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Вступ. Зимові (в січні) та літні (в липні) максимальні швидкості вітру детально 

вивчені за 125 річними спостереженнями (1899-2014рр.) на 9 метеостанціях 

Закарпатської області, але являються недостатніми для застосування їх у розрахунках 

висотних споруд і будівель в населених пунктах, на перевалах і вершинах Українських 

Карпат. 

Аналіз попередніх досліджень. Висоти горизонталей на топографічних картах 

Закарпатської області, що відповідають максимальним зимовим і літнім вітровим 

тискам, детально не визначались.  

Постановка мети і задач досліджень. Для обчислення максимальних швидкостей 

вітру за січень (зимові) та липень (літні), які зафіксовані на 9 метеостанціях 

Закарпатської протягом 125 річного періоду спостережень (1899–2014 рр.) слід 

врахувати додатково особливості рельєфу, тобто нерівності земної поверхні. 

Нерівності приводять до поривів вітру і залежать від висоти над поверхнею землі, 

що особливо характерно для Карпат. 

Коефіцієнт поривів, К, [1] показує логарифмічну величину поривів вітру від 

висоти метеостанцій над рівнем Балтійського моря і визначається за формулою 
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де k – константа Кармана (k = 0,4); 

Zref  – відносна висота, висота заміру швидкості вітру (Zref = 10 м, висота флюгеля); 

Z0 – розмір (глибина) нерівностей (0,003 для рельєфу Закарпаття) або з врахуванням 

широти розміщення метеостанції: 

                                  ϕsin75,5)()( .. ⋅⋅+= bZVZV вимобч ,                                                  (2) 

де: V(Z)обч. – обчислена максимальна швидкість вітру на метеостанціях (в січні та 

липні), м/с; 

V(Z)вим. – виміряна максимальна швидкість вітру на метеостанціях на висоті флюгера 10 

м (зимових і літніх), м/с; 

b – коефіцієнт нерівностей рельєфу (для території Закарпатської області b=0,17667336); 

φ – широта розташування метеостанції, градуси, мінути. 

В таблиці 1 наведені географічні координати, висоти над рівнем Балтійського 

моря, виміряні і обчислені максимальні швидкості вітру і відповідні вітрові тиски  

для 9 метеостанцій Закарпатської області (за січень і липень). 

Максимальний вітровий тиск (зимовий, літній) обчислено за формулою: 

                                                 
2
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де Pз.,л. – максимальний вітровий тиск (зимовий, літній). КПа; 
2

..,лзV  – квадрат максимальної швидкості вітру (зимовий, літній). 

Для обчислення висот горизонталей на топографічних картах, що відповідають 

заданим вітровим тискам (зимовим і літнім), використані три напрямки між 

найнижчими за висотою над рівнем Балтійського моря метеостанціями [2-7]:  

Берегово – 113м, Ужгород – 114,6м, В.Березний – 209м та найвищою метеостанцією – 

Плай – 1330м: 

Берегово – 113м (1)  – Плай – 1330м (2); 

Ужгород – 114,6м (1)  – Плай – 1330м (2); 

В.Березний – 209м (1)  – Плай – 1330м (2). 
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Обчислення висот горизонталей на топографічних картах Закарпатської області за 

заданими літніми та зимовими вітровими тисками 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 

1,35 КПа, проведено за формулою: 
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де HХ,вис.гор. – висоти горизонталей на топографічних картах, що відповідають 

відповідним заданим зимовим і літнім вітровим тискам, м; 

Pз.,л.,Х – заданий вітровий тиск (зимовий, літній), для якого визначається висота 

горизонталей на топографічній карті, КПа,; 

Pз.,л.,1 – зимовий, літній вітрові тиски на станції 1 напрямку 1-2, КПа; 

Pз.,л.,2 – зимовий, літній вітрові тиски на станції 2 напрямку 1-2, КПа;  

H1, H2 – висоти над рівнем Балтійського моря на станціях 1, 2 напрямку 1-2, м. 

Порівняння результатів обчислень [8-14] проведено за формулами: 
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де PX,з.,л. – максимальний вітровий тиск (зимовий, літній) на висоті горизонталі НХ, КПа; 

P1,з.,л. – максимальний вітровий тиск (зимовий, літній) на станції 1 напрямку 1-2, КПа; 

HX, H1, H2 – висоти над рівнем Балтійського моря на відповідній висоті горизонталі Х, 

станціях 1, 2 напрямку 1-2, м; 

Kз.,л. – висотний коефіцієнт вітрового тиску (зимового, літнього) між станціями 1, 2 

напрямку 1-2, КПа/м. 

Результати досліджень. Результати досліджень висот горизонталей на 

топографічних картах, що відповідають максимальним зимовим і літнім вітровим 

тискам наведені в таблицях 2-5. Розходження обчислень складають від 0 до 5.9%, що 

допустимо при складному гірському рельєфі. 

На рис.1 і 2 відображена залежність зміни висот горизонталей від зміни літніх і 

зимових максимальних вітрових тисків. 

 
 

Рис. 1. Залежність зміни максимального літнього вітрового тиску  
від висот горизонталей на топографічних картах 
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Рис. 2. Залежність зміни максимального зимового вітрового тиску  
від висот горизонталей на топографічних картах 

 

 

Висновки. 

1. На топографічних картах точно нанесені горизонталі висот, що відображають 

характер рельєфу території, тому методика визначення горизонталей висот, що 

відповідають максимальним вітровим тискам (зимовим і літнім) більш досконала і дає 

точну характеристику максимальному тиску вітру в окремих точках території 

Закарпатської області. 

2. Дані параметри застосовують як доповнення до існуючих нормативних 

документів, а також для розрахунку вертикальних споруд і будівель. 

3. Для проектування вертикальних споруд і будівель, що розташовані у створі 

напрямку між метеостанціями, обчислюють максимальний вітровий тиск (літній, 

зимовий) за висотними коефіцієнтами в межах висот початкової (1) і кінцевої (2) 

метеостанцій напрямку 1-2, поскільки метеостанції знаходяться в улоговинах Карпат. 
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