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KAJ JE VREME? 
 
Leta 1592 je Galileo Galilei iznašel termometer in ugotovil, da ima tudi zrak neko 
težo. Njegov učenec Torricelli pa je leta 1643 izumil barometer. Še danes 
uporabljamo instrumente, ki so jih izumili ti veliki možje, Ie da so njihove izume 
pozneje izpopolnili in priredili. V meteorološkem smislu je vreme trenutno stanje v 
atmosferi. Vreme opredelimo tako, da  izmerimo  ali ocenimo vrednost posameznih 
meteoroloških elementov (temperaturo in vlago zraka, zračni pritisk, smer in hitrost 
vetra, količino in vrste oblakov, padavine itd.). Predno poskušamo napovedati vreme, 
moramo  torej z raznimi meritvami in opazovanji ugotoviti, kaj se dogaja v atmosferi. 
 
Kdaj je začel človek opazovati in napovedovati vreme, bi težko odgovorili. Okoli leta 
550 pred našim štetjem je grški filozof Anaksimander ugotovil, da je veter  
premikajoči se zrak. Aristotel je okrog leta 350 pred našim štetjem napisal knjigo 
"Meteorologica" kot prvi prispevek k poznavanju vremena. Pisal je istočasno o 
meteorjih, astronomiji in oceanografiji. Okoli leta 300 pred našim štetjem je 
Teohrastos, prav tako Grk, napisal "pravila za napovedovanje vremena". To pa je bilo 
tudi vse, kar je bilo pomembnega napisanega vse do leta 1500. Veliki izumitelj in 
umetnik Leonardo da Vinci se je namreč tedaj lotil instrumentov, s katerimi je lahko 
meril fizikalne lastnosti atmosfere. Izboljšal je vetrnice za merjenje hitrosti in smeri 
vetra ter pripravo za merjenje vlage. 
 
1. OZRAČJE IN ZRAK  
 
Zemeljsko kroglo obdaja sorazmerno tanek plašč zraka in ta plinasti ovoj imenujemo 
ozračje ali atmosfera. Sestavljajo jo plini in delci v trdnem stanju. To mešanico 
imenujemo zrak. Medsebojno razmerje teh sestavin se spreminja z višino ozračja, 
vendar je njihova sestava dokaj stalna do približno 25 km. 
 
Glavni plini suhega zraka so predvsem dušik in kisik (99% volumna), argon ter 
ogljikov dioksid. Ogljikov dioksid je poleg kisika in dušika eden najvažnejših plinov v 
ozračju. V vremenoslovju ima pomembno vlogo, ker slabi sončno in dolgovalovno 
zemeljsko sevanje. Poleg omenjenih plinov ostajajo v ozračju se manjše količine tako 
imenovanih žlahtnih plinov: neona, helija, kriptona, ksenona, ozona in vodne pare. 
 
Množina vodne pare, ogljikovega dioksida, ozona in  raznih primesi v atmosferi se 
spreminjajo z glede na prostor in čas. Čeprav je teh plinov v ozračju sorazmerno 
malo, so vendar zelo pomembni. Voda v takšnem ali drugačnem stanju, ozon in 
ogljikov dioksid imajo namreč važno vlogo pri prenosu energije v zraku ter pri toplotni 
bilanci ozračja in zemeljske površine. Našteti plini tudi močno absorbirajo nekatere 
valovne 
dolžine sevanj, ki jih oddajata Sonce in Zemlja. 
 
Trdni delci v zraku predstavljajo jedra, okrog katerih se začne kondenzacija vodne 
pare, poleg tega pa lahko znatno vplivajo na poslabšanje vidnosti (meglica kot 
posledica dima, prahu ali lebdečega peska). 
 
Raziskave so pokazale, da je ozračje Zemlje zgrajeno iz več plasti, ki segajo do 
približno 100 km nadmorske višine. Ločimo več glavnih plasti, vendar sta za 
meteorološke znanosti neposredno pomembni predvsem spodnji dve plasti 
troposfera in stratosfera. 
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Slika 1: Zgradba atmosfere  
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Slika 2:
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fere, ki sega od tal do višine približno 8000 metrov 
atorju se viša in doseže višino okrog 16000 metrov 

re je tropopavza, ki je debela do 3 km, zelo stabilna 
0°C in -60°C, kar zavre vse vertikalne tokove. 
fere je, da se lastnosti zraka, kot so tlak, gostota, 
ajo tako vertikalno kot tudi horizontalno. Naslednja 
rak zelo slab prevodnik toplote. Preprost poskus 
na razlika med zrakom, ki leži na ogreti cesti in 
e tudi do 10°C. Tretja pomembna lastnost zraka je, 
aktično pomeni, da vedno poskuša teči od visokega 
aradi teh pomembnih lastnosti troposfere v njej 

eme. 

d tropopavzo in sega vse do višine okrog 50 km, V 
mperatura razmeroma stalna. V zgornjem delu, 
te z višino. V stratosferi je pomembna plast ozona, 

ne svetlobe, ki prihaja od Sonca. 

fera in je za nas na zemlji pomembna zaradi svojih 
širjenje radijskih valov. 



 
1.1 Standardna atmosfera  
 
Kot je bilo omenjeno, se lastnosti atmosfere neprestano spreminjajo, tako 
horizontalno kot tudi vertikalno. Posledica tega je, da je nemogoče povezovati 
lastnosti nekega letala ali sistema na njem s trenutnim stanjem v atmosferi, saj bo, na 
primer, v zelo hladnem dnevu, ko je gostota zraka velika, učinkovitost motorja in 
aerodinamičnih površin letala popolnoma drugačna kot v vročem dnevu. Podobno je 
nujno za instrumente, kot na primer višinomer, da ima točno določeno razmerje med 
spremembo tlaka in višine, kar pa spet ni možno v atmosferi, ki ni konstantna. Da bi 
se izognili tem težavam in da bi bila letala in njihovi sistemi primerljivi, so vpeljali 
mednarodno standardno atmosfero (ISA), ki je bila, kot že njeno ime pove, 
mednarodno dogovorjena. Mednarodna standardna atmosfera ima naslednje 
karakteristike: 
- nadmorska višina 0 m 
- geografska širina 45° 
- zemeljski pospešek 9,81 m/s 
- zračni pritisk na morskem nivoju 1013,25 hPa 
- temperatura zraka 15°C 
- gostota zraka 1,225 kg/m³ 
- padec temperature z višino v troposferi 0,65°C/100 metrov (1,98°C/1000 feet) 
Te vrednosti tudi približno ustrezajo dolgoletnim povprečkom na zmernih geografskih 
širinah. 

 
Slika 3: Standardna atmosfera 

Mednarodna standardna atmosfera predstavlja torej temelj za kalibražo instrumentov, 
kot je na primer višinomer. Izjemno pomembno je, da so vsi višinomeri kalibrirani po 
skupnem mednarodnem standardu, kar zagotavlja, da bo odčitek na vseh 
višinomerih na neki višini enak, ne glede na to, kje so bili izdelani. Podobno kot v tem 
primeru se tudi pri obravnavi ostalih sistemov, motorjev in celotnega letala pokaže 
nujnost določitve 
karakteristik v odnosu na pogoje standardne atmosfere. 
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1.2 Emagram 
 

 

adiabata nasičenega 
zraka (vlažna adiabata) 

suha adiabata 

izograma izoterma 

 
V emagramu so izračunane barične ploskve na osnovi standardnih vrednosti 
temperature. Vrisan je suhoadiabatni gradient 1°C/100 m (3°C/1000 feetov) in 
nasičeni adiabatni gradient 0,5°C/100 m (1,5°C/1000 feet). Pri nizkih temperaturah 
se nasičeni vertikalni adiabatni gradient približuje vrednosti suhoadiabatnega, pri 
visokih temperaturah pa je manjši od navedenega. Skoraj vzporedno s 
temperaturami so vrisane še črtkane črte izograme, ki nam povedo koliko gramov 
vodne pare se lahko nahaja v kilogramu suhega zraka. Na emagram se vrišejo tudi 
podatki radiosondaž in tako dobimo prostorski pregled nad stanjem v atmosferi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ZRAČNI TLAK 
 
Zračni tlak lahko opredelimo kot težo zračnega stolpca nad enoto zemeljske površine 
in ta teža še zdaleč ni zanemarljiva (nad kvadratnim metrom zemeljske površine se 
od tal pa do vrha atmosfere nahaja približno 10 ton zraka). Zračni tlak je torej sila, s 
katero zrak pritiska na enoto površine. Prvi ga je izmeri Torricelli s svojim 
živosrebrnim barometrom. Meter dolgo in na eni strani zataljeno stekleno cev je 
napolnil z živim srebrom in jo nato navpično poveznil z odprtim koncem v posodo, ki 
je bila tudi napolnjena z živim srebrom. Živo srebro ni izteklo iz cevke v posodo, ker 
na gladino v posodi pritiska zrak. Živo srebro v cevki pa tudi ne sega več do vrha, 
ampak le do višine, pri kateri je teža živega srebra v cevki v ravnotežju s težo zraka. 
Če se tlak v atmosferi zmanjša, se zniža tudi stolpec živega srebra. Manjši in zato 
lažji stolpec je spet v ravnotežju z zračnim pritiskom. 
 
2.1 Merjenje zračnega tlaka 

 
Vse meteorološke opazovalnice imajo za 
natančno merjenje zračnega tlaka še vedno 
živosrebrni barometer.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Slika 4: Živosrebrni barometer 
Zračni tlak pa lahko merimo tudi z aneroidom, ki 
je sestavljen iz hermetično zaprte kapsule. Pri 
visokem tlaku se kapsula stisne, pri nizkem pa 
razširi. Na kapsulo sta pritrjena še kazalec in 
številčnica. Kazalec lahko nadomestimo tudi s 
pisalom, ki piše po papirju, pritrjenem na vrtljivi 
valj in tako dobimo barograf, ki zapisuje 
spremembe zračnega tlaka v določeni časovni 
enoti, ki je odvisna od hitrosti vrtenja valja. Tako 
dobljeni zapis imenujemo barogram. 
 

Slika 5: Barograf 
 

Dejanski pritisk na višini postaje v letalstvu imenujemo QFE.  Razumljivo je, da bo 
imela ob istočasnem merjenju postaja na večji nadmorski višini nižji pritisk, ker je 
višina zračnega stebra nad njo manjša. Da bi dobili razporeditve zračnega pritiska v 
horizontalni smeri, se vrednost pritiska reducira na morsko gladino.  
 
 



Teža zraka je odvisna tudi od njegove temperature, ki seveda vpliva tudi na 
raztezanje živega srebra in ostalih merilnih naprav, zato so reducirane vrednosti 
preračunane  tudi na 0°C in tako  dobljeno vrednost imenujemo QFF. Takšne 
vrednosti zračnega pritiska vnesemo v geografske karte. Nato vsa mesta z enakim 
reduciranim pritiskom povežemo s črtami, ki jih imenujemo izobare. Izobare so torej 
linije, ki na geografski karti vežejo vsa mesta ali opazovalne točke z enakim zračnim 
pritiskom. 
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Slika 6: Vrednosti QFE za postaje z različno nadmorsko višino 
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Slika 7: Reducirane vrednosti QFE iz slike 6 na morski nivo 
 



 
2.2 Spremembe zračnega tlaka 
 
2.2.1 Horizontalne razlike zračnega tlaka 
Tlak se spreminja od kraja do kraja in od dneva do dneva. Spremembe pa so lahko 
tudi urne. Te spremembe so   posledica premikanja zraka in sprememb temperature.  
 
2.2.2 Vertikalne spremembe zračnega tlaka 
Zračni tlak pada z višino predvsem iz tehle razlogov: 
1. Zračni steber, ki opravlja tlak, se zmanjšuje z višino. 
2. Gostota zraka pada z višino zaradi privlačnosti Zemlje, ki privlači zračne delce. 
Posledica tega je, da tlak pada v začetku hitreje, nato pa bolj počasi. Tako na 
morskem nivoju sprememba višine za 8.5 m (28 feet) povzroči spremembo tlaka za 1 
hPa, na višini 6 km pa je za isto spremembo pritiska potrebna sprememba višine kar 
za 15,5 m (50 feet). 
 
2.2.3 Urne spremembe zračnega tlaka 
Zračni tlak ima v 24 urah dva maksimuma (eden je ob 10 uri in drugi ob 22 uri) in dva 
minimuma ( eden je ob 4 uri in drugi ob 16 uri). Tako izrazito dnevno spreminjanje 
nastopa vsak dan v tropskih predelih. Podobne pojave glede na dnevno kolebanje 
imamo tudi v zmernih geografskih širinah, vendar samo v mirnem vremenu, to je 
predvsem takrat, ko vlada anticiklonalni tip vremena. Pri gibanju frontalnih sistemov 
pa je ta periodičnost zabrisana. 
 
2.3 Razporeditev zračnega tlaka po zemeIjski površini 
 
Kot je bilo že omenjeno, meteorologi vnesejo podatke o tlaku v sinoptične karte in 
potem povežejo mesta z isto vrednostjo tlaka z linijami, ki jih imenujemo izobare. Ko 
so izobare vrisane, hitro postane očitno, da oblikujejo določena polja tlaka, kar 
privede tudi do različnega tipa vremena. Tako ločimo področja z visokim zračnim 
tlakom, imenovana anticikloni, polja z nizkim zračnim tlakom ali ciklone in še druge 
oblike polja tlakov. 
 

 

Slika 8: Razporeditev zračnega tlaka 



 
2.3.1 Cikloni 
 
Ciklon je atmosferski vrtinec, v katerem vlada takšna razporeditev tlaka, da je zračni 
tlak najnižji v centru ciklona in navzven narašča. Zaradi takšne razporeditve tlaka 
piha veter v ciklonu na severni polobli v obratni smeri gibanja urnih kazalcev. Zrak pri 

tleh zaradi trenja ne kroži vzporedno z 
izobarami, temveč se steka v spiralah proti 
centru ciklona. V središču ciklona so močna 
vertikalna gibanja navzgor, kar povzroča, da 
se zrak razteza in ohlaja, vodna para v zraku 
se kondenzira in nastajajo oblaki in padavine. 
Zaradi tega je vreme v ciklonu navadno 
oblačno in deževno, pogosto pa tudi precej 
vetrovno. Cikloni s svojimi frontalnimi sistemi 
so značilne tvorbe zmernih geografskih širin, 

nad katerimi valovi polarna fronta. Ciklon se navadno razvije iz vala na polarni fronti. 
Cikloni navadno potujejo od zahoda proti vzhodu z zahodnimi vetrovi, ki so značilni 

 
.3.2 Anticiklon     

nticikloni so obsežne zračne tvorbe, v katerih je tlak v središču najvišji in pada 

za zmerne geografske širine. Na vreme pri nas posebno vpliva Genovski cikIon, 
imenujemo ga tudi sekundarni ciklon, ki nastane zaradi posebnega vpliva reliefa. 
(Glej sliko 41 na  strani 43) 
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Slika 9: Gibanje zraka v ciklonu in anticiklonu 

2
 
A
navzven. Zaradi takšne razporeditve tlaka piha veter okoli jedra anticiklona v smeri 
gibanja urnih kazalcev (na severni polobli). Zaradi trenja zrak pri tleh ne kroži 
vzporedno z izobarami, ampak navzven iz anticiklona, v višinah pa doteka zrak, ki se 
nad jedrom anticiklona spušča. Posledica spuščanja je adiabatno segrevanje, 
relativna vlaga spuščajočega zraka se zmanjšuje, oblaki se razblinijo. Zaradi tega v 
anticiklonih navadno ni padavin, gradienti pritiska so običajno majhni, zato so tudi 
vetrovi šibki. Zanje je značilno razmeroma jasno in mirno vreme. 



 
Anticiklone delimo na hladne in tople. Prvi se pojavljajo predvsem pozimi,  drugi pa 
poleti. Hladni anticikloni so sestavljeni iz celinskega ali celo arktičnega zraka, zato 
prinašajo pretežno suho in jasno vreme z močnejšimi ohladitvami v prizemnih plasteh 
ozračja. V teh anticiklonih pozimi v glavnem ni oblakov, ki bi preprečevali močno 
ohlajanje zraka z zemeljske površine v dolgih zimskih nočeh. Zato se zrak v dolinah 
in kotlinah še nadalje ohlaja. Prične se izločati vlaga, ki povzroča meglo. Ozke doline 
in zaprte kotline so zato pokrite z meglenimi odejami, medtem ko hriboviti in gorski 
predeli nad meglenimi jezeri uživajo toplo, sončno in mirno vreme. Poleti hladni 
anticikloni zelo hitro oslabijo. Topli, poletni anticikloni pa uvajajo k nam celinske 
tropske zračne gmote. Te zračne mase povzročajo izredno vroče in suho vreme z 
visokimi dnevnimi temperaturami. Znano je, da prav ob teh anticiklonih beležimo 
najvišje dnevne temperature. Ta zrak je običajno tudi dokaj vlažen, tako da je moten 
in vidnost je zaradi tega izredno slaba. 
 
2.4 Merjenje višine letala 
 
Letalci dobijo od meteorologov na letališču podatek o pritisku, ki je prirejen na 15°C 
in na morski nivo (pri pogojih standardne atmosfere). Imenujemo ga QNH. Pri letih na 
ruti ali preletih nastavljamo višinomer na nadmorsko višino letališča (QNH) in na ta 
način dosti lažje letimo čez hribe, saj imamo na kartah označene dejanske višine 
hribov. Nastavitev višinomera po QFE se uporablja redko, običajno za letenje v 
letalski zoni. 
 
 

 

Slika 10: Letala z različno nastavitvijo višinomerov 

Poglejmo si primer, ko zrakoplov vzleti z letališča A. Višinomer  ima nastavljen na 
1016 hPa, kar predstavlja QNH na tem letališču. Po vzletu pilot zravna zrakoplov na 
2000 feet in ga usmeri proti letališču B, kjer pa je pritisk nižji od 1016 hPa. 

2000 feet 
nad letališčem 

1013 hPa

5200 feet 5000 feet nad  
altitude nad MSL 1013 hPa 

Opomba: 1013 hPa je nad MSL, kadar je QNH večji od 1013 hPa 



Pilot ves čas leta drži višino 2000 feet, vendar ta odčitek dejansko predstavlja višino 
nad pritiskovo ploskvijo 1016 hPa, ki je nastavljena na višinomeru. Ker pa letalo leti 
proti področju z nižjim pritiskom, se tudi ta pritiskova ploskev spušča in dejanska 
višina nad terenom je v tem primeru vedno manjša. Letenje proti področjem z nižjim 
pritiskom, kot je nastavljen na višinomeru, predstavlja torej v slabi vidnosti in velikih 
razlikah pritiska potencialno nevarnost, saj bi letalo lahko udarilo ob ovire. Pri letenju 
po zračnih poteh se višinomer običajno nastavlja na standardni tlak 1013 hPa (QNE), 
odčitek na instrumentu pa predstavlja nivo leta (Flight level - FL). 
 

 

Slika 11: Letenje proti področju z nizkim zračnim pritiskom 
 
3. TEMPERATURA 
 
Temperatura je količina, ki določa toplotno stanje telesa in mirno lahko rečemo, da je 
temperatura kontrolni faktor v meteorologiji. Spremembe temperature pripeljejo do 
sprememb v gostoti zraka, kar ima za posledico vertikalna gibanja zraka. 
Spremembe gostote pa so tesno povezane s spremembami zračnega tlaka, kar 
pripelje do horizontalnih premikov zraka in vetrov. 
Segrevanje in ohlajanje zraka merimo s termometri. Vrednosti, ki jih odčitamo, 
izrazimo v stopinjah. Stopinje so enote temperaturne skale. Poznamo več različnih 
skal. V svetu  je najbolj razširjena Celzijeva, ki ima 0°C pri   ledišču   vode in 100°C 
pri njenem vrelišču. Najnižja temperatura, ki je teoretično možna v Celzijevi skali je -
273°C, ali absolutna ničla. To je temperatura, pri kateri bi vse molekule mirovale. Od 
absolutne ničle se začenja Kelvinova ali absolutna temperaturna skala. 
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QNH 1016 hPa 

Letališče A 

Pritiskova ploskev 1016 hPa 

2000 feet po 
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3.1 Dnevni potek temperature zraka    
 
Na dnevni potek temperature zraka vplivajo različni dejavniki. Predvsem sončno 
sevanje in sevanje tal. Ves čas dneva, ko je toplota pridobljena s sončnim sevanjem, 
večja od toplote, izgubljene s sevanjem tal, temperatura raste,. Ko prevlada sevanje 
tal, temperatura pada. 
 

d vzhoda Sonca torej temperatura prične rasti in približno ob 14.uri  doseže svojO
maksimum. Takrat sta dobljena in izsevana 

 
 

 Dnevno spreminjanje temperature na površini 
 
3.2 Spremembe temperature zraka z višino 
 
Zrak se v gl na dolžina sončnega 

dolžine ni sposoben poleg ozona absorbirati 
zračju. Valovna dolžina zemeljskega sevanja pa je desetkrat 
lžine tega sevanja (okrog 10 mikronov) absorbirajo ogljikov 

eset do nekaj 
sto metrov. Temperaturne razlike na zgornji in spodnji meji inverzije pa le redko 
dosegajo 15°C ali več. 

energija v ravnotežju, od tega trenutka
dalje pa temperatura zraka začne padati in pada vse do vzhoda Sonca. Najnižja 
temperatura zraka nastopi eno uro po sončnem vzhodu. 
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24.00 

Slika 12:

avnem segreva preko zemeljskega površja. Valov
sevanja je okrog 1 mikron in te valovne 
noben drug plin v o
ečja in valovne dov

dioksid, vodna para in trdni delci v ozračju in preko njih se potem segreva tudi ostalo 
ozračje. Količina ogljikovega dioksida in vodne pare pa z višino pada in zato so 
zračni delci, ki so bliže zemeljski površini, bolj segreti, kakor pa tisti, ki so bolj 
oddaljeni od nje. Iz tega sledi, da temperatura zraka pada z višino. 
Spremembo temperature zraka z višino imenujemo temperaturni gradient. Imamo 
tudi primere, ko je temperatura stalna ali celo raste. Plasti zraka v katerih je 
temperatura stalna, imenujemo izotermne. Tiste, v katerih temperatura z višino raste, 
pa  inverzijske. Ločimo več vrst inverzije: 
- prizemna (radiacijska) inverzija, ki je posledica ohlajevanja najnižje plasti zraka 

zaradi hladne podlage. Ta proces se navadno javlja v jasnih nočeh v hladni 
polovici leta. Pri tem ima najnižjo temperaturo zrak tik pri tleh, takoj nad njim pa 
temperatura z višino narašča. Te inverzije segajo v višino od nekaj d
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Slika 13: Radiacijska        Slika 14: Inverzija sesedanja(subsidenčna 
inverzija) 
- inverzija sesedanja (subsidenčna inverzija) je posledica sesedajočega se zraka v 
področju anticiklona, ki se zaradi spuščanja segreva, 

spr
ime
tem
zm

 inverzija  

 

Slika 15: Frontalna inverzija 
- frontalna inverzija nastane na meji (frontalni površini) dveh zračnih mas, ki se 
močno razlikujeta v temperaturi. 
 
3.3 Latentna toplota 
 
Ocenjeno je, da se približno tretjina sončnega sevanja, ki dospe do zemljinega 
površja, porablja za taljenje ledu in izhlapevanje vode. Ta toplota se torej porablja, za 

emembo agregatnega stanja vode, ne pa za dvig temperature in zato to toploto 
nujemo latentna (skrita) toplota. Ta toplota se sprošča in povzroči dvig 
perature tedaj, ko je proces obraten - pri kondenzaciji vodne pare in pri 

rzovanju kapljic. 
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3.4 Adiabatni procesi v ozračju 

staja lažji od zraka v okolici. Lažji delci zraka se dvignejo v 
višje plasti, ker nanje deluje pritisk okolnega hladnejšega zraka. Č  
temperature med zračnimi delci, ki se dvigaj  iz njihove okolice, tem hitreje 
se dvigajo. Pri tem procesu se segreti lci zaradi dviganja razširjajo, ker 
nanje deluje vedno manjši pritisk okolnega zraka. Tako se delci zraka, ki se dvigajo, 
prično širiti in zavzemajo vedno večjo površino. Pri tem se do del njihove 
toplotne energije porabi za mehanično širjenje, zaradi česar se ti delci prično ohlajati 
in sicer za 1°C na vsakih 100 metrov dviganja, vendar Ie tedaj, če niso zasičeni z 
vodno paro (če so zasičeni, se zaradi kondenzacije vodne pare sprošča latentna 
toplota, ki zmanjšuje temperaturni padec na 0,5°C na 100 metrov dviga). 
Tako širjenje in ohlajanje zračnih mas imenujemo adiabatno ohlajanje, temperaturno 
razliko, ki se pojavi pri dviganju zraka in znaša 1°C na 100 metrov   (3°C na 10  

Slika 16 čega se zraka 

ilnost povezana z lastnostjo nekega dela atmosfere, navadno 

 
Kadar je segrevanje zraka na nekem področju močnejše kakor v njegovi okolici, se 
topli zrak prične širiti in po

im večja je razlika
o, in onimi

zračni de

ločeni 

00
feet) pa adiabatni gradient. Kadar se zračni delci spuščajo k zemeljski površini, 
nastopa obratni proces. 
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: Adiabatsko ohlajanje dvigajo

 
3.5 Stabilnost v atmosferi 
 
V meteorologiji je stab
neke plasti, ki določa, ali se bo relativno majhen del zraka, ki se je zaradi nekega 
zunanjega vzroka premaknil iz osnovne lege in je prepuščen samemu sebi, od te 
lege vedno bolj oddaljeval (v labilni atmosferi) ali pa se bo povrnil na prvotno mesto 
(v stabilni atmosferi). V indiferentni atmosferi bo vzorec ostal na mestu, kjer se je 
nahajal ob prenehanju delovanja zunanjega vzroka. 
Vsa ta stanja v ozračju pa so odvisna od velikosti temperaturnega gradienta. 
 



 
1. Stabilno stanje v ozračju nastopa vedno tedaj, ko temperatura zraka pada manj 
akor 1°C na 100 m višine (vzorec zraka, ki se zaradi zunanjega vzroka dvigne  za 

 

Slika 18: Nestabilna ra  
 
2. Labilno stanje

k
100 m, pa se ohladi za 1°C in postane hladnejši od okolice, zato teži k vrnitvi na 
prvotno mesto). 

Slika 175: Stabilna atmosfera       atmosfe

 ozračja nastopa, ko je temperaturni gradient na vsa čji 
od 1°C na 100 m; 
3. Indiferentno stanje

kih 100 m ve

 ozračja pa nastopa, ko temperatura zraka pada za 1°C na 
vsakih 100 m (3°C na 1000 feet). 
 
 
4. VLAGA V ZRAKU 
 
Zrak ima to lastnost, da lahko vsebuje vodno paro. Vodna para je v zraku nevidna. 
Megla in oblaki so sestavljeni iz drobnih vodnih kapljic (ne iz pare), zato jih lahk
vidimo. Koliko vodn pri istem pritisku, je 
dvisno samo od temperature. Pri temperaturi O°C zrak lahko vsebuje največ 4,6 

peraturi 10°C največ 9,2 grama, pri temperaturi 20°C 
re in tako dalje. 

o 
e pare lahko kubični meter zraka sprejme 

o
grama vodne pare, pri tem

ajveč 17,5 grama vodne pan
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Slika 19 : Količina vodne pare, ki jo nasičen zra
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Kadar je v zraku vodna para, pravimo, da ima zrak neko absolutno vlago, ki jo

lno, 
i jo pri določeni temperaturi zrak lahko vsebuje, in pomnožimo s 100, dobimo 

relativna vlaga 100%. Pri 0% je zrak popolnoma suh, pri 100% pa 

odne pare v zraku ne spreminja. 
odna para prihaja v zrak, ker voda na Zemlji zaradi segrevanja izhlapeva. 
ondenzacija pa je izhlapevanju nasproten proces. Ko je nasičenost zraka 

vodna para deloma izločati (kondenzirati). Pogoj je torej 
asičenost zraka ali 100% relativna vlaga. Omenjeno je bilo, da je relativna vlaga 

aka izloči vlaga in nastane rosa. Na 
redmetu, ki je istočasno ohlajen pod temperaturo rosišča in ledišča, pa nastane ivje 
ublimacija je prehod vodne pare iz plinastega agregatnega stanja direktno v trdno). 
o se vodna para spremeni v kapljice,   nastanejo v atmosferi vidni pojavi v obliki 
egle in oblakov. V prosti atmosferi, kjer ni tal in predmetov, se prične vodna para v 
bliki kapljic izločati na kondenzacijska jedra (prah, saje, kristale soli, hlape kislin in 
odobno). Ta jedra so seveda zelo majhna, s prostim očesom nevidna. 

 
izražamo v gramih na kubični meter zraka. Če delimo absolutno vlago z maksima
k
relativno vlago, izraženo v odstotkih. Absolutna vlaga je vedno nižja od maksimalne, 
če pa je enaka, je 
je zrak nasičen z vodno paro. Relativna vlaga je obratno sorazmerna s temperaturo, 
če predpostavimo, da se količina v
V
K
dosežena, se prične 
n
odvisna od temperature zraka. Ko se z vodno paro zasičen zrak polagoma ohlaja in 
se pri term ne spremeni zračni pritisk, preide v prenasičeno stanje. To se zgodi tudi 
tedaj, ko se zrak ne ohlaja, njegova temperatura ostaja ista, a se poveča količina 
vodne pare v njem. To pomeni, da v zraku nastopi kondenzacija vodne pare in zrak 
je nasičen. Temperaturo izločanja vodne pare, imenujemo rosišče. Na predmetu, ki je 
ohlajen pod temperaturo rosišča, se iz zr
p
(s
K
m
o
p
 
 



 
4.1 čne vlage 

ajenostavnejši instrument za merjenje zračne vlage je higrometer, ki temelji na 
stnosti človeških las, da se s povečevanjem vlage v zraku raztezajo, in obratno. 
kala instrumenta nam kaže relativno vlago v odstotkih. 
atan nje zračne vlage je psihrometer, ki je sestavljen iz 
veh ih termometrov. Bučka enega termometra je ovita z muslinasto krpico, 
amo vodo. Če zrak ni nasičen z vodo potem iz krpice izhlapeva voda, ki za to 
orab loč  količino toplote, ki jo jemlje okolici. ( bučki mokrega termometra in 
koliškemu zraku). Zato mokri termometer kaže nižjo temperaturo od suhega. Iz 
zlike odčitkov lahko izračunamo relativno vlago (v praksi uporabljamo tabelo). 

.2 Oblaki 

o svoji naravni sestavi so oblaki dokaj podobni megli (megla bo podrobneje 
bdelana v poglavju o vidnosti). Razlika je Ie v tem, da so kapljice megle navadno v 
odnem stanju, medtem ko se v oblakih pojavljajo tudi ledeni kristali ali pa oboji. 

lasteh ozračja in z opazovanjem anja ka dobimo 
ih vetrovih, če opazujemo oblake v 

čimo vrsto zračnih tokov v atmosferi. Če 
so o brez 
ečjih navpičnih zračnih gibanj. Oblaki kopaste oblike pa nas opozarjajo. da so v 
zračju močnejša vertikalna gibanja. Oblaki z razcefrano obliko pa pomenijo. da v 
zračju vladajo turbulentna gibanja zraka. Vsi oblaki nastanejo tako, da se zrak 

Slika 20: Nastanek oblakov na orografskih preprekah v stabilnih in nestabilnih pogojih 
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Oblaki se gibljejo v različnih p  gib  obla
podatek o gibanju zračne plasti oziroma o višinsk
prosti atmosferi. Po obliki oblakov lahko dolo

blaki slojeviti ali enolični, pomeni, da je kondenzacija v ozračju nastala 
v
o
o
zaradi različnih vzrokov dvigne (v središču ciklona, na atmosferskih frontah, na 
orografskih pregradah, pri termičnem dviganju zraka) in adiabatno ohladi pod 
temperaturo rosišča. 
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