зниженим тиском у центрі (Н) називається 

баричним мінімумом (циклонічні ізобари). Система замкнутих ізобар з 

підвищеним тиском у центрі (В) називається баричним максимумом 

(антициклонічні ізобари). Незамкнута система ізобар, що відповідає 

витягнутому язику зниженого тиску,— барична ложбина (балка). Незамкнута 

система ізобар, що відповідає витягнутому язику підвищеного тиску, — 

баричний гребінь. Між двома баричними максимумами і двома мінімумами, 

розташованими хрест-навхрест, утвориться система незамкнутих ізобар, що 

називається сідловиною. 

Густота розташування ізобар залежить від зміни тиску на одиницю 

відстані. Зміна тиску в горизонтальному напрямку характеризується баричним 

градієнтом. 

Горизонтальний баричний градієнт — зміна тиску на одиницю відстані 

убік зменшення тиску, у напрямку, перпендикулярному до ізобари. За одиницю 

відстані приймається 100 км. Чим більше баричний градієнт, тим густіше 

ізобари. 

Причини зміни атмосферного тиску 

Тиск змінюється в результаті переміщень повітря — його відтоку з 

одного місця і припливу в інше. Переміщення ці зв'язані з розходженнями в 

щільності повітря, що виникають при нерівномірному нагріванні його від 

поверхні, що підстилає.  

Нерівномірне нагрівання поверхні викликає рух повітря, його 

циркуляцію: підйом над нагрітою ділянкою, відтік на деякій висоті в сторони, 
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опускання над сусідніми, менш нагрітими ділянками і рух у поверхні до нагрітої 

ділянки, що викликає зміну тиску атмосфери на поверхню. 

Таким чином, термічні причини (зміна температури) приводять до появи 

динамічних причин (зменшенню або збільшенню маси повітря над ділянкою) - 

зміни тиску. 

 

Одиниці вимірювання  атмосферного тиску 

Атмосферний тиск є однією з найважливіших метеорологічних величин. 

Зміна його в часі в даній місцевості тісно зв'язана з розвитком атмосферних 

процесів (наближенням і проходженням фронтів, циклонів, антициклонів); 

розходження по горизонталі є безпосередньою причиною руху повітря; 

закономірності зміни тиску з висотою використовуються для рішення ряду 

практичних задач, зокрема для визначення перевищення між двома рівнями. 

Одиницею тиску є Паскаль (Па), яка дорівнює силі в 1 Ньютон (Н), що діє 

на площу в 1 м
2
 (1 Па = 1 Н/м

2
).  

Атмосферний тиск довгий час виражали в міліметрах (мм) ртутного 

стовпа. У 1930 р. була встановлена нова міжнародна одиниця виміру тиску – 

бар (на практиці використовувався мілібар). З 1980 р. у метеорології тиск 

виражають у гектопаскалях (гПа): 1 гПа = 1 мбар = 0,75 мм рт.ст.; 

1 мм рт.ст. = 1,33 мбар = 1,33 гПа. 

 

10.2. Вітер, його характеристики та значення 

 

Причини виникнення вітру 

Вітер – це горизонтальний рух повітря. Він виникає внаслідок 

нерівномірного горизонтального розподілу тиску. Повітря переміщується з 

районів з високим тиском у бік меншого тиску. Швидкість цього переміщення 

тим більша, чим більша різниця тиску на одиницю відстані по горизонталі 

(горизонтальний баричний градієнт). 

На рухоме повітря ще діє ряд сил. Це, зокрема, 

– сила Коріоліса (відхиляюча сила обертання Землі навколо своєї осі) – 

відхиляє повітряний потік в Північній півкулі праворуч,  у Південній – ліворуч;  

– сила тертя (о поверхню Землі) – спрямована проти руху повітря і 

зменшує його швидкість), 

– відцентрова сила (вступає в дію, коли рух повітря відбувається за 



 4 

криволінійними траєкторіями) – завжди спрямована від центра руху за радіусом 

кривизни. 

Вітер характеризується напрямком, швидкістю і силою (поривчастістю).  

Сила вітру визначається тиском, що робиться повітрям, що рухається, на 

предмети, і виміряється кілограмами на квадратний метр (кг/м
2
). 

Напрямок вітру визначається положенням тієї точки обрію, від якої він 

дме. Для позначення напрямку вітру в практиці обрій поділяють на 16 румбів. 

Румб — напрямок до крапки видимого обрію щодо сторін світу. Головні румби: 

північ ( N), південь ( S), схід ( Е), захід (W). Напрямок вітру можна виразити 

азимутом, тобто кутом між меридіаном і напрямком вітру в даному місці. Азимут 

відраховується від точки півночі до сходу (від 0 до 360°). 

Наочне уявлення про режим вітру за багато років, за рік, сезон, місяць 

дають діаграми, називані розами вітрів.  

Напрямок вітру, його режим необхідно знати при плануванні 

використання території: будівництва міст, населених пунктів, промислових 

підприємств і т.д. 

Швидкість вітру виміряється в метрах у секунду (м/сек), іноді в 

кілометрах у годину (км/година), у балах (шкала Бофорта від 0 до 12 балів) і за 

міжнародним кодом у вузлах (вузол дорівнює 0,5 м/сек). Середня швидкість 

вітру у земної поверхні 5 — 10 м/сек. Сильні коливання швидкості вітру до 20 м/с 

і більше називають поривами, або шквалами.  

Внаслідок тертя повітря у поверхні рухається повільніше, ніж у верхніх 

шарах. Сила тертя зменшує швидкість вітру.  

Добовий і річний хід швидкості вітру 

Встановлено, що вітер має правильний (закономірний) добовий хід. 

Після сходу Сонця швидкість вітру зростає і приблизно о 13 – 14 год. досягає 

максимуму, а після цього починає зменшуватись. Увечері і вночі буває слабкий 

вітер або штиль. Добові коливання швидкості вітру особливо помітні влітку над 

суходолом. Над морями і океанами завдяки незначним змінам температури, 

коливання швидкості вітру невеликі. З наближенням до берегової лінії вони 

збільшуються.  

Описані зміни добового ходу швидкості вітру справедливі для 

приземного шару атмосфери.  

У помірних і полярних широтах середня річна швидкість вітру 

змінюється від мінімальної влітку до максимальної взимку, оскільки різниця 
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температур між тропіками і полюсом збільшується від літа до зими. 

В окремих районах мінімум швидкості вітру спостерігається взимку, а 

максимум – навесні. Такий річний хід зумовлений тут пануванням у холодну 

пору антициклонів, які характеризуються холодними і слабкими вітрами.  

 

Вплив природних факторів на вітер 

Серед природних факторів найбільший вплив на вітер мають рослинність 

і рельєф. 

Рослинний покрив, особливо густий, дуже послабляє вітер. найбільше 

впливає на вітровий режим ліс. Він змінює не тільки швидкість, але і його 

напрям. Повітряні течії завжди обтікають ліс з усіх боків та зверху. На 

завітряній стороні лісу повітряні течії досягають початкової швидкості лише на 

відстані приблизно 500 м. На навітряній стороні – також спостерігається 

зменшення швидкості вітру, яке починається на відстані, що дорівнює 20–30-

кратній висоті лісу. Отже, чим ближче до лісу, тим швидкість вітру менша. Ці 

закономірності впливу лісу на вітер використовують при розробці типів 

полезахисних лісосмуг. 

Рельєф впливає як на напрям, так і на швидкість вітру. Найбільші 

швидкості вітру бувають на підвищеннях і в глибоких долинах, особливо коли 

їх напрям збігається з напрямом вітру. У закритих знижених місцях швидкість 

вітру найменша. 

 

Значення вітру в сільськогосподарському виробництві 

Вітер не відносять до числа метеофакторів, які потрібні для життя рослин 

і тварин. Але він певною мірою впливає на розвиток і продуктивність 

рослинного і тваринного світу. Цей вплив може бути як позитивний, так і 

негативний. 

Вітер є головним постачальником вологи, яку він переносить на далекі 

відстані, а також перерозподіляє її в атмосфері по вертикалі. Вітри певних 

напрямків несуть повітря з відповідними властивостями і тому є одним з 

факторів зміни погоди. 

Важливу роль відіграє вітер у запиленні окремих культур і поширенні 

насіння і плодів, сприяє поширенню бур’янів, шкідників, хвороб тощо. 

Сильний вітер зриває квітки, ламає гілки, завдає шкоди лісовому господарству. 

Вітровий режим впливає на продуктивність бджіл. 
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Вітер збільшує випаровування, що призводить до непродуктивної 

витрати вологи. Навесні сильний вітер видуває посіви, пошкоджує сходи, 

зносить верхній родючий шар ґрунту і оголює коріння рослин, що підсилює дію 

на них несприятливих факторів.  

Вітер має енергію, що у природі витрачається на тертя, перенос часток, 

передається воді (хвилювання, вітрові плини). Часом вітер викликає зовсім 

небажані явища: вітрову ерозію ґрунтів, повені. Використання енергії вітру має 

значення в тих випадках, коли інші її види не можуть бути використані. Вітрові 

двигуни пускають у хід насоси, що подають воду на поля і пасовища. Вітрові 

електростанції дозволяють у віддалених районах висвітлювати клуби, школи, 

лікарні і т.п., дуже часто використовуються в експедиціях, у пошукових партіях, 

частково вітрова енергія обслуговує полярні метеорологічні станції та інш.. 

 

 


