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Analiza meteoroloških podatkov iz Ljubljane 
v obdobju 1818–1827
Zala Žnidaršič 
 

ŠTUDENTSKA PRAKSA 

Uvod

V Ljubljani so v prvi polovici 19. stoletja v časopisu 
Laibacher Zeitung tedensko izdajali tekoče podatke 
o stanju vremena, tlaku in temperaturi v jutranjem, 
popoldanskem in večernem času (slika 1). Zaradi 
pomanjkljivih metapodatkov (podatki, ki opisujejo 
opazovane meteorološke podatke – npr. kje, kako, 
kdaj in s čim je bila izmerjena temperatura zraka ob 
nekem času na nekem merilnem mestu (Nadbath, 
2015)) in razlik v časovnih intervalih izvajanja meritev 
glede na sodobne meritve je analiza teh spremenljivk 
otežena, a še vedno predstavlja določen vir informacij 
o takratnem podnebju. Cilj raziskovalnega dela je bil 
tako preučiti napake podatkov iz časopisa, ustvariti 
okvirno predstavo o metapodatkih teh meritev ter z 
upoštevanjem obojega predstaviti stanje podnebja v 
Ljubljani v obdobju 1818–1827.

Potek dela

Pri delu smo uporabili podatke iz arhiva ljubljanskih 
časopisov iz obdobja 1818–1827, za primerjavo 
pa tudi podatke drugih raziskav za isto obdobje in 
slovensko ozemlje. Prvi so podatki projekta BEST 
(Berkeley Earth Surface Temperature Study) ameriške 
univerze Berkeley o spremenljivosti podnebja, 
lokalnih temperaturnih spremembah in temperaturnih 
ekstremih v obdobju 1750–2010 za 39.000 različnih 
meteoroloških postaj po svetu, med drugim tudi 
za Ljubljano. Uporabili smo mrežne podatke za 
Ljubljani najbližjo točko (45.81°N, 15.00°E). Drugi 
sklop podatkov je del projekta HISTALP (Historical 
Instrumental Climatological Surface Time Series of the 
Greater Alpine Region), s katerim so homogenizirali 
dolge nize različnih meteoroloških spremenljivk na 
širšem alpskem območju. Iz tega podatkovnega 

sklopa so uporabili aritmetično sredino vrednosti v 
stopinjskih mrežnih celicah s koordinatama (46° N, 
15° E) in (46°N, 14° E). 

Začetek raziskave je predstavljalo pretvorbo enot (iz 
Reaumorjevih v Celzijeve stopinje). Dnevno povprečje 
temperature smo računali z aritmetično sredino vseh 
treh vrednosti, saj razen popoldanske meritve (ob 14. 
uri) za drugi dve meritvi ne poznamo časa merjenja. 
Za čim boljši končni rezultat obdelave smo izločili tiste 
mesece, pri katerih sta v časopisu manjkala vsaj dva 
dneva meritev. Za analizirano obdobje smo nato za 
vsak mesec posebej raziskali medsebojno odvisnost 
odklonov temperature iz vseh treh virov podatkov.   

V drugem delu smo raziskovali skladnost mesečnih 
povprečnih vrednosti temperature za Ljubljano v 
obdobjih 1818–1827, 1861–1890 (meritve v Prečni 
ulici) in 1981–2010 (meritve za Bežigradom). Poleg 
tega smo se osredotočili tudi na primerjavo mesečne 
povprečne vrednosti temperature ob različnih urah 
dneva na merilnih postajah za Bežigradom in v Prečni 
ulici. Nazadnje pa smo pod drobnogled vzeli še 
pojave temperaturnih ekstremov (najnižje in najvišje 
temperature, pripadajoč dan v letu in ura meritve) v 
obravnavanem obdobju, v letih 1818–1827.

Da bi v grobem ocenili napako zimskih meritev (v 
Laibacher Zeitung), smo opazovali še spreminjanje 
razmerja med pojavnostjo dežja in snega v mesecih 
od novembra do aprila po temperaturnih razredih (–1, 
0, 1, 2, 3 ... °C) in to primerjali z depešami ljubljanske 
meteorološke postaje v obdobju 1996–2015. 

Rezultati

V izračunih in na grafičnih prikazih je za obdobje 
1818–1827 najbolj opazno boljše ujemanje 
časovnega poteka temperature zraka v poletnih 
mesecih z drugimi podatki, medtem ko se večje razlike 
pojavljajo v zimskih mesecih (slika 2). V poletnih 
mesecih so med drugim izvirni podatki obdobja 
1818–1827 najbolj popolni, saj ni manjkajočih 
meritev. Na letni ravni se skozi obdobje spreminja 
razlika med obravnavanimi meritvami in podatkih 
HISTALP in BEST. Glede na ostala podatkovna vira 
kažejo podatki iz Laibacher Zeitung za januar padajoč 
trend. Ker podatki HISTALP in BEST temeljijo na 
vrednostih okoliških merilnih postaj, je verjetno na 
ljubljanskem nizu nekje sredi obdobja 1818–1827 

Slika 1. Izsek iz časopisne priloge Intelligenzblatt zur 
Laibacher Zeitung (vir: Digitalna knjižnica Slovenije).
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prišlo do sistematičnih sprememb v meritvah. Kljub 
temu bomo v nadaljevanju enotno obravnavali celotno 
obdobje  meritev v letih 1818–1827. Nekateri meseci 
po podatkih iz Laibacher Zeitung močno odstopajo od 
obdobnega povprečja in kažejo na izjemne podnebne 
razmere (v oklepaju je naveden temperaturni 
odklon): maj 1826 (–3,6 °C), junij 1822 (+3,5 °C) in 
november 1827 (–6,0 °C)!
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Slika 2. Odklon mesečnega povprečja temperature zraka od 
povprečja obdobja 1818–1827 (za januar brez let 1819 in 
1822) za januar (zgoraj) in julij (spodaj), za tri podatkovne 
zbirke. Rdeči piki zaradi manjkajočih dnevnih podatkov 
označujeta približno mesečno vrednost. 

Primerjava povprečnega medletnega poteka 
temperature zraka v Ljubljani v različnih časovnih 
obdobjih in ob različnih urah dneva razkrije velike 
razlike ob jutranjem in večernem terminu in mnoge 
manjše ob popoldanskem terminu (slika 3). To je 
lahko posledica vpliva debelih sten stavbe, kjer so se 
izvajale meritve v začetku 19. stoletja, na merilnik. 
Takšna stavba se dlje segreva in dlje ohlaja, zato so 
videti temperaturne spremembe zamaknjene. Opazen 
je sezonski zamik povprečne temperature zraka glede 
na kasnejše podatke (slika 4). Zaradi te ponavljajoče 
se višje in zamaknjene temperature v obravnavanem 
obdobju lahko sklepamo na znatno sistematično 
napako meritev zaradi vpliva stavbe na termometer, 
čeravno ne moremo ovrednotiti vpliva neznane ure 
jutranjega in večernega merjenja temperature. 

Analiza linearnega trenda mesečne povprečne 
temperature v sicer kratkem obdobju 1818–1827 
kaže na nadaljnje težave s podatki. Najboljše 
ujemanje trenda med različnimi podatkovnimi 
zbirkami je od junija do septembra, najslabše pa je 
ujemanje trendov za mesece od oktobra do januarja. 
Podobno je tudi s standardnimi odkloni mesečnih 
temperaturnih razlik med podatkovnimi zbirkami 
(Laibacher Zeitung–HISTALP, Laibacher Zeitung–BEST, 
HISTALP–BEST), in sicer je standardni odklon razlike 
HISTALP–BEST v območju 0,1 °C – 0,6 °C, medtem 
ko drugi dve kombinaciji dosežeta največjo vrednost 
1,8 °C oziroma 2,0 °C. Podatki HISTALP in BEST 
so torej medsebojno mnogo bolj skladni od tistih iz 
časopisa Laibacher Zeitung.

Za analizo podatkov imamo na voljo še en vir, knjigo 
dr. Frana Viljema Lipiča, Topografija Ljubljane. Lipič 
za povprečno temperaturo obdobja 1820–1827 
navaja 10,9 °C, medtem ko je iz Laibacher Zeitung 
pridobljena vrednost 11,3 °C (pri čemer je nekaj 
podatkov manjkajočih). Prav tako se razlikuje 
januarska srednja temperatura (v knjigi –0,9 °C, 
za naše podatke pa –1,3 °C) in julijska srednja 
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Slika 3. Povprečni medletni hod temperature zraka ob 14. in 21. uri (večerni termin v Laibacher Zeitung) za tri različna 
obdobja meritev v Ljubljani.

 ob 21. uri

-2

2

6

10

14

18

22

26

J F M A M J J A S O N D
mesec

te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

    
    

    
.

1818-1827 (Laibacher Zeitung)
1861-1890 (Prečna ulica)
1981-2010 (Bežigrad)



45ŠTUDENTSKA PRAKSA 

temperatura pa je v obeh primeri 21,6 °C. Vzrok 
za takšne rezultate utegne biti različno število 
manjkajočih podatkov v obeh virih ali morda celo 
občasno drugačni podatki. Temperaturni maksimumi 
se pri obeh vrstah podatkov povzpnejo do 35 °C, 
minimumi za podatke iz  Laibacher Zeitung pa proti 
–19 °C (preglednica 1).
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Slika 4. Povprečni medletni hod povprečne temperature 
zraka za tri različna obdobja meritev v Ljubljani in za 
podatkovno zbirko BEST.

LETO NAJMANJ DATUM NAJVEČ DATUM

1818 -10,0 29. 12. 31,25 1. 8.

1819 -12,5 25. 1. 31,25 8. 7.

1820 -20,0 15. 1. 30,0 24. 8.

1821 -11,25 28. 2. 28,75 2. in 3. 8.

1822 -11,25 26. 12. 32,5 26. in 27. 7.

1823 -16,25 5. in 6. 1. 31,25 15. 7.

1824 -15,0 19. 1. 35,0 15. 7.

1825 -7,5 31. 1., 1. 2. 30,0 20. 7.,21. 7.

1826 -18,75 16. 1. 30,0 4. in 5. 8., 
30. 6., 1. in 2. 7.

1827 -17,5 27. 11. 30,0 4. 8.

Preglednica 1. Najnižja in najvišja izmerjena temperatura 
zraka (°C) skupaj s pripadajočim datumom po letih obdobja 
1818–1827. Prikazane vrednosti so pretvorbe celih 
Reaumorjevih stopinj, navedenih v časopisu.

Iz analize meteoroloških depeš za Ljubljano je 
razvidno, da se razmerje med pojavnostjo snega in 
dežja obrne iz prevladujočega sneženja v prevladujoč 
dež na območju med 1 °C in 2 °C, in sicer je ob 7. 
in 19. uri pomaknjeno bolj proti 1 °C ter ob 13. uri 
pomaknjeno bolj proti 2 °C (slika 5). Ker v starih 
podatkih (Laibacher Zeitung) pojavi dežja s snegom 
niso navedeni ločeno od pojavov snega in pojavov 
dežja, smo za oceno negotovosti iz depeš povzeta 
števila pojavov dežja s snegom prišteli podatkom 
iz depeš (enkrat snegu, drugič dežju), končna 
povprečna meja med sneženjem in dežjem pa je 
v vseh primerih še vedno med 1 °C in 2 °C. Na 
drugi strani za podatke iz Laibacher Zeitung dobimo 

najvišjo temperaturo zraka, pri kateri prevladuje 
sneg, približno 2,5 °C in najnižjo temperaturo zraka, 
pri kateri prevladuje dež, približno enako 3,75 °C. 
Zanimivo, da je nekajkrat zabeleženo sneženje celo 
pri 7,5–12,5 °C. Najbolj enostavna razlaga je, da v 
takšnih primerih izmerjene temperature ne sovpadajo 
s pojavom sneženja.

Zaključki

Po pričakovanjih analizirani podatki iz časopisa 
Laibacher Zeitung niso najbolj primerljivi s sodobnimi 
meritvami. Razlog za to je verjetno sistematična 
napaka meritev zaradi verjetne postavitve merilnika 
ob stavbi, problem pri analizi pa predstavlja tudi 
pomanjkanje nekaterih izvodov časopisov. Na podlagi 
analize pojavnosti sneženje in dežja v odvisnosti od 
izmerjene temperature pa lahko podamo okvirno 
vrednost, za katero bi morali meritve, objavljene 
v Laibacher Zeitung, popraviti, da bi dobili bolj 
reprezentativne rezultate – za hladnejši del leta bi bilo 
potrebno znižati temperaturne vrednosti za okoli 1,5 
°C. Kljub temu pa tudi iz popravljenih meritev težko 
dobimo dobro oceno dnevne povprečne temperature, 
saj ne poznamo ure jutranjih in večernih meritev.
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Slika 5. Število dni s sneženjem ali dežjem ob 7. uri po 
zimskem času v Ljubljani na podlagi meteoroloških depeš 
v obdobju 1996–2015, meseci od novembra do aprila. 
Upoštevane so depeše, kjer je oznaka za sedanje vreme 
zgolj dež ali zgolj sneženje.
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Optimizacija algoritmov radarske detekcije 
toče za območje Slovenije
Gregor Stržinar

V diplomskem delu je, na podlagi meritev radarske 
odbojnosti, talnih opazovanj toče in meritev vertikalne 
sondaže atmosfere za obdobje med letoma 2002 
in 2010, potekala optimizacija in primerjava metod 
radarske zaznave toče. Obravnavani so bili štirje 
algoritmi: 
• Zmax (maksimalna radarska odbojnost v 

izbranem stolpcu) 
• Waldvogel (višina referenčne radarske odbojnosti 

nad ničto izotermo) 
• SHI (indeks uteženega vertikalnega profila 

radarske odbojnosti) 
• VIL (ocena vode v stolpcu na podlagi vertikalnega 

profila radarske odbojnosti).  

Na podlagi povprečja dveh najuspešnejših metod je 
bila izdelana karta povprečnega letnega števila dni s 
pojavom toče za obdobje maj-avgust. 

Verifikacija je močno pogojena s podatki, na podlagi 
katerih verificiramo metode. V obravnavanem 
primeru so bila to talna opazovanja toče.  Prav tako 

Slika 1. Povprečno letno  število dni s točo za obdobje maj-avgust med letoma 2002 in 2010.

imajo radarske meritve nekaj možnih virov napak, 
saj se meritve izvajajo v diskretnih elevacijah in 
časovnih intervalih. Časovna diskretnost je omiljena 
s konceptom okolice, ki zmanjša verjetnost, da se 
med dvema zaporednima posnetkoma pojavi prazno 
območje, ki ga je nevihta s točo prizadela.

Kot najboljša se je izkazala Waldvoglova metoda 
pri kombinaciji okolice z radijem 2 km, referenčne 
odbojnosti 50 dBZ in pragom višine med vrhom 
odbojnosti 50 dBZ in ničto izotermo pri 3.2 km. Kot 
druga najuspešnejša se je izkazala metoda SHI pri 
radiju okolice 1 km. Metodi VIL in Zmax sta dosegli 
opazno slabše rezultate. 

Znotraj območja Republike Slovenije je velika 
variabilnost pogostosti nastanka toče. Toča se pojavlja 
od 0.2 do 1.8-krat letno, s povprečno vrednostjo 
okoli 0.9-krat letno. Območje okrog radarja na Lisci je 
obarvano z belo barvo, saj je tam višina radarskega 
žarka premajhna, da bi lahko po Waldvoglovi in SHI 
metodi uspešno zaznali nevihte s točo.
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Slika 2. Primer radarske detekcije toče dne 15.8.2008, dobljene na podlagi izračuna optimiziranih metod. 

Prostorsko-časovna analiza močne burje 
v Vipavski dolini
Klemen Četina

Leta 2012 je Katedra za meteorologijo na Fakulteti 
za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, v 
sodelovanju s Centrom odličnosti Vesolje-SI in 
Škofijsko gimnazijo Vipava, v Vipavski dolini namestila 
5 merilnikov vetra. V pričujočem diplomskem delu 
so uporabljeni 10-sekundni podatki sunkov vetra, 
izmerjeni v približno 3-tedenskem obdobju, za 
proučevanje prostorskih in časovnih značilnosti 
močne burje. Poleg meritev vetra so uporabljene tudi 
analize Evropskega centra za srednjeročno vremensko 
prognozo (ECMWF), ki omogočajo opis sinoptične 
situacije nad Evropo in vertikalne strukture troposfere 
nad območjem Vipavske doline. Osnovna metoda 
analize časovnih nizov meritev je spektralna analiza, 
ki omogoča raziskovanje periodičnosti sunkov in 
njihovo primerjavo z (v svetu) bolj znano burjo v Senju 
na Hrvaškem. V diplomskem delu so predstavljeni 
novi, originalni rezultati, ki kažejo, da vipavska burja 
vsebuje kvazi-periodičnost (t.i. pulzacije), vendar 

je v izbranih situacijah pozimi 2012 ne spremljajo 
lastnosti vertikalne stratifikacije atmosfere, značilne 
za senjsko burjo. Slika 1 prikazuje vertikalno 
stratifikacijo ob dveh terminih z močno burjo, slika 2 
pa, ko se je burja umirila. V drugi situaciji je značilno 
pojavljanje vetrovnega stržena v zgornji troposferi, ki 
piha s severovzhoda.

Raziskave burje v Senju so pokazale, da je pojavljanje 
omenjenega vetrovnega stržena, povezano tudi s 
prenehanjem pulzacij burje. Tega na podlagi rezultatov 
diplomskega dela ni bilo mogoče potrditi ali ovreči. 
Razlog bi lahko bila manjša pogostost meritev 
(vsakih 10 sekund v primerjavi s sekundnimi ali celo 
pogostejšimi v Senju). Prav tako meritve v Vipavski 
dolini niso ponudile podatka o smeri vetra. Tretji razlog 
pa bi lahko bile tudi razlike v dinamiki vipavske burje v 
primerjavi s senjsko.
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Slika 1. Analiza ECMWF navpične stratifikacije smeri in hitrosti vetra ter potencialne temperature nad Idrijo v privetrju Nanosa 
2.2. (levo) in 3.2. (desno) 06 UTC.

Slika 2. Analiza ECMWF navpične stratifikacije smeri in hitrosti vetra ter potencialne temperature nad Idrijo v privetrju Nanosa 
9.2. 00 UTC (levo) in 13.2. 06 UTC (desno).

Vpliv stranskih robnih pogojev na 
naraščanje napak napovedi v regionalnih 
prognostičnih modelih
Ana Car

Diplomsko delo proučuje vpliv stranskih robnih 
pogojev na napake napovedi regionalnih modelov. 
Napake so opisane s pomočjo korena povprečnih 
kvadratnih napak (RMSE). Uporabljeni sta dve skupini 
numeričnih eksperimentov. Pri prvi je regionalni model 
WRF vgnezden v globalni model ECMWF, pri drugi 
pa v model WRF na večji domeni. Pri obeh skupinah 
poskusov je na vseh domenah opravljenih 10 
simulacij. Simulacije so zagnane v desetih zaporednih 
dneh z zamikom enega dneva med njimi in vse trajajo 
10 dni. Začetek prve je 1.1.2009.

V obeh primerih imata regionalni model in model 
gostitelj enako ločljivost, napovedi regionalnega 

modela pa so verificirane s poljem modela gostitelja, 
ki jih tudi oskrbuje z začetnimi in stranskimi robnimi 
pogoji. S takšno zasnovo eksperimentov so v drugi 
skupini odstranjene razlike med modeloma, kar 
posledično pomeni manjše napake. Napovedi so 
ustvarjene na različno velikih domenah severne 
poloble (slika 1).

Časovni razvoj napak je proučevan s pomočjo 
Hovmoellerjevih diagramov, ki prikazujejo časovni 
razvoj napak v zonalni smeri (abscisa prikazuje 
zemljepisno širino, ordinata pa čas od začetka 
napovedi). Slika 2 prikazuje Hovmoellerjeve diagrame 
RMSE zonalne in meridionalne komponente vetra na 
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Slika 1. WRF domene, uporabljene za numerične eksperimente s prikazom orografije (m) Vir: Žagar in sod.

300 hPa in temperature na 500 hPa pri zemljepisni 
širini 45°N za prvo skupino poskusov na najmanjši 
domeni (QCh). Splošna značilnost je tudi občutno 
povečanje napak od tretjega ali četrtega dneva 
napovedi dalje. Na diagramih RMSE se vidijo 
enodnevne periode, ki bi utegnile biti povezane 
z enodnevnim zamikom posameznih simulacij. Z 
večjim številom simulacij bi bile te manj medsebojno 
korelirane in bi tudi vrednosti na diagramih RMSE bile 
manjše.  

Rezultati potrjujejo, da je velikost domene bistvenega 
pomena za razvoj napak. Z naraščanjem velikosti 
domene modela se napake povečujejo. Pri tem 
imata pomembno vlogo dva faktorja: notranja 

variabilnost modela in stranski robni pogoji. Napake 
se praviloma širijo proti vzhodu v odvisnosti od hitrosti 
povprečnega toka in lokacije zahodnega in vzhodnega 
roba domene. Povprečne hitrosti napak, ocenjene iz 
naklona območij večjih vrednosti napak, so med 6° 
na dan in 20° na dan. Podobne so tudi hitrosti pri 
gnezdenju modela WRF samega vase, velikosti napak 
so bistveno manjše, razlikuje pa se tudi njihova oblika. 

Vir:
Žagar, N., L. Honzak, R. Žabkar, G. Skok, J. Rakovec, and A. 
Ceglar, Uncertainties in a regional climate model in the mid-
latitudes due to the nesting technique and the domain size. 
Journal of Geophysical Research: Atmosphere, Vol. 118, 
6189-6199, 2013

Slika 2. Hovmoellerjevi diagrami RMSE zonalne in meridionalne komponente vetra (m/s) na 300 hPa in temperature (°C) na 
500 hPa pri zemljepisni širini 45°N. Prikazani so vsi eksperimenti prve skupine na domeni QCh.
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Relativna napaka 24-urne napovedi padavin za vse 
dogodke. Z rdečimi križci je označeno območje kjer je 
odklon statistično značilen (stopnja značilnosti 5 %). Na 
karti so označeni tudi nekateri kraji, s črto deli državne 
meje, obala in izohipse modelskega reliefa. 
(Ker je število dogodkov dovolj veliko N=58, se statistično 
značilen odklon ujema z večjim odstopanjem nad 0.25 
%. Predvsem na območju podcenjevanja padavin pa je 
statistično značilen odklon tudi v delu manjšega odstopanja 
med -0.1 in 0.25 %.)

Sinoptično-statistična analiza napak 
napovedi padavin prognostičnega modela 
ALADIN-SI v izbranih vremenskih situacijah

Blaž Šter

Količina padavin je eden izmed najpomembnejših 
produktov modelov za napovedovanje vremena. 
Zaradi zapletenih fizikalnih procesov povezanih z 
nastankom padavinskih delcev, padavine sodijo med 
najtežje napovedljive meteorološke spremenljivke. 
Ob veliki časovni in prostorski spremenljivosti so 
tudi meritve padavin velik izziv. V diplomskem delu 
je predstavljena sinoptično--statistična analiza 
porazdelitve napak napovedi 24-urnih padavin 
modela ALADIN-SI za območje zahodne polovice 
Slovenije (območje SLOZ) za obilnejša deževja 
v hladnem delu leta od oktobra 2011 do konca 
februarja 2014. V tem času je nastanek padavin 
pogojen s procesi na sinoptični prostorski ravni. Ker je 
zračni tok zaradi reliefa preoblikovan, so pomembni 
tudi procesi na mezo skali. 

Dogodki so vključeni glede na količino izmerjenih 
in napovedanih padavin v 24-urah. V analizo je 
vključenih 58 dogodkov z intenzivnimi padavinami. 
Padavinske postaje, iz katerih so pridobljene meritve, 
so neenakomerno porazdeljene po prostoru. Meritve 
so interpolirane na pravilno mrežo z ločljivostjo 4 
km s pomočjo metode kriging, ki je standardna 
metoda interpolacije meritev na Agenciji Republike 
Slovenije za okolje (ARSO). Napovedi 24-urnih vsot 
padavin na mreži so primerjane z interpoliranimi 
meritvami. Zaradi pomanjkanja padavinskih postaj 
je predvsem v hribovitem svetu potrebna previdnost 
pri interpretaciji rezultatov. Mreža meritev je posebno 
redka na jugu Slovenije okoli Snežnika. Sinoptične 
lastnosti napak opisujejo trije indeksi: striženje vetra, 
orografska komponenta toka v spodnji troposferi 

Absolutna napaka 24-urne napovedi padavin ob konvektiv-
nem ozračju (razred s številom strel 1200-6400).
(Ob izraziti konvekciji je posebno veliko precenjevanje 
padavin na privetrni strani Julijskih Alp, kjer napaka dosega 
vrednosti tudi nad 50 mm. Podcenjevanje padavin ni 
tako izrazito, v vzhodnem delu absolutna napaka dosega 
vrednosti do -25 mm.)
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in intenziteta konvekcije. Za izračun indeksov so 
uporabljene analize modela ALADIN-SI in meritev 
števila strel pridobljenih iz spletne strani www.
blitzortung.org. Dogodki so glede na velikost indeksa 
razdeljeni v tri razrede. Za posamezni indeks in razred 
so predstavljene relativne in absolutne napake, 
definirane kot razlika med 24-urnimi padavinami 
med 6. in 30. uro napovedi, ki se začne ob 00 UTC in 
meritvami v enakem obdobju. Zanesljivost rezultatov 
je preverjena z Wilcoxonovim statističnim testom. 
Ugotovljeno je, da se napoved povprečnih količin v 
večini primerov dobro ujema z meritvami, razlike v 

Relativna napaka 24-urne napovedi padavin ob velikem 
striženju vetra (razred s hitrostmi 24-32 m/s) v plasti med 
500 in 925 hPa.
(Ob velikem striženju vetra na območju Primorske in 
Notranjske se odstopanja še povečajo glede na statistiko 
za vse dogodke. Napaka ima izrazito dipolni značaj. Na 
jugovzhodnem delu SLOZ najdemo veliko območje z 
negativnim odklonom, kjer model podcenjuje padavine 
za več kakor polovico (relativna napaka od -0.5 do -0.75). 
Na zahodu SLOZ je območje pozitivnega odklona, ki je 
po površini manjše, relativna napaka dosega do 1.1. 
Območje z izrazitim precenjevanjem padavin se nahaja na 
pobočju Trnovskega gozda in deloma na Krasu. To sta tudi 
edini večji območji, kjer je odstopanje modela od meritev 
statistično značilno.)

Relativna napaka 24-urne napovedi padavin ob veliki 
orografski komponenti vetra (razred s hitrostmi 10-18 m/s) 
na višini 850 hPa.
(Orografska komponenta vetra je v grobem kazalec za 
orografske padavine, ki prevladujejo kadar je neposredni 
tok zraka na pregrado zelo močan. Na karti najdemo dve 
veliki območji s statistično značilnim odstopanjem. Zlasti 
opazno je precenjevanje padavin pred glavno pregrado 
in še bolj podcenjevanje na zavetrni strani pregrade. Pas 
statistično značilne napake je v zavetrju razdeljen na dva 
dela. Odstopanje je v obeh delih veliko, približno v intervalu 
od 0.5 do 0.75. Območja s statistično značilnim odklonom 
najdemo večinoma le na privetrnih pobočjih. Odklon obsega 
interval od 0.5 do 0.75. Podobna razporeditev napake je 
prav tako v privetrju in zavetrju Kamniško-Savinjskih Alp.)

količini se pojavijo v posameznih podobmočjih. V 
vseh razredih, ne glede na indeks, model precenjuje 
padavine v privetrju alpsko-dinarske pregrade in 
podcenjuje padavine v njenem zavetrju. Napaka je 
največja ob močnem striženju vetra in ob močnem 
vetru pravokotno na alpsko-dinarsko pregrado. V 
posameznih razredih lahko napoved dvakratno 
preceni padavine, v povprečju pa je napaka večinoma 
v mejah od ±25 % do ±75 %. Absolutna napaka je 
največja ob močno konvektivnih dogodkih. Zaradi 
redkosti takšnih dogodkov v analizi je statistično 
značilna le na severozahodu in jugovzhodu Slovenije. 

POVZETEK DIPLOMSKE NALOGE



52

Prvi poskus določitve jakosti padavin 
iz radarskih meritev v dvojni polarizaciji 
v Sloveniji

Primož Ribarič

V diplomski nalogi sem analiziral kakovost prvih 
poskusnih polarimetričnih meritev z vremenskimi 
radarji v Sloveniji, opravljenih z radarjem na Pasji 
ravni. To je nov, drugi vremenski radar v Sloveniji, 
na katerem se operativne meritve izvajajo na vsakih 
10 minut v horizontalni polarizaciji od januarja 
2014. Prve testne meritve v dvojni polarizaciji pa so 
se izvajale med padavinskimi dogodki od januarja 
do junija 2016. Ovrednotil sem lahko le meritve 
polarimetričnih količin Kdp (specifična diferenčna 
faza) in ρhv (križno-polarni korelacijski koeficient), 
diferencialne odbojnosti Zdr pa ni bilo mogoče vključiti 
v študijo zaradi neizvedene relativne kalibracije med 
horizontalnim in vertikalnim kanalom. Zaradi težav z 
nadgradnjo radarskega programja Vaisala IRIS/Radar 
je bila testna faza končana sredi junija 2016. 

Klasično (nepolarimetrično) radarsko 
merjenje padavinskih delcev

Vremenski radar je radiolokacijska naprava, kjer 
antena v ozek prostorski kot oddaja kratke pulze EMV 
(elektromagnetnega valovanja) v ozračje in meri od 
sipalcev odbito EMV.  Pulzi imajo časovno dolžino τ 
običajno okoli 1 μs in se ponavadi ponavljajo vsako 1 
ms. V časih med zaporednimi pulzi sprejema odbito 
valovanje iz ovir v ozračju. Razdaljo med radarjem in 
oviro dobimo iz časovnega zamika med oddanim in 
prejetim pulzom t:

.                                                  (1)

Radarska enačba povezuje oddano moč EM pulza 
Podd z močjo prejetega od sipalcev nazaj sipanega 
(odbitega) signala Podb za vse vrste sipalcev:

        
     
                         ,      (2)

kjer je ηodb volumska gostota odbojnih sipalnih 
presekov sipalcev (σodb) v ozračju, G0 dobitek antene, 
λ valovna dolžina EMV v pulzu, θ3  pa razpolovna 
širina glavnega antenskega snopa (1/2 ≈ -3dB, od tod 
indeks 3).

Ker imamo opravka z množico sipalcev z 
ekvivalentnim premerom D, je prostorninska gostota 
odbojnih presekov sipalcev:

                 . (3)

Z N(D) smo označili številsko gostoto padavinskih 
delcev - hidrometeorjev (n) na enoto premera:

   
   
  ,                (4)

kjer N1 označuje število padavinskih delcev.

V radarski enačbi nosi bistveno vlogo odbojni sipalni 
presek σodb (odbojni sipalni presek je sipalni presek 
v smeri nazaj proti anteni), ker ni odvisen le od 
porazdelitve sipalcev po obliki in velikosti, temveč 
tudi od same vrste padavinskih delcev znotraj 
merjenega volumna. Če je vodna kapljica preprosta 
sferična dežna kapljica s premerom, mnogo manjšim 
od valovne dolžine vpadnega valovanja, velja zanjo 
Rayleighova teorija sipanja. Tedaj je odbojni presek 
σodb v zvezi s šesto potenco premerov kapljic D:

   .   (5)

Clausius-Mossotijev faktor Kw je kompleksna količina, 
odvisna od kompleksnega lomnega količnika kapljice. 
Njegova kvadratna absolutna vrednost za vodo je na 
mikrovalovnem frekvenčnem področju, v katerem 
delujejo vremenski radarji (X,C,S), skoraj konstantna:

                                                                                      (6)

za led pa konstantna:

                                                              (7)

POVZETEK DIPLOMSKE NALOGE



53

V radarski meteorologiji vpeljemo (radarsko) odbojnost 
kot volumsko gostoto D6:

                                                                            
         (8)

Ker agregatnega stanja hidrometeorjev ne poznamo, 
privzamemo, da imamo opravka s kapljicami. Tedaj je 
to ekvivalentna odbojnost Ze :

                    
    (9)

        

Merjeno odbojnost izrazimo s prostorninsko gostoto 
sipalnih presekov (za množico sipalcev v izbranem 
volumnu zraka na razdalji r):

          (10)

Ta definicija je uporabna za kakršenkoli tip sipalcev, 
ne glede na izbiro radarja (eno-polarizacijsko ali 
dvojno-polarizacijsko). Odbojnost običajno izražamo v 
enotah dBZ, ki je definirana kot:

     

             (11)

Če vstavimo odbojni sipalni presek (5) v radarsko 
enačbo za padavinske sferične delce (2), se ta glasi:

                                                                                         
.   (12)

Pri čemer smo predpostavili, da imamo opravka z 
vodnimi kapljicami.  Ekvivalentna odbojnost za ledene 
hidrometeorje je bistveno manjša od ekvivalentne 
odbojnosti za vodne kapljice:

       
.            (13)
  

To je znan problem nepolarimetričnih meritev, viden 
na vertikalnih prerezih volumskih meritev kot svetli 

pas (angl. bright band). Nahaja se na območju taljenja 
ledenih padavinskih delcev tik pod 0-to izotermo, ker 
se površina padavinskih delcev omoči, odbojnost pa 
poveča za 7 dB.

Vodnost oblačne mase M, je vodnost, ki predstavlja 
količino v kapljice kondenzirane vodne pare in 
predstavlja mero pri tem sproščene latentne toplote, ki 
je glavni vir ojačitve vzgona in moči nevihtnih sistemov 
ter se spreminja z višino. Če predstavimo porazdelitev 
kapljic po velikosti in številski gostoti z N(D), in 
označimo gostoto vode z ρw, je vodnost enaka:

                                                                          
.                    (14)

Že z nepolarimetričnim radarjem lahko izračunamo VIL 
(angl. »Vertically Integrated Liquid«) – to je vsebnost 
vode v ozračju, točneje v troposferi, v vertikalnem 
stolpcu nad izbrano točko na tleh (iznašla sta jo Clark 
in Greene leta 1972):

                 (15)

Ker je gostota vode ρw = 1000 kg/m3, je višina stolpca 
nad enotsko ploskvijo 1 m2, izražena v mm, številsko 
enaka vrednosti, izraženi v enoti kg/m3, M pa je 
vodnost oblaka. Če privzamemo Marshall-Palmerjevo 
eksponentno porazdelitev kapljic po velikosti:

                              (16)

  

lahko vodnost M (v anglosaški lietraturi W) izrazimo 
neposredno z odbojnostjo Z, njej recipročno relacijo 
pa poznamo kot Z-M (Z-W) relacijo:

                 
          (17)

M je v enotah g/m³. V dokumentaciji Vaisala IRIS/
Radar je priporočena vrednost koeficienta 20000 za 
tekoče padavine in 10-krat manjša vrednost 2000 za 
sneg.

Radarska jakost padavin R je masni tok 
hidrometeorjev skozi horizontalno ploskev. 

           (18)
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Lahko jo izračunamo iz izmerjene odbojnosti, če 
predpostavimo Marshall-Palmerjevo porazdelitev 
kapljic po velikosti in pa potenčno odvisnost 
terminalnih hitrosti kapljic od premerov (Atlas in 
Ulbrich):

                                                                
                                                        .  (19) 

Enačbo malo preoblikujemo z uvedbo značilnega 
premera D* in značilne hitrosti w*:

                              (20)

Privzemimo, da vzgornik v oblaku lahko zanemarimo. 
Jakost padavin (18) je povezana z odbojnostjo (8) s 
potenčno zvezo:
            

  
,        (21)

ki jo krajše zapišemo z:
       

                                                        (22)

kjer so jakosti padavin v mm/h oz. kg/m2h, odbojnosti 
pa v mm6/m3. Če vnesemo v (21) parametre iz (19) 
in (16), dobimo Marshall-Palmerjevo Z-R relacijo za 
stratiformne padavine:

        
.                             (23)

Zveza je nelinearna. Največji delež k izračunu 
prispevajo večje kapljice. Druge Z-R relacije, prav 
tako potenčne, upoštevajo porazdelitve, ki bolje 
opisujejo spekter kapljic pri večjih premerih. Dodatno 
napako pa pridobimo s slabo določeno terminalno 
hitrostjo delcev, zlasti tistih z manjšimi premeri. Ker 
vzgornika ne moremo meriti, ga zanemarimo, s tem pa 
precenimo dejanske padavine. Na ARSO se uporablja 
nekoliko modificirana Joss-Waldvoglova Z-R relacija:
    

.                    (24)

Izbrana je bila zato, ker Joss-Waldvoglovo Z-R relacijo 
uporablja švicarska meteorološka služba. Ker so 
podnebne razmere za nastanek in razvoj padavin 
v Sloveniji zelo podobne, je njena uporaba pri nas 
smiselna.  

Največjo napako pa povzroča nepoznavanje 
agregatnega stanja padavinskih delcev. Na območjih 
svetlega pasu se jakosti padavin, izračunane s Z-R 
relacijo na ARSO, navidezno povečajo približno za 
faktor 5.

Polarimetrično radarsko merjenje 
padavinskih delcev

Sodobni dvojno-polarizacijski radarji hkrati oddajajo 
in merijo v horizontalni in vertikalni polarizaciji (H in 
V), t. im. STAR mode (Simultaneous Transmission and 
Reception). Odbojna sipalna koeficienta, ki prispevata 
obema odbojnostima (H in V), sta σhh

odb, σ
vv

odb in ju 
izrazimo s sipalnimi koeficienti v sipalni matriki S za 
en sipalec ali množico sipalcev na razdalji r od radarja:

           (25)  

Električno poljsko jakost radarskega pulza razstavimo 
v obe komponenti v polarizacijski ravnini (v Jonesov 
vektor):

                         (26)

Spremembo polarizacije od sipalca nazaj sipanega 
(odbitega) valovanja E pa zapišemo s sipalno matriko 
S (Jonesova matrika):

             

               (27)

Prvi spodnji indeks predstavlja bodisi horizontalno (H) 
bodisi vertikalno (V) polarizacijo sprejetega signala 
(Espr ), drugi spodnji indeks pa predstavlja horizontalni 
oziroma vertikalni polarizirani signal na vpadnem 
električnem polju na sipalcu (Evp). Elementi matrike 
Sij povezujejo obe komponenti vpadnega električnega 
polja z odbitim (sipanim) električnim poljem. Enote 
elementov matrike so metri. 

Elemente matrike najlažje razumemo, če EM valovanje 
zadene sferične vodne kapljice premera D, saj 
vpadnega EM valovanja ne depolarizirajo in je zato 
sipalna matrika diagonalna:

     .           (28)

V tem primeru neposredno uporabimo definicijo 
sipalnega preseka, kjer je sipalni koeficient S 
neposredno povezan z odbojnim sipalnim presekom:

                   .                              (29)

V splošnem primeru pa lahko torej koeficiente sipalne 
matrike izrazimo z odbojnimi preseki pri različnih 
kombinacijah vpadne in sipane polarizacije:
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Slika 1. Diferencialna odbojnost in oblika sploščenosti 
kapljic (zgoraj) in tipične vrednosti Zdr za različne velikosti 
kapljic (spodaj). Naveden je horizontalni premer.

                                       
.                     (30)

Pri matričnih elementih smo zaradi poenostavitve 
opustili člene valovne faze (e i φ). Matrični elementi so 
zaradi faze kompleksna števila.

Tako npr. horizontalno polarizirana komponenta el. 
poljske jakosti Espr na sprejemniku lahko vsebuje 
dva prispevka. Prvi je premosorazmeren oddani 
el. poljski jakosti v isti, to je H polarizaciji, drugi 
pa v njej pravokotni (ko-polarni), oddani el. poljski 
jakosti v V polarizaciji. V slednjem primeru gre 
za pojav depolarizacije, to je, da sipanje generira 
tudi pravokotno glede na vpadno polarizirano EM 
valovanje. 

Poleg odbojnosti in radialne hitrosti sipalcev merimo 
ali pa izračunamo z dvojnopolarizacijskim radarjem še 
sledeče količine:

Diferencialna odbojnost  je razmerje  med 
magnitudama signalov iz obeh kanalov sprejemnika 
(H in V):

 
.                   (31)

Vrednosti Zdr pri dežju so ponavadi med 1 in 5 dB, 
manjše kapljice so bolj sferične oblike, večje pa so bolj 
sploščene (slika 1), Zdr suhih snežink so okoli 0 dB, 
mokre in taljene snežinke dosegajo višje vrednosti, 
v primeru toče so vrednosti Zdr med -1 in 1 dB (višje 
vrednosti pri talečih zrnih toče).

Diferenčni fazni zamik Φdp  je fazni zamik, ki nastane 
med horizontalno in vertikalno polariziranimi pulzi/
valovi vzdolž poti radarskega žarka:

  
.                                    (32)

Povzročajo ga razlike v hitrosti gibanja EM valov (med 
hirostjo H in V faze valov) med prehajanjem skozi 
padavinske in ostale delce v ozračju, ki pa imajo 
pester nabor oblik in velikosti.

Radialnemu gradientu diferenčnega faznega zamika 
pravimo specifična diferenčna faza  Kdp.V homogenem 
dežju je diferenčni fazni zamik monotono naraščajoča 
funkcija z razdaljo s konstantno vrednostjo na enoto 
razdalje in Kdp [°/km] je konstantna. Tukaj je Kdp 
neposredna mera za količino mase vode na odseku 
razdalj od radarja (r1 in r2 ).  Kdp predstavimo kot  
gradient enosmernega faznega zamika (od tod ½ v 
definiciji):

                   
         
.             (33)

Tipične vrednosti Kdp so za suho točo okoli 0 °/km, za 
sneg med -1 in +0,5 °/km in za dež od 0 do 5 °/km. 
Višji Kdp nakazuje prisotnost večjih kapljic, lahko pa 
tudi večjo koncentracijo kapljic v volumnu (slika 2). 

Križno-polarni korelacijski koeficient ρhv predstavlja 
stopnjo korelacije med odbitima H in V signaloma na 
določenem volumnu na razdalji r od radarja (zvezdica 
zaznamuje konjugirano kompleksno količino):

.              (34)

Majhne razlike med odbitim H in V pulzom 
pričakujemo pri suhem snegu in dežju, tedaj lahko 
vrednosti korelacije presežejo 0,97. V primeru 
mešanice padavin, raznovrstnosti delcev so vrednosti 
nižje – ponavadi v pasu od 0,8 in 0,97. Večje razlike 
pa povzročajo predvsem nemeteorološki dejavniki, 
tedaj padejo vrednosti pod stopnjo 0,8. 
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Primerjava polarimetričnih radarskih 
padavin z nepolarimetričnimi in z 
dežemernimi izmerki

Za analizo so bili izbrani padavinski dogodki spomladi 
2016, ko je bila višina taljenja dovolj nad višino 
radarja (nad okoli 1500 m. n. m.), s čimer smo se 
izognili svetlemu pasu v odbojnostih. Za razločevanje 
med stratiformnimi in konvektivnimi padavinskimi 
oblaki sem si pomagal z operativnimi radarskimi 
meritvami količine VIL (količina tekoče vode v 
vertikalnem stolpcu ozračja). Območja z vrednostmi 
VIL nad 1,6 mm sem okarakteriziral kot konvektivne 
padavinske oblake in jih nisem obravnaval. Pokazalo 
se je, da konvektivnih padavinskih oblakov v tem 
obdobju ni bilo veliko (slika 3). 

Izkaže se, da je zveza med jakostjo padavin in Kdp 
prav tako potenčna kot Z-R relacija. Bistvena prednost 
pa je, da je skoraj linearna. Za izračun jakosti 
padavin iz Kdp sem uporabil potenčno R-Kdp relacijo s 
parametroma a in b za C-pasovne vremenske radarje, 
po zgledu iz avstrijske študije (F. Teschl in dr.. 2008.  
Simulation of polarimetric radar variables in rain at S-, 
C- and X-band wavelengths. Adv. Geosci., 16 (2008), 
27-32):

          .        (35)

Slika 4. Odvisnost povprečnih odklonov (zgoraj) in SD 
(spodaj) med jakostmi padavin dBR(Kdp) in  dBRAMP,  v 
odvisnosti od razdalje od radarja. Uporabil sem Kdp pri prvih 
treh elevacijah. Za primerjavo sem uporabil tudi odklone 
med operativnimi enopolarizacijskimi R(Z) in dBRAMP, 
izračunanih iz odbojnosti pri prvi elevaciji (črna barva). 
Opazimo kar sistematično preseganje za približno 5,5 
dBR/h.

Slika 2. Primer vpliva različnih orientacij in številskih gostot 
kapljic na specifično diferenčno fazo Kdp.

Slika 3. Histogram vrednosti VIL na lokacijah postaj. 
Razvidno je, da v obdobju april – junij 2016 ni bilo veliko 
konvekcije, saj je vrednosti nad pragom 1,6 mm zelo malo.

Zaradi podobnih podnebnih razmer in tipov radarjev 
sta omenjena parametra smiselna tudi na območju 
Slovenije. Izračune sem primerjal z operativnimi 
radarskimi meritvami jakosti padavin ter oboje 
primerjal z meritvami jakosti padavin na izbranih 
samodejnih postajah merilne mreže ARSO.

Akumulacije padavin RA [mm] so kvantizirane linearno 
v manj znanih enotah dBR, ki so definirane podobno 
kot dBZ: 

                      (36)

Jakosti padavin pa imajo enoto dBR/h. Nato sem 
iz nizov meritev izračunal histograme meritev in 
histograme odklonov radarskih meritev od dežemernih 
meritev na AMP (samodejnih meteoroloških postajah).  
Ugotovil sem, da so jakosti padavin R(Kdp) sistematsko 
precenjene glede na meritve AMP (slika 4). 

Glavni vir napak je verjetno slabo določena 8-bitna 
kvantizacija vrednosti Kdp v radarskem programju 
Vaisala IRIS, saj je okoli vrednosti Kdp = 0 °/km vrzel, 
kjer Kdp ni mogoče kvantizirati (slika 5). 
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Pokazalo se je, da so Kdp v sistemu Vaisala IRIS/Radar 
naknadno iterativno izboljšane tudi z meritvami 
diferencialnih odbojnosti Zdr, ki pa niso kalibrirane.  
Radarske slike Kdp so hkrati pokazale, da so 
na območjih intenzivne orografije vrednosti 
Kdponesnažene, kar je verjetno posledica napak (ali 
pa napačnih nastavitev) v dopplerjevem filtriranju 
polarimetričnih količin (slika 6).

Zaradi nezmožnosti opravljanja dvojnopolarizacijskih 
meritev od 22. 6. dalje, ni bilo mogoče priti do 
bistveno večjega niza meritev, ki bi omogočil 
zanesljivejšo statistiko vsaj pri močnih stratiformnih 
padavinah. Dobljeni rezultati kažejo na nekoliko 
manjši razsip (standardni odklon) odklonov radarskih 
padavin, izvedenih iz  Kdp, v primerjavi z izvedenimi iz Z 
po standardni Z-R relaciji. To je edini otipljiv rezultat.

Slika 5. Kvantizirani 8-bitni razredi  Kdp v programju Vaisala 
IRIS okoli razreda 128, kjer je Kdp = 0.0. Preskok je očiten.

Slika 6. Prikaz PPI (elevacija=1,0°) izvedenih  R(Kdp) 
(spodaj) in primerjava z operativnimi talnimi jakostmi 
padavin (vertikalno korigiranih) (zgoraj), sestavljenih iz obeh 
radarjev. Onesnažena območja so na območju intenzivne 
orografije. PPI – meritev ali prikaz radarskih količin pri 
konstantni elevaciji antene (ang. »Plane Position Indicator«)

Edina dvojnopolarizacijska količina, ki daje 
pričakovane rezultate, je korelacijski koeficient ρhv. 
Dosega teoretični semi-empirični maksimum 0,998 
(slika 7).

Zaradi premajhnega niza meritev in števila postaj ni 
bilo mogoče zanesljivo določevati parametrov R-Kdp 
relacije z regresijskimi metodami. Da meritve Kdp niso 
povsem napačne, kažeta tudi histograma odklonov 
med R(Kdp) in RAMP  ter RR in RAMP. Analiza, ki je bila 
narejena za 11 dogodkov s stratiformnimi padavinami 
kaže, da R(Kdp) sistematično precenjuje jakosti 
padavin, medtem ko jih operativne nepolarimetrične 
R(Z) sistematično podcenjujejo (slika 8).

Slika 7. Histogram točkovnih vrednosti na lokacijah vseh 
postaj AMP. Na grafu se lepo vidi, da vrednosti dosegajo 
semiempirični maksimum za dober dvojnopolarizacijski 
radar.

Slika 8. Dvojno polarizacijske meritve jakosti padavin 
R(Kdp) precenjujejo jakosti padavin, v primerjavi z 
enopolarizacijskim klasičnimi operativnimi meritvami RR. 
Primerjava s točkovnimi vrednostmi radaskih količin na 
lokacijah vseh AMP. Oba histograma so integralne meritve 
RR vseh nizov.
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Slika 1. Podroben prostorski prikaz razvrstitve območja Slovenije v šest podnebnih regij s predlaganimi imeni 
za regije . 

POVZETEK MAGISTRSKEGA DELA

Objektivna opredelitev podnebnih regij 
Slovenije
Katja Kozjek

V magistrski nalogi sem karseda objektivno, samo 
z uporabo podnebnih podatkov, s statističnimi 
metodami razvrščanja v skupine, določila podnebne 
regije Slovenije. Uporabljeni so bili podnebni podatki 
v pravilni mreži za zadnje tridesetletno referenčno 
obdobje 1981-2010.

S predhodno analizo podatkov sem določila ključne 
podnebne spremenljivke na podlagi katerih sem 
opredelila podnebne regije. Razvrščanje sem izvedla 
s kombinacijo dveh statističnih metod. Najprej 
sem na podatkih izvedla faktorsko analizo, ki ji je 
sledilo razvrščanje v skupine po metodi voditeljev. S 
faktorsko analizo se je število začetnih spremenljivk 
z 31, zmanjšalo na štiri spremenljivke oz. faktorje. Ti 
faktorji so predstavljali nove spremenljivke, ki sem jih 
uporabila pri razvrščanju v skupine.

Ugotovila sem, da na območju Slovenije najbolj 
smiselno in reprezentativno razvrstitev predstavlja 
razvrstitev v šest podnebnih skupin oz. regij (slika 1). 
S takšno razvrstitvijo dobimo primorsko regijo, zelo 
namočeno regijo severozahodnega dela dinarsko-
alpske pregrade, dvignjeno regijo dinarsko-alpskega 

sveta, regijo visokogorja, suho regijo nižinskega sveta 
vzhodne in osrednje Slovenije ter višjo in malo bolj 
namočeno regijo osrednje Slovenije. Za te podnebne 
regije sem predlagala naslednja imena: omiljeno 
sredozemsko podnebje, vlažno podnebje hribovitega 
sveta, omiljeno gorsko podnebje, gorsko podnebje, 
omiljeno celinsko podnebje ter zmerno podnebje 
hribovitega sveta.

Celotno analizo sem ponovila še na podatkih za 
obdobje 1961-1990 in dobljeno razvrstitev primerjala 
z razvrstitvijo iz prvotno obravnavanega obdobja. 
Ugotovila sem, da sta si razvrstitvi precej podobni med 
seboj. Meje med regijami so se le malo spremenile, 
najbolj v regijah, ki so si najbolj podobne in je 
prehod med njimi zelo neizrazit. Analizirala sem še 
spremembe podnebja v vsaki posamezni regiji med 
obema obdobjema. Ugotovila sem, da je znotraj vsake 
od 6 regij prišlo do precejšnjih podnebnih sprememb. 
Temperatura se je v vseh regijah zvišala, količina 
padavin znižala, v nekaterih regijah pa je prišlo tudi 
do sprememb padavinskega režima. Podnebje znotraj 
regij se torej v času spreminja, medtem ko se sama 
opredelitev regij v času le malo spreminja.
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Detekcija in vpliv vročinskih valov 
v Sloveniji
Neža Ključevšek

Operativne meteorološke službe vedno bolj 
uporabljajo t.i. vročinske indekse za detekcijo 
vročinskih valov in izdajanje opozoril. Tovrstnih 
izračunov v Sloveniji do sedaj ni bilo. Posledice 
sprememb splošne cirkulacije na regionalno in 
lokalno vreme se med drugimi kažejo v povečanem 
številu vročinsko napornih dni. Magistrsko delo 
tako analizira vročinske indekse, ki bi bili primerni 
za uporabno pri nas.  Izbrani indeksi so se 

Slika 1. Število dni nad izbranimi mejnimi vrednostmi percentilov za indeks EHF.

izkazali kot koristni drugje v zmernih geografskih 
širinah severne poloble in v Avstraliji. Indeksi so 
uporabljeni na večletnih nizih meritev na 10-ih 
meteoroloških postajah v Sloveniji. S tem so določene 
biometeorološke značilnosti različnih krajev in je 
preverjena hipoteza, da Slovenijo lahko razdelimo 
na 3 značilne regije: primorsko, celinski del in gorski 
svet. Pridobljeni rezultati, čeprav odvisni od izbire 
indeksa, niso potrdili hipoteze. Tradicionalni indeksi, 
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Slika 2. Potek povprečnega števila umrlih na dan po 
mesecih (zgoraj) in po dekadah (spodaj) za različna 
leta. Parabola, ki najbolje opiše potek smrti po mesecih, 
je označena s črnimi črtami in sicer s sklenjeno črto 
interval enkratne standardne deviacije, in s črtkano črto 
parabola, ki je za dvakratno vrednost standardne deviacije 
odmaknjena od povprečnega kvadratnega prilagajanja. 

Spremenljivost agrometeoroloških 
parametrov v Sloveniji v obdobju 1951–2013
Gal Oblišar

Večina kmetijske pridelave poteka na prostem in je 
zato močno odvisna od podnebnih razmer. Zaradi 
antropogenih vplivov na podnebje in posledičnih 
podnebnih sprememb se je kmetijstvo prisiljeno 
nanje tudi prilagoditi. V Sloveniji, majhni deželi 
Srednje Evrope, razpeti med Alpe, Jadransko 
morje in Panonsko nižino, pričakujemo podobne 
spremembe podnebja kot v srednji Evropi, in sicer 
bolj vroča poletja z manj padavinami ter milejše zime, 
višek padavin pa se bo prestavil v jesenski čas. Že 
nakaj desetletij so opazni trendi bolj zelenih zim, 
pogostejših suš, daljših vegetacijskih obdobij ter 
intenzivnejših in pogostejših vročinskih valov. 

V magistrskem delu, opravljenem pod mentorstvom 
prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj, so bile ovrednotene 
spremembe agrometeoroloških spremenljivk v 
obdobju 1951–2013. Analizirali smo povprečne, 
najvišje in najnižje dnevne temperature zraka, 

vegetacijsko dobo in temperaturne vsote pri dveh 
temperaturnih pragovih, in sicer 5 °C  in 10 °C. 
Primerjali smo variabilnosti padavinskih vzorcev z 
uporabo SPI indeksa v 1 in 6 zaporednih mesecih ter 
frekvenčno porazdelitev povprečnih temperatur. Vse 
spremenljivke smo analizirali za deset meteoroloških 
postaj, ki so enakomerno porazdeljene na področju 
Slovenije. Nize meritev pa smo razdelili v dve 
dolgoletni obdobji, in sicer 1951–1980 in 1981–2013 
ter ju med seboj primerjali. 

Med obema preučevanima obdobjema smo ugotovili 
statistično značilne spremembe v večini analiziranih 
spremenljivk. Povprečna temperatura zraka v Sloveniji 
se je v obdobju 1981–2013 glede na obdobje 
pred tem zvišala za 1,0 °C. Najvišjo razliko smo 
ugotovili v zahodni Sloveniji oz. zahodno od vrhov 
Dinaridov. Trend ogrevanja je tako najvišji ob morju 
(0,51 °C/10 let), v preostalem delu Slovenije pa se 

ki upoštevajo vpliv temperature, relativne vlage in 
vetra, ponujajo razdelitev Slovenije na celinski del z 
obalo in visoke gore. Podatki kažejo, da obstaja trend 
naraščanja števila vročinsko napornih dni od leta 
1980. Od takrat se je število vročinsko napornih dni 
povečalo za okoli štirikrat. 

Učinek vročinskega vala se pogosto opisuje s pomočjo 
povečanega števila smrti v vročinsko napornem 
obdobju. Delo analizira podatke o smrtnosti v obdobju 
2003-2011 in njihovo korelacijo z vročinskimi indeksi. 
Statistično značilna korelacija med vročinskimi 
indeksi in smrtnostjo v posameznih statističnih 
regijah Slovenije ni najdena. Morebitni razlog je 
majhno število umrlih (okoli 55 na dan v državi). Tudi 
korelacija izračunana na krajšem obdobju, v vročinsko 
najbolj napornem avgustu 2003, ni pokazala 
statistično značilne povezave med številom umrlih in 
visokimi vrednostmi katerega koli izmed obravnavanih 
vročinskih indeksov. 
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giblje med 0,43 in 0,46 °C na desetletje (slika 1). 
Podobne spremembe so tudi pri najvišjih in najnižjih 
temperaturah. Ugotovljeno je bilo tudi povečanje 
variabilnosti razporeditve povprečnih temperatur, ki je 
najbolj očitno v vzhodnem delu Slovenije, najmanj pa 
v krajih ob morju (slika 2).

Zaznali smo podaljšanje vegetacijske dobe in zvišanje 
temperaturnih vsot pri različnih temperaturnih 
pragovih. Dolžina vegetacijske dobe se v Sloveniji 

Slika 1. Frekvenčna porazdelitev povprečnih temperatur za Bilje (levo zgoraj), Dobliče pri Črnomlju (desno zgoraj), 
Mursko Soboto (levo spodaj) in Šmartno pri Slovenj Gradcu (desno spodaj), za obdobji 1951–1980 (rdeča) ter 
1981–2013 (črtkana).

povečuje s trendom med 1 in 8 dnevi na desetletje. 
Največje podaljšanje vegetacijske dobe je bilo 
zaznano na jugozahodu države, najmanjše pa na 
skrajnem severu in jugu države. Ugotovili smo tudi 
povečanje variabilnosti padavinskih vzorcev po vsej 
Sloveniji, razen na severu države. Obravnava mesečnih 
padavinskih vzorcev je pokazala, da se variabilnost 
najbolj povečuje v zahodni polovici države (slika 3). Tu 
je bilo v zadnjem obdobju zaznano povečanje števila 
bolj sušnih in hkrati zelo namočenih mesecev.

Slika 2. Okvirji z ročaji za Bilje (BI), Dobliče pri Črnomlju 
(CR), Celje (CE), Ljubljano (LJ), Maribor (MB), Mursko 
Soboto (MS),  Novo mesto (NM),  Postojno (PO), Portorož 
(PR) in Šmartno pri Slovenj Gradcu (SG), ki predstavljajo 
porazdelitev mesečnih najvišjih  temperatur zraka (°C) za 
obdobji 1951–1980 (svetli) in 1981–2013 (temni).

Slika 3. Okvirji z ročaji za Bilje (BI), Dobliče pri Črnomlju 
(CR), Celje (CE), Ljubljano (LJ), Maribor (MB), Mursko 
Soboto (MS),  Novo mesto (NM),  Postojno (PO), Portorož 
(PR) in Šmartno pri Slovenj Gradcu (SG), ki predstavljajo 
mesečni standardiziran padavinski indeks – SPI1 za 
obdobji 1951–1980 (svetli) in 1981–2013 (temni).
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Uporabnost meritev razelektritev v ozračju za 
spremljanje in napovedovanje neviht

Luka Ravnik

Uvod

Nastanek in razvoj nevihtnih sistemov predstavlja 
pri napovedovanju vremena še vedno veliko težavo. 
Slovenija je v samem Evropskem vrhu letnega števila 
razelektritev (strel) na ploskovno enoto (slika 1). 
Nevihte in spremljajoči pojavi (veter, nalivi, toča, udari 
strel) vsako leto povzročijo veliko materialne škode in 
predstavljajo potencialno nevarnost tudi za ljudi. 

Pojem nevihte zajema različne ravni zapletenosti 
pripadajočih oblačnih sistemov, od enoceličnih neviht 
do večceličnih konvektivnih sistemov na srednji 
prostorski skali (od nekaj 100 do okoli 1000 km).
 
Za napovedovanje nastanka neviht in spremljanje 
njihovega nadaljnjega razvoja se v praksi uporablja 
kombinacija numeričnih izračunov stanja ozračja in 
meritev ozračja (radar, sateliti). Pri tem uporabljamo 
strelomerne podatke za odkrivanje razelektritev (in s 
tem pojava nevihte) ter deloma lokacijo.
 
Napovedovanje neviht lahko razdelimo na več faz: 

• oceno parametrov ozračja, ki pogojujejo 
konvektivno nestabilnost ozračja (vertikalni profil 
temperature, vlage in vetra; mezo in sinoptični 
vplivi, vpliv tal: relief, vlažnost, albedo, itd.),

• zaznavo prvih območji globoke konvekcije z 
opazovanji, satelitom in radarjem,

Slika 1b. Letna pogostnost razelektritev po svetu dobljena iz satelitskih meritev.

• spremljanje nastanka, razvoja in gibanja aktivnih 
nevihtnih sistemov (radar, satelit, zaznava strel).

Prav pri zadnji točki bi lahko strelomerni podatki 
nudili dodatne podatke o dinamiki nevihtnih sistemov, 
saj je pojav strele povezan z dinamiko in mikrofiziko 
oblačnega nevihtnega sistema.

Slika 1a. Letna pogostost razelektritev na območju Evrope. 
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Namen in izvedba dela

Namen mojega magistrskega dela je bil proučiti 
uporabnost strelomernih podatkov za spremljanje 
nevihtnih procesov v ozračju. Osnova za idejo je bila 
obstoječa teorija elektrike v ozračju, elektrifikacije 

Slika 2. EUCLID mreža po Evropi.1981–2013.

oblakov, pojavov razelektritev ter znanstvena literatura 
(članki) s področja in-situ in daljinskih raziskav razvoja 
nevihtnih sistemov ter uporabnosti strelomernih 
podatkov.

V zadnjih letih so bili objavljeni članki na temo 
opaženih značilnih »hitrih« porastov v časovnih vrstah 
števila razelektritev pri posameznih sledenih nevihtah 
(angl. lightning jumps). Vzrok za pojav teh skokov še 
ni popolnoma pojasnjen, nakazuje pa se možnost 
uporabe za kratkoročno (reda velikosti 10 min) 
napovedovanje stopnjevanja intenzitete nevihtnega 
dogajanja v spremljani nevihti (lahko pa tudi kot 
diagnostični parameter trenutnega stanja v nevihti).
V magistrskem delu sem na izbranih primerih neviht 
želel preveriti morebitne značilnosti v časovnih 
vrstah strelomernih podatkov, ki bi jih lahko povezal 
z intenzivnejšim dogajanjem v nevihti in tudi s pojavi 
pri tleh (toča, naliv …). Zanimalo me je, kakšno 
informacijo nosijo strelomerni podatki.
Znotraj večletnega obdobja sem izbral primere neviht, 
jim na osnovi radarskega polja VIL (angl. vertically 
integrated liquid) določil časovno pot in pripadajoče 
časovne vrste strelomernih podatkov (število 
razelektritev v zaporednih 2-minutnih intervalih, vrsta 
razelektritev, jakost in smer električnega toka, itd.). 
Poleg strelomernih podatkov sem nevihtni poti določil 
tudi poteke nekaterih radarskih polj (vsota polja VIL na 
območju nevihte, maksimalna vrednost VIL, radarsko 

Slika 3. Shema električnega toko-
kroga v ozračju.
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Slika 4. Prikaz malo bolj razdelane električne sheme oblaka (levo). Konceptualna shema ločevanja električnega naboja 
(desno zgoraj). Različne električne dipolne sheme in najbolj pogosta pripadajoča vrsta razelektritev (desno spodaj).

Slika 5.Prepletenost nevihtne dinamike in spremljajočih 
električnih pojavov.

določena »višina« oblaka, največje radarske odbojnosti 
na območju nevihte).

Podatki

Podatke o razelektritvah sem pridobil iz merilne mreže 
EUCLID (EUropean Cooperation for LIgtning Detection), 
katere član je tudi EIMV (Elektroinštitut Milan Vidmar) 
s svojo merilno mrežo SCALAR (Slovenski Center za 
Avtomatsko Lokalizacijo Atmosferskih Razelektritev). 
Merilniki mreže EUCLID so postavljeni po vsej Evropi 
(slika 2), podatki pa se zbirajo v centrali na Dunaju 

pod okriljem avstrijskega dela mreže ALDIS (Austrian 
Lightning Detection and Information System). 
Med ARSO in EIMV je že od vsega začetka utečen 
operativni tok strelomernih podatkov na podlagi 
vsakoletne pogodbe. Podatki so plačljivi.

Ozračje, nevihte in elektrika

V ozračju obstaja električni tokokrog, ki si ga lahko 
v grobem predstavljamo, kot ploščati kondenzator, 
katerega plošči sta na eni strani ionosfera, na drugi 
pa zemeljsko površje (slika 3).  Tudi ob sončnem 
vremenu skozi ozračje teče električni tok, ki za celotno 
ozračje znaša okoli 1 kA.  Meritve kažejo, da omenjeni 
»kondenzator« ostaja nabit (U~250 kV, C~0.7 pF, 
R~200 Ω). Zato je potrebna energija, ki jo po trenutno 
sprejeti teoriji zagotavljajo nevihte.

Procesi elektrifikacije (ločevanja naboja) v oblakih 
so neposredno povezani z dinamiko in mikrofiziko 
konvektivnih sistemov. Do sedaj je bilo na temo 
elektrifikacije oblakov po svetu narejenih že veliko 
raziskav (laboratorij, in-situ) in predlaganih veliko 
teorij. Ob tem ostaja še veliko odprtih vprašanj na 
katera je težko dobiti odgovor, ker je sistem, ki ga 
preučujemo, oddaljen in kompleksen. 



65POVZETEK MAGISTRSKEGA DELA

Odprta vprašanja so še predvsem na področju 
mehanizmov ločevanja naboja in začetnih procesov pri 
proženju razelektritev. Meritve z baloni in s spustnimi 
sondami v nevihtnih oblakih so namreč zaznale en 
velikostni red manjše vrednosti električne poljske 
jakosti od prebojne vrednosti za zrak (3*106 V/m). 
Tako ostaja odprto vprašanje kako pride do začetne 
dovolj visoke ionizacije zraka v bližini električno 
nabitih hidrometeorjev in drugih oblačnih delcev. 

Več je znanega o električni strukturi nevihtnih oblakov. 
Najbolj pogosta slika električnega naboja v oblaku je 
v grobem dipolna, z območjem negativnega naboja 
v srednjih plasteh oblaka in območjem pozitivnega 
naboja v zgornjih plasteh oblaka. Pogosto obstaja 

Slika 6. Shematski prikaz poteka najpogostejše vrste razelektritev oblak-tla, to je negativna navzdol-usmerjena strela (levo) in 
različne vrste razelektritev v ozračju: oblak-tla, znotraj oblaka, med oblaki, oblak-zrak (desno).

Slika 7. Koraki algoritma za sledenje in določitev nevihtnih tras.

še nekoliko manjše območje pozitivnega naboja 
v spodnjem delu oblaka. Manj pogosta električna 
shema nevihtnega oblaka pa je obrnjen dipol, kjer 
so predznaki naboja ravno obrnjeni. Bolj podroben 
pogled v oblak razkrije še več manjših (velikostni red 
100 m) območij električnega naboja obeh predznakov.
Na podlagi dosedanjih raziskav in meritev lahko 
povzamemo glavne makroskopske električne 
značilnosti nevihtnega oblaka (slika 4):

• značilen čas za nastanek prebojnih vrednosti 
električnega polja je okoli 30 min,

• procesi ločevanja električnega naboja se odvijajo 
pri temperaturah med 0 in -40 °C,
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Slika 8. Primeri analize nevihtnega sistema. Spodnji levi del slike prikazuje množica vseh razelektritev (modro) in množica 
razelektritev, ki pripadajo določeni trasi (rdeče). Desni del  slike prikazuje grafe časovnih serij za strelomerne in radarske 
podatke. 
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• glavno območje negativnega naboja se nahaja 
med -5 in -52 °C,

• glavno območje pozitivnega naboja se nahaja 
nekaj km nad glavnim območjem negativnega 
naboja,

• spodnje območje pozitivnega naboja se nahaja na 
višini izoterme okoli 0°C,

• nastanek močnega električnega polja je povezan 
s pojavom oblačnih in padavinskih delcev v trdi 
obliki (ledeni kristalčki, ledena zrna sodre ali 
toče).

Radarske in satelitske meritve nevihtnih sistemov 
kažejo na povezavo med značilnostmi vzgornika 
(jakost in razsežnost vzgornika, velikost delcev, vrsta 
delcev, prisotnost podhlajenih vodnih kapljic in vodne 
pare ter ledenih kristalčkov, temperatura zračne 
mase) ter mikrofiziko ločevanja in prenosa naboja 
med trkajočimi se delci (elektrifikacija). Dinamika 
v nevihtnih oblakih se pri tleh izraža z izrednimi 
vremenskimi pojavi, kot so toča, nalivi, močan veter, 
strele. Elektrifikacija oblaka pa je prav tako povezana 
z dinamiko procesov v nevihti. Strelomerni podatki 
torej nosijo informacijo o stanju in razvoju procesov v 
nevihti (slika 5).

Razelektritve

Poznamo več vrst razelektritev glede na lokacijo 
začetka in konca strele: oblak-tla, znotraj oblaka, 
med oblaki, oblak-zrak (slika 6). Merilni sistemi so do 
nedavnega zaznavali le razelektritve oblak-tla (angl. 
cloud-to-ground: CG), v zadnjih letih pa so na voljo tudi 
podatki o razelektritvah znotraj oblakov ali med oblaki 
(angl. cloud-to-cloud: CC). Razelektritve pa ločimo tudi 
po mestu začetka ionizacije: pri tleh ali v oblaku, ter ali 
je električni tok usmerjen navzdol ali navzgor. 

Razelektritev je v resnici množica dogodkov, od katerih 
je večina skritih znotraj oblaka, v primeru razelektritve 
oblak-tla pa ioniziran zračni kanal postane viden.
Razelektritve oblak-tla predstavljajo po grobi oceni 
okoli 25 % vseh razelektritev (oblak-tla, oblak-oblak, 
Od teh je okoli 90 %  »negativnih navzdol-usmerjenih«, 
kar pomeni, da se razelektritev prične znotraj 
negativno nabitega območja v oblaku in se ob udaru 
pretoči negativni naboj proti tlom.

Zaznava razelektritev temelji na meritvah 
elektromagnetnega polja v območju radijskih frekvenc 
(od nekaj kHz do več 100 MHz). Obstaja več vrst 
merilnih tehnik za detekcijo in določitev mesta udara: 
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magnetno določanje smeri (angl. magnetic direction 
finding – MDF), primerjava časov zaznave električnega 
pulza (angl. time of arrival - TOA) in interferometrična 
metoda.  Meritve so zahtevne, saj se podprocesi, 
ki so del razelektritev, odvijajo tudi na skali 
mikrosekund. Značilnosti časovnih vrst merjenega 
elektromagnetnega signala pa so odvisne od vrste 
razelektritve, razdalje do merilnika, itd. 

Časovna vrsta elektromagnetnega sevanja vsebuje 
mnoge značilnosti od katerih so nekatere že poznane 
in jih lahko pripišemo določnemu podprocesu 
razelektritve, nekatere pa so še predmet raziskav. 
V zadnjih letih so v uporabi tudi visokofrekvenčne 
merilne mreže (angl. lightning mapping array - LMA) 
s pomočjo katerih lahko znanstveniki preučujejo 
začetne faze razelektritve, ki so skrite v oblaku.

Sledenje izbranih neviht in analiza 
strelomernih časovnih vrst

Za določitev množice razelektritev, ki pripadajo izbrani 
nevihti, sem izdelal algoritem (programsko okolje 
Python) s pomočjo katerega sem določil časovno traso 
nevihtnega sistema v prostoru. Največja težava je 
bila v časovnem in prostorskem okviru določiti kaj še 
predstavlja »isti« nevihtni sistem in kaj je nov nevihtni 
sistem (nevihte nastajajo, se cepijo, se združujejo, 
odmirajo, …).

Algoritem sem osnoval na izbiri začetnega časovnega 
termina, izbiri izoliranega nevihtnega objekta ter 
na prekrivanju »nevihtnih« objektov (določenih na 
časovnih poljih VIL) v zaporednih časovnih intervalih 
(slika 7). Tako sem dobil časovno traso izbranega 
nevihtnega objekta v prostoru. Na dobljeni trasi 
sem izrisal časovne nize strelomernih in radarskih 
podatkov (primeri na sliki 8).

Zaključek

Magistrsko delo sem sestavil iz dveh delov. Prvi del 
je bil pregled teorije, od osnov meteorologije preko 
termodinamike in nehidrostatičnih konceptov razvoja 
neviht do atmosferskih razelektritev. Drugi del je bil 
izdelava algoritma za sledenje neviht in obravnava 
posameznih primerov na osnovi strelomernih in 
radarskih podatkov.

Pri nekaterih nevihtah so časovni nizi strelomernih 
podatkov kazali značilne vrhove in poraste, drugod pa 
teh vrhov ni bilo. Tendence strelomernih podatkov so 
se v večini primerov ujemale s tendencami radarskih 
podatkov. V nekaterih primerih je pojav večje toče 
(>3 cm) sovpadal z vrhovi v strelomernih podatkih 
(pogostnost razelektritev v enoti časa, jakost in smer 
toka), pri drugih primerih pa ni bilo očitne povezave. 
V nekaterih primerih je tendenca naraščanja in 
prehodnega upadanja bila povezana s pojavom toče, 
vendar pa pri pojavu največje zabeležene toče na 
Primorskem v strelomernih in radarskih podatkih ni 
bilo videti nenavadnih značilnosti.

Sočasen prikaz strelomernih in radarskih podatkov 
je pokazal na povezavo med njimi in na možnost 
uporabe strelomernih podatkov kot dodatnega vira 
informacij o razvoju nevihtnih procesov. 

Ponekod v tujini (npr. ZDA, Nemčija) se po eni strani 
intenzivno ukvarjajo z uporabnostjo sočasne uporabe 
radarskih, satelitskih in strelomernih meritev, po 
drugi strani pa gredo raziskave v smeri dodane 
vrednosti samih strelomernih podatkov za potrebe 
»nowcastinga«. Raziskave na področju mikrofizike 
in dinamike nevihtnih procesov ter elektrifikacije 
oblakov, razelektritev in medsebojnih povezav, bodo 
v prihodnosti lahko pripomogle k izdelavi aplikativnih 
orodij za operativno uporabo  v prognostičnem 
procesu.
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Modeliranje vpliva vremena in podnebja 
na rast in pridelek travne ruše v Sloveniji 
Tjaša Pogačar

Vrednost travinja postaja čedalje bolj prepoznana. 
Pridelki travne ruše najbolj nihajo zaradi vremenskih 
razmer, največje izpade povzročajo sušna obdobja. Za 
razumevanje odzivov travnih monokultur in trajnega 
travinja na različne vplive okolja so raziskave na tem 
področju nujne, tako poljski poskusi kot uporaba 
agrometeoroloških modelov. 

Analizirali smo podatke o fenološki fazi začetka 
cvetenja navadne pasje trave (Dactylis glomerata 
L.) v dveh 16-letnih obdobjih (1968–1983 in 1998–
2013), v vmesnem času se meritve te fenološke faze 
na Agenciji RS za okolje namreč niso izvajale. Na 
vseh 12 lokacijah po Sloveniji se je izkazalo, da je 
navadna pasja trava v drugem obdobju cvetela prej 
kot v prvem, in sicer za 7 do 18 dni. Spremembe so 
se pokazale tudi pri nadaljnji obravnavi 8 lokacij v 
kombinaciji s povprečno dnevno temperaturo zraka. 
Korelacije začetka cvetenja in povprečne temperature 
zraka v enem predhodnem mesecu, dveh ali treh so v 
drugem obdobju manj izrazite in časovno zamaknjene 
večinoma za en mesec nazaj. 

Med vrsto agrometeoroloških modelov, ki simulirajo 
rast in pridelek travne ruše, se je nizozemski model 
LINGRA-N (Wolf, 2012) s srednjo zahtevnostjo glede 
vhodnih podatkov in z dobrimi dosedanjimi rezultati 
pokazal kot dobra možnost za naše raziskave. Poleg 
dnevnih meteoroloških podatkov potrebujemo še štiri 
skupine vhodnih podatkov: specifikacije za vsako 
simulacijo, ekofiziološke podatke o rastlini, pedološke 
podatke in podatke o gospodarjenju s travno rušo. 
Dovolj dobre vhodne podatke za umerjanje smo 
lahko pripravili za dva poskusa na trajnem travinju 
(S72 v Ljubljani in S9 v Brestanici; Leskošek, 1998) 
in pet na travnih monokulturah (navadna pasja 
trava, trpežna ljuljka (Lolium perenne L.) in travniški 
mačji rep (Phleum pratense L.) v Jabljah in Rakičanu 
(Verbič, 2014). Z analizo občutljivosti smo izločili 
11 manj pomembnih parametrov. Preostalih 26 in 
datume košenj smo za vsak travniški poskus posebej 
umerjali na podatkih lihih let v 12 korakih z metodo 
zmanjševanja korena povprečne kvadratne napake 
(RMSE) simuliranih vrednosti pridelka suhega zelinja 
travne ruše glede na izmerjene. Za preverjanje 
kakovosti modelskih simulacij smo uporabili RMSE 
(npr. Willmott, 1982; Jego in sod., 2013) v sodih in 
vseh letih ter kazalec ujemanja dw (Willmott, 1982). 
Pri tem se je za oba poskusa na travnem travinju 
(S72 in S9) in za poskus na travniškem mačjem repu 
v Rakičanu izkazalo, da jih ne moremo dovolj dobro 
umeriti za uporabo za nadaljnje modeliranje. Najboljši 

so rezultati umerjanja za navadno pasjo travo v 
Jabljah (RMSE% = 12 %, dw = 0,84).

Rast in pridelek travne ruše smo simulirali v 50-letnem 
obdobju (1964–2013) za štiri različne umeritve 
modela – za navadno pasjo travo (J-DG), trpežno 
ljuljko (J-LP) in travniški mačji rep (J-PP) v Jabljah 
ter za trpežno ljuljko v Rakičanu (R-LP). Pomembno 
vlogo pri rasti travne ruše ima vsebnost vode v tleh, 
med drugim ima zelo velik vpliv na indeks listne 
površine. Ob majhni količini padavin se predvsem v 
kombinaciji z visokimi temperaturami zraka pridelek 
suhega zelinja občutno zmanjša. Kljub temu, da 
potencialni pridelek ni v nobenem primeru statistično 
značilno odvisen niti od posameznih meteoroloških 
spremenljivk niti od njihove kombinacije, lahko na 
primerih posameznih izstopajočih let zaključimo, da se 
pridelek zmanjša v izrazito sušnih ali sušnih in vročih 
letih. V sušnem obdobju se ne morejo v polni meri 
razrasti korenine, velik je vpliv suše na učinkovitost 
izrabe sončnega obsevanja: pri J-DG je bilo v letu 
2003 prestreženih 59 % fotosintetsko aktivnega 
sevanja (v letu 2005 72 %), pri J-LP 32 %, pri J-PP 
42 % in pri R-LP 27 %. 

Rezultati se v sušnih letih ujemajo tudi s primerljivimi 
raziskavami, dobro pa so se, na primer, v najbolj 
sušnem letu 2003 pokazale tudi lastnosti posameznih 
vrst trave. Navadna pasja trava sušo najbolje prenaša, 
zato se je kljub suši potencialni pridelek občasno 
nekoliko povečal. Trpežna ljuljka sušo najslabše 
prenaša, zato se po hudem sušnem obdobju niti 
jeseni potencialni pridelek ni več povečal. Travniški 
mačji rep v sušnem obdobju miruje in si je nekoliko 
opomogel v drugi polovici septembra, ko se je 
povečala vsebnost vode v tleh. Pri potencialnem 
pridelku se je pokazal statistično značilen (p = 0,05) 
negativni trend za primera J-LP ( 24 kgSS ha-1leto-1) in 
J-PP ( 29 kgSS ha-1leto-1). Spremenjena spremenljivost 
se pri simuliranem pridelku suhega zelinja (GRASS) 
kaže v Jabljah v drugi polovici obravnavanega obdobja 
s pojavljanjem osamelcev, ki jih v prvi polovici ni bilo. 
GRASS je bil v Jabljah najmanjši v letih 1992, 1993 in 
2003, v Rakičanu pa v letih 1983, 1993, 2003, 2007 
in 2013. Prav tako je v teh letih najmanjši modelski 
faktor za zmanjšanje rasti zaradi suše (TRANRF). Kot 
kaže analiza časovne vrste, se njegova spremenljivost 
v drugi polovici obdobja povečuje. 

Na osnovi dviga najnižje in najvišje temperature 
zraka za 1, 2 in 3 °C glede na obdobje 1964–1988 
smo predstavili primer simulacije vpliva podnebnih 
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sprememb na vspremenljivost in količino pridelka 
travne ruše (koncentracija CO2 je bila pri tem po 
vrsti 360, 540 in 720 ppm). V večini primerov se je 
mediana pridelka zmanjšala. Rezultati za obdobje 
1989–2013 so najbolj primerljivi z različico povišanja 
temperature zraka za 2 °C. Če ne upoštevamo dviga 
CO2 (koncentracija ostane 360 ppm), se pridelki 
travne ruše še bolj očitno zmanjšajo. Pri vseh treh 
travnih monokulturah v Jabljah so se pri zvišanju 
temperature zraka pri pridelku suhega zelinja začeli 
pojavljati osamelci. 

Zavedati se moramo negotovosti, ki jo prinašajo 
modelski rezultati. Zato potrebujemo čim večje število 
različnih modelskih simulacij. Za Slovenijo bi bile 
zelo pomembne simulacije rasti in pridelka trajnega 
travinja, a ker umerjanje ni bilo uspešno, priporočamo 
nadaljevanje z različnimi travnimi monokulturami na 
različnih lokacijah. Velik izziv predstavlja umerjanje 
za trajno travinje z novejšimi poskusi, če je mogoče 
z dodatnimi meritvami, z uporabo novih metod 
umerjanja ali s prilagoditvijo modela. 
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Slika 1. Potencialni pridelek 
(YIELD, levo) in volumska 
vsebnost vode v korenin-
skem območju (SMACT, 
desno) za navadno pasjo 
travo (J-DG), trpežno ljuljko 
(J-LP) in travniški mačji 
rep v Jabljah (J-PP) ter za 
trpežno ljuljko v Rakičanu 
(R-LP)  za suho leto 2003 
in povprečno leto 2005 (za 
J-DG še leto 2009, za J-LP 
1988).
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Gibanje Rossbyjevih valov v odvisnosti od 
velikosti modelskega območja regionalnega 
prognostičnega modela
 

Eva Bezek, Ahac Pazlar, Vito Švagelj, Urban Strajnar in Aleksandar Vujinović 
študentje meteorologije na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Mentorica in soavtorica: Nedjeljka Žagar

Povzetek

Članek predstavlja rezultate primerjave nekaterih lastnosti Rossbyjevih valov v zmernih širinah v odvisnosti od 
velikosti modelskega območja. Cilj študije je raziskati, ali se modelirana hitrost troposferskih Rossbyjevih valov 
nad Atlantikom in Evropo spreminja v odvisnosti od velikosti modelskega območja. V majhnih modelskih obmo-
čjih Rossbyjevi valovi prihajajo v območje skozi stranske robove, razvoja novih valov vzdolž toka pa ni. Rossbyjeve 
valove analiziramo s pomočjo Hovmöllerjevih diagramov. Ocenjujemo fazno in grupno hitrost Rossbyjevih valov, 
njihovo valovno dolžino in fazni zamik med ploskvami 500 in 300 hPa. Rezultati nekoliko subjektivne metode izra-
čuna so pokazali, da se paketi Rossbyjevih valov gibljejo hitreje v večjih modelskih območjih in da se fazna hitrost 
z zmanjševanjem velikosti modelskega območja nekoliko zmanjšuje. 

Ključne besede: Rossbyjevi valovi, Hovmöllerjevi diagrami, velikost modelskega območja

Abstract

This paper discusses some properties of the Rossby waves in the numerical weather prediction models in rela-
tion to the domain size. We investigate whether the speed of the Rossby waves changes as the domain size in the 
zonal direction becomes smaller. The global channel domain is compared with domains half and quarter its size. 
In smaller domain, the Rossby waves enter the domain through the lateral boundaries and the domain size allows 
no developments of new waves. The Hovmöller diagrams are used to estimate the wave phase and group speed 
in the zonal direction as well as the vertical phase shift. It was found that the wave groups move somewhat faster 
in the larger domains whereas the phase reduces. 

Keywords: Rossby waves, Hovmöller diagram, model domain size

Uvod

V okviru študija meteorologije na drugi stopnji 
na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v 
Ljubljani (UL-FMF) od akademskega leta 2016/2017 
izvajajo predmet Meteorološki seminar. Predmet 
traja en semester, ima eno uro na teden (skupno 
torej 15 ur) in se osredotoča na samostojno delo 
študentov. Namen predmeta je priprava študentov na 
samostojno delo pri magistrski nalogi. Seminarske 
teme pokrivajo bolj poglobljena znanja o dogajanjih 
v ozračju in novejše rezultate iz osnovnih področij 
meteorologije in njej sorodnih področij. Pri delu se 
študentje spoznajo z uporabo strokovne literature in 
različnih orodij za obdelavo podatkov in modelskih 

rezultatov. Svoje delo redno obravnavnavajo z 
mentorjem in se učijo kritično razmišljati, sestavljati 
strokovna poročila in predstavljati rezultate svojega 
dela v ustni in pisni obliki, samostojno in v skupini. 

Prvi Meteorološki seminar je obiskovalo pet 
študentov. Zaradi različne stopnje študija, ki so jo 
imeli udeleženci, kar je tipično za majhno študijsko 
smer, kot je meteorologija, je letošnja tema seminarja 
vsebovala predmete s 1. stopnje študija (sinoptična 
meteorologija in klimatologija iz predmetov 3. 
letnika, dinamična meteorologija 1 in klimatologija) 
in predmete 2. stopnje študija (numerično 
modeliranje atmosfere iz 5. letnika). Zastavljeni 
cilj Meteorološkega seminarja je bil, da študentje 
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rezultate svojega dela zaključijo s strokovnim člankom 
za časopis Vetrnica. Pričujoči članek je torej prvi 
rezultat novega predmeta prenovljenega študija 
meteorologije na UL-FMF.

Motivacija in cilj projekta

Rossbyjevi valovi so osnovna transverzalna valovanja 
zračnega toka v zmernih širinah (npr. Hoskins in 
James, 2014). Rossbyjevi valovi in z njimi povezana 
kvazi-geostrofska teorija omogočajo razumevanje 
dinamike ozračja na sinoptičnih in večjih skalah 
kot tudi razumevanje globalnih povezav na daljavo 
(telepovezav, ang. teleconnections). Nastanek in 
razvoj Rossbyjevih valov sta danes relativno dobro 
pojasnjena in njihove lastnosti so dobro predstavljene 
v numeričnih modelih splošne cirkulacije. 

Osnovne lastnosti valovanja zahodnega toka na 
različnih višinah v prostem ozračju lahko približno 
opišemo z ohranitvijo absolutne vrtinčnosti. Bolj 
kompleksna dinamika Rossbyjevih valov se lahko 
opiše z ohranitvijo potencialne vrtinčnosti (npr. 
Hoskins in James, 2014). Baroklini Rossbyjevi valovi v 
zahodnem toku so pogosto organizirani v t.i. valovnih 
paketih, ki se razvijajo vzdolž toka. Valovni paketi se 
gibljejo z grupno hitrostjo, ki je dosti hitrejša od fazne 
hitrosti, s katero se gibljejo posamezne doline ali 
grebeni – na splošno z grupno hitrostjo 20° do 30° 
zemljepisne dolžine na dan (Chang, 1993). Zato na 
prednjem (vzhodnem) robu Rossbyjevega valovnega 
paketa prihaja do razvoja novih dolin in grebenov, na 
zadnjem (zahodnem) robu pa do zamiranja dolin in 
grebenov. Razvoj novih Rossbyjevih valov vzdolž toka 
je predstavljen na sliki 1. 

Globalni prognostični modeli kot je npr. model 
ECMWF (European Center for Medium-range Weather 
Forecasts, http://www.ecmwf.int) tovrstno gibanje in 
razvoj novih valov na zahodnem toku dobro opisujejo. 

Slika 1. Razvoj Rossbyjevih valov vzdolž toka. (Vir: Persson, 
2016)
Figure 2. Downstream development of Rossby waves. 
(Source: Persson, 2016)

Mezoskalni (ali regionalni) modeli vremena, kot je npr. 
model ALADIN, so osredotočeni na procese na skalah 
od nekaj 100 km do nekaj km. Veliko mezoskalnih 
procesov je v dobri meri določenih z lokacijo in 
intenziteto Rossbyjevih valov. Zato lahko že majhne 
napake v predstavitvi Rossbyjevih valov v območju 
regionalnega modela (npr. napaka v jakosti ali lokaciji 
vertikalnega striženja vetra) močno vplivajo na razvoj 
mezoskalnih procesov oz. kakovost mezoskalne 
napovedi. V majhnih modelskih območjih prihajajo 
Rossbyjevi valovi v območje skozi stranske robove in 
se naprej razvijajo oz. gibljejo s povprečnim tokom. 

Povezovanje rešitev regionalnega in globalnega 
modela (npr. modela ALADIN in modela ECMWF) na 
stranskih robovih ni matematično brezhibno rešljiv 
problem. Za potrebe operativne napovedi vremena 
modeli večinoma uporabljajo metodo relaksacije, 
ki povezuje rešitvi mezoskalnega in globalnega 
modela v t.i. relaksacijskem območju. Metoda 
sklapljanja in razlike med modeloma predstavljata 
vir napak v mezoskalnem modelu. Žagar in sod. 
(2013) so predstavili vpliv nenatačnega sklapljanja 
regionalnih prognostičnih modelov s pomočjo niza 
numeričnih simulacij na modelskih območjih različne 
velikosti. Pokazali so, da je spremenljivost toka 
nad Evropo v manjših modelskih območjih močno 
znižana v primerjavi s spremenljivostjo v območju, 
ki objema celoten pas zmernih širin. Torej je v 
manjših modelskih območjih poleg potencialno manj 
natančne predstavitve Rossbyjevih valov kot posledice 
nenatančne sheme sklapljanja na stranskih robovih, 
poslabšana tudi klimatska sinoptična spremenljivost 
in tako tudi s tem povezana spremenljivost na 
mezoskali.

Sedanja študija predstavlja rezultate primerjave 
nekaterih lastnosti Rossbyjevih valov v zmernih širinah 
v odvisnosti od velikosti modelskega območja. S 
študijo želimo potrditi ali ovreči hipotezo, da se hitrost 
troposferskih Rossbyjevih valov nad Atlantikom in 
Evropo ne spreminja bistveno v odvisnosti od velikosti 
območja numeričnega prognostičnega modela. Lahko 
rečemo, da je to nujno, če naj bi modeli za omejeno 
območje nad Evropo lahko uspešno napovedovali 
podrobnosti mezoskalnih procesov. 

Podatki in metoda dela

Podatki

Pri delu smo uporabili rezultate numeričnih simulacij 
z modelom WRF (Weather Research and Forecasting 
Model, http://www.wrf-model.org), ki je vgnezden 
v analize globalnega modela ECMWF. Horizontalna 
ločljivovost obeh modelov je enaka in sicer 0.25°. 
Namen ohranjanja ločljivosti je lažja obravnava vpliva 
velikosti modelskega območja. Analize ECMWF so 
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Slika 2. Modelska območja numeričnih simulacij: vijolična barva predstavlja Large Channel (LCh), rumena barva Channel (Ch), 
zelena barva Half Channel (HCh) in rdeča Quarter Channel (QCh). Podrobnosti so podane v besedilu.

Figure 2. Computational domains of the WRF model: purple lines represent Large Channel (LCh), Channel (Ch) is yellow, Half 
Channel (HCh) green whereas the Quarter Channel (QCh) domain is shown by the red lines. Details are in the text.

rezultat 4D-Var asimilacijskega sistema. Robni pogoji 
so pripravljeni na vsakih 6 ur. Numerični eksperimenti 
so pripravljeni na način, kot je opisano v Žagar in 
sod. (2013). Uporabljena so štiri modelska območja 
predstavljena na sliki 2: 

1. QCh (Quarter Channel), ki je najmanjše in se 
razteza med 45°W in 35°E, 35°N in 70°N in 
tako vsebuje 319 x 139 točk,

2. HCh (Half Channel), ki je zonalno približno 
dvakrat širše od QCh, in definirana med 100°W 
in 60°E ter vsebuje 639 x 139 točk, 

3. Ch (Channel), ki je globalni kanal v zmernih 
širinah enake meridionalne dolžine in vsebuje 
1439 x 139 točk, in 

4. LCh (Large Channel), ki je podobno kot Ch 
globalni kanal, vendar je v meridionalni smeri 
razširjeno 5° proti jugu in 10° proti severu tako 
da vsebuje 1439 x 199 točk. 

Na vsakem modelskem območju (oz. v vsakem 
poskusu) je narejeno 10 simulacij pozimi 2009. Prva 
simulacija v vsakem modelskem območju se je začela 

1. januarja 2009, druga simulacija dan pozneje, tretja 
še en dan pozneje, itd. Vse simulacije so se končale 
31. marca. Ker nas ne zanima problem začetnih 
pogojev, temveč razvoj sinoptičnih valov v različnih 
modelskih območjih, prvih 2 tednov rezultatov 
posameznih simulacij nismo obravnavali. Vsaka od 10 
simulacij posameznega eksperimenta je obravnavana 
ločeno. Rezultati izračunov hitrosti pa so povprečeni.

Rezultati simulacij so interpolirani z modelskih 
vertikalnih nivojev sigma-p modela WRF na 
standardne nivoje tlaka vsake 3 ure. Obravnavane 
spremenljivke so komponentne horizontalnega 
vetra označene z u in v, geopotencialna višina in 
temperatura. 

Metoda dela

Rossbyjeve valove analiziramo s pomočjo 
Hovmöllerjevih diagramov. Leta 1948 je Ernest 
Hovmöller oblikoval diagram, ki ima na osi x 

Slika 3. Hovmöllerjev diagram meridionalne hitrosti na 500 hPa iz simulacije LCh za na-
ključno izbrano simulacijo (levo). Hitrost vetra je povprečena med 40°N in 60°N. Zelena 
elipsa predstavlja valovni paket. Naklon zelene puščice opiše grupno hitrost cg. Naklon 
črne puščice predstavlja fazno hitrost cf, vijolična puščica pa predstavlja valovno dolžino 
vala. Zgoraj: Polje geopotenciala in vetra na 500 hPa 5. 3. 2009 ob 12:00

Figure 3. Hovmölller diagram for the 500 hPa in Large Channel (left). Green ellipsoid 
represents the wave packet. The inclination of the green arrow tells us the group velocity, 
the inclination of the black arrow tells us the phase velocity and the purple arrow repre-
sents the wavelength of the packet. Above: Geopotential and wind field at 500 hPa for 
5. 3. 2009.
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zemljepisno dolžino, na osi y pa čas in tako prikazuje 
časovni in prostorski razvoj izbrane meteorološke 
spremenljivke. Tovrstni diagrami so se uveljavili kot 
orodje za predstavitev razvoja Rossbyjevih valov 
(Hovmöller, 1949; Persson, 2016). Prav te diagrame 
smo uporabljali tudi mi pri analizi lastnosti Rossbyevih 
valov v različnih modelskih območjih.

Primer Hovmöllerjeva diagrama je predstavljen na 
sliki 3. Na sliki lahko opazimo s črno krivuljo narisano 
elipso okoli rdeče barve, kjer je po diagonali narisana 
črna puščica. Naklon te puščice predstavlja oceno 
fazne hitrosti Rossbyevega vala – v tem primeru okrog 
40° v približno šestih dnevih oz.  okrog 7° na dan. Z 
zeleno krivuljo pa je sklenjena elipsa katere glavno 
polos predstavlja zelena puščica. Naklon te puščice 
predstavlja grupno hitrost Rossbyevega vala – v tem 
primeru okrog 210° zemljepisne dolžine v približno 
šestih dnevih  oz. hitrost znaša okoli 35° na dan ali 
okoli 30 m/s. 

Na Hovmöllerjevih diagramih približno določimo 
valovno dolžino valovanja kot razdaljo med dvema 
enako predznačenima maksimumoma. Fazni 
zamik vala po višini lahko določimo z diagrami za 
različne nivoje. Položimo jih enega prek drugega in 
tako odčitamo fazni zamik kot razdaljo v stopinjah 
geografske dolžine, kar lahko naprej pretvarjamo v 
poljubne enote. 

Kot običajno v podobnih študijah, obravnavamo 
meridionalno komponento horizontalnega vetra, 
ki jo povprečimo v meridionalni smeri. Razlog za 
povprečevanje je lokalna spremenljivost toka, 
ki za opis dogajanj na skali Rossbyjevih valov ni 
pomembna. Območje povprečevanja je med 40°N in 
60°N.

Na sliki 3 je predstavljeno polje geopotenciala in vetra 
v naključno izbranem času na ploskvi 500 hPa na 

kateri lahko opazimo tipično število 5-6 Rossbyjevih 
valov v zmernih širinah. 

Rezultati

Rezultate bomo predstavili od večjega modelskega 
območja proti manjšim.

V modelskem območju LCh imajo Rossbyjevi valovi za 
razvoj na razpolago celoten pas okoli Zemlje, hkrati 
pa imajo robni pogoji najmanjši vpliv na modelsko 
območje oz. obstajajo le meridionalni robni pogoji. 
Zato lahko dajo različne simulacije precej različen 
opis valovanj v neki točki v istem terminu. To sicer ni 
nujno, kot lahko opazimo iz primerjave dveh simulacij 
na slikah 4a in 4b, ki sta si precej podobni. Z višino 
se lastnosti Rossbyjevih valov spreminjajo, kot kažeta 
sliki 4a in 4c. Z uporabo Hovmöllerjevih diagramov 
na nivojih 300 hPa in 500 hPa so bile izračunane 
grupna hitrost cg,,fazna hitrost cf, pa tudi fazni zamik 
valov v vertikalni smeri Δφ in tipična valovna dolžina 
vala λ. Ker se tok spreminja, so vrednosti ocenjene 
za različne elipse v različnih časih in povprečene. Pri 
tem prihaja do napake zaradi definicij elips, kar lahko 
nekoliko vpliva tudi na oceno povprečnih vrednosti. 

Za nivo 300 hPa so vrednosti fazne hitrosti 2,5 kotne 
stopinje na dan oz. cf = 5,2°/dan, grupna hitrost pa 
je dosti večja: cg = 26,8 °/dan, ter λ = 74,8°. Za nivo 
500 hPa so rezultati cf = 6,4 °/dan cg= 30,7°/dan, 
λ = 74,3°. Fazni zamik  znaša Δφ = 2,5 °/100 hPa. 
Ocena napake izračuna, pridobljena kot koren vsote 
kvadratov odstopanj ocenjenih napak od njihovega 
povprečja, znaša 2,1 °/dan za fazno hitrost in 5,1 °/
dan za grupno hitrost za nivo 300 hPa oz. 2,2 °/dan 
in 7,9 °/dan za 500 hPa. 

Hovmöllerjevi diagrami za modelsko območje Ch 
za različne simulacije se med seboj vizualno malo 

Slika 4. Hovmöllerjevi dia-
grami za modelsko območje 
LCh, kot povprečje meridio-
nalne hitrosti med 40o do 
60o N z časovnim korakom 
3 ure. Predstavljeni so re-
zultati (a) prve simulacije na 
300 hPa, (b) šeste simula-
cije za 300 hPa in (c) prve 
simulacije na 500 hPa.

Figure 4. Hovmöller dia-
grams for the LCh domain 
as average meridional wind 
in the belt 40oN to 60o N 
every 3 hours. (a) first simu-
lation at 300 hPa level, (b) 
sixth simulation at 300 hPa 
and (c) the first simulation 
at 500 hPa.

a
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razlikujejo, kar lahko vidimo na sliki 5. Zelo očitna in 
pričakovana lastnost, ki je iz diagramov razvidna že 
na prvi pogled, je naraščanje amplitude meridionalne 
hitrosti z višino. To lahko vidimo iz primerjave slik 
5a in 5c. Podobno kot za modelsko območje LCh, 
so za valovne pakete, ki se pojavljajo na diagramih 
vseh simulacij v prvih dveh tednih februarja, določeni 
povprečna grupna ter fazna hitrost, fazni zamik 
z višino in valovna dolžina. Vsi potrebni podatki 
za določitev lastnosti so iz diagramov odčitani na 
ploskvah 500 hPa in 300 hPa za vse simulacije in 
nato povprečeni. 

Rezultati za nivo 300 hPa so cf= 9,8 °/dan, 
cg = 25,7 °/dan, za nivo 500 hPa so vrednosti 
cf = 8,9 °/dan, cg = 24,7 °/dan. Na obeh nivojih je λ 
okoli 5000 km. 

Če ocenjene vrednosti primerjamo z znanimi 
vrednostmi grupne in fazne hitrosti troposferskih 

Slika 5. Kot slika 4, le za 
modelsko območje Ch.

Figure 5. As in Fig. 4 but for 
the Ch domain. 

Slika 6. Polji geopotenciala na ploskvi 500 hPa za prvo simulacijo za (a) 5. 2. 2009 ob 12:00 in (b) 3. 3. 2009 ob 12:00.
Figure 6. Geopotential height at 500 hPa for the first simulation on (a) 5. 2. 2009, at 12 UTC and (b) 3. 3. 2009 at 12 UTC.

Rossbyjevih valov iz literature vidimo, da se ujemajo. 
Povprečni fazni zamik z višino proti zahodu na 
modelskem območju Ch je Δφ = 6° zemljepisne širine 
na 200 hPa vertikalne debeline. Vse simulacije so za 
analizirano obdobje nakazovale valovno dolžino med 
5500 km in 6200 km. Povprečna valovna dolžina 
tako nakazuje povprečno valovno število 4, kar je 
predstavljeno s primeroma polj geopotencialne višine 
na sliki 6. Polji sta predstavljeni za datuma 5. 2. 2009 
in 3. 3. 2009, pri katerih so določane valovne dolžine.

Za modelsko območje HCh sta bila izbrana dva 
Rossbyjeva valovna paketa na ploskvah 300 hPa in 
500 hPa. Prvi dogodek je trajal med 3. 2. - 8. 2. 2009 
in drugi med 28. 2. - 7. 3. 2009. Za oba dogodka 
je opravljeno 20 ocen valovnih lastnosti na podlagi 
katerih so pridobljeni naslednji rezultati: za 300 hPa 
sta povprečni hitrosti cf = 7,5 °/dan in cg  = 24,8 °/
dan, za nivo 500 hPa pa sta vrednosti cf  = 6,8 °/dan 
in cg  = 25,0 °/dan. Na obeh nivojih je λ okrog 73° 

a

b

a b

a

c

METEOROLOŠKI SEMINAR 



76

a

Slika 8. Raztros ansambla (standardni odklon) v polju meridionalne hitrosti na ploskvi 500 hPa na različnih modelskih obmo-
čjih 5. 2. 2009 ob 12 UTC. a) Modelsko območje HCh, b) Modelsko območje Ch, in c) Modelsko območje LCh.

Figure 8. Ensemble spread in meridional wind at 500 hPa on 5 February 2009, 12 UTC. Domains a) HCh, b) Ch and c) LCh. 

zemljepisne dolžine. Povprečni fazni zamik z višino 
je Δφ = 3 °/200 hPa proti zahodu. Nekaj simulacij 
je prikazanih na sliki 7, ki nam pove, da modelsko 
območje velikosti 160° v zonalni smeri približno 
predstavi do dva Rossbyjeva valovna paketa. Na sliki 
8 je za 5. 2. 2009 na ploskvi 500 hPa prikazana 
standardna deviacija za meridionalno hitrost za 

Slika 7. Kot slika 4, le za 
modelsko območje HCh.

Figure 7. As in Fig. 4 but for 
the HCh domain. 

modelska območja HCh, Ch in LCh, vse narisane na 
velikosti območja HCh. 

Siljenje na stranskih robovih na modelskem območju 
HCh je bolj intenzivno na zahodnem kot na vzhodnem 
robu območja zaradi zahodnega toka. Zato na tem 
delu modelskega območja robni pogoji ne dovolijo, da 

b

c

a b c
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se razvije notranja dinamika modela različna od tega, 
kar predpisujejo globalne analize modela ECMWF. 
Razlike med posamenzimi simulacijami opišemo 
z raztrosom desetih simulacij kot je predstavjeno 
na sliki 8. Na tej sliki vidimo, da vpliv zahodnega 
stranskega roba sega do približno 80°W. Največje 
razlike (oz. raztros) med simulacijami na modelskem 
območju HCh so nad severnih Atlantikom, kjer 
je območje največje baroklinosti. V ostalih dveh 
modelskih območjih pa najdemo značilne razlike tudi 
nad vzhodnim delom Kanade. Na LCh modelskem 
območju, kjer so meridionalni robni pogoji na severni 
in južni strani bolj oddaljeni kot na modelskih 
območjih Ch in LCh, najdemo velike razlike med 
simulacijami po celotnem modelskem območju. Če 
bi sliko 8 povprečili v času, bi dobili bistveno različne 
lokacije in amplitude sinoptične spremenljivosti toka 
nad severnim Atlantikom in Evropo. 

Hovmöllerjevi diagrami za najmanjše modelsko 
območje QCh so dokaj nezanimivi, ker se pri njej 
razmere skoraj ne spreminjajo z višino. Na sliki 9, 
kjer so prikazani Hovmöllerjevi diagrami na 500 
hPa in 300 hPa za nekaj simulacij, vidimo, da se 
z višino znatneje poveča samo amplituda hitrosti. 
V resnici se slike zelo malo razlikujejo in sicer je 
položaj nekaterih maksimumov in minimumov z višino 
vseeno malce zamaknjen, tako da dobimo nekaj 
faznega zamika z višino. Same strukture pa se ne 
spreminjajo, kar pomeni, da se tudi fazna hitrost in 
valovna dolžina ne spreminjata v odvisnosti od višine 
ali od eksperimenta. Majhne razlike se lahko pojavijo 
kot posledica metode določanja valovnih paketov. 
V tem primeru smo poiskali tri primere, na katerih 
smo računali fazno hitrost in valovno dolžino za vse 
simulacije na 500 hPa in 300 hPa. Grupne hitrosti 
pa ne moremo določiti, ker je modelsko območje 
premajhno za opis Rossbyjevih valovnih paketov 
v sinoptični skali. Modelsko območje je namreč 

Slika 9. Kot slika 4, le za 
modelsko območje QCh.

Figure 9. As in Fig. 4 but for 
the QCh domain. 

tako majhno, da je njegova velikost v zonalni smeri 
približno enaka valovni dolžini Rossbyjevih valov. 
Ocena fazne hitrosti na 300 hPa znaša cf = 5,6 °/dan 
z napako okoli 0,86 °/dan. Na nivoju 500 hPa pa sta 
obe vrednosti enaki. Na obeh nivojih je λ okoli 94° 
zemljepisne dolžine.

Razprava in zaključki

Povprečna ocena grupne in fazne hitrosti v različnih 
modelskih območjih na dveh ploskvah konstatnega 
tlaka je zbrana na sliki 10a. Slika nakazuje, da je 
v modelskem območju LCh na obeh nivojih grupna 
hitrost nekoliko večja kot v manjših modelskih 
območjih. To lahko razumemo kot posledico bolj 
“svobodnega“ razširjanja energije valovnih perturbacij 
v večjem modelskem območju. Istočasno pa je fazna 
hitrost nekoliko manjša kot v modelskem območju Ch. 
Podoben trend se pojavlja na sliki 11b, ki primerja 
fazno hitrost v različnih eksperimentih na modelskem 
območju QCh. Vendar so ocene tako grupne kot 
fazne hitrosti obremenjene z napako, ki je večja od 
razlik hitrosti v različnih eksperimentih in modelskih 
območjih. 

Lahko sklepamo, da smo na podlagi grupne hitrosti 
Rossbyjevih valov, ki smo jih z nekoliko subjektivno 
metodo ocenili iz Hovmöllerjevih diagramov, pokazali, 
da se paketi Rossbyjevih valov v večjih modelskih 
območjih gibljejo “bolj svobodno” in zato nekoliko 
hitreje. Dejstvo, da fazna hitrost z zmanjševanjem 
velikosti modelskega območja pada, lahko pomeni, da 
njena vrednost postaja vedno bolj določena z fazno 
hitrostjo Rossbyjevih valov na robovih modelskega 
območja. 

Ugotovili smo, da obstajajo značilne razlike med 
modelskimi območji in da je dinamika v največjih 

a cb
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Slika 10. (a) Povprečna grupna in fazna hitrost Rossbyjevih valov na nivojih 500 in 300 hPa v različnih modelskih območjih. 
(b) Fazna hitrost na 500 in 300 hPa za 4 različne eksperimente na modelskem območju QCh. 

Figure 10. (a) Estimated Rossby wave phase speed at 500 hPa and 300 hPa in various domains. (b) As in (a) but for the area 
of the QCh domain. 

a b

dveh modelskih območjih, kjer je več prostora za 
razvoj valov, bistveno drugačna kot v najmanjšem 
modelskem območju QCh. Rezultati različnih simulacij 
v območju QCh so med seboj zelo podobni. Nagib 
valov z višino je v območju QCh najmanjši. 

Za bolj zanesljive zaključke bi potrebovali oceno 
hitrosti Rosbyjevih valov iz analiz ECMWF na različnih 
modelskih območjih in bolj natančno definiran 
postopek določanja valovnih paketov na različnih 
modelskih območjih. Na primer, ročno odčitavanje 
valovnih paketov bi lahko zamenjali z objektivno 
metodo, ki definira valovne pakete kot objekte. 

Zahvala 

Najlepše se zahvaljujemo sodelavcema Katedre za 
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