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Schematic view of the components of the climate
system, their processes and interactions

Geographic resolution characteristic of the generations of climate models used in the IPCC
Assessment Reports: FAR (IPCC, 1990), SAR (IPCC, 1996), TAR (IPCC, 2001a), and AR4 (2007).
These illustrations are representative of the most detailed horizontal resolution used for short-term
climate simulations. The century-long simulations cited in IPCC Assessment Reports after the FAR
were typically run with the previous generation’s resolution. Vertical resolution in both atmosphere
and ocean models is not shown, but it has increased comparably with the horizontal resolution,
beginning typically with a single-layer slab ocean and ten atmospheric layers in the FAR and
progressing to about thirty levels in both atmosphere and ocean.

Figure TS.23

(a) Global mean surface temperature anomalies relative to the period 1901 to 1950, as observed (black line) and
as obtained from simulations with both anthropogenic and natural forcings. The thick red curve shows the multimodel ensemble mean and the thin lighter red curves show the individual simulations. Vertical grey lines indicate
the timing of major volcanic events. (b) As in (a), except that the simulated global mean temperature anomalies
are for natural forcings only. The thick blue curve shows the multi-model ensemble mean and the thin lighter blue
curves show individual simulations. Each simulation was sampled so that coverage corresponds to that of the
observations.

Figure TS.22

Порівняння змін глобальної та континентальної приземної температури з результатами
моделювання клімату з врахуванням природних та антропогенних чинників.
Чорною лінією позначені середні значення температур за десятиріччя в період 1906–2005
рр., побудовані відносно відповідних даних за період 1901–1950 рр. Пунктирними лініями
позначені графіки, де просторове покриття менше 50%. Голубі полоси показують 5–95%-ві
межі для 19 моделювань з п’яти кліматичних моделей з використанням лише природних
чинників (сонячна активність та вулкани). Червоні полоси показують 5–95%-ві межі для 58
моделювань з 14 кліматичних моделей з врахуванням як природних, так і антропогенних
чинників

Figure TS.6
Figure TS.6. Annual global mean temperatures (black dots) with linear fits to the data. The left hand axis shows
temperature anomalies relative to the 1961 to 1990 average and the right hand axis shows estimated actual
temperatures, both in °C. Linear trends are shown f or the last 25 (yellow), 50 (orange), 100 (magenta) and 150
years (red). The smooth blue curve shows decadal variations (see Appendix 3.A), with the decadal 90% error
range shown as a pale blue band about that line. The total temperature increase from the period 1850 to 1899 to
the period 2001 to 2005 is 0.76°C ± 0.19°C.

Decadal mean continental surface temperature anomalies (°C) in observations and simulations for the pe riod
1906 to 2005 and in projections for 2001 to 2050. Anomalies are calculated from the 1901 to 1950 average. The
yellow shading represents the 5th to 95th percentile range of projected changes according to the SRES A1B
emissions scenario. The green bar denotes the 5th to 95th percentile range of decadal mean anomalies from the
20th-century simulations with only natural forcings (i.e., a measure of the natural decadal variability). To construct
the ranges, all simulations from the set of models involved were considered independent realisations of the
possible evolution of the climate given the forcings applied. This involved 58 simulations from 14 models for the
red curve, 19 simulations from 5 models (a subset of the 14) for the blue curve and green bar and 47 simulations
from 18 models for the yellow curve.
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Вибір МЗЦАО з архіву СМІР3
(Coupled Model Intercomparison Project,
phase 3) ІРСС-2007






Серед 23 МЗЦАО, що використовувались у проекті
СМІР3, було відібрано десять глобальних моделей,
які в результаті всестороннього аналізу результатів їх
моделювань для Європи були визнані найбільш
придатними для прогнозу кліматичної ситуації в
Україні в ХХІ ст.
Обрані моделі є найбільш сучасними (рік версії 20032005) та розробленими в наукових центрах провідних
країн світу (Норвегії, США, Канади, Німеччини, Японії
та Великої Британії).
При відборі особливу увагу приділялось величині
просторового кроку моделі (<2,8о) та кількості
вертикальних рівнів (>20).

Розрахункові сітки МЗЦАО

Підсумкова таблиця кількості даних
МЗЦАО (з ІРСС табл.10.4)

Осереднені значення глобального потепління для різних
сценаріїв за результатами ансамблю МЗЦАО

Multi-model means of surface warming (compared to the 1980–1999 base period) for the
SRES scenarios A2 (red), A1B (green) and B1 (blue), shown as continuations of the 20thcentury simulation. The latter two scenarios are continued beyond the year 2100 with
forcing kept constant. An additional experiment, in which the forcing is kept at the year
2000 level is also shown (orange). Lines show the multi-model means, shading denotes
the ±1 standard deviation range.

Розглянуті сценарії SRES-2000








А2 - постійний і швидкий ріст кількості населення
планети на протязі ХХІ ст. та найбільша
прогнозована кількість антропогенних викидів
парникових газів та аерозолів (1000 ppm) (8 МЗЦАО,
23 розр.)
В1 - ріст кількості населення до середини ХХІ ст. з
подальшим зменшенням і найнижча прогнозована
кількість антропогенних викидів (550 ppm) (10 МЗЦАО,
32 розр.)
А1В - населення – як і в В1, кількість викидів –
середня між В1 та А1В (720 ppm) (10 МЗЦАО, 29
розр.)
Всього: 10 моделей, 3 сценарії, 84 розрахунки для
двох характеристик

Методика обробки даних МЗЦАО










Виділено територію України за її географічними
координатами та часовий проміжок 2001-2100 рр.
Для тих моделей, у яких більше одного
розрахунку, проведено ансамблеве усереднення.
З середньомісячних даних отримано
середньорічну температуру повітря та річну суму
опадів для кожної моделі.
Розраховано усереднені за площею середні,
мінімальні та максимальні характеристики.
Проведено ансамблеве усереднення за всіма
моделями і отримано ансамблеве середнє

Прогноз ансамблю з 10 МЗЦАО на ХХІ ст. для
min, mean та max середньорічних температур
повітря в Україні.
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Зміна в Україні річних температури (0С) і кількості опадів (%), середніх за
10-річчя XXI ст., порівняно з періодом 2001-10 рр. ECHAM5/MPI-OM А1В
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The climate system on a numerical grid in
regional climate model

The Baltic Sea at different horizontal resolutions
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Загальна стратегія застосування
регіональних моделей
початкові та
граничні умови
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ВЕРИФІКАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
КЛІМАТУ (REMO) ЗА КОНТРОЛЬНИЙ
ПЕРІОД 1961-90 рр.
В дослідженні використовувалися:
 дані світового кліматичного центру CRU (Climate Research
Unit, University of East Anglia, Norwich) усереднені за 196190 рр. на регулярній координатній сітці з кроком 10’ (≈ 12
км);
 усереднені температури та кількість опадів на 187
метеорологічних станціях України з Кліматичного Кадастру
за 1961-90 рр.;
 результати моделювань регіональної моделі REMO (MPI-M,
Hamburg), розрахованої для території Західної та
Центральної Європи з кроком 25 км і з початковими та
граничними умовами реаналізу ERA40

Україна РЕМО

Grid REMO 170 x 190

Grid Ukraine 56 x 46

Температура повітря (0С/рік) 1961-1990 рр..
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Річний хід приземної температури повітря та
кількості опадів в Україні (1961-90 рр..)
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