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Vpliv vertikalne turbulentne difuzije v
modelu CAMx na izračunane koncentracije
onesnaževal
Luka Matavž, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Napoved kakovosti zraka je odvisna od meteoroloških
pogojev, posebej v planetarni mejni plasti (PBL).
Zato so modeli za kakovost zraka sklopljeni s
meteorološkimi modeli. Posebnega pomena za
uspešnost napovedi kakovosti zraka je parametrizacija
turbulence v mejni plasti, tako v meteorološkem
modelu, kot tudi v modelu za napovedovanje
koncentracije onesnaževal.
V sklopu magistrske naloge sem raziskal vpliv
parametrizacije vertikalne turbulentne difuzije na
kakovost napovedi koncentracije delcev PM10 v
modelu CAMx (ang. Comprehensive Air quality Model
with extensions) nad Slovenijo. CAMx je sklopljen
z operativnim meteorološkim modelom ALADIN/
SI. Simulacije z modelom CAMx so bile izvedene
za celoten januar 2015, ko so bile zabeležene 3
epizode s povečanimi koncentracijami delcev PM10
. Modelske rezultate sem primerjal z izmerjenimi
vrednostmi na merilnih postajah po Sloveniji v
prostoru in času.

Rezultati so pokazali, da je vertikalno turbulentno
mešanje najbolj intenzivno pri lokalni shemi MYJ
in koeficientu Kv iz modela ALADIN/SI. Pri vseh
kombinacijah model praviloma podcenjuje izmerjene
vrednosti koncentracij delcev PM10 vsaj za faktor
2. Domnevni razlog za podcenjevanje je predvsem
slaba horizontalna ločljivost modela in posledično
neustrezno predstavljena stabilnost in turbulenca v
mejni plasti, ter povprečevanje virov emisiji znotraj
modelske celice. Če CAMx vrednotimo z RMSE in
MAE, se kot najboljša kombinacija izkaže shema
YSU v kombinaciji s teorijo K. V primeru uporabe
koeficienta r kot merila uspešnosti, pa se kot najbolj
uspešna izkaže kombinacija sheme MYJ in metode
ACM2. Rezultati Fisherjevega z-testa za razlike
med koeficientom korelacije r za različne sheme so
pokazali, da so razlike med desetimi uporabljenimi
kombinacijami v povprečju statistično značilne.

Posebej sem analiziral koeficient vertikalne
turbulentne difuzije Kv v različnih shemah
parametrizacije. Uporabil sem 5 različnih shem (t.i.
sheme Kv). Uporabljene sheme OB70, YSU, ACM2,
CMAQ in MYJ se med seboj razlikujejo glede na
lokalnost in metodo izračuna strukturnih funkcij za
opis vertikalnega turbulentnega prenosa v različnih
pogojih stabilnosti.
Polja koeficientov Kv pridobljena z različnimi
shemami so bila uporabljena pri dveh metodah
opisa vertikalnega turbulentnega transporta,
metodi ACM2 in teoriji K. Modelski rezultati so
bili statistično analizirani s pomočjo standardnih
mer kot so statistična napaka (BIAS), povprečna
absolutna napaka (MAE), koren srednje kvadratne
napake (RMSE) in koeficient korelacije (r). Statistična
značilnost razlik med različnimi kombinacijami shem
in metod je bila preverjena z Fisherjevim z-testom. Cilj
je bil določiti najbolj ustrezno kombinacijo za uporabo
v operativni verziji modela CAMx na ARSO.

Slika 1. Povprečni vertikalni profili koeficienta Kv časovno
povprečeni za obdobje med 1.1.2015 in 10.1.2015, in
krajevno povprečeni po modelskih točkah ki znotraj izbrane
domene ustrezajo statično stabilni PBL in izbranemu
razredu višine PBL. Horizontalna črtkana temno rdeča črta
predstavlja povprečno višino PBL, temno modra pa vmesni
nivo, določen na podlagi dejanske povprečne višine iz
modela ALADIN/SI.
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Slika 2. Časovni potek povprečne dnevne koncentracije delcev PM10 na izbranih merilnih postajah po Sloveniji, ter povprečne
dnevne koncentracije delcev PM10 modela CAMx, za vse kombinacije opisa vertikalnega turbulentnega transporta, na
najnižjem modelskem nivoju v modelskih točkah, ki so najbližje izbrani merilni postaji.

Slika 3. MAE, RMSE, BIAS, r za vse kombinacije opisa vertikalnega turbulentnega transporta na izbranih postajah.
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Preglednica 1. Povprečni MAE, RMSE, BIAS, r. Pri izračunu so bile upoštevane vse vključene merilne postaje in vsi časovni
termini znotraj izbranega obdobja (celoten januar).

Učinek spremembe vodne pare na sevalni
prispevek toplogrednih plinov
Živa Vlahović, University of Reading
Uvod
Sprememba vsebnosti vodne pare sodi med prevladujoče mehanizme podnebnih povratnih zank v Zemljinem ozračju, saj povečuje prvotni sevalni prispevek za
faktor med dva in tri (Myhre in sod., 2013). Količina

vodne pare se v ozračju povečuje kot odziv na postopno višanje globalnega povprečja temperature zraka
in pričakuje se, da se bo povečevala tudi v prihodnosti.
Vodna para je zaradi visoke vsebnosti v ozračju in zveznega spektra z izrazitimi spektralnimi črtami najučinkovitejši absorbent infrardečega (IR) sevanja v ozračju,
med valovnimi dolžinami 4–100 μm (valovno število
100–2500cm–1). Vse večja vsebnost vodne pare (v
nadaljevanju H2O) lahko zaradi prekrivanja njenega
absorpcijskega spektra z absorpcijskimi pasovi glavnih
antropogenih toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida
(CO2), metana (CH4) in didušikovega oksida (N2O) na
njihov sevalni prispevek vpliva tako, da absorbira elektromagnetno sevanje na njihov račun in s tem zmanjša
njihov sevalni prispevek. Omenjeni učinek lahko deluje
tudi posredno, saj lahko spremeni proporcionalno
razdelitev in velikosti komponent sevalnega prispevka,
kot je denimo atmosferska komponenta, za katero je
znano, da vpliva na globalne spremembe padavin.

Cilj

Slika 1. Absorpcijski koeficient H2O (črna) in CO2 (rdeča)
v odvisnosti od valovne dolžine in valovnega števila (iz
podatkovne baze HITRAN2004). CH4 absorbira IR sevanje v
pasu okoli 7,6 μm, N2O pa okoli 4,5, 7,8 in 17,0 μm

Cilj magistrske naloge je bil raziskati in oceniti učinek
spremembe vsebnosti vodne pare v ozračju na sevalni
prispevek omenjenih glavnih toplogrednih plinov, ki
se sproščajo ob človekovi dejavnosti. V času izvajanja
magistrskega dela omenjeni učinek v strokovni literaturi še ni bil sistematično obravnavan.
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Metoda
Učinek spremembe vodne pare je bil raziskan za sevalni prispevek dobro premešanih toplogrednih plinov
(ang. well-mixed greenhouse gases – WMGHGs) CO2,
CH4 in N2O z vsebnostmi predvidenimi s scenarijem
značilnega poteka vsebnosti RCP8.5 za leto 2100 glede na sedanjost (Prather in sod., 2013). Obravnavan
je bil na podlagi modelskih izračunov za povprečno
ozračje na svetovni ravni z uporabo visokoločljivostnega modela prehoda sevanja (ang. narrow-band
radiative transfer model, posodobljen po Shine, 1991)
in sicer na tropopavzi oziroma na vrhu ozračja za
sevalni prispevek s prilagojeno stratosfero (∆FTOA) ter
na površini Zemlje (∆Fs). Učinek je bil najprej izračunan za primer idealiziranega povečanja vsebnosti H2O
(dvakratno povečanje na vseh ravneh ozračja glede na
sedanjost) in kasneje z uporabo izboljšanega oziroma nekoliko bolj realističnega povečanja (povečanje
vsebnosti H2O na podlagi zvišanja povprečne globalne
temperature zraka za 4 °C v troposferi glede na sedanjost, kot so za leto 2100 ocene po scenariju RCP8.5).

Rezultati
Na vrhu ozračja dvakratno povečanje vsebnosti H2O
povzroči sevalni učinek v večjem delu zemeljskega IR
spektra, razen pri 15 μm (667 cm–1), kjer prevladu-
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je absorpcija CO2. Na vrhu ozračja je na povečanje
vsebnosti H2O najbolj občutljiv ∆FTOA (CH4), temu
pa zaporedoma sledita ∆FTOA (N2O) in ∆FTOA (CO2).
Občutljivost sevalnega prispevka posameznega toplogrednega plina na povečanje vsebnosti H2O je odvisno
predvsem od intenzitete absorpcije H2O v prekrivajočih se območjih IR dela spektra. Vodna para najmočneje absorbira v pasu valovne dolžine okrog 6,3 μm
(valovno število 1587 cm–1) ter v skrajnem infrardečem (ang. far-IR) območju, medtem ko so za toplogredne pline značilni ozki absorpcijski pasovi. Pri CO2 se
ti nahajajo pri okoli 4,3 μm in 15 μm (slika 1), kjer je
pomembnejši slednji pas zaradi bližine vrha Zemljinega sevalnega spektra. CH4 ima pomembnejši absorpcijski pas pri okoli 7,6 μm (1316 cm–1), N2O pa pri
okoli 7,8 μm (1282 cm–1) in 17 μm (588 cm–1). Na
površini Zemlje je sevalni prispevek dobro premešanih
toplogrednih plinov precej bolj dovzeten za učinek
sprememb H2O kot na vrhu ozračja. Sprememba vsebnosti H2O na energijsko bilanco Zemlje na njeni površini namreč vpliva le v omejenem spektralnem območju
med 700 in 1400 cm–1 (sliki 2 in 3), saj je absorpcija
v preostalem delu spektra nasičena. Večja intenziteta
absorpcije IR sevanja v sicer šibkejših absorpcijskih
pasovih CO2 skupaj z omenjenim omejenim vplivom
H2O vodita do največje občutljivosti ∆Fs (CO2) , ki mu
zaporedoma sledita ∆Fs (CH4) in ∆Fs (N2O).
Zmanjšanje skupnega sevalnega prispevka vseh treh
toplogrednih plinov je zaradi delnega prekrivanja absorpcijskih pasov med temi toplogrednimi plini nekoliko manjše v primerjavi z vsoto posameznih zmanjšanj.
Znaten delež zmanjšanja povzroči zvezni spekter H2O,
ki prispeva kar 37 % k zmanjšanju ∆FTOA in 73 % k
zmanjšanju ∆Fs, preostanek zmanjšanja pa je posledica absorpcije v absorpcijskih črtah H2O. Izrazitejše
zmanjšanje ∆Fs v primerjavi s ∆FTOA pomeni povečanje atmosferske komponente skupnega sevalnega
prispevka vseh treh toplogrednih plinov (∆Fa).
∆FTOA = ∆Fs + ∆Fa

Slika 2. Spektralni sevalni prispevek na vrhu ozračja (zgoraj)
in na površini Zemlje (spodaj) vseh treh dobro premešanih
toplogrednih plinov (zelena), sevalni učinek dvakratnega
povečanja vsebnosti H2O (modra) ter zmanjšan sevalni
prispevek vseh treh dobro premešanih toplogrednih plinov
ob dvakratnem povečanju H2O (rdeča). Navedene so tudi
integrirane vrednosti po celotnem spektru

(1)

Podobni so zaključki ob uporabi bolj realističnega
povečanja vsebnosti H2O po Clausius-Clapeyronovi
enačbi, kot posledici višanja globalne povprečne
temperature v troposferi za 4 °C. Na vrhu ozračja je
tako relativno zmanjšanje ∆FTOA (CH4) 7 %, zmanjšanje ∆FTOA (N2O) 6 % in zmanjšanje ∆FTOA (CO2) 3 %.
Na površini Zemlje se najbolj spremeni ∆Fs (CO2) z
relativnim zmanjšanjem za 31 %, sledita mu ∆Fs (CH4)
s 25 % zmanjšanjem in ∆Fs (N2O) z 22 % zmanjšanjem. Ob upoštevanju skupnega sevalnega prispevka
vseh treh toplogrednih plinov se sevalni prispevek na
vrhu ozračja ob zvišanju H2O zmanjša za 0,12 W m–2
(–2 %), na površini Zemlje pa za kar 0,49 W m–2 (–29
%). Tako na vrhu ozračja kot tudi na površini Zemlje k
prekrivanju absorpcijskih pasov in učinku H2O bistveno prispeva zvezni spekter H2O.
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višjih vsebnostih, zaradi širjenja absorpcijskih pasov
in s tem širših prekrivajočih se spektralnih območij s
H2O. Zmanjšanje skupnega sevalnega učinka zaradi
večanja vsebnosti H2O in ostalih toplogrednih plinov
se zato lahko zgodi na račun sevalnega učinka H2O ali
sevalnega prispevka dobro premešanih toplogrednih
plinov. Za prepoznavanje prevladujočega absorbenta v
prekrivajočih se posameznih spektralnih območjih so
zato potrebne nadaljnje raziskave.

Zaključek

Slika 3. Spektralni sevalni učinek na vrhu ozračja (zgoraj)
in na površini Zemlje (spodaj) za dvakratno povečanje
vsebnosti H2O na vseh ravneh ozračja (ang. doubled,
modra) ter za izboljšano oz. bolj realistično povečanje
vsebnosti H2O (ang. refined, magenta). Navedene so tudi
integrirane vrednosti po celotnem spektru.

Spremembe ∆FTOA in ∆Fa vseh dobro premešanih toplogrednih plinov vplivajo na spremembo globalne prizemne temperature zraka in na spremembo globalnih
povprečnih padavin. Zmanjšanje sevalnega prispevka
na vrhu ozračja ustreza zmanjšanju globalne povprečne spremembe prizemne temperature zraka za
okoli 0,1 °C pri srednji vrednosti parametra podnebne
občutljivosti λ = 0,8 K (W m–2)–1 iz razpona podanega
v Collins in sod., 2013.
∆Ts = λ ∆FTOA

(2)

Majhen učinek na ∆FTOA ter velik učinek na ∆Fs skupaj
delujeta tako, da povečata ∆Fa za 0,37 W m–2 ali 9 %
(glej enačbo 1), kar posledično zavira hitre globalne
spremembe padavin. Tako povečanje ∆Fa, kot tudi
zmanjšanje ∆FTOA, ki ju povzroča povečanje vsebnosti
H2O, zavirata spremembo padavin in sicer prvi člen na
tedenski časovni ravni ter drugi člen na več desetletni
časovni ravni. Z uporabo preprostega modela (Shine
in sod., 2015) je bilo ocenjeno, da se ravnotežna globalna povprečna sprememba padavin ob realističnem
povečanju vsebnosti H2O zmanjša za 0,02 mm dan–1
(–9,4 % glede na ravnotežno spremembo padavin
brez učinka povečanja vsebnosti H2O, ki znaša 0,21
mm dan–1), k čemur hiter odziv na spremembe ∆Fa
prispeva 64 % in počasen odziv na spremembe ∆FTOA
preostalih 36 %.
Rezultati so pokazali, da je tudi sevalni učinek H2O
potencialno občutljiv na naraščanje vsebnosti dobro
premešanih toplogrednih plinov, zlasti pri njihovih

Sevalni prispevek dobro premešanih toplogrednih
plinov se tako na vrhu ozračja, kot na površini Zemlje,
odziva na spremembe vodne pare, posledice pa se
kažejo pri spremembi globalnega povprečja temperature ter pri spremembi globalnega povprečja padavin.
Na učinek spremenjene vsebnosti H2O na sevalni
prispevek toplogrednih plinov lahko vplivajo številni
dejavniki, zato domneve in poenostavitve uporabljene
v magistrskem delu služijo le za grobo oceno obravnavanega učinka.
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Analiza uradnih napovedi najvišje in najnižje
temperature zraka v Sloveniji
Benja Režonja, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
Temperatura je edina meteorološka spremenljivka,
ki jo tudi uradno napovedujejo v številčni obliki.
Temperatura zraka ima značilen dnevni in letni hod.
Dnevni potek temperature se od merilnega mesta
do merilnega mesta zelo razlikuje. Te razlike so
posledica mikrolokacije posameznega merilnega
mesta. Napovedi najvišjih in najnižjih temperatur,
ki smo jih obravnavali v tej magistrski nalogi, so
pripravili prognostiki na ARSO. Temeljijo na modelskih
izračunih in izkušnjah posameznega prognostika. Ker
napovedi izdajajo v dveh oblikah, smo tudi nalogo
razdelili na dva dela. V prvem delu smo analizirali
točkovne napovedi temperature za merilna mesta,
ki predstavljajo različne regije Slovenije. Verifikacijo
točkovnih napovedi smo izvedli s pomočjo podatkov
za obdobje od leta 1996 do 2015. Pri analizi smo
izračunali povprečno absolutno napako, pristranskost
ter korelacijski koeficient. Povprečna absolutna
napaka se je z okoli 2 °C na začetku obravnavanega
obdobja zmanjšala na okoli 1,4 °C. Napake v poletnih

mesecih so manjše kot v zimskih. Največjo napako
pa imajo napovedi v najtoplejših in najhladnejših
obdobjih.Zanesljivost rezultatov smo preverili z
neparametričnim Mann-Kendallovim statističnim
testom, ki deluje tudi na nenormalni porazdelitvi
podatkov. Značilen trend je prisoten pri povprečni
absolutni napaki in deloma tudi pri korelacijskem
koeficientu. Pristranskost opaznega trenda nima. V
povprečju znaša statistično značilen trend absolutne
napake za najvišjo temperaturo -0,33 °C/10 let, za
najnižjo temperaturo pa -0,27 °C/10 let.

(a)

(b)

V drugem delu smo obravnavali besedilne napovedi.
Tukaj je temperatura v obliki temperaturnega
intervala, ki je podan za širše območje Slovenije.
Glede na velikost odstopanja od tega razpona se lahko
posebej izpostavi še kakšna regija (npr. Primorska).
Zaradi obširnosti besedilnih napovedi smo obravnavali
samo napovedi za leto 2015. Zanimalo nas je,
v koliko dneh v celotnem letu oz. mesecu je bila

(c)

Slika 1. (a) Povpre£na absolutna napaka, (b) pristranskost in (c) korelacijski koecient povprečja devetih postaj.
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(a)

(b)

(c)

Slika 2. (a) Povpre£na absolutna napaka, (b) pristranskost in (c) korelacijski koecient povprečja devetih postaj.

(a)

(b)

Slika 3: Povpre£na absolutna napaka in trend za vse postaje skupaj za (a) maksimalno temperaturo in (b) minimalno
temperaturo.

temperatura v napovedanem razponu. Ugotovili smo,
da je pri najvišjih temperaturah največkrat posebej
izpostavljena Primorska.
Pri napovedi najvišjih temperatur zraka običajno niso
zajeti najviše ležeči kraji. Zaradi temperaturnega
obrata, ki je pogost pojav pri najnižjih temperaturah

v hladnejšem delu leta, je območje, ki je znotraj
napovedanega intervala, manjše. V povprečju pa ima
najvišja temperatura delež slabih napovedi večji kot
najnižja. Spodnja grafa prikazujeta koliko dni v letu je
bila napoved temperature v napovedanem intervalu.
Rezultati so prikazani v relativnem deležu, število
dni z izmerjeno temperaturno znotraj napovedanega
intervala smo delili s številom dni v celem letu. Za
orientacijo smo za delež 0.5 na zemljevid vrisali črto.
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Preglednica 1. Seznam posebej izpostavljenih območij v besedilnih napovedih ter število dni, ko je bilo to območje omenjeno.
Izračunana sta tudi delež ozemlja in delež prebivalstva Slovenije, ki ga posamezno območje obsega.

Slika 4: Prostorski prikaz deleža dni v napovedanem temperaturnem intervalu za celotno leto 2015 za najvišjo temperaturo
(levo) in najnižjo (desno).

Slika 5: Spreminjanje gostote prebivalstva z različnimi vrednostmi deleža ozemlja v intervalu za najvišjo temperaturo (levo) in
najnižjo (desno).

Za napoved najvišje temperature velja, da je na okoli
80% ozemlja, na katerem živi okoli 98% prebivalcev
Slovenije, temperatura res v napovedanem intervalu
vsaj polovico napovedanih dni. Za napoved najnižje
temperature pa velja, da je na okoli 90% ozemlja,
na katerem živi okoli 98% prebivalstva Slovenije,

temperatura res v napovedanem intervalu vsaj
polovico napovedanih dni. V splošnem večinoma velja
da je napoved največkrat pravilna za največji delež
ozemlja in prebivalcev Slovenije poleti, najmanjkrat pa
pozimi.
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Lastnosti zračnega toka ob prehodu čez
orografsko oviro
Maruška Mole, Fakulteta za naravoslovje, Univerza v Novi Gorici
Uvod
Gorske pregrade močno vplivajo na vreme in podnebje
v svoji okolici. Zaradi dviganja zračnih mas čeznje
pogosto povzročajo padavine na svoji privetrni in
močne vetrove na zavetrni strani. Značilen primer
vetra, ki nastane zaradi prelivanja hladnih zračnih
mas čez planote Trnovskega gozda, je burja v Vipavski
dolini. Lastnosti burje tako kot tudi zračnega toka,
ki jo povzroča, je težko določiti, saj klasične meritve
z meteorološkimi baloni v vetrovnih razmerah ne
omogočajo zajema navpičnih presekov nad izbrano
točko. Težave so tudi z opisom sunkov vetra ter
določitvijo njihove periodike, saj so časovni intervali
standardnih meritev vetra na meteoroloških postajah
Agencije Republike Slovenije za okolje 10 minut.

Disertacija predstavlja podrobno študijo vetrovnega
dogajanja v Vipavski dolini, ki temelji na 3-minutnih
meritvah vetra vzdolž Vipavske hitre ceste,
10-sekundnih meritvah hitrosti vetra v dveh linijah,
pravokotnih na gorsko pregrado med Vipavo in
Ajdovščino, ter 1-sekundnih meritvah vetra v
Ajdovščini. Podatki, zbrani v letih 2012 ter 2015-2016
omogočajo oceno vpliva orografije na zračne tokove
znotraj Vipavske doline, spremljanje razvoja hitrosti
vetra po pobočju navzdol, ter analizo periodičnega
dogajanja, povezanega s sunkovitosto burje.
Troposferske stukture, opažene nad dolino z uporabo
mobilnega lidarskega sistema Univerze v Novi Gorici,
dopolnjujejo opis dogajanja, saj omogočajo vpogled v
dinamiko zračnega toka v prizemni mejni plasti in nad
njo.

Slika 1. Vetrovne rože za vse merilne točke v Vipavski dolini. Barvna skala rož je v Beaufortovi lestvici. V večini primerov je
prevladujoča smer vetra prečno na smer orografije.
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Analiza meritev vetra v Vipavski dolini
Prevladujoča smer vetra se na merilnih mestih v
Vipavski dolini spreminja glede na orografijo. V večini
primerov je prevladujoča smer prečno na dolino,
razen v primerih, ko je anemometer postavljen znotraj
izrazitega kanala (Lozice, Lijak, Selo).
Posebej zanimiva je vetrovna roža za obe merilni
mesti v Ajdovščini (DARS in UNG). Anemometer
Ajdovščina UNG je postavljen na strehi poslopja
Univerze v Novi Gorici, znotraj strnjenega naselja, na
višini 13 m, medtem ko se anemometer Ajdovšina
DARS nahaja na nadvozu čez Vipavsko hitro cesto na
višini 12 m. V obeh primerih prevladujoča smer vetra
ustreza pričakovani smeri burje (SV), poleg tega pa se
pogosto pojavlja še zahodnik, ter predvsem v primeru
Ajdovščine UNG tudi jugovzhodnik. Nadaljna anliza
hitrosti vetra je pokazala, da dosega jugovzhodnik
v Ajdovščini hitrosti, ki so primerljive z burjo, prav
tako pa se pojavlja tudi primerljiva sunkovitost vetra.
V povprečju je hitrost vetra v Ajdovščini najvišja v
februarju in marcu, takrat so najmočnejši tudi sunki
vetra. Razporeditev hitrosti vetra lahko v Ajdovščini
opišemo z bimodalno Weibullovo porazdelitvijo, pri
kateri je sekundarni vrh pri višjih hitrostih izrazit
predvsem v zimskih mesecih.
Meritve na postaji Ajdovščina UNG (od tu dalje
Ajdovščina) so pokazale, da je smer vetra ob hitrostih
nad 10 m/s bodisi SV (burja) ali JV. Analiza obdobij
z močnejšim vetrom (10-minutno povprečje nad 3.4
m/s oziroma razred 3 ali več po Beaufortovi lestvici)
je pokazala, da je ob pojavih, daljših od 12 ur,
prevladujoča smer skoraj v vseh primerih SV, medtem
ko je v pojavih, krajših od 12 ur, 11 % primerov
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pripadlo JV smeri in 9 % V smeri. Najmočnejši sunek v
dvoletnem obdobju 2015-16 je imel JV smer.
Mesečne statistike povprečnih dnevnih vzorcev
vetra so pokazale, da je značilen dnevni cikel vetra
v Ajdovščini sestavljen iz Z v dnevnem času in SV v
nočnem času. Ta vzorec je izrazitejši v poletnem času,
medtem ko se v zimskih mesecih tudi v mesečnih
povprečjih izrazito pozna prisotnost burje. Analizirali
smo tudi dnevne vzorce vetra, kjer smo ugotovili, da
lahko vetrovno dogajanje v Ajdovščini razdelimo na
štiri tipe – miren dan z značilnim dnevnim ciklom,
vetroven dan s prevladujočim SV, vetroven dan s
prevladujočim JV, ter vetroven dan, v katerem pride do
spremembe smeri vetra iz SV v JV ali obratno.

Atmosferske strukture nad Vipavsko dolino
Poleg meritev vetra z ultrazvočnim anemometrom smo
v Ajdovščini v obdobju 2015-16 izvajali tudi lidarske
meritve z uporabo mobilnega lidarja Univerze v Novi
Gorici, ki meri povratno sipanje laserskih pulzov z
valovno dolžino 1064 nm. Lidarske meritve omogočajo
analizo atmosferskih struktur, saj se svetloba siplje
na mikroskopskih delcih v ozračju, za katere lahko
privzamemo, da so dovolj majhni, da se gibljejo skupaj
z zračnimi masami.
Meritve smo izvajali v različnih vremenskih pogojih, ki
so vsebovali jasne, oblačne in meglene dni. V polovici
vseh primerov smo opazili periodične strukture, ki
so se pojavljale znotraj in tik nad megleno plastjo, v
plasteh oblakov, v jasnih dnevih pa predvsem na vrhu
prizemne mejne plasti in tik nad njo. V dnevih z burjo
smo v nekaterih primerih opazili tudi prisotnost KelvinHelmholtzovih valov.

Analiza periodike vetra in atmosferskih struktur
v primeru burje
Burja je najbolj značilen vetrovni pojav v Vipavski
dolini, njena prepoznavna karakteristika pa je
sunkovitost vetra. Analiza periodike vetra ob pojavu
burje je pokazala, da so najbolj značilne periode
sunkov med 3,5 in 4 minutami, ter med 6 in 7
minutami. Pri tem velja izpostaviti, da druga značilna
perioda ni vedno višji harmonik prve, ter da se
značilna perioda s časom spreminja. Kadar je smer
vetra stabilna, ima periodogram hitrosti vetra manj
izrazitih vrhov, medtem ko se ob nestabilni smeri
oziroma ob spremembi smeri vetra pojavi večje število
vrhov.
Slika 2. Porazdelitev smeri vetra v februarju za vse meritve
(modri in rdeči histogram) ter za meritve s hitrostmi nad
10 m/s (zeleni in oranžni histogram) na postaji Ajdovščina
UNG. Pri hitrostih nad 10 m/s se pojavljata zgolj SV in JV, pri
čemer je SV bolj pogost.

Zaradi primerjave periodike hitrosti vetra in
atmosferskih struktur smo za analizo periodike
uporabili Lomb-Scarglov periodogram. Ta omogoča
analizo periodike tudi v primerih, ko meritve niso
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Slika 3. Lidarske meritve za dan z valovanji v megleni plasti (zgoraj) in valovnimi strukturami v oblačni plasti na dan z burjo
(spodaj). Barvna skala predstavlja logaritem velikosti izmerjenega signala.

enakomerno porazdeljene v času, prav tako pa
poda tudi statistično značilnost posameznih vrhov v
periodogramu.
Analiza atmosferskih struktur je pokazala, da se
perioda valovanj spreminja z oddaljenostjo od tal. V
prizemni mejni plasti in na njenem zgornjem robu je
perioda najkrajša, v večini primerov med 1 in 2 min.
Nad prizemno mejno plastjo se najpogosteje pojavljajo
valovanja s periodo med 3 in 6 min. Spremembo v
periodiki lahko pojasnimo s prisotnostjo strižne plasti,
ki se pojavlja nad prizemno mejno plastjo. V nekaterih
primerih smo nad prizemno mejno plastjo opazili
prisotnost Kelvin-Helmholtzovih valov, kar se sklada s
prisotnostjo strižne plasti.

Zaključek
V Ajdovščini se burja pojavlja kot severo- ali jugovzhodnik z značilnimi pulzacijami hitrosti vetra s periodami
med 1 in 7 minut. Periodične strukture se pojavljajo
tudi višje nad tlemi, tako v primeru burje kot tudi sicer.
Med burjo smo v primeru vetrovnega striga opazili
Kelvin-Helmholtzove valove s periodami med 3 in 6
minut na mejah strižne plasti, valovanja pod in nad
strižno plastjo pa so imela periode med 1 in 2 minuti
za spodnjo ter nad 3 minute za zgornjo plast. V primeru stabilne atmosfere smo prav tako opazili periodične
strukture, ki so bile posledica gravitacijskih valov.

