
ЦЕПЛАВЫ РЭЖЫМ 
АТМАСФЕРЫ 

І ПАДСЦІЛАЮЧАЙ ПАВЕРХНІ 
 



Адрозненні ў 
цеплавым рэжыме 
глебы і вадаёмаў 

 
 

 



•Распаўсюджванне цяпла 
на глыбіню глебы. 

 

•Распаўсюджванне цяпла ў 
глебе падпарадкоўваецца 
чатыром законам Фур’е.  



•Неперыядычныя 
змяненні 

тэмпературы 
паветра 



Замаразкі –  

паніжэнне тэмпературы 
ніжэй за 0 оС пры 

дадатнай 
сярэднясутачнай 

тэмпературы.  



•У залежнасці ад прычын, 
якія выклікаюць 

замаразкі, яны бываюць: 
адвектыўныя, 
радыяцыйныя і 

адвектыўна-
радыяцыйныя. 



 

 

 

Меры барацьбы з замаразкамі:  
 



•Гадавая амплітуда 
тэмпературы паветра  

і кантынентальнасць 
клімату 

 



Індэкс кантынентальнасці  
 паводле Хромава k 

А -- Гадавая амплітуда 
тэмпературы;  



У залежнасці ад велічыні 

гадавой амплітуды на Зямлі 

вылучаюць чатыры тыпы 

гадавога ходу тэмпературы 

паветра: экватарыяльны, 

трапічны, умераны і 

палярны. 



• 1 – экватарыяльны;  

• 2 – трапічны;  

• 3 – умеранага 
пояса ; 

•  4 – палярны;  
 



Горад І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Год Амп

літу

да 

Лонда

н 

+5 +5 +6 +8 +12 +15 +17 +16 +14 +10 +6 +5 +10 12 

Мінск -7 -6 -2 +6 +13 +16 +18 +16 +12 +6 0 -4 +6 25 

Іркуцк -20 -18 -10 0 +8 +14 +17 +15 +8 0 -11 -18 -1 37 

Сярэднямесячныя тэмпературы 

паветра 



Тэмпература I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год амплі

туда 

Сярэдняя -8 -8 -3 +5 +12 +16 +18 +16 +11 +5 -1 -5 +5 26 

Мінімальная -18 -19 -11 -2 +8 +12 +15 +13 +8 0 -8 -13 +3 34 

Год 1893 1929 1952 1929 1980 1928 1979 1884 1894 1976 1993 1890 1942 - 

Максімальная -1 +1 +3 +11 +17 +20 +22 +20 +15 +9 +6 +1 +7 23 

Год 1989 1990 1990 1920 1906 1901 1936 1939 1909 1896 1996 1960 1989 - 

Зменлівасць 17 20 14 13 9 8 7 7 7 9 14 14 4 11 

Сярэдняя месячная і гадавая тэмпература паветра (оС) 

і крайнія яе значэнні ў асобныя гады 

(мс Горкі Магілѐўскай вобласці, 1881-1997) 



Інверсіі 

тэмпературы-- 

павышэнне 

тэмпературы з 

вышынѐй 



 

Інверсіі бываюць: 

1) прыземныя,  

2) у свабоднай 

атмасферы  і  

3) франтальныя. 



Тыпы размеркавання 
тэмпературы з вышынёй 



Прыземныя інверсіі 
падзяляюцца на:  

1) радыяцыйныя і  
2) адвектыўныя 



Утварэнне інверсіі ў 
свабоднай атмасферы 





Франтальныя інверсіі 



Геаграфічнае размеркаванне 
тэмпературы паветра 

 
 

На размеркаванне тэмпературы 
ўплывае шэраг геаграфічных 

фактараў: 



Размеркаванне сярэдніх гадавых 
тэмператур паветра 



Размеркаванне сярэдняй 
тэмпературы ў студзені 



Размеркаванне сярэдняй 
тэмпературы ў ліпені 







Ізанамалы тэмпературы 
паветра.  

 
Для выяўлення ўздзеяння 

мацерыкоў і акіянаў на 
тэмпературу паветра 

вызначаюць тэмпературныя 
анамаліі.  



Тэрмаізанамалы студзеня 



Тэрмаізанамалы ліпеня 


