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FURTUNI SUPERCELULARE ÎN NORD VESTUL ROMÂNIEI
17/18 IUNIE 2016

Irina BLAGA 

Administrația Națională de Meteorologie,Centrul Meteorologic Regional Transilvania 
Nord, Serviciul Regional de Prognoză a Vremii, Cluj 

Rezumat:     
zilei de 17 iunie 2016, pe fondul apropierii unui front rece ondulat şi a unei instabilităţi 
prefrontale accentuate asociate acestuia. În 17 iunie ora 12 UTC în sectorul cald al  
undei frontale s-a format o linie de vijelie (squall line) cu o deplasare lentă spre NE. 
Fronturile de rafale ale primelor furtuni au constituit surse de lifting pentru convecţii 
secundare. Cu ajutorul jetului de nivel jos, furtunile s-au organizat într-un sistem 
convectiv mezoscalar. Forfecările verticale de direcţie şi de viteză însemnate, pe fondul 
unor zone extinse de CAPE cu valori de peste 2000 J/kg, au condus la apariţia 
structurilor mezociclonice care temporar au avut caracteristici supercelulare şi au 
produs ploi torenţiale, intensificări ale vântului, grindină de mari dimensiuni şi 
frecvente descărcări electrice.
Studiul de caz confirmă încă o dată că jeturile de nivel jos asociate cu jeturi din 
troposfera superioară favorizează dezvoltarea furtunilor convective severe şi 
menţinerea acestora în cursul nopţii şi jeturile de nivel jos din sectorul S şi SV cu viteze 
de peste 12 m/s, asociate sistemelor sinoptice, pot transporta mase de aer cald şi umed 
dinspre Marea Mediterană către regiunile noastre, contribuind astfel la crearea şi 
intensificarea condiţiilor favorabile dezvoltării furtunilor convective severe.

Cuvinte cheie: 

blaga_irina@yahoo.com

Un episod de instabilitate accentuată s-a manifestat începând din seara 

mezociclon, jet de nivel jos, linie de vijelie, instabilitate

1. INTRODUCERE

2. DATE ŞI METODE

Instabilitate accentuată s-a manifestat pe  
arii extinse în partea de nord-vest a 
României şi a generat pagube importante. 
Ploile torenţiale au fost asociate cu   
structuri mezociclonice care temporar au 
avut caracteristici supercelulare. Furtunile 
convective au avut direcţia de deplasare   
din SV către NE şi dezvoltări verticale      
ale norilor, cu înălţimi  maxime de până      
la 15 km, pasajul a fost însoţit de grindină  
de mari dimensiuni, intensificări susţinute 
ale vântului şi frecvente descărcări electrice.

Pentru studiul şi analiza acestui caz s-au 
folosit hărţile de sol şi de altitudine ale 

modelelor ECMWF, COSMO, ALADIN, 
ESTOFEX, GFS, produsele NCEP/NCAR, 
datele radar de la WSR98D Oradea si 
Bobohalma, imaginile satelitare, de fulgere 
şi datele de observaţie de la staţiile 
meteorologice.

La nivelul solului, în 17 iunie la ora 00 UTC, 
partea nordică şi centrală a continentului se 
găseşte sub influenţa unui vast câmp 
depresionar cu două centre de sub 1000 hPa, 
aflate în zona Cehiei şi la sud de Stockholm. 
Mai la vest, în Oceanul Atlantic se remarcă 
Anticiclonul Azoric cu o dorsală de 1020 hPa 
extinsă până la latitudinea nordică de 52°, iar 
în sud-estul continentului se găseşte un  
câmp anticiclonic de 1015 hPa. Frontul   

3. REZULTATE
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La nivelul de 850 hPa se regăseşte un 
talveg asociat celui din troposfera mijlocie, 
cu un nucleu inclus, având închise 
izohipsele de 136 şi 140 dmgp, în adâncire 
în orele următoare. În faţa talvegului, 
România se afla poziţionată în centrul     
unei dorsale calde cu temperaturi de 20°C, 
chiar 25°C în partea central-estică, urmare   
a advecţiei calde masive dinspre nordul 
Africii (fig. 2b). Aerul cald încărcat cu 
umezeală deasupra Mării Mediterane este 
transportat spre Europa centrală şi de est 
unde contribuie semnificativ la creşterea 
gradului  de instabilitate. 

În troposfera inferioară, în faţa 
frontului rece, pe partea posterioară a 
dorsalei calde, se află un jet de nivel jos 
având direcţia dinspre SV către NE, jet   
care asigură acest transport de aer cald şi 
umed. Jetul vizualizat utilizând produsele 
NCEP/NCAR este bine conturat la ora       
06 UTC, atât la 925 hPa, cât şi la 850 şi     
700 hPa (fig. 3a-c). În vestul şi nord-vestul 

rece asociat câmpului depresionar, de  
interes pentru prezentul studiu, se extinde 
din nordul Africii, vestul şi nordul Italiei, 
Cehia şi Polonia, cu ondulaţii în zona  
Milano şi Praga. În următoarele 12 ore 
centrul depresionar din zona Cehiei se 
adânceşte la valori de 990-995 hPa, şi se 
deplasează către nord-est. Simultan, frontul 
rece are o evoluţie rapidă către est ajungând 
într-o poziţie care se extinde de la Palermo, 
prin Marea Adriatică şi vestul Ungariei   
până la nord-est de Poznan, iar în faţa sa se 
dezvoltă o linie de instabilitate care va 
evolua într-o linie de vijelie (fig. 1).

La nivelul de 500 hPa, în data de           
17 iunie ora 00 UTC se evidenţiază un  
talveg adânc în vestul continentului, legat  
de Depresiunea Islandeză, mult spre sud, cu 
un nucleu inclus, având izhipsa de 552 dmgp 
închisă (fig. 2a). Talvegul este flancat la vest 
şi la est de dorsale barice. În cursul zilei 
talvegul s-a adâncit şi a avansat spre est pe 
continent.

Fig. 1. Câmpul de presiune şi sistemele frontale la sol, în data de 17 iunie, ora 12 UTC
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Fig. 2. Câmpul de geopotenţial şi de temperatură în 17 iunie ora 00 UTC, la 500 (a) şi 850 hPa (b)

Fig. 3. Direcţia şi viteza văntului în 17 iunie ora 06 UTC, la nivelele standard de:
 925(a), 850 (b), 700 (c) şi 300 hPa (d)

a) b)

(a)

a)

(b)

(c) (d)



Irina BLAGA

6

ţării vitezele maxime din jet ating 18, 22 și 
24 m/s la cele trei nivele de presiune.

În troposfera superioară la nivelul de      
300 hPa, la vest de România evoluază un jet     
pe direcţia SV-NE cu viteza maximă la 
centru  de 50 m/s, iar în vestul ţării noastre 
viteze de 25-30 m/s (fig. 3d). În cursul   
după amiezii regiunea de intrare dreapta      
a nucleului de vânt maxim ajunge în dreptul 
regiunilor nord-vestice ale României 
asigurând astfel un surplus de ascendenţă 
furtunilor convective din acestă zonă. 
Această configuraţie de asociere a jetului  
de nivel jos cu jetul din troposfera superi-
oară favorizează creşterea vieţii celulelor 
convective şi prelungirea activităţii convec-
tive şi în cursul nopţii (Blaga, 2015).

Profilul vertical al vitezei vântului 
deasupra nord-vestului ţării, realizat pe baza 
produselor ARL (Air Resources Laboratory, 

 confirmă exis-
tenţa celor două jeturi asociate (fig. 4a).

Aerosondajul de ora 06 UTC de la 
modelul COSMO (fig. 4b), prezintă un strat 
de inversiune la sub 900 hPa şi o 
configuraţie de tip “inverted V”, indicat de 
stratul de aer mai uscat între nivelele de 
presiune de 950 şi 600 hPa, iar apoi creşterea 

http://ready.arl.noaa.gov)

umezelii cu înălţimea. Această configuraţie 
este favorabilă intensificărilor puternice    
de vânt, datorită răcirii evaporative prin 
stratul mai uscat, determinând astfel 
accelerarea descendenţelor din furtunile 
convective. Însă, nu este tipică pentru 
formarea grindinei de mari dimensiuni 
datorită stratului limită mai uscat şi nivelul 
de condensare (LCL) mai ridicat. Se 
remarcă valoarea CAPE de 1265 J/kg şi 
indicele LI de –4°C, valori care indică 
posibilitatea declanşării furtunilor severe 
(Blaga, 2012). De asemenea, existenţa 
forfecării verticale de direcţie şi de viteză   
în straturile inferioare de 0-2 km favori-
zează formarea furtunilor supercelulare. În 
figura 4a se remarcă o forfecare de viteză de 
18 m/s în stratul sol – 2 km. 

Indicii de instabilitate au avut progno-
zate valori crescătoare pe parcursul  orelor 
următoare (tabelul 1) care, după destră-
marea inversiunii termice, au susţinut 
apariţia ascendenţelor puternice, formarea 
furtunilor severe şi creşterea grindinei până 
la dimensiuni medii şi mari.

Se observă că valoarea lui CAPE 
(Energia Potenţială Convectivă Dispo-
nibilă) a crescut de la 1265 J/kg la ora        

b)a)

Fig. 4. Profilul vertical al vitezei vântului 
(a), sondajul aerologic probabil (b) la ora 06 UTC din 17 iunie
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Tabelul 1. Indici de instabilitate în sondajul 
de altitudine, în data de 17.06.2016 (Model 
COSMO)

09 UTC

2361

114

27

51

–7

12 UTC

2553

77

31

56

–7

15 UTC

3031

40

34

56

–9

18 UTC

4523

31

40

55

–12

21 UTC

2188

52

42

57

–6

Indici

CAPE J/kg

CIN

KI (°C)

TT (°C)

LI (°C)

06 UTC

1265

506

26

50

–4

06 UTC, până la 4523 la ora 18 UTC. 
Valorile KI (K Index) au ajuns la 38-40, 
indicând o probabilitate de furtună de       
80-89%, iar la LI (Lifted Index) valoarile au 
scăzut la sub –6°C, valori asociate cu 
instabilitatea extremă. Valorile TTI (Total 
Totals Index) au crescut la 55-57, indicând 
posibilitatea apariţiei furtunilor puternice  
de mare întindere. Rularea de ora 06 a 
modelului ALADIN (fig. 5a) a surprins 
pentru vestul şi nord-vestul ţării valori    
mari ale CAPE-ului de 5500-6500 J/kg 
pentru ora 18 UTC. Aceste valori sunt     
bine corelate cu prezenţa supercelulelor şi  
cu descărcările elctrice, la ora 19:45 UTC 
(fig. 5b).

În contextul prezentat, activitatea 
convectivă a debutat în vestul ţării în jurul 
orei 16 UTC, prin formarea furtunilor de-a 
lungul liniei de instabilitate activată în     
faţa frontului rece (figura 6), care până la 
această oră era doar o linie de discontinuitate 
în câmpul vântului. La ora 19 UTC furtunile   
s-au organizat într-un sistem mezoscalar 
convectiv (MSC) care între orele 21 şi        

a)

b)
Fig. 5. a) Harta distribuţiei CAPE, 17.06.2016, 

ora 18 UTC – Model ALADIN; 
b) Descărcările electrice la ora 19.45 UTC 

(https://www.lightningmaps.org).

Fig. 6. Imagini satelitare ale evoluţiei furtunilor convective 
în 17/18 iunie între orele 16-05 UTC.
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23 UTC a atins intensitatea maximă. După 
ora 01 UTC au slăbit treptat şi ultimele 
furtuni au părăsit teritoriul României la ora 
05 UTC prin zona Rădăuţi. MSC-ul şi 
celulele convective din MSC s-au deplasat 
paralel cu linia de instabilitate, pe direcţia 
SV-NE succedându-se și favorizând astfel 
apariţia unui efect de tren. 

Unele dintre furtuni au avut caracter 
supercelular şi o durată de viaţă cuprinsă 
între 2 ore şi 21 minute şi 4 ore şi 26 minute, 
parcurgând trasee care au inclus mai     
multe judeţe. De exemplu, una dintre cele     
3 furtuni supercelulare detectate de RDOD  
a fost supercelula S4 care a avut o durată    
de viaţă de 3 ore şi 10 minute şi a evoluat pe 
aria a 4 judeţe (fig. 7).

Traiectoria supercelulei S4 este uşor 
deviată la dreapta, pe o direcţie SV – ENE, 
faţă de orientarea liniei de instabilitate de la 
SV către NE, aşa cum se poate vedea urma 
liniei de instabilitate pe figura 6, o dungă 
subţire mai intensă între Timişoara şi 
Rădăuţi, curbată spre  dreapta la nord de 
Apuseni.

Furtuna S4 a avut caracter supercelular 
deasupra judeţului Sălaj, între orele 18 şi    
19 UTC. Cu culoarea mov sunt trecute 
cantităţile de VIL (Vertical Integrated 

Fig. 7. Traseul frutunii supercelulare S4 între orele 17:02 – 20:12 UTC, detectată de RDOD

Liquid) observate de RDOD, iar cu albastru 
mărimea grindinei în cm. Se vede că timp   
de 2 ore VIL-ul avea valori cuprinse între   

260 şi 72 kg/m , iar diametrul grindinei între  
6 şi 9 cm. 

Aceeaşi furtună supercelulară a fost 
detectată şi de radarul RDBB cu numele S2, 
însă traseul acestuia este mai lung şi are 
durata de viaţă mai lungă, de 4 ore şi           
26 minute. 

S2 s-a iniţiat la 16:36 UTC, cu            
26 minute înainte de S4 şi s-a stins la               
21:02 UTC, cu 50 de minute după S4. Pe 
intervalul de timp comun existenţei 
acestora, traseul celor două detecţii    
coincid şi la fel şi perioada cu caracteris-
ticile supercelulare deasupra judeţului   
Sălaj (fig. 8). La ora 19:17 UTC, celula S2  
se afla în sudul judeţului Maramureş, având 
o reflectivitate maximă pe coloană de         

269 dBZ şi VIL de 67 kg/m , iar în zona  
Telciu din judeţul Bistriţa Năsăud era 
furtuna M4 cu reflectivitate maximă de      

269 dBZ şi VIL de 76 kg/m  (fig. 9 a şi b).

În câmpul vitezelor radiale, la primele 
două elevaţii (0.5 şi 1.5) se vede rotaţia în 
zona Telciu, indicând structura mezo-
ciclonică a furtunii M4 (fig. 10 a şi b). 
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Fig. 9. Câmpul reflectivităţii la primele două elevaţii (0.5-a şi 1.5-b) de la ora 19:17 UTC (RDBB)

Fig. 8. Traseul frutunii supercelulare S2 între orele 16:36 – 21:02 UTC ( RDBB)

a)

a)

b)

b)

Fig. 10. Câmpul reflectivităţii şi al vitezelor la primele două elevaţii (0.5-a şi 1.5-b) 
de la ora 19:17 UTC (RDBB)
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În cursul serii structurile noroase 
convective au avut o dezvoltare verticală  
mai rar întâlnită în regiunile noastre, 
vârfurile norilor ajungând la înălţimi de        
15 km (fig. 11a). VIL-ul a depăşit frecvent  

270 kg/m , iar cantităţile de apă acumulate 
într-un interval de timp de trei ore (THP) au 
depăşit pe arii extinse 50 l/mp (fig. 11b).

Cantităţile de apă căzute în intervalul 
17/18 iunie 2016, măsurate la staţiile meteo-
rologice şi pluviometrice, au fost cuprinse 

2între 14.6 l/m  la Chiueşti (judeţul Cluj) şi 
250.3 l/m  la Agrieş (judeţul Bistriţa-Năsăud). 

Cantităţi de apă mai însemnate, măsurate    
la staţiile meteorologice şi posturile pluvio-

2metrice au fost de 49.1 l/m  la Coroieni 
2(Maramureş), 32.5 l/m  la Poiana Blenchi 

2(Sălaj), 16.3 l/m  la Supuru de Jos din  
judeţul Satu Mare (fig. 12). A căzut grindină 
local în judeţul Sălaj la Meseşenii de Jos, 
Valcău, Marca, Bănişor şi Poiana Blenchi, în   
judeţul Satu Mare la Supuru de Jos şi la 
Călineşti Oaş şi în judeţul Bistriţa-Năsăud   
la Telciu şi Agrieş. Vântul măsurat la   
staţiile meteorologice a prezentat intensi-
ficari locale de  până la 50 km/h la Sighetu 
Marmaţiei, 50 km/h la Zalău, 61 km/h la 

Fig. 11. a) Echo-Tops, la ora 19:35 UTC; 
b) VIL, la ora 19:35 UTC

Fig. 12. Cantităţile de precipitaţii în data de 17/18.06.2016

a)

b)
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Huedin, 61 km/h la Supuru de Jos, iar          
în zona montană înaltă intensificările au   
fost de 65 km/h la Iezer şi 144 km/h la     
Vlădeasa 1800.

Efectele furtunilor care au traversat 
partea de nord-vest a României au fost rela-
tate şi în mass-media. Astfel Transilvania-
TV a relatat despre pagubele produse în 
judeţul Sălaj unde rafalele puternice de   
vânt au pus la pământ şase stâlpi de oţel    
din reţeaua de înaltă tensiune, folosiţi la 
transportul energiei electrice şi zece stâlpi 
din beton de medie tensiune, iar ploile şi 
grindina au distrus zeci de ha de culturi       
în satul Podiş, comuna Ileanda şi la  
Teştioara în comuna Cristolţ (fig. 13a,  
http://salaj.transilvania-tv.ro/fenomene-
meteo-extreme-in-salaj-video-galerie-
foto/#). Cotidianul online Observator - BN   
a consemnat că în urma ruperii de nori de    
la Telciu şi Bichigiu, judeţul Bistriţa-
Năsăud, au fost drumuri înfundate, podeţe 
distruse, acoperişuri luate de vânt şi au fost 
avariate 20 de case în Telcişor şi peste 200  
în comuna Telciu. Vântul puternic şi 
descărcările electrice nor-sol (fig. 13b) au 
lăsat fără curent electric cele două localităţi. 
(http://observatorbn.ro/articol.php?articol=
13228&categorie=2).

În intervalul 17.06.2016 ora 15 – 
18.06.2016 ora 02 au fost emise 5 avertizări 
de FMPI cod portocaliu, precedate de o 
informare şi apoi o atenționare cod galben, 

Fig. 13. Relatări din presă a efectelor produse de fenomenele meteo: a) la Ileanda din judeţul Sălaj 
şi b) la Telciu din judeţul Bistriţa-Năsăud

emise de ANM, care au vizat instabilitate 
atmosferică accentuată şi ploi însemnate 
cantitativ. 

În cursul serii şi nopţii 17/18 iunie 2016 
nord-vestul ţării a fost afectat de furtuni 
convective intense care au determinat o 
vreme severă şi pagube materiale însemnate 
în mai multe localităţi. Advecţia de aer    
cald şi umed prin jetul de nivel jos a avut un 
rol important în creşterea instabilităţii 
preexistente şi a potenţialului de vreme 
severă.

Furtunile s-au iniţiat între orele 15 şi    
16 UTC în vestul ţării de-a lungul liniei de 
discontinuitate în câmpul vântului, care 
astfel a evoluat într-o linie de vijelie cu o 
deplasare lentă spre NE. Fronturile de rafale 
ale primelor furtuni au constituit surse de 
lifting pentru convecţii secundare. Cu 
ajutorul jetului de nivel jos furtunile s-au 
organizat într-un sistem convectiv 
mezoscalar, confirmând astfel prognoza 
ESTOFEX formulată în acest sens. 

Forfecările verticale de direcţie şi de 
viteză însemnate, pe fondul unor zone 
extinse de CAPE cu valori de peste         
2000 J/kg, au condus la apariţia structurilor 
mezociclonice care temporar au avut 
caracteristici supercelulare şi au produs   
ploi torenţiale, intensificări susţinute ale 

4. CONCLUZII

a) b)
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vântului, grindină de mari dimensiuni şi 
frecvente descărcări electrice nor-sol.  
Unele supercelule au avut o durată de viaţă 
de 3-4 ore, iar înălţimea maximă a norilor 
convectivi a atins 15 km. 

Studiul de caz confirmă încă o dată că: 

• jeturile de nivel jos asociate cu jeturi din 
troposfera superioară favorizează dezvol-
tarea furtunilor convective severe şi 
menţinerea acestora pe parcursul nopţii, 

şi

• jeturile de nivel jos din sectorul S  şi SV  cu 
viteze de peste 12 m/s, asociate sistemelor 
sinoptice, pot transporta mase de aer cald  
şi umed dinspre Marea Mediterană      
către regiunile noastre, contribuind     
astfel la crearea şi intensificarea condi-
ţiilor favorabile dezvoltării furtunilor 
convective severe.

BIBLIOGRAFIE

Balmez M., Georgescu F. (2015): The Low-Level Jet for Bucharest's Airports – A Study of its 
Characteristics in Winter Season Between 1959 and 1982. Romanian Journal of  Physics, 
67, 638-652

Blaga, Irina (2015), Cantităţi însemnate de precipitaţii în judeţul Cluj. Factori favorizanţi, 
în revista Ştiinţifică a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Bucureşti ISSN:2069-
878X,  ISSN-L=  2069 -878X,  h t t p : / /www.me teo roman ia . ro / images /  
raport/revistastiintifica2015.pdf

Blaga, Irina, Blaga, C. (2012), Atmospheric instability in urban area of Cluj-Napoca, 
Romania, Air and Water Components of the Environment Conference, Editura Presa 
Universitară Clujeană, 305-312.

Pumpel H., (1995): Detection and Nowcasting of Convective Phenomena Hazardous to 
Aviation. ATEAM Newsletter No. 8. Geneva. 21-28.

Song J., Liao K., Coulter R.L., Lesht B.M. (2005): Climatology of the low-level jet at the 
Southern Great Plains atmospheric boundary layer experiment site. Journal of Applied 
Meteorology and Climatology, 44, 1593-1606

Whiteman D.C., Bian X., Zhong S. (1997): Low-level jet climatology from enhanced 
rawinsonde observations at a site in the Great Plains. Journal of Applied Meteorology and 
Climatology, 36, 1363–1376.

Zhang D. L., Zhang S., Weaver S. J. (2006): Low-Level Jets over the Mid-Atlantic States: 
Warm-Season Climatology and a Case Study. Journal of Applied Meteorology and 
Climatology, 45, 194-209

http://www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.html
http://ready.arl.noaa.gov
https://www.lightningmaps.org



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2018

13

1. INTRODUCERE

S-a ales realizarea prezentului studiu,     
dată fiind importanța pe care particulari-
tățile impuse circulației aerului de către 
relieful specific regiunii analizate o au în 
contextul desfășurării diferitelor activități 
economice specifice (exploatarea resurselor 
petroliere și de gaze naturale, navigație, 
transport maritim, agricultură, industrie, 
piscicultură, construcții, turism eco-
sustenabil și conservarea biodiversității, 
etc.). Schimbarea direcției vântului deter-
mină diferite fenomene meteorologice în 
Dobrogea (dezvoltarea norilor convectivi, 
apariția ceții, advecții calde sau reci), dar  
are și consecințe imediate în evoluția 
parametrilor fizici ai Mării Negre (tempera-
tură, gradul de agitație, etc). În plus, datele 
de observație de la stațiile meteorologice 
Constanța și Sulina sunt incluse în datele   
de climat ale OMM. Toate acestea fac 
necesară cunoașterea particularităților 
vântului la fiecare stație meteorologică din 
Dobrogea. 

2. DATE ȘI METODE

În această lucrare au fost utilizate date de 
observație ANM, din perioada 2006-2016, 
privind viteza medie și rafala maximă a 
vântului, precum și direcția dominantă a 
acestuia, atât valori lunare, cât și sezoniere  
și anuale. Pentru realizarea analizelor 
statistice s-au folosit datele de observație  
din mesajele SYNOP principale (00, 06, 12 
și 18 UTC). În cazul în care nu au fost 
înregistrări la toate orele sinoptice,  
medierile lunare nu au putut fi calculate,   
așa că datele din luna respectivă au fost 
considerate lipsă. Datele au fost prelucrate 
cu ajutorul programului excel, rezultatele 
obținute fiind prezentate atât în format 
tabelar, cât și în format grafic. La realizarea 
prezentului studiu au fost folosite date de    
la stațiile meteorologice reprezentative     
din Dobrogea, cu program permanent 
(Constanța, Medgidia, Gura Portiței, Sulina) 
sau redus (20 observații/zi la Tulcea, 
respectiv 15 observații/zi la Mangalia și 
Adamclisi). 

ANALIZA DISTRIBUȚIEI VÂNTULUI (DIRECȚIE ȘI VITEZĂ) 
LA STAȚIILE REPREZENTATIVE DIN DOBROGEA 

(2006-2016)

Maria-Ionela TOMESCU-CHIVU

Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional Dobrogea
mariatmsc@yahoo.com  

Rezumat: Prezentul studiu a fost realizat pentru a evidenția particularitățile vântului    
în Dobrogea, diversitatea acestora fiind impusă de către relieful specific regiunii.         
S-au folosit date de observație zilnice și lunare din baza de date a Administrației 
Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 2006-2016, atât valori medii pentru viteza 
și direcția vântului, cât și valori maxime. Au fost realizate comparații între stațiile 
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longitudine estică. Este foarte reprezen-
tativă, fiind situată pe digul ce margineşte 
Canalul Sulina, la 3 Km de Portul Sulina, în 
largul Mării Negre. Setul de date este 
complet în intervalul de referință.

Stația meteorologică MEDGIDIA a fost 
înfiinţată în mai 1950, iar din septembrie 
2002 a fost dotată cu o staţie automată de   
tip VAISALA MAWS 301. Se află la 
aproximativ 30 km distanţă faţă de mare,    
la o altitudine de 69.54 m deasupra  
nivelului mării, iar coordonatele sunt: 
44°15' latitudine nordică şi 28°15' 
longitudine estică, fiind amplasată pe 
Canalul Dunăre – Marea Neagră. Setul de 
date este complet  în intervalul de referință. 

Stația meteo ADAMCLISI a fost  
înfiinţată în anul 1953, iar din septembrie 
2002 a fost dotată cu o staţie automată de   
tip VAISALA MAWS 301. Se află la o 
altitudine de 158.00 m deasupra nivelului 
mării, iar coordonatele sunt: 44°05' 
latitudine nordică şi 28°58' longitudine 
estică. În perioada septembrie-decembrie 
2007; ianuarie, februarie, august 2008; 
iunie-iulie 2009; august, noiembrie, 
decembrie 2013; ianuarie-martie 2014; 
iunie, noiembrie, decembrie 2016, 
observațiile nu au fost complete, așa că 
datele lunare aferente sunt considerate lipsă.

Stația meteorologică TULCEA a fost 
înfiinţată în anul 1956, iar din septembrie 
2002 a fost dotată cu o staţie automată de   
tip VAISALA MAWS 301. Se află la o 
altitudine de 4.36 m deasupra nivelului 
mării, iar coordonatele sunt: 45°11' 
latitudine nordică şi 28°49' longitudine 
estică. În perioada iulie-august 2014 
observațiile nu au fost complete, așa că 
datele lunare aferente sunt considerate lipsă.

Regimul vântului este determinat atât de 
particularitățile circulației generale a 
atmosferei, de cele ale suprafeței active, cât 
și de condițiile locale. Ar trebui ca în  partea 

3. REZULTATE

Stația meteorologică CONSTANȚA a fost 
înfiinţată în iulie 1885, iar din august 2005 a 
fost dotată cu o staţie automată de tip 
VAISALA MAWS 301. Se află la 12.80 m 
deasupra nivelului mării, iar coordonatele 
sunt: 44°13' latitudine nordică şi 28°38' 
longitudine estică. Este foarte bine 
amplasată pentru sectorul de coastă a Mării 
Negre, dar slabă în spaţiul de protecţie de 
500 m, fiind obturată de clădiri din toate 
părţile. În urma unor probleme cu senzorul 
de vânt, în perioada ianuarie – septembrie 
2015 observațiile nu au fost complete, așa 
că datele lunare aferente sunt considerate 
lipsă. 

Stația meteo MANGALIA a fost înfiinţată 
în anul 1937, iar din august 2007 a fost 
dotată cu o staţie automată de tip 
LOGOTRONIC. Se află la 6.0 m deasupra 
nivelului mării, iar coordonatele sunt: 
43°49' latitudine nordică şi 28°35' 
longitudine estică. Platforma meteorologică 
este obturată parţial de clădiri spre sud-vest, 
vest şi nord-vest. În perioada ianuarie-
august 2006; ianuarie-iulie 2008; mai 
2009; februarie, martie, noiembrie 2011; 
tot anul 2014; tot anul 2015; ianuarie-
aprilie 2016, observațiile nu au fost 
complete, așa că datele lunare aferente sunt 
considerate lipsă.

Stația meteorologică GURA PORTIȚEI  
a fost înfiinţată în aprilie 1985, iar din 
septembrie 2002 a fost dotată cu o staţie 
automată de tip VAISALA MAWS 301. Se 
află la 2.00 m deasupra nivelului mării, iar 
coordonatele sunt: 44°41' latitudine nordică 
şi 29°00' longitudine estică. Este foarte 
reprezentativă, fiind situată pe un grind  
între Marea Neagră şi lacul Goloviţa din 
complexul lagunar Razelm-Sinoe. Setul de 
date este complet în intervalul de referință.

Stația meteorologică SULINA a fost 
înfiinţată în anul 1857, iar din octombrie 
2005 a fost dotată cu o staţie automată de tip 
VAISALA MAWS 301. Se află la 2.69 m 
deasupra nivelului mării, iar coordonatele 
sunt: 45°09' latitudine nordică şi 29°45' 
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continentală a Dobrogei direcția predomi-
nantă să fie din vest, asociată circulației 
generale a atmosferei, în nordul și centrul 
regiunii vânturile cel mai des întâlnite să fie 
cele din sector nordic, în timp ce vara, pe 
litoral, să predomine circulațiile din sector 
estic, asociate brizelor. De asemenea, 
rugozitatea mică a suprafeței Mării Negre,  
ar trebui să favorizeze viteze mari ale 
vântului în zona litorală și chiar în partea de 
nord a Podișului Dobrogei. 

În realizarea acestui studiu s-a ținut 
cont de datele obținute anterior și care se 
regăsesc în volumele publicate - “Clima 
României” (până în 1955, respectiv 1961-
2000), și s-a realizat analiza distribuției 
lunare, sezoniere și anuale a vitezelor   
medii și a direcțiilor acestora, precum și a 
vitezelor maxime, atât la stațiile costiere,  
cât și la cele din partea continentală a 
Dobrogei.

1. Analiza datelor pentru stațiile costiere

a) La stația meteorologică Constanța, în 
urma analizei valorilor multianuale 
(fig.1, a) reiese că cea mai mare   
pondere o are circulația nordică 
(19.88%), în creștere cu aproape 7%    
față de intervalul anterior (1961-2000), 
dar sub valoarea înregistrată până în anul 
1955. Este, de altfel, și cea mai intensă 
(cu o viteza medie de 2.5 m/s pe această 
direcție). Acest lucru se poate explica 
prin persistența situațiilor sinoptice în 
care zona țării noastre se află sub 
influența Anticiclonului Scandinav, sau  
a dorsalelor Anticiclonilor Azoric și Est-
European, Dobrogea poziționându-se   
pe partea descendentă a acestora, dar și 
prin înmulțirea Ciclonilor Mediteraneeni 
ajunși în bazinul nord-vestic al Mării 
Negre. Urmează circulațiile vestice 
(18%), sud-estice (12.89%) și nord-
vestice (11.93%). Trebuie totuși precizat 
și faptul că pe cele două direcții 
dominante, nord și vest, nu sunt 
obstacole importante în jurul stației,   

cele existente având dimensiuni mici 
(înălțimi, în general, sub 2 m). Direcția 
cea mai puțin întâlnită este cea sudică 
(4.33%), în acest caz înregistrându-se, de 
altfel, cea mai mare diferență față de 
intervalul precedent, de aproximativ 
8.6%. Această diferență se datorează în 
primul rând obstacolelor amplasate la  
sud de stația meteo, ale căror dimensiuni 
sunt considerabile: înălțimi între 8 și     
24 m, lungimi de până la 25 m și lățimi   
de până la 15 m. Diferența față de 
intervalul precedent se observă și la 
viteza medie multianuală. Dacă până     
în 1955, valoarea acesteia a fost de       
3.5 m/s (pe direcții se încadra  între 2.5   
și 4.4 m/s), în intervalul 1961-2000 s-a 
înregistrat o intensificare a vitezei 
vântului, media multianuală fiind de    
4.7 m/s (pe direcții între 3.5 și 6.5 m/s).  
În schimb, în ultimele două decenii, 
viteza medie multianuală a scăzut 
semnificativ, la doar 2.1 m/s (între 1.2     
și 2.5 m/s, pe direcții). Această diminu-
are poate fi pusă, într-o mică măsură,     
pe seama persistenței regimului 
anticiclonic, însă aportul cel mai mare îl 
are înmulțirea clădirilor în jurul stației,  
de dimensiuni considerabile, și care 
afectează atât direcția cât și viteza 
vântului în perimerimetrul în care este 
amplasat senzorul de vânt. Scăderea 
vitezei vântului, de la un an la altul, se 
observă atât în câmpul valorilor medii 
(valoarea multianuală fiind de doar      
2.2 m/s), cât și în cazul valorilor maxime 
care depășesc foarte rar 10 m/s (fig. 1b), 
cea mai mare viteză medie înregistrată 
fiind de 13 m/s (în 2007).

În sezonul rece (octombrie-martie), 
direcțiile predominante sunt nordice    
(22%) – care sunt și cele mai intense (cu 
viteze medii de până la 3.7 m/s), vestice 
(21%) și nord-vestice (13%), restul având 
valori  mult mai mici (sub 10%). În schimb, 
se observă o pondere mai ridicată a  
circulațiilor din sud-est (16%) – care sunt și 
cele mai intense (cu viteze medii de până    



Maria-Ionela TOMESCU-CHIVU

16

la 2.4 m/s), estice (12%) și nord-estice 
(10%), în sezonul cald (aprilie-septembrie), 
dar mai ales la începutul acestuia. Acest 
lucru se datorează în primul rând 
contrastului termic (temperatura apei    
mării având o inerție mai mare decât cea       
a uscatului și crescând mai greu) și, prin 
urmare, apariției brizei. Însă valori     
ridicate se înregistrează și în cazul celorlalte   
direcții, în funcție de structura sinoptică 
dominantă (fig. 1c).

În ceea ce privește evoluția vitezelor 
medii pe parcursul celor 11 ani analizați, se 
observă o scădere treptată a acestora în 
sezonul cald, de la 2.4 la 1.7 m/s, în timp     
ce în sezonul rece viteza medie se menține   
la aproximativ 2.2 m/s, din 2009 (fig. 1d).

Analizând distribuția lunară a vântului 
(fig. 2), se observă trei direcții principale: 
vest în lunile ianuarie, noiembrie și 
decembrie, nord în februarie, martie, iulie-
octombrie și sud-est în aprile-iunie.

b) Mangalia, situată în sudul litoralului, are 
ca direcţie predominantă a vântului 
sectorul vestic, cu o pondere de 26.75 %, 
beneficiind apoi de influențe foarte 
variate, după cum dovedesc și frecvenţele 
aproape egale ale circulaţiilor sud-estice 
(14.05%), nord-estice (12.49%), nord-
vestice (11.5%), nordice (10.79%) și 
estice (10.67%) (fig. 3a). Dar cea mai 
intensă, deşi abia a treia ca frecvenţă,  
este circulaţia nord-estică (3.9 m/s  
viteza medie pe această direcţie). Cea 

Fig. 1. Frecvența și distribuția vântului – direcție și viteză, la stația meteorologică Constanța 

(2006-2016)

a)

c)

b)

d)
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Fig. 2. Frecvențele medii lunare ale vântului, pe direcții, la stația meteorologică Constanța 
(2006 - 2016)
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mai mică pondere o are circulația sud-
vestică (doar 1,62% din cazuri), însă și 
aici influențele sunt de natură antropică: 
amplasamentul hotelului Mangalia, o 
construcție cu 10 etaje. Comparând cu 
statisticile anterioare (până în 1955) se 
observă o scădere semnificativă a 
frecvenței circulațiilor nord-estice (de la 
17.3% la 12.5%) – dar care sunt realizate 
cu cea mai mare viteză medie (3.9 m/s), 
sud-vestice (de la 6% la 1.6%), dar și a 
situațiilor cu calm atmosferic (de la 
10.9% la 2.9%). În schimb, se constată  o 
intensificare a circulațiilor vestice (de  la 
7.3% la 26.8%), dar și a celor din sector 
estic (de la 5.8% la 10.7%). Analizând 
evoluția vitezei multianuale a vântului 
(fig. 3b), nu se constantă diferențe în   
ceea ce privește valoarea medie (2.95% 
până în 1955, respectiv 2.91% în 
intervalul 2006-2016). În schimb sunt 
modificări pe direcții: scăderea valorii 
medii pe circulații nordice, dar mai      
ales sud-vestice (de la 2.1 la 0.9 m/s),      
și intensificarea circulațiilor estice, sud-

estice și sudice. Valorile maxime ale 
vitezelor medii se situează, în proporție  
de aproximativ 40%, sub 12 m/s, iar cea 
mai mare valoare înregistrată a fost de    
18 m/s (în 2013), iar viteza medie a 
vântului în intervalul 2006-2016 este de 
3.1 m/s   (fig. 3b).

Distribuția sezonieră scoate în evidență 
predominanța sectorului vestic pe tot 
parcursul anului, dar și o intensificare a 
circulațiilor dinspre nord-est, est și sud-est 
în sezonul cald, în timp ce frecvența 
celorlalte direcții este mai mare în sezonul 
rece (fig. 3c).

În ceea ce privește evoluția vitezelor 
medii pe parcursul intervalului analizat, se 
observă o ușoară scădere acestora în  
sezonul cald, de la 3.2 la 2.8 m/s, în timp     
ce în sezonul rece viteza medie se situează, 
în general, în jurul valorii de 3.0 m/s, 
identificându-se chiar o intensificare a 
vântului în ultimul deceniu, când s-au 
înregistrat până la 3.6 m/s (tot în 2013)    
(fig. 3d).

a) c)

b) d)

Fig. 3. Frecvența și distribuția vântului – direcție și viteză, la stația meteorologică Mangalia 
(2006 - 2016)
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Din distribuția lunară (fig. 4) se 
observă predominanța vântului din vest pe 
parcursul a 10 luni, excepție făcând aprilie 
(16.39% din sector nordic, urmat de sud-est 

cu 16.25%, apoi vest și nord-est, ambele cu 
câte 15.83%), dar și luna mai (în care 
predomină circulația sud-estică – 23.3%, 
urmată îndeaproape de cea vestică – 

Fig. 4. Frecvențele medii lunare ale vântului, pe direcții, la stația meteorologică Mangalia 
(2006 - 2016)
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22.64%). Cele mai intense sunt circulațiile 
nord-estice (8 luni din an, cu viteze medii 
cuprinse între 3.9 și 4.8 m/s) și cele sud-
estice (în restul anului, cu viteze medii    
între 3.4 și 3.8 m/s), deși acestea nu sunt 
direcții dominante. Valori de peste 3.5 m/s  
se mai înregistrează și în cazul circulațiilor 
nordice, estice și sudice.

c) La Gura Portiței, situată în partea de sud  
a Deltei Dunării, circulația aerului se 
realizează cel mai frecvent din sector 
nordic (29.32%), pe această direcție 
înregistrându-se și cele mai mari viteze 
medii ale vântului (4.9 m/s). Urmează 
apoi, dar la mare distanță, circulațiile 
sudice (17.71%), în timp ce calmul 
atmosferic înregistrează aici cel mai    
mic procent dintre toate stațiile analizate, 
de numai 1.08% (fig. 5a). Distribuția 
valorilor medii ale vitezei vântului din 
2006 până în 2016 este relativ uniformă, 
situându-se în jurul a 4 m/s, cu un maxim 

de 4.7 m/s în 2008. Viteza medie a 
vântului în intervalul 2006-2016 este de 
4.2 m/s. La Gura Portiței, vitezele medii 
maxime înregistrează o creștere semni-
ficativă față de sudul litoralului, depășind 
în fiecare an 15 m/s și având un maxim de 
21 m/s, în 2012 (fig. 5b). 

Distribuția sezonieră scoate în evidență 
dominanța circulațiilor nordice pe tot par-
cursul anului, acestora fiindu-le asociate și 
cele mai mari viteze medii (5.2 m/s în 
sezonul rece, respectiv 4.6 m/s în sezonul 
cald). Pe locul doi sunt circulațiile sudice, 
atât în sezonul cald (o frecvență de 20.4%    
și o viteză medie de 4.3 m/s), cât și în cel  
rece (pondere de 15.1% și o valoare medie 
4.7 m/s). Urmează cele vestice, depășite cu 
puțin de cele sud-estice în lunile aprilie-
septembrie (fig. 5c).

În urma analizei evoluției vitezelor 
medii între anii 2006-2016, s-a constatat o 
ușoară intensificare a vântului pe tot 

Fig. 5. Frecvența și distribuția vântului – direcție și viteză, la stația meteorologică Gura Portiței 

(2006 - 2016)

a)

c) d)

b)
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parcursul anului, în sezonul cald valorile 
încadrându-se între 3.7 m/s (2006, 2016) și 
4.3 m/s (2007), iar în cel rece, un maxim de 
5.2 m/s în 2008 (fig. 5d).

Din distribuția lunară (fig. 6) se observă 
predominanța circulațiilor nordice, pe 
parcursul a 10 luni, în procente de peste 
25%. Doar în aprilie și în mai, frecvecța 

Fig. 6. Frecvențele medii lunare ale vântului, pe direcții, la stația meteorologică Gura Portiței 
(2006-2016)
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vântului este mai mare din sector sudic.      
În cea mai mare parte a anului, cele mai  
mari viteze medii (între 4.4 și 5.8 m/s) sunt 
atinse tot pe o componentă nordică a 
vântului.

d) La Sulina în ultimele decenii s-a constatat 
o intensificare a circulaţilor sudice ale 
aerului (a căror frecvență s-a dublat față 
de prima perioadă de referință, <1955), 
dar și o scădere accentuată a situațiilor   
cu calm atmosferic (de peste 70%, 
raportată la aceeași perioadă). Prin 
urmare, în intervalul 2006-2016, direcția 
dominantă este cea sudică (20.34%), 
urmată de circulaţiile nordice (16.62%), 
nord-vestice (13.58%) și nord-estice 
(12.67%), acestea din urmă cu cea mai 
mare viteza medie (6.7 m/s), în timp ce 
calmul atmosferic deţine aici un procent 
de 1.38% (fig. 7a). Viteza medie calculată 
pe tot intervalul analizat, este de 5.9 m/s, 
ceea ce conduce la concluzia că staţia 

Sulina este cea mai vântoasă nu doar de 
pe litoral, ci și din Dobrogea.

Analizând valorile medii anuale      
(fig. 7b), se observă că în intervalul 2006-
2016 aceastea nu au variat semnificativ, 
încadrându-se între 5.7 m/s (2010, 2011, 
2016) și 6.4 m/s (2007) – cele mai ridicate 
din întreg șirul de date analizat. Așa cum era 
și de așteptat, aici se regăsesc și cele mai 
mari viteze maxime, cu valori, în general, 
peste 20 m/s, apogeul fiind atins din sector 
S-ic, în decembrie 2012 (27 m/s). 

În figura 7c, este redată distribuția 
sezonieră a vântului, pe direcții, iar 
circulația sudică domină atât în sezonul  
cald (când viteza medie este de 6.4 m/s), cât 
și în cel rece (cu  o viteză medie de 6.4 m/s). 
Este urmată, în sezonul rece de curgerile 
nordice (cu o frecvență de 17.6% și o viteză 
medie de 7.3 m/s), nord-vestice (15.3%) și 
nord-estice (11.5% și 7.6 m/s). Situația este 
asemănătoare și în sezonul cald, pe locul   

Fig. 7. Frecvența și distribuția vântului – direcție și viteză, la stația meteorologică Sulina 

(2006 - 2016)

a)

c)

b)

d)
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doi situându-se pătrunderile nordice (cu o 
frecvență de 15.7% și o viteză medie de     
5.7 m/s), apoi cele nord-estice (11.8% și   
5.8 m/s).

În ceea ce privește evoluția vitezelor 
medii din 2006 până în 2016, se constată o 
ușoară scădere a acestora în sezonul cald, de 
la 5.7 m/s la 4.9 m/s, în timp ce în sezonul 
rece valorile au oscilat în ecartul 6.2 m/s 
(2011) și 7.0 m/s (2007), fără a avea însă o 
tendință clară de evoluție (fig. 7d).

Până la mijlocul secolului trecut, 
circulațiile din NE și N dominau mare   
parte din an și tot ele aveau și cele mai mari 
viteze ale vântului mediu. În ultimele 
decenii însă, ponderea circulațiilor sudice a 
crescut remarcabil. În intervalul de 
referință, în luna decembrie frecvența cea 
mai mare o are vântul din nord-vest 
(20.3%), în lunile ianuarie (21%), august 
(21.8%) și septembrie (16%) predomină 
curgerile nordice, iar în restul anului cele 
sudice, cu o frecvență de până la 29%      
(fig. 8). Cele mai mari viteze se înregis-
trează, în continuare din sector nord-estic 
(până la 8.7 m/s) în majoritatea lunilor, 
excepție făcând mai, iunie și iulie, când 
circulația sudică este mai intensă decât 
celelalte (5.4-5.9 m/s). Acest lucru se    
poate explica prin înmulțirea valurilor de 
căldură, adică a extinderii dorsalei 
Anticiclonului Nord-African către zona  
țării noastre.

2. Analiza datelor pentru stațiile conti-
nentale

Pentru a putea evidenția influența Mării 
Negre asupra regimului vântului și pentru    
a efectua comparațiile ulterioare între 
stațiile costiere și cele terestre, au fost    
alese stațiile Medgidia, Adamclisi și  
Tulcea. Acestea au un șir complet sau 
suficient de lung de date în intervalul 
analizat, dar a fost luată în considerație       
și distanța față de zona costieră a Mării 
Negre.

a) Medgidia, situată cel mai aproape de 
stațiile de litoral, are ca direcţie 
predominantă a vântului sectorul   
nord-vestic, cu o pondere de 20.28% 
(fig. 9a), beneficiind apoi de influențe 
foarte variate, după cum dovedesc și 
frecvenţele aproape egale ale circula-
ţiilor vestice (17.53%), estice (15.24%), 
și nordice (13.35%). Dar cea mai 
intensă, deşi abia a patra ca frecvenţă, 
este circulaţia nordică (4.2 m/s viteza 
medie pe această direcţie). Cea mai  
mică pondere o are calmul atmosferic 
(2.56%), urmat îndeaproape de circulația 
sud-vestică (3.33%). Este cea mai 
vântoasă stație terestră din Dobrogea, 
viteza medie multianuală fiind de        
3.6 m/s, valoare în jurul căreia se  
situează și vitezele anuale din intervalul 
2006-2016. Vitezele maxime sunt, de 
asemenea destul de ridicate, depășind   
12 m/s în 90%  și atingând chiar 25 m/s, 
în decembrie 2012 (fig. 9b). Acest    
lucru se poate explica prin contrastul 
termic ce apare la contactul dintre  
masele de   aer cald, continental și cele 
maritime, mai reci, influența Mării 
Negre resimțindu-se clar la 30km 
distanță. 

Sezonul cald este dominat de circulații 
nord-vestice, care au o frecvență de 22.3%  
și o viteză medie de 3.2 m/s. Într-o mare 
măsură se resimt și pătrunderile estice, 
dinspre mare (17.9%), care au o viteză 
medie a vântului mai mare, de 3.4 m/s.    
Însă mai intense sunt curgerile nordice,      
cu o viteză medie de 3.7 m/s. În sezonul   
rece influența circulației generale este  
destul de mare, în proporție de 21.1% (viteza 
medie fiind de 3.9 m/s). Urmează circulațiile 
nord-vestice (18.3%), nordice (14.3%, 
acestea dezvoltând și cele mai mari viteze  
de medii, de 4.7 m/s) și estice (12.6%)     
(fig. 9c). Evoluția vitezelor medii în   
sezonul cald, nu prezintă modificări 
semnificative pe parcursul intervalului 
analizat, încadrându-se, în general, în jurul 
valorii de 3.6 m/s. În schimb, în sezonul 
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Fig. 8. Frecvențele medii lunare ale vântului, pe direcții, la stația meteorologică Sulina 
(2006-2016)



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2018

25

a)

c)

b)

d)

Fig. 9. Frecvența și distribuția vântului – direcție și viteză, la stația meteorologică Medgidia 

(2006 - 2016)

rece, diferențele sunt mai mari de la un an    
la altul, vitezele medii încadrându-se între 
3.2 m/s (2011) și 4.2 m/s (2007) (fig. 9d).

Din distribuția lunară se observă 
predominanța vântului de vest în timpul 
iernii, din noiembrie până în martie, apoi a 
circulației estice pe parcursul lunilor aprilie 
și mai, în timp ce din iunie și până în 
septembrie ponderea cea mai mare o au 
pătrunderile aerului dinspre nord-vest.   
Însă, vitezele lunare cele mai mari (până la 
5.5 m/s) se înregistrează atunci când vântul 
suflă din sector nordic (fig. 10).

b) Localitatea Adamclisi, poziționată în  
sud-vestul Dobrogei, resimte foarte clar 
circulațiile tipice pentru sudul României: 
vestice (18.76%) – care sunt și cele mai 
intense (3.1 m/s), nordice (17.51%) și 
sudice (13.47%). Proximitatea Mării 
Negre, la doar 60 km distanță, face 

posibilă și influența circulațiilor din 
sector estic (sud-est, est, nord-est), a  
căror frecvență totală este de aproximativ 
30% și a căror viteză medie este de        
2.9-3.1 m/s. Calmul atmosferic înregis-
trează aici un procent destul de mic, de 
3.39% (fig. 11a). 

Analizând evoluția vitezei multianuale 
(fig. 11b) se observă scăderea treptată a 
intensități vântului, de la 3.5 m/s  în 2006,   
la 2.0 m/s în 2016, Această   tendință nu se 
păstrează și în cazul valorilor maxime,    
care depășesc 12 m/s în proporție de 80%, 
cea mai mare viteza medie înregistrată    
fiind de 19 m/s (în 2012).

Distribuția sezonieră evidențiază, încă 
o dată, persistența circulațiilor vestice și 
nordice pe tot parcursul anului, dar și o 
intensificare a circulațiilor sud-estice și 
estice în sezonul cald, acestea având de  
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Fig. 10. Frecvențele medii lunare ale vântului, pe direcții, la stația meteorologică Medgidia 

(2006-2016)
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d)

Fig. 11. Frecvența și distribuția vântului – direcție și viteză, la stația meteorologică Adamclisi 

(2006 - 2016)

altfel și cele mai mari viteze sezoniere      
(de 2.6-2.8 m/s). Cu un procent ridicat, 
aproximativ egal atât vara cât și iarna, sunt și 
pătrunderile sudice și cele nordice (fig. 11c). 

Circulația cea mai rapidă în sezonul 
rece se realizează pe sector vestic (cu o 
viteză medie de 3.5 m/s). Așa cum s-a 
constatat și mai sus, la Adamclisi vântul are 
tendința de diminuare a intensității în 
ultimele decenii. Această scădere este 
evidentă în sezonul cald, când de la 3.3 m/s 
(valoarea medie înregistrată în 2006) s-a 
ajuns la 1.6 m/s (în 2016), dar și în sezonul 
rece, cu o medie de 4.2 m/s în 2007 și doar 
2.6 m/s în 2016 (fig. 11d).

Deși circulațiile vestice și cele nordice 
au o frecvență aproape egală în intervalul 
2006 – 2016, distribuția lunară arată un 
procent mai mare al pătrunderilor vestice 
din ianuarie până în iulie și, din nou, în 
noiembrie și decembrie. Circulațiile nordice 

domină doar în august, septembrie și 
octombrie. Cu toate acestea, vitezele cele 
mai mari se ating atunci când vântul suflă 
din est sau din nord-est (pânâ la 4.2 m/s), în 
condițiile în care, circulațiile nord-estice nu 
au o frecvență prea mare, sub 10% în fiecare 
lună, iar cele estice ating 15 % doar în aprilie 
și în septembrie (fig. 12). 

c) Staţia meteorologică Tulcea, situată la     
o latitudine mai nordică, este cel mai 
predispusă la circulaţiile nord-vestice 
(19.21%), urmate de cele nordice 
(15.85%) şi apoi de cele sudice (14.63%), 
realizate cu cea mai mare viteză      
medie (3.7 m/s) (fig. 13a). Comparând cu 
statisticile anterioare (până în 1955 și 
1961-2000) se observă o scădere 
semnificativă a situațiilor cu calm 
atmosferic, care acum înregistrează o 
frecvență de doar 7,4%, după ce în 
studiile anterioare dominau clar regimul 
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Fig. 12. Frecvențele medii lunare ale vântului, pe direcții, la stația meteorologică Adamclisi 
(2006-2016)
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vântului (29.9%, respectiv 23.8%). Tot  
de scădere, însă cu doar 5%, au avut   
parte și circulațiile nord-estice (de la 
10.5%, la 5.9%) Această pierdere a 
procentelor se regăsește însă în intensifi-
carea celorlalte tipuri de circulații, 
creșterile marcante fiind cele din direcții 
vestice (3.7% până în 1955/ 9.8% între 
1961-2000/12.1% în prezentul studiu), 
nord-vestice (9.5%/17.4%/19.2%),  
estice (5.1%/5.6%/10.4%) și sudice 
(8.6%/9.7%/14.6%).

În ceea ce privește viteza medie,  
aceasta a avut valori mai mari în intervalul 
1961-2000, 4.1 m/s, în prezent scăzând la  
2.6 m/s. De altfel, pe parcursul celor 11 ani 
analizați, viteza medie nu a variat 
semnificativ, situându-se între 2.4 și 2.8 m/s. 
Regimul vântului maxim scoate în   evidență 
valori de peste 10 m/s în fiecare   an, până la 
14 m/s în 2007 și 2015 (fig. 13b). Pe tot 
parcursul anului, se remarcă dominanța 

circulațiilor nord-vestice, nordice și sudice, 
acestea din urmă dezvoltând vitezele medii 
cele mai mari:   3.6 m/s în sezonul rece și 3.7 
m/s în    sezonul cald. De asemenea, se poate 
constata o ușoară intensificare a pătrun-
derilor dinspre mare, dar și a perioadelor    
cu calm atmosferic. Sezonul rece dezvoltă 
circulații vestice mai intense (fig. 13c). 
Legat de distribuția sezonieră a vitezelor 
medii, se poate spune ca nu au intervenit 
diferențe semnificative în sezonul cald, 
acestea situânduse în jurul a 2.5 m/s, în   
timp ce în cel rece valorile au oscilat între  
2.4 și 3.1 m/s (fig. 13d).

Ca și direcții dominante pe parcursul 
anului, se mențin cele din sector nordic 
(nord și nord-vest). Excepție fac lunile 
aprilie, mai și noiembrie, în care ponderea 
circulațiilor sudice este mai mare. De altfel, 
acesta este sectorul caracterizat cu cele mai 
mari viteze ale vântului (până la 4.8 m/s) 
(fig. 14).

Fig. 13. Frecvența și distribuția vântului – direcție și viteză, la stația meteorologică Tulcea 

(2006 - 2016)

d)c)

a) b)
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Fig. 14. Frecvențele medii lunare ale vântului, pe direcții, la stația meteorologică Tulcea 
(2006-2016)
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Comparații între datele analizate

Pentru a putea scoate în evidență 
modificările apărute în ultimii ani, precum și 
particularitățile vântul în Dobrogea, se 
impune analiza comparativă a datelor de la 
cele 7 stații meteorologice. Diferențe apar 
atât între stațiile terestre și cele costiere, dar 
și în regimul vântului din sudul și din nordul 
litoralului.

Comparații între stațiile din sudul și 
nordul litoralului

Diferențele în câmpul vântului sunt 
evidente între stațiile din nordul litoralului 
(Sulina, Gura Portiței) și cele din sud 
(Constanța Mangalia). În Delta Dunării, 
predomină circulațiile nordice (22.97%), 
urmate apoi de cele sudice (19.03%), cele 
din sector vestic având o pondere scăzută 
(sud-vest 8.85%, vest 10.58%, nord-vest 
10.97%), de unde reiese că resimt influența 
arcului carpatic, care produce astfel de 
devieri. Situațiile de calm atmosferic sunt 
extrem de rare, știut fiind faptul că în partea 
de nord a litoralului vântul este mult mai 
activ (fig. 15).

Fig. 15. Frecvenţa vântului pe direcţii la 
staţiile din nordul litoralului (2006-2016)

Sudul litoralului este dominat de 
circulațiile vestice (21.58%), urmate de  
cele nordice (16.16%), sud-estice (13.35%) 
și nord-vestice (11.75%). Componenta 
estică a vântului este mult mai bine resimțită 
în această parte a litoralului (fig. 16), fapt 
datorat în mare măsură brizei marine 

(33.38%, față de 26.38% în nord). Procentul 
scăzut al circulațiilor din sector sudic se 
poate datora, într-o oarecare măsură și 
obstacolelor din jurul stațiilor.

Fig. 16. Frecvenţa vântului pe direcţii la staţiile 

din sudul litoralului (2006-2016)

În intervalul 2006-2016, și nu numai, 
intensitatea vântului a fost mult mai mare    
la stațiile aparținând litoralului deltaic, cu     
o viteza medie de 5.1 m/s, față de numai    
2.6 m/s, media din sudul litoralului. (fig. 17).

Fig. 17. Viteza medie a vântului la staţiile 

costiere (2006-2016)

Comparații între stațiile costiere și cele 
din zona continentală

Așa cum s-a constatat anterior, la 
stațiile de uscat (Tulcea, Adamclisi și 
Medgidia), analizate fiecare în parte, 
direcțiile predominante ale vântului, pe tot 
intervalul ales, sunt nord-vest și vest. În 
schimb, la stațiile costiere ponderea 
direcțiilor diferă de la caz la caz: nord la 
Constanța și Gura Portiței, vest la Mangalia 
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și sud la Sulina. În schimb, cuplând        
toate datele disponibile, pentru partea 
continentală a Dobrogei (fig. 18) reiese 
persistența circulațiilor din sector nordic și 
vestic (în proporții apropiate), care certifică 
teoria cunoscută anterior. Stațiile terestre 
sunt mai expuse circulațiilor generale ale 
atmosferei, componenta vestică (nord-vest 
și vest) a vântului având o frecvență de 
realizare ușor mai mare decât la stațiile 
costiere, unde ponderea circulațiilor nordice 
și nord-estice este mai ridicată. 

În schimb, calmul atmosferic ocupă 
ultimul loc (4.48% la stațiile de uscat, 
respectiv 2.93% la stațiile costiere), ceea    
ce se poate interpreta în două moduri. Pe de   
o parte în Dobrogea, în ultimii ani, vântul   
este mai activ decât până acum (asta nu 

înseamnă neapărat o intensificare a vitezei 
vântului, ci o înmulțire a situațiilor cu   
viteza vântului >0 m/s), iar pe de altă     
parte, introducerea senzorilor automați de 
vânt, care au o precizie mult mai mare    
decât măsurătorile clasice (viteza vântului 
fiind estimată cu o zecimală). Exemplul    
cel mai elocvent este Tulcea, unde   
diferența dintre datele existente până în  
anul 2000 și rezultatul obținut în prezentul 
studiu este de 16.4 procente, adică o  
scădere de aproape 70% a situațiilor cu  
calm atmosferic.

Frecvențele lunare (tabelul 1) indică o 
pondere mai mare a circulațiilor vestice în 
ianuarie, noiembrie și decembrie, nordice 
în februarie, martie, iunie-octombrie, sud-
estice în aprilie și sudice în mai.

Fig. 18. Frecvenţa vântului pe direcţii la staţiile 
terestre (2006-2016)

Fig.19. Frecvenţa vântului pe direcţii la staţiile 
costiere (2006-2016)

Tabelul 1. Frecvenţa vântului pe direcții, în Dobrogea (2006-2016)
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Așa cum era de așteptat, în principal 
datorită contrastului termic dintre tempera-
tura apei mării și a uscatului din imediata 
vecinătate, viteza vântului înregistrează 
valori mai mari la stațiile costiere (o     
medie de 3.9 m/s) decât la cele din partea 
continentală a Dobrogei (3.0 m/s). Totuși,   
în condițiile prezentate anterior, la stația 
meteorologică Constanța se consemnează 
cele mai mici valori ale vântului (fig. 20, 
tabelul 2). Fig. 20. Viteza medie multianuală înregistrată 

la stațiile meteorologice din Dobrogea 

(2006-2016)

 

Frecven?a medie Viteza medie 

N NE E SE S SV V NV Calm N NE E SE S SV V NV 

Constan?a 19,88 9,05 9,34 12,87 4,33 7,96 17,99 11,93 6,65 2.5 2.2 2.0 2.2 1.2 1.6 2.4 2.4 

Mangalia 10.79 12.49 10.67 14.05 9.26 1.62 26.75 11.5 2.87 3.0 3.9 3.3 3.8 3.4 0.9 2.7 2.3 

Gura Porti?ei 29.32 7.27 6.92 8.57 17.71 8.78 11.99 8.35 1.08 4.9 3.5 3.5 4.1 4.5 3.5 3.3 3.9 

Sulina 16.62 12.67 10.41 6.91 20.34 8.92 9.17 13.58 1.38 6.5 6.7 5.2 4.2 6.0 5.3 4.5 5.8 

Medgidia 13.35 10.17 15.24 9.85 7.69 3.33 17.53 20.28 2.56 4.2 3.8 3.4 3.5 3.2 1.8 3.6 3.5 

Adamclisi 17.51 6.72 11.05 11.12 13.47 7.24 18.76 10.74 3.39 2.5 3.0 3.1 2.9 2.4 2.4 3.1 2.0 

Tulcea 15.85 5.93 10.45 9.25 14.63 5.22 12.09 19.21 7.37 2.9 2.6 2.5 2.6 3.7 2.8 1.9 2.3 

 

Tabelul 2. Frecvența și viteza medie multianuală înregistrată la stațiiile meteorologice 
din Dobrogea (2006 - 2016)

3. Briza - fenomen specific sezonului cald 
(aprilie - septembrie)

Principalul fenomen prezent în special 
în jumătatea de sud a Dobrogei, este briza. 
După cum se ştie, brizele se formează 
datorită încălzirii diferite a aerului deasupra 
solului şi deasupra mării. Trebuie să se ţină 
cont, totuşi, că nu doar temperatura aerului 
contează. Solul Dobrogei, deosebit de arid, 
se încălzeşte foarte repede în condiţii de 
insolaţie maximă, acesta fiind motivul 
pentru care briza se formează chiar şi în 
lipsa „aparentă” a unui gradient termic. 
Aportul de umezeală dinspre Marea Neagră, 
generat de briză, poate să creeze condiţii 
locale de instabilitateși să declanșeza 
convecția. Analiza orară a direcției vântului 

vine în ajutorul meteorologilor, prin aceea 
că, se poate estima o oră aproximativă de la 
care convecția asociată brizei se poate 
declanșa în diferite părți ale Dobrogei.  

Pentru a putea vedea influența  acesteia, 
adică a circulațiilor din sector estic       
(nord-est, est, sud-est) asupra stațiilor din 
sudul Dobrogei, am analizat datele de la 
observațiile sinoptice principale și interme-
diare (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC), 
însă pe grafice am folosit doar orele 
sinoptice principale. Acest studiu a fost 
realizat pe baza datelor din arhiva 
climatologică ANM, fiind ales intervalul 
mai-septembrie, 2011-2016. S-a avut în 
vedere doar direcția vântului, nu și 
intensitatea acestuia.



Maria-Ionela TOMESCU-CHIVU

34

Analizând distribuția direcției vântului 
în luna mai ( ig. 21), se poate observa 
foarte clar prezența brizei de mare în 
timpul zilei. La stațiile costiere ( ig. 21a), 
aceasta își face simțită prezența încă din 
primele ore ale dimineții (predominant     
din direcție  nord-est și est-sud-est), de la   
06 UTC, la stațiile continentale ajungând 
mai târziu, după-amiaza. În condițiile în 
care briza nu este accentuată de circulația
la scară sinoptică, se poate consideră că 
aceasta va influența regimul vântului la 
Medgidia ( ig. 21 ) chiar de la ora 09 UTC 
și până seara, la ora 18 UTC (din sector 
estic), dar va fi mai intensă între orele 12 
și 15 UTC (din est-nord-est). La Adamclisi 
( ig. 21d), influența vântului dinspre 
sud-est, se resimte îndeosebi în intervalul 
12 21 UTC, dar la o intensitate mai mare 
între orele 15 18 UTC.

Principalii centrii barici care influen-
țează vremea în România și implicit   
regimul vântului, în luna mai, sunt Ciclonii 

f     
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f        

-
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Mediteraneeni, dorsala Anticiclonului 
Azoric, dorsala Anticiclonului est-European 
sau, mai rar, chiar Anticiclonul nord-
African. În aceste condiții, perioadele cu 
instabilitate atmosferică alternează cu cele 
cu vreme frumoasă. Aversele de ploaie      
au, uneori, caracter torențial, iar cantitățile 
medii lunare de precipitații au valori 
cuprinse între 55-80 mm în vestul Dobrogei, 
în timp ce în zona litoralului sunt mai mici  
de 50 mm.

În luna iunie, la stațiile costiere, 
direcțiile dominante în timpul zilei sunt 
nord-est și est-sud-est (fig. 22a, b). La 
Medgidia (fig. 22c) frecvențele cele mai 
mari se înregistrează în intervalul orar        
15-21 UTC, iar direcția dominantă este      
de această dată sud-est, în timp ce la   
Adamclisi (fig. 22c), regimul diurn al 
vântului surprinde frecvențe de 10-15%   
din est-sud-est și sud-est, în intervalul      
15-18 UTC.

Fig. 21. Distribuția direcției vântului la stațiile din sudul Dobrogei, specifică lunii mai 

(2011-2016)

a)

c)

b)

d)
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Fig. 22. Distribuția direcției vântului la stațiile din sudul Dobrogei, specifică lunii iunie 

(2011-2016)

a) b)

c) d)

La începutul verii, dorsala Anticiclo-
nului Azoric este destul de activă, aducând 
un aport suplimentar de aer umed oceanic. 
La zona de contact dintre acesta și aerul 
tropical deja existent deasupra zonei țării 
noastre, instabilitatea atmosferică este  
foarte accentuată. Aceasta se traduce prin 
intensificări ale vântului, dar și precipitații 
abundente în intervale scurte de timp. În 
Dobrogea, cantitațile medii lunare nu 
depășesc 60 mm.

Analizând distribuția direcției vântului 
în luna iulie (fig. 23), se poate observa foarte 
clar prezența vântului din sector sud-estic, la 
toate cele patru stații. La Mangalia (fig. 23a), 
aceasta își face simțită prezența încă din 
primele ore ale dimineții, din sector sud-
estic, care are ponderea cea mai mare până  
la ora 18 UTC. Constanța (fig. 23b) are  
parte atât de vânt din sud-est, cât și din   
nord-est, acesta fiind mai intens între orele 
12 și 18 UTC. În partea continentală din 
sudul Dobrogei (fig. 23d), în această lună, 

circulația sud-estică domină cu precădere    
în intervalul 15-18 UTC. La ora 21 UTC, la 
Adamclisi predomină circulația sudică,   
fapt ce se poate datora, într-o oarecare 
măsură și deplasării spre nord a sistemelor 
convective apărute în nord-estul Bulgariei.

În luna iulie, sud-estul Europei, inclusiv 
zona țării noastre, se află, în principal, sub 
influența dorsalei Anticiclonului Azoric, a 
dorsalei Anticiclonului nord-African sau a 
talvegului vastei zone depresionare din   
sud-vestul Asiei. Cantitățile medii de 
precipitații nu depășesc 60 mm în Dobrogea, 
dar situațiile cu evenimente severe sunt    
mai numeroase, dovadă fiind și vitezele 
medii maxime destul de ridicate (19 m/s la 
Sulina, 18 m/s la Mangalia și Gura Portiței). 

În luna august, la stațiile costiere, 
direcția dominantă în timpul zilei este   
nord-est, însă la Constanța, după ora 12 UTC 
vântul căpătând totuși și o componentă   
sud-estică (fig. 24a, b). În aceste condiții, la 
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Fig. 23. Distribuția direcției vântului la stațiile 

din sudul Dobrogei, specifică lunii iulie 

(2011-2016)

a)

b)

c)

d)

stația meteorologică Medgidia (fig. 24c) în    
prima parte a zilei (6-9 UTC) frecvența    
mai mare o are circulația nord-estică, iar 
după prânz, cea estică și sud-estică. La 
Adamclisi (fig. 24d), circulația aerului este 
sud-estică între orele 15 și 18 UTC, iar la    
21 UTC devine sud-sud-vestică. 

Structura barică dominantă în aceată 
lună este dorsala Anticlonului Azoric, care  
se extinde până în Europa de Est, ceea ce,    
la noi în țară, înseamnă o stabilitate mai  
mare a maselor de aer  și deci cantități mai 
mici de precipitații (valorile medii lunare se 
încadrează în Dobrogea între 30 și 60 mm).

Analizând distribuția direcției vântului 
în luna septembrie (fig. 25), se poate  
observa la stațiile costiere (fig. 25a, b), 
predominanța circulațiilor din nord-est,    
est și sud-est, pe  tot parcursul zilei. Aproape 
la fel se întâmplă și la Medgidia (fig. 25c), 
între orele 9-21 UTC, componenta nord-
estică și cea estică fiind dominante, dar       
cu o frecveță   mai mare între 12 și 15UTC.    
La Adamclisi (fig. 25d), influența vântului 
dinspre sud-est, se resimte îndeosebi în 
intervalul 15-21 UTC.

Câmpurile barice dominante în luna 
septembrie sunt Anticiclonul Azoric și 
Anticiclonul Est-European, unite între ele 
printr-un brâu de presiune relativ ridicată, ce 
poate cuprinde mare parte din Europa. Deși 
instabilitatea vremii este mai puțin 
pronunțată (cantitățile medii lunare de 
precipitații fiind cuprinse între 30 și 50 mm 
în Dobrogea), cele mai multe situații 
extreme, în care cantitățile de precipitații au 
depăși 100 mm în 24 de ore, au fost 
înregistrate în luna septembrie.

În toate cazurile prezentate, se poate 
observa, de asemenea, și briza de uscat din 
timpul nopții, când la toate stațiile 
predomină vântul din sector vestic (sud-
vest, vest, nord-vest).

Din cele prezentate mai sus, se poate 
trage concluzia că, în condițiile în care pe 
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Fig. 25. Distribuția direcției vântului la stațiile din sudul Dobrogei, specifică lunii septembrie 

(2011-2016)

a) b)

c) d)

a) b)

c) d)

Fig. 24. Distribuția direcției vântului la stațiile din sudul Dobrogei, specifică lunii august 

(2011-2016)
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frontul de briză se poate declanșa   
convecția, acest lucru se va întâmpla, cel  
mai probabil, între 12 și 15 UTC la distanțe 
de până în 50 km de zona litorală, și în 
intervalul 15-18 UTC la distanțe mai     
mari. Pe litoral, convecția severă asociată 
oarecum frontului de briză, are o incidență 
mai mare după ora 21 UTC, atunci când, la 
nivelul solului, circulația devine vestică 
(briza de uscat).

Prezentul studiu se dorește a fi un 
material didactic pentru meteorologii 
interesați de particularitățile vântului în 
Dobrogea și de prognoza marină dată fiind 
importanța și diversitatea particularităților 
impuse circulației aerului de către relieful 
specific regiunii.

Frecvenţa şi viteza vântului pe direcţii 
a fost analizată pe baza datelor A.N.M. la 
cele 7 staţii considerate, rezultate obținute 
fiind surprinzătoare comparativ cu cele 
regăsite în climatologie până în anul 2000, 
pentru analizele realizate pentru fiecare 
stație în parte, dar în corelație cu 
climatologia Dobrogei atunci când datele au 
fost mediate pe toate stațiile. Astfel, pentru 
Sulina, direcția dominantă a devenit sud 
(20.3%), iar cea nordică a coborât pe locul 
doi (16.6%), vitezele mai mari fiind atinse 
pe sector nord-estic. Mangalia are ca 
direcție prefențială a vântului direcția 
vestică (26.8%), deși în trecut aceasta se 
găsea între ultimele locuri. La Tulcea se 
observă o scădere semnificativă a 
situațiilor cu calm atmosferic, care acum 
înregistrează o frecvență de doar 7,4%, după 
ce în studiile anterioare dominau clar 
regimul vântului (29.9%, respectiv 23.8%) 
și o intensificare a circulațiilor vestice, 
nord-vestice și sudice. La Constanța viteza 
vântului, atât valoarea medie, cât și maxima, 
a scăzut simțitor, înregistrând acum o 
valoare medie de doar 2.2 m/s,  cea mai mică 
dintre toatre stațiile analizate. La Medgidia 

CONCLUZII

predomină direcţia nordică, urmată de cea 
vestică, în timp ce la Adamclisi situația este 
inversă, vest urmat de nord. 

În schimb, cuplând toate datele 
disponibile, pentru partea continentală a 
Dobrogei reiese persistența circulațiilor din 
sector nordic și vestic (în proporții 
apropiate), în timp ce la stațiile costiere, 
circulația nordică este urmată de cea 
sudică, certificând teoria cunoscută 
anterior. Stațiile terestre sunt mai expuse 
circulațiilor generale ale atmosferei, 
componenta vestică (nord-vest și vest) a 
vântului având o frecvență de realizare ușor 
mai mare decât la stațiile costiere, unde 
ponderea circulațiilor nordice și nord-estice 
este mai ridicată. În schimb, calmul 
atmosferic ocupă ultimul loc, ceea ce se 
poate interpreta în două moduri. Pe de o 
parte în Dobrogea, în ultimii ani, vântul   
este mai activ decât până în anul 2000 (asta 
nu înseamnă neapărat o intensificare a 
vitezei vântului, ci o înmulțire a situațiilor 
cu viteza vântului >0 m/s), iar pe de altă 
parte, introducerea senzorilor automați de 
vânt, care au o precizie mult mai mare decât 
măsurătorile clasice (viteza vântului fiind 
estimată cu o zecimală).

Frecvențele lunare indică o pondere 
mai mare a circulațiilor vestice în ianuarie, 
noiembrie și decembrie, nordice în 
februarie, martie, iunie-octombrie, sud-
estice în aprilie și sudice în mai.

Viteza vântului înregistrează valori mai 
mari la stațiile costiere (o medie de 3.9 m/s) 
decât la cele din partea continentală a 
Dobrogei (3.0 m/s).

Diferențele în câmpul vântului sunt 
evidente și între stațiile din nordul 
litoralului (Sulina, Gura Portiței) și cele din 
sud (Constanța Mangalia). În Delta Dunării, 
predomină circulațiile nordice (22.97%), 
urmate apoi de cele sudice (19.03%), cele 
din sector vestic având o pondere scăzută 
(sud-vest 8.85%, vest 10.58%, nord-vest 
10.97%), de unde reiese că resimt influența 
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arcului carpatic, care produce astfel de 
devieri. Situațiile de calm atmosferic sunt 
extrem de rare, știut fiind faptul că în partea 
de nord a litoralului vântul este mult mai 
activ.

Sudul litoralului este dominat de 
circulațiile vestice, urmate de cele nordice, 
sud-estice și nord-vestice. Componenta 
estică a vântului este mult mai bine resimțită 
aici, fapt datorat în mare măsură brizei 
marine (33.38%, față de 26.38% în nordul 
litoralului). Procentul scăzut al circulațiilor 
din sector sudic se poate datora, într-o 
oarecare măsură și obstacolelor din jurul 
stațiilor. 

Pentru a putea justifica ponderea unei 
direcții a vântului, dominantă sau nu, s-au 
identificat principalele tipuri de circulații, 
specifice Dobrogei:

• circulațiile vestice sunt asociate persis-
tenței mai mari a dorsalei Anticiclonului 
Azoric, care cuprinde cea mai mare parte 
a continentului; unei depresiuni/talveg   
de origine Islandeză centrată la nord de 
România (context sinoptic de scurtă 
durată), sau ciclonilor mediteraneeni 
retrograzi, în restrângere ca arie la nord-
vest de Marea Neagră.

• circulațiile nordice sunt asociate 
Anticiclonului Scandinav, a cărui 
frecvență este mai mare primăvara și 
toamna, dar se pot corela și cu orice       
alt câmp de presiune ridicată ce se 
deplasează din Europa centrală către  
sud, adică dorsala Anticiclonului Azoric, 
dorsala Anticiclonului est-European, 
precum și unui nucleu anticiclonic mobil 
central-european (atunci când Dobrogea 
se află pe partea descendentă a acestora). 
În situațiile câmpurilor de presiune 
scăzută, Dobrogea trebuie să se afle       
pe partea descendentă a talvegurilor/ 
ciclonilor ajunși în nord-vestul Mării 
Negre (de regulă, cicloni mediteraneeni), 
sau în estul Europei (depresiuni 
islandeze).

•  circulațiile sudice au o frecvență mai mare 
în sezonul cald, ca urmare a extinderii 
Anticiclonului Nord-African, cu nuclee 
deosebit de puternice la sud – sud-est de 
Marea Neagră, iar în sezonul rece se 
datorează în principal talvegurilor 
asociate depresiunilor islandeze, care se 
extind foarte mult și cuprind mare parte 
din continent, coborând până în peninsula 
Balcanică; sunt și situații mai rare în care 
traiectoria ciclonilor mediteraneeni este 
cea clasică 1, traversând perpendicular 
Alpii Dinarici și Carpații de mijloc și în 
diagonală Depresiunea Panonică.

• circulațiile estice și nord-estice sunt 
asociate în principal persistenței 
Anticiclonului Est-European (cu precă-
dere în sezonul rece) sau unui câmp 
depresionar centrat în bazinul central-
estic al Mării Mediterane, în special pe 
timpul persistenței talvegurilor pe Marea 
Neagră.

Marea Neagră, altfel temporizator al 
amplitudinii multor elemente sau fenomene 
meteorologice, se poate constitui şi ca factor 
agravant în evoluţia vremii în zona 
litoralului românesc. Un factor decisiv 
pentru fenomenele convective severe, în 
special la prima pătrundere rece consistentă, 
la sfârşit de sezon cald în zona Dobrogei, este 
temperatura ridicată a apei mării în raport cu 
aerul din masa rece – element ciclogenetic şi 
frontogenetic. Marea oferă astfel un plus de 
energie, prin aportul său termic şi de 
umezeală, depresiunilor centrate pe nord-
estul Dobrogei sau în nord-vestul Mării 
Negre şi alimentate cu aer rece. Apariţia 
fenomenelor convective se datorează mai 
multor parametrii, cei mai importanţi fiind: 
instabilitatea, forcajul şi umezeala. 
Instabilitatea de după-amiază, fenomen 
caracteristic sezonului cald, poate conduce 
la unele dintre cele mai severe fenomene 
meteorologice se formează în zonele de 
convergenţă: fronturi, linii de convergenţă a 
vântului, frontul de briză şi frontul de rafală. 
În urma studiilor efectuate asupra cazurilor 
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de briza marina, s-a observat faptul că, 
anumite condiţii, aceasta se poate constitui 
ca un factor declanşator al convecţiei.  
Modul în care evoluează fenomenele 
convective şi, mai ales, modul în care se 
deplasează briza în interiorul continentului, 
depinde de: intensitatea brizei (un gradient 
termic mare înseamnă viteze mai mari ale 

vântului) – poate determina apariţia 
fenomenelor convective în partea continen-
tală a Dobrogei; circulaţia din altitudine, 
care poate împiedica dezvoltarea şi 
deplasarea norilor convectivi de la est    
către vest şi, deci, favorizează apariţia        
şi menţinerea fenomenelor convective în 
zona limitrofă Mării Negre.
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FENOMEN DE VIJELIE ÎN CÂMPIA DE VEST
-17 septembrie 2017-

Robert-Alexandru BALAZS

Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional Banat-Crişana
brubaker2908@yahoo.com

Rezumat: În această lucrare s-a analizat fenomenul sever de vânt cu aspect de vijelie, 
care în data de 17 septembrie 2017 a produs pagube însemnate în întreaga Câmpie de 
Vest a României.
În  introducerea lucrării este prezentată situația generată de urmările acestui fenomen, 
iar apoi, în cadrul studiului de caz, este realizată analiza sinoptică și mezoscalară 
detaliată, sunt prezentate aerosondaje, secţiuni transversale, imagini radar și satelitare, 
precum și potențiale cauze fizice și dinamice, cu explicarea și detalierea lor. Pentru 
înțelegerea deplină a mecanismelor generatoare, se recurge și la compararea cu alte 
fenomene asemănătoare ce au avut loc în trecut. Concluzia conține consideraţii 
generale, respectiv modalități de îmbunătățire a prognozării fenomenelor asemănătoare.

Cuvinte cheie: cumul de factori, derecho, racire evaporativa, sting jet, transfer de 
impuls.

1. INTRODUCERE

La data de 17 septembrie 2017, s-a produs 
cel mai sever fenomen din acel an, iar la 
nivel local unul din cele mai severe din 
ultimele trei decenii.

După o vară extrem de caldă și 
secetoasă, toamna a debutat tot cu 
temperaturi foarte ridicate, acesta fiind 
cazul și în ziua respectivă, când în partea     
de vest a țării temperaturile au depășit  
30°C, neobişnuit pentru mijlocul lunii 
septembrie.

Situaţia la nivel local:

În după-masa zilei de duminică             
17 septembrie, aproximativ între orele        
15 și 17, dinspre sud-vest  a pătruns o 
structură convectivă care a luat forma     
unei linii de vijelie, cu viteze ale vântului   
ce au atins și depășit la rafală 100 km/h. Pe 
lângă viteza vântului, gradul de severitate    
a fenomenului a fost determinat și de o 
deplasare foarte rapida a sistemului 

convectiv, care în decurs de câteva ore a 
traversat sute de kilometri, până în nordul 
ţării.

Pagubele produse au fost semnificative 
atât la Timișoara cât și în toată partea de  
vest, respectiv nord-vest a țării. Cele mai 
afecatate județe au fost Timiș și Arad,    
acolo unde pe lângă pagubele materiale 
produse au fost şi pierderi de vieţi omenești, 
al căror număr s-a ridicat în total la şase, 
cinci doar în jud. Timiș, din care două în 
Timișoara.

Meteorologii de la CMR Banat-Crișana 
au emis 7 atenționări cod galben, și 6 aver-
tizări cod portocaliu, care au vizat inten-
sificările de vânt cu aspect de vijelie.

Centrul European de monitorizare a 
fenomenelor severe ESWD, a primit 
rapoarte atât despre fenomenul produs, cât  
şi despre urmările lui. Mai jos este redat 
raportul care a vizat municipiul  Timișoara, 
în care a fost menționat vântul liniar de       
30 m/s şi o informare despre numărul de 
victime, respectiv pagubele produse.
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anotimpuri, toamna sosită în vest și o vară 
prelungită în estul continentului.

În imaginea din figura 1b se vede o 
advecție de vorticitate potențială spre 
extremitatea de vest a tării noastre.    
Această fâșie PV, împreună cu traiectoria 
jetului atmosferic din altitudine, devine 
precursorul unui maxim de divergență în 
altitudine peste estul Ungariei, ca urmare a 
suprapunerii zonelor (quadrantelor) 
favorabile ale benzilor de jet, figura 2 a.

DATE ŞI METODE UTILIZATE

STUDIUL DE CAZ

Date locale:

– temperatura, viteză vânt, câmpul reflec-
tivităților respectiv vitezelor de bază și 
relative Doppler, cât și alte produse 
radar au fost furnizate de la C.M.R. 
Banat-Crişana, date de arhivă cu 
fenomene asemănătoare produse în 
partea de vest a țării de la Biroul Meteo 
(S.M.A.C.);

Date sinoptice și parametri:

– modelele ECMWF şi COSMO de la 
ANM;

–  modelele GFS de la wetter3.com;
– analiza parametrilor şi a secţiunilor 

trans-versale (VCS) eumetsat.org;
– aerosondajele de la Belgrad furnizate  

de University of Wyoming;
– date satelitare în spectrele vizibil, IR, 

WV 6.2 și altele de la sat24, voksat, 
meteosat, UBIMET;

– traiectoriile de sosire și plecare a parti-
culelor de aer HYSPLIT Trajectories 
NOAA.

Pe nord-estul Oceanului Atlantic se află o 
structură de blocaj tip “Omega”, flancat la 
est de un pronunțat talveg rece care se întinde 
din nord-vestul continentului până la limita 
vestică a Peninsulei Balcanice, figura 1a.

Delimitarea de pe flancul estic al 
talvegului nu este doar una termica, de 
umezeala, grosimi de strat sau de vorticitate 
potenţială, ea reprezenta literalmente două 

Situația sinoptică ce precede fenomenul:

Fig. 1. Presiunea la sol MSLP și geopoten-
țialul la 500 hPa (a), turbion potențial la 
250 hPa (b). Analiza model ECMWF din 

17.09.2017 ora 12 UTC

a)

b)
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a) b)

Fig. 2. Vântul (jetul) și divergența la 300 hPa (a), divergența vectorilor normalelor Q și zonele 
frontale (b). Analiza model GFS din 17.09.2017, ora 12 UTC. Sursa: wetter3.com

În figura 2b se vede reprezentarea  
divergenței vectorilor Q. Acest vector 
compus  din două componente, una 
longitudinală Q , și una normală Q , este      s  n

o reprezentare alternativă simplificată a 
teoriei quasigeo-strofice. Lucrarea de față 
nu îsi propune tratarea teoretică detaliată     
a acestui parametru, se menționează doar 
componenta Q ca fiind importantă pentru n 

localizarea zonelor frontale, unde în special 
gradientul termic este maxim. Astfel, se 
observă că divergența vectorilor Q are o 
interfață cu contraste pronunțate în zona de 
vest a țării.

Factorii menționați mai sus au favorizat 
încă din prima parte a zilei, dezvoltarea 
rapidă a cel putin două supercelule la granița 
de vest a Serbiei.

Alte aspecte anterioare producerii 
fenomenului:

Factorul cheie, care a contat cel mai  
mult în această ecuație, a fost umiditatea 
scăzută a aerului. Valorile cele mai scăzute 
au fost  în troposfera inferioară. Acest   
lucru se observă pe aerosondajele de la 
Belgrad (fig. 3) din cursul nopții de 16/17.09 
ora 00 UTC, dar și pe cele de la ora 12 UTC 
din 17.09.2017. Aerosondajul prezintă 
forma de „V întors”, binecunoscută din 

teoria aerosondajelor pentru intensificările 
de vânt de tip „downburst”. Aceleaşi aspecte 
se observă   şi în aerosondajele de prognoză 
de la Timișoara, calculate de modelul 
COSMO.

În cursul zilei de 17.09.2017, vântul 
prezintă o forfecare de viteză, dar și 
direcțională cu altitudinea, condiții ce 
favorizează dezvoltările convective severe. 

Datorită radiației solare şi implicit a 
încălzirii diabatice, temperatura aerului la 
Timișoara a înregistrat valoarea maximă    
de 31,6°C, cea mai ridicată valoare din     
țară în ziua respectivă. Încă din prima parte    
a zilei încep dezvoltări convective în  
Bosnia-Herzegovina, apoi și în Serbia. 
Aproximativ la ora 10 UTC se formează o 
supercelulă peste fostul spațiu Iugoslav, al 
cărei  outflow se extinde parțial pe Europa 
Centrală și este ușor observabil în toate 
spectrele, mai ales în spectrul vaporilor de 
apă WV 6, 2, ilustrat în figura 4. Cu mai  
puțin de o oră înaintea declanșării 
fenomenelor   se observă două structuri, una 
supercelulară în centrul Serbiei, cu valori 
mari ale lichidului integrat pe coloana 
atmosferică (VIL) și cu potential ridicat de 
grindină. De asemenea, temperatura la  
vârful  norilor  are valori scăzute,  sub 
–50°C, fapt care denotă o dezvoltare pe 
verticală impresionantă. 
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a) b)

Fig. 3. Aerosondajele de la Belgrad, respectiv de prognoza de la Timisoara din 17.09 ora 00UTC (a) și ora 
17.09 ora 12UTC (b). Sursa: Wyoming University Soundings, Model COSMO

a) b)

Fig. 4. Imagini satelitare la 9.48 UTC în infrarosu (a), Sursa Voksat-HRPT. Imagini în vapori de apă WV 
6,2 la 10.15 UTC (b), Sursa UBIMET

Cealaltă celulă se situează mult mai la 
nord și aproape de granița cu județul Timiș, 
cu valori ale reflectivității mai scăzute, care 
începe să se alinieze, luând formă de ecou 
arcuit (fig. 5). Aceste celule convective 

reprezintă precursorul structurii care a 
produs fenomenele severe de vânt puternic, 
tratate în această lucrare.

În tot acest timp, în Câmpia de Vest,  
cerul este degajat sau cel mult variabil, 
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Fig. 5. Imagini radar RDTM reflectivități (a), PUP reflectivități compozite (b)

a) b)

Fig. 6. Imagini satelitare în spectrul vizibil (stânga), infraroșu (dreapta). Sursa: sat24.

favorizând creșterea temperaturilor spre 
valori de 30°C și chiar peste această valoare. 
În imaginea IR din figura 6, în zonele unde 
cerul este degajat, nuanța   foarte închisă 
denotă temperaturile ridicate din apropierea 
solului. La Timişoara, forfecarea direc-
țională a fost slabă pentru a produce rotație, 
iar viteza vântului în troposfera medie prea 
mare pentru a susține structuri de tip 
supercelulă.

Situația pe parcursul/descrierea 
fenomenului:

La ora 15 și 17 minute, sistemul 
convectiv s-a transformat într-o linie bine 
definită, cu o formă de ecou arcuit în     

partea sudică, acolo unde, în analiza 
precedentă, încă exista o structură de 
supercelulă (fig. 7 a). Arcuirea este 
determinată de pătrunderea unui jet de nivel 
jos (RIJ- Rear Inflow Jet) în sistemul noros 
ajuns la maturitate. Mai mult ca probabil, 
jetul a fost transportat spre sol odată cu 
precipitațiile căzute. Flancul nordic al 
sistemului a pătruns deja în țară în județul 
Timiș, iar reflectivitățiile s-au atenuat ușor. 
Imaginea din dreapta sus a figurii 7 
reprezintă momentul în care linia de vijelie 
pătrunde peste Timișoara. Reflectivitățile 
sunt mari, dar nu au valori extreme, flancul 
sudic rămâne arcuit, dar valorile reflectivi-
tăților s-au atenuat. Punctul mov de 
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Fig. 7. Imagini radar RDTM reflectivități (rândul de sus) cu putin timp înainte (a),
 în momentul intrării liniei de vijelie în Timișoara (b). Viteze Doppler (rândul de jos), 

viteze relative- SRV (c) și viteze de bază (d) 

reflectivitate severă dispare, fapt ce 
înseamnă disiparea și metamorfozarea 
supercelulei inițiale într-o structură liniară 
cu întindere vastă, ce corespunde unui 
„derecho”. Termenul “derecho” are 
provenienţă hispanică și se referă la un 
sistem liniar cu vânt puternic, care se 
deplasează rapid şi are o durată de viață de 
câteva ore sau mai mult, acoperind astfel o 
arie întinsă.

Alt aspect vizibil în figura 7 este 
conturul cu reflectivități foarte slabe, care 
dedublează partea frontală a liniei de vijelie. 
Acestea sunt reflectivităţile produse de 
impuritățile și praful transportat de vânt, asa 
numitele „debries”, termen folosit frecvent 
de vânătorii de tornade.

În câmpul Doppler al vitezelor relative 
din figura 7c se evidențiază jetul de nivel 

foarte jos, care s-a separat de cele din 
altitudine. În figura 7d, în câmpul vitezelor 
de bază se văd mai multe zone de nuanță 
deschisă asemenea unei stratificări a 
vântului, cauza lor nefiind pe deplin 
cunoscută încă. După ce sistemul a trecut    
de Timișoara (fig. 8), și-a conservat       
forma arcuită cu precădere pe flancul    
sudic, dar în general reflectivitățile au   
rămas neschimbate. Odată ajuns în zona 
montană a județelor Arad și Bihor, au 
reapărut cumulizările şi structurile de tip 
super-celulă. Acest fapt se poate pune pe 
seama pătrunderii în relieful montan,  
situația fiind identică în Serbia; de asemenea, 
poate fi pusa pe seama contextului sinoptic  
și a dinamicii din altitudine, făcându-se 
referire la poziționări sub diferite zone ale 
jeturilor atmosferice.

a) b)

c) d)
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Fig. 8. Imagini radar RDTM reflectivități  
după trecerea de Timișoara (a),  în județul 

Arad și Bihor (b)

a)

b)

1

2

Radar
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Fig. 9. Viteze relative Doppler radar RDTM. 
Zone cu perechi de rotație ciclonică

Baza foarte joasă a norilor se explică prin 
umezeala ridicată a maselor de aer care, 
datorită răcirii evaporative, au intrat în 
descendență şi au produs norii de tip fracus 
vizibili pe partea frontală. Deși, conform 
unor martori oculari, au existat rotații ale 
norilor chiar la Timișoara, sistemul noros a 
fost unul liniar, iar nici din imagini satelitare 
și nici din cele radar nu rezulta existența unui 
mezociclon ca structură. Aceste rotații 
observate sunt cel mai probabil cauzate de 
turbulențele puternice, nu trebuie pierdut din 
vedere că jetul la toate nivelele a fost foarte 
intens, existând forfecări de viteză. 
Totodată, baza norilor fiind foarte joasă, 
există posibilitatea inducerii unor turbioane 
prin canalizarea circulației.

Totuși, în urma investigării atente a 
vitezelor Doppler, s-au observat câteva zone 
pasibile de rotații, fapt vizibil în figura 9. 
Toate semnăturile sunt orientate corect față 
de radar pentru a fi validate, dar nr. 2 și 3 nu 
au clar definite perechile de rotație, iar 
perechea 1 este slab reprezentată, doar de un 
pixel verde, fapt care se poate datora unor 
erori. Totuşi, semnătura 4 are perechea bine 
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ciocanul-in-mana-asta-am-gasit-si-simtit-dupa-calamitatea-care-a-dus-toti-muritorii-
pret-de-cateva-clipe-in-iad-foto-video/

definită, ceea ce indică rotaţie. Distanţa  
mare faţă de radar, locul producerii fiind 
aproape de comuna Dezna, aflată în nord-
estul județului Arad, face ca prelevarea 
semnalului să fie la o altitudine de aproape 
1500 m. Dar rotaţia este evidentă chiar și la 
această altitudine, fapt care nu exclude 
formarea unei structuri tornadice. În urma 
investigațiilor întreprinse pentru a afla     
mai multe detalii despre efectele furtunii    
de la Dezna, rapoartele martorilor oculari, 
cele din mass-media, cât și pozele sunt 
grăitoare. Următorul articol din care a fost 
extrasă imaginea și textul de mai jos  
prezintă fenomenele produse: 

Analiza cauzelor producerii fenomenului

Pentru a se înțelege în profunzime natura 
fenomenului și factorii care au contribuit,   
s-a apelat la secțiuni transversale în 
troposferă. În figura 10 traseul secțiunii   
este marcat cu verde între punctele A, B, C, 
D, iar direcția aproximativă a jetului cu   
linie albastră. S-a recurs la mai multe 
segmente de secţiune pentru a fi cât mai bine 

· între B și C continuă trendul anterior,    
dar odată cu apropierea de punctul C 
situația se schimbă. Este remarcabilă 
sincronizarea între jeturile de nivele  
joase și alternanța de convergență/ diver-
gență, fapt care se poate datora unui  
factor explicat mai târziu în figura 14. 
Jetul de altitudine are un minim în  
punctul C, dar cel de la nivele joase se 
amplifică. 

reprezentată structura și, implicit, pentru a se 
obține cât mai multă informație. Din aceste 
secţiuni se pot vedea următoarele:
· pe toată lungimea secțiunii se observă 

instabilitatea atmosferică prin întoar-
cerea izentropelor, valorile extreme sunt 
între punctele B și C. De asemenea, nu    
se vede nicio zonă de înclinaţie a 
izentropelor care să denote un front rece. 

· între A și B aerul este uscat și advecția 
termică negativă, ceea ce favorizează 
descendența, fapt vizibil în valorile ușor 
pozitive ale lui omega, izoliniile   
vitezelor vântului coboarând treptat spre 
punctul B.
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Fig. 10. Secțiuni transversale prin punctele indicate în imaginea stânga sus, imaginile următoare 
conțin umiditatea relativă, advecția termică, ascendența, convergența, vântul. Sursa: ECMWF

· între C și D treptat ajungem din nou sub 
jetul de altitudine și intrăm în zona 
dezvoltărilor noroase din fața frontului.

Inclusiv din figura 11 se observă 
descendența particulelor de aer, conform 
traiectoriilor de sosire și plecare din 
Timișoara. Deși gradientul termic a jucat un 
rol hotărâtor în declanșarea vântului 
puternic, el a fost elementul necesar, dar nu 
și cel suficient, pentru un fenomen de o 
asemenea amploare, mai ales în ceea ce 
privește durata și arealul de acoperire. 
Pentru înțelegerea deplină a severităţii 
fenomenului, lucrarea de față propune o 
abordare prin prisma contribuției unui 
cumul de factori. În cele ce urmează se va 
discuta despre fiecare în parte.

1. Umezeala scăzută este factorul 
primordial și absolut indispensabil, atât 
pentru intensificările de vânt, cât şi pentru 
alte fenomene. Este binecunoscut modelul 
conceptual “spanish plume” care frecvent 
cauzează fenomenele severe din Europa de 
Vest. Numărul mare de tornade și alte 
fenomene asociate din SUA, este cauzată tot 
de această componentă de contrast de 

umezeală prin aportul aerului uscat ca 
urmare a comprimării adiabatice a maselor 
de aer dinspre Munţii Stâncoşi. De 
asemenea, grindina severă şi instabilitatea 
potenţială presupun existența straturilor 
uscate în coloana atmosferică.

Din acest prim factor derivă răcirea 
evaporativă. Conform aerosondajelor de    
la Belgrad din figura 3, nivelele inferioare 
ale troposferei au fost foarte uscate. 
Precipitațiile care cad în stratul de aer    
uscat se evaporă, extrăgând căldura din 
masa de aer și cedând umezeală. Prin răcire, 
masa de aer devine mai densă, implicit mai 
grea și intră în descendență prăbușindu-se 
spre sol.

Deși norii au avut o extindere 
semnificativă pe verticală și VIL-ul a fost 
mare, cantitatea de precipitații a fost 
deosebit de mică, o indicaţie clară a acestui 
prim aspect de evaporare intensă. Sigur că   
și viteza de deplasare extrem de mare a 
sistemului a contribuit la cantităţile mici de 
apă căzute, dar creşterea bruscă a umidităţii 
aerului vine în sprijinul evaporării.

Un alt argument în favoarea acestui 
fenomen: de exemplu la Șiria au căzut        
10 l/mp în timp ce la toate celelalte stații   
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Fig. 11. 

Traiectoriile de sosire și de plecare a particulelor de aer la 3 nivele diferite. 
Sursa NOAA HIGHSPLIT MODEL, GDAS Meteorological data.

Imagini satelitare de înaltă rezoluție la 14.55, respectiv 16.25 ora locală (a). 
Sursa MSG HRV.  

(b)  (c)

din județul Arad au fost cantități de 5-7 l. 
Stația Șiria se află pe un deal la aprox. 450 m 
unde, statistic, nu plouă mai mult decât în 
restul județului. Astfel, precipiațiile căzute 
la Șiria au trecut printr-o coloană mai subțire 
de aer până la atingerea solului, implicit 
timpul de evaporare fiind mai scurt. 

Conform figurii 12, în ziua respectivă 
la Timișoara media temperaturii punctului 
de rouă a fost de doar 13°C, iar umezeala 
relativă minimă a avut o valoare extrem de 
scăzută, de 18%. În pofida faptului că a 
plouat puțin, doar în jur de 2 l/mp în     
timpul vijeliei, umezeala relativă a crescut 
la  90%. Modelul COSMO (fig. 13), deşi  nu 
a estimat acest fenomen de răcirea evapora-
tivă, menținând umezeala scăzută chiar şi 
după trecerea fenomenului, a evidenţiat în 

schimb atât aerul uscat de pe nivelele joase 
la sol până la 850 hPa, cât şi umezeala 
ridicată de la 700 hPa. Astfel, în troposfera 
medie a existat suficientă umezeală pentru a 
susţine procesul.

2. Downdraft este al doilea factor,   el 
fiind definit ca transportul aerului pe 
verticală, realizat cu ajutorul unei coloane 
de precipitații care cade spre sol, conform 
figurii 14. Acesta se realizează prin  
procesul de „dragging”, prin care picăturile 
de apă literalmente agață aerul și îl 
direcționează pe verticală; odată ajunsă la 
sol, masa de aer este nevoită să se disperseze 
radial, producând intensificări de vânt.

Accelerări ale aerului pe verticală     
se produc acolo unde precipitațiile sunt 

a)

b) c)
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Fig. 13. Umezeala relativă la 2 m. Analiză Model COSMO 2,8 km, din 17.09.2017

Fig. 12. Valorile parametrilor atmosferici la Timișoara pentru ziua de 17.09.2017.
 Sursa: Wunderground
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intense, dar durata lor este limitată, pierzînd 
rapid din intensitate datorită disipării; în 
schimb pot produce pagube însemnate. Din 
cauza inexistenţei unui factor dinamic de 
susţinere, nu acoperă areale mari. În cazul  
de față procesul amintit a fost doar 
declanșator.

3. Transferul de impuls. Două  
obiecte care intră în coliziune, în urma 
impactului își transferă impulsul unul 
celuilalt. Transferul de impuls este valabil 
nu doar în mecanica solidelor unde, de  
altfel, este  cel mai cunoscut și cel mai ușor 
de înţeles, ci și în cazul fluidelor, fie ele 
lichide sau gaze. În cazul de față este     
vorba de interacțiunea dintre un gaz și un 
lichid. Mai mult, al doilea mediu de 
interacțiune nu este doar lichid, el constituie 
downdraft-ul deja format din procesul 
menționat anterior.

Odată realizat, acest proces poate  
avea o durată de viață condiționată de 
existența unui jet atmosferic în troposfera 
joasă sau cel mult medie, care să alimenteze 
fenomenul în continuare. Acesta a fost   
cazul din 17.09.2017, când au existat     
jeturi puternice la toate nivelele atmosferice. 
Aşa se explică durata și arealul de întindere 
mare a intensificărilor de vânt.

4. Dry intrusion este ultimul factor 
este şi cel mai subtil. În troposfera superi-
oară, după cum sugerau modelele numerice, 
dar și imaginile satelitare ale vaporilor de 
apă, a fost o pătrundere stratosferică uscată.

În imaginea vaporilor de apă din  
figura 15 dreapta, la ora 15.00, iese în 
evidenţă că în atmosfera superioară 
pătrundea un jet care asigura transportul 
aerului uscat. Chiar înainte de declanșarea 
fenomenelor în Câmpia de Vest, botul 
acestul jet „înțepa” sistemul noros care deja 
a pătruns în județul Timiș. Un astfel de 
proces este asemănător cu modelul 
conceptual “sting jet”, unde aerul uscat 
pătrunde în sistemul noros al ciclonului și 
intră în descendență. Diferența este că un 
sting jet este asociat ciclonilor „Shapiro-
Keiser” sau „T-bone”, unde frontul cald în 
care se amestecă aerul uscat al jetului are 
orientarea perpendiculară pe frontul rece. 
Chiar dacă situaţia de faţă nu corespunde 
exact cu descrierea teoretică a modelului 
„sting jet” din cauza inexistenţei unui 
ciclon, procesul este asemănător. Asupra 

Fig. 14. Reprezentarea schematică a 
transferului de impuls între două solide, 

respectiv între precipitații și jetul atmosferic

Fig. 15. Imagini satelitare în spectrul vizibil 
HRV şi în vapori de apă WV 6,2 
la ora 09.00 UTC și 12.00 UTC. 

Sursa: Eumetsat, UBIMET
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unei particule de aer uscat aflat în 
descendenţă, pe lângă forţa de gravitație, 
acţionează și forța lui Arhimede, care are 
mai multe componente:
· prima susține descendența prin creșterea 

densității aerului determinată de răcirea 
evaporativă;

· a doua, de asemenea, susține descendența 
datorită aerului încojurător mai cald în 
straturile inferioare, iar acest efect este 
invers convecției în care particula de aer 
mai caldă decât mediul înconjurător are o 
mișcare ascendentă;

· a treia este nefavorabilă și se opune răcirii 
prin compresia adiabatică și implicit 
încălzirea, dar acest efect este anihilat 
parțial de răcirea continuă prin evaporare;

· a patra se datorează scăderii densității 
aerului odată cu aportul de umiditate,   

  
Fig. 16. Imagini satelitare în vapori de apă WV 6,2 la ora 12.30 UTC și 12.45 UTC. 

Sursa: Eumetsat by UBIMET.

Fig. 17. Reprezentarea schematică a zonelor de ascendență/descendență, dintr-o bandă de jet.

Ascendență-

 
Efect Bernoulli

 

dar şi a densităţii aerului înconjurător 
odată cu pătrunderea în straturile 
inferioare.

Aerul extrem de uscat din troposfera 
înaltă s-a amestecat cu zonele de umiditate 
ridicată ale norilor, accelerându-se răcirea 
evaporativă. În imaginea mărită a vaporilor 
de apă WV 6,2 din figura 16, se observă 
zonele cu nuanţă mai închisă în interiorul 
sistemului noros, ele reprezentând aerul mai 
uscat. Acest proces a accelerat evaporarea în 
masa de aer uscată şi răcirea ei, rezultatul 
fiind descendenţa mai accentuată.

Zona aflată pe botul jetului la intrare 
produce un efect suplimentar față de cele 
amintite până acum, schiţat în figura17. La 
ieşire, adică pe botul unei benzi de jet, viteza 
vântului scade, rezultând o convergență de 
viteză şi, implicit, o divergență de masă. 
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Divergența se realizează în toate direcțiile, 
dar interesul se referă doar la ce se întâmplă 
în planul vertical. Ca urmare, deasupra  
zonei de ieșire din jet va fi ascendență, iar 
sub ea descendență. Pe coada jetului la 
intrare efectul este invers, divergență de 
viteză și implicit convergență de masă, care 
induce descendență pe partea superioară și 
ascendență pe partea inferioară. Suplimentar 
pe zona de viteze mari din jet avem ascen-
dență sub jet și descendență deasupra, prin 
efectul Bernoulli, ca urmare a scăderii 
presiunii la vitezele mari din jet. Prin    
aceste mecanisme va fi mai ușor de    
explicat alternanța zonelor de convergență/ 
divergență și ascendență/ subsidență din 
secțiunile transversale ale figurii 10.

Ca o specificare, a nu se confunda 
această reprezentare care s-a făcut în plan 
vertical în vedere laterală, cu reprezentarea 
quadrantelor stânga-dreapta/față-spate în 
plan orizontal, în vedere de sus. În cazul de 
față procesul este unul hidrodinamic şi se 
datorează doar vitezei care generează 
convergență/divergență, pe când la teoria 
quadrantelor particula de aer este supusă 
forței Coriolis şi forţei centrifuge.

Fenomene asemănătoare produse  
în trecut

În Campia de Vest au mai fost 
fenomene de vijelie comparabile cu cel din 
17 septembrie 2017. Astfel, cel mai sever  
din ultimele decenii a fost în 27 iunie 1982, 
când la stația Timișoara viteza maximă a 
vântului a atins 28 m/s și la rafală 40 m/s, 
conform datelor din arhiva C.M.R. Banat-
Crişana. S-au produs pagube însemnate, 
cum ar fi acoperișuri dezvelite parțial, 
copaci smulși din rădăcină, fire de curent 
rupte etc. Alte asemenea fenomene de vânt 
puternic, dar de o severitate mai mică, au 
fost consemnate pe 4 iulie 1990, cu viteze 
maxime ale vântului de până la 28 m/s, pe  
25 august 1998 și un altul în iulie 1994     
care  a fost un downburst local, produs ca 
urmare a unei cantități de apă de 59 l/mp 
căzute  într-o oră.

O evoluţie foarte asemănătoare s-a 
produs pe 30 mai 2013, când imaginile 
spectaculoase ale unui shelf-cloud la 
Timișoara au făcut înconjorul lumii. În  
ciuda acestul fapt, viteza maximă  a vântului 
nu a depășit 19 m/s și nu s-au produs  
pagube. Deşi nu a avut un grad de severitate 
ridicat, acest caz a fost introdus în studiu, 
fiind cel mai recent și bine documentat, 
inclusiv cu imagini radar.

În continuare, vor fi comparate aceste 
fenomene cu ajutorul celor mai elocvenţi 
parametri, în încercarea de elaborare a unui 
model conceptual al vijeliilor care se abat 
asupra vestului României.

a) Geopotenţial la 500 hPa și presiunea la 
sol. Din figura 18 se observă că, 
exceptând cazul din 2013, zona de vest    
a României se situa în altitudine pe   
partea ascendentă a unui talveg 
pronunțat, cu izohipsele strânse, adică   
cu un gradient termic și de grosime de 
strat pronunţat. Pentru cazurile din 1982 
și 1990, care au  fost mai severe, se     
vede şi o curgere difluentă în altitudine, 
iar la sol în toate cazurile s-a format o 
ușoară depresiune.  Toți acești factori au 
fost prezenți și în  cazul din 17 septembrie 
2017. Cazul din 2013 a fost diferit, fiind 
vorba de un nucleu rece în altitudine, iar 
la sol depresiunea a  fost deja disipată.

b) Jetul şi divergenţa la 300 hPa. Dinamica 
intensă în altitudine printr-un jet 
pronunțat din figura 19, generator de 
nuclee de divergență, cu precădere prin 
suprapunerea quadrantelor favorabile.   
Și aici cazul din 2013 are o divergență mai 
puțin pronunțată.

c) Aerosondajele. Aerosondajul din      
figura 20 evidenţiază doar o mică 
diferență a punctului de rouă în tropo-
sfera inferioară, comparative cu celelalte 
cazuri și cu cel studiat, vezi figura 3,      
iar conform radarului RDTM viteza 
vântului s-a încadrat între 19-26 m/s, dar 
numai pe elevația 3, 4 grade, ceea ce 
înseamnă că jetul nu a fost în totalitate 
direcționat până la sol  (fig. 22 dreapta).
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Fig. 19. Vântul (jetul) și divergența la 300 hPa pentru cazurile din 1982, 1990, 1998, 2013. 
Sursa: GFS

Fig. 18. Câmpul baric la sol și geopotențialul la 500 hPa pentru cazurile din 1982, 1990, 1998, 
2013. Sursa: GFS
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Fig. 20. Aerosonsajele pentru cazurile din 1982, 1998, 2013

De asemenea, gradientul termic la    
sol între temperatura dinainte și după 
trecerea structurii a fost de numai 5-6°C, 
comparativ cu cazul actual, când a fost de 
15°C. În sprijinul acestor afirmații vin 
hărțile din figura 23. Cu cât la sol 
temperaturile sunt mai ridicate, cu atât 
particula de aer descendentă se va accelera 
mai mult. După cum s-a mai amintit în 
lucrare, acest process este opusul convecției, 
unde masele de aer calde intră în ascensiune, 
datorită densităţii mai scăzute. În cazul 
studiat în această lucrare, masele de aer 
uscate se răcesc şi se accelerează spre sol, 
fiind mai grele decât aerul înconjurător.

d) Vectorii de divergenţă normali Q .n      

Figura 21 localizează fronturile, prin 
cuplajele ascendență-descendență. 

Observăm în toate cazurile, inclusiv la 
cazul din 17 septembrie (vezi fig. 2 b), 
zone frontale intense cu contrast 
pronunțat.

Ultimul aspect studiat sunt imaginile 
satelitare în spectrul IR respectiv WV  
pentru cazurile din 1982 și 1998. Ca și 
pentru cazul studiat în această lucrare, pe 
marginea filamentului de culori mai închise 
ale vaporilor de apă se produc dezvoltări 
convective, datorită contrastelor termice 
apărute ca urmare a insolației diferențiate 
(fig. 23). Prin aceste filamente de aer    
uscat, troposfera joasă se încălzește diabatic 
mai mult decât în zonele opace, care apar   
cu o nuanţă mai deschisă în spectrul WV,    
pe când în zonele opace vaporii din 
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Fig. 21. Normalele vectorilor de divergentă Q / zone frontale la 850 hPa n

pentru cazurile din 1982, 1990, 1998, 2013. Sursa: GFS

Fig. 22. Cazul din 30 mai 2013. Advecția termică și temperatura echipotențială la 850 hPa. Sursa 
GFS. Viteza Doppler ale radarului RDTM, elevația 3,4°.
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Fig. 23. Imagini satelitare în spectrul IR și WV pentru cazul din 1982 și 1998. 
Sursa: Meteosat

altitudine acumulează mai multă căldură 
decât troposfera inferioară, ca urmare a 
insolației mai slabe. Aspectul dinamic al 
acestor filamente îl reprezintă faptul că       
ele sunt locaţiile unde se identifică jetul 
polar, advecţii de vorticitate potenţială şi 
modificări ale înălţimii tropopauzei.

În cazul din 2013, la vest de Belgrad   
s-au format două supercelule care s-au    
unit, au înaintat spre Campia de Vest și au 
format o ușoară arcuire, care s-a materializat   
printr-un shelf-cloud. Cu toate că procesul   
a fost foarte asemănător cu ce s-a întâmplat 
pe 17 septembrie 2017, intensificările de 
vânt nu au fost semnificative (vezi fig. 22, 
viteza Doppler), din cauza următorilor      
doi factori: gradient termic foarte mic și 
umezeală mare. Aceste aspecte sunt vizibile 
în aceeaşi figură 22, prin harta advecţiilor 
termice şi a temperaturilor echipotenţiale, 
zona României aflându-se deja într-o masă 
de aer rece.

Considerații la fenomenul de vijelie 
din 17 septembrie 2017:

· Producerea unor fenomene de asemenea 
intensitate depind de un cumul de factori

· Factorul declanșator a fost gradientul 
termic excesiv amplificat de încălzirea 
diabatică diurnă, cât și gradientul de 
umiditate, ce a permis o răcire evaporativă 
semnificativă.

CONCLUZII

· Downdraft-ul produs de precipitaţii și 
descendenţa maselor de aer răcite prin 
evaporare au deviat jetul atmosferic de 
nivel jos spre sol.

· În altitudine s-a remarcat un pseudo-
“sting jet” prin pătrunderea în sistemul 
noros a unei fâşii din jetului polar.     
Acest proces a alimentat şi accelerat 
descendenţa aerului rece.

· Supercelulele s-au metamorfozat în 
sistem noros liniar local arcuit şi s-au 
transformat în “derecho”, cu viteză mare 
de deplasare, acoperind o arie vastă.

· Durata mare a fenomenului a fost 
detreminată de alimentarea sistemului de 
jetul din troposfera joasă.

· Efectul de rotire a norilor nu a fost de 
natură mezociclonică, el a fost creat de 
turbulențele intense ca urmare a vitezei 
mari a vântului.

· Asemenea fenomene se produc rar, iar 
până în prezent nu există nicio dovadă 
științifică care să ateste creşterea 
frecvenţei lor. 

Prognoza acestor fenomene presupune 
verificarea unor parametri suplimentari, 
cum ar fi:

· Divergenței vectorilor normali Q  și n

urmărirea contrastelor mari între valorile 
+/-, ele fiind identificate ca zone frontale 
intense, cu gradienţi mari.
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· Posibilitatea devierii la sol a jetului de la 
nivelele inferioare ale atmosferei.

· Consultarea aerosondajelor pentru obser-
varea straturilor de aer uscat, mai ales  
dacă există forma “V” întors.

· Observarea în imaginea vaporilor de apă  
a filamentelor de culoare închisă.

· Utilitatea montării de camera web la 
stațiile meteo cu ajutorul cărora se pot 
monitoriza mai bine dezvoltărilor 
convective.
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ANALIZA SECETEI ASUPRA TERENURILOR ARABILE
DIN ROMÂNIA PE BAZA IMAGINILOR SATELITARE

Claudiu ANGEARU 

Administrația Națională de Meteorologie 

Rezumat: În contextul modificărilor climatice, seceta reprezintă una dintre problemele 
majore cu care societatea se confruntă. Diminuarea riscului, monitorizarea continuă a 
vegetaţiei, precum şi implementarea unui management riguros sunt facilitate de 
utilizarea complementară a datelor in-situ cu indicii de vegetație derivați din produsele 
satelitare. 
Analiza secetei asupra terenurilor arabile din România este esențială în contextul în care 
terenurile agricole constituie 61% din teritoriul ţării, dintre care cele mai mari suprafețe 
agricole sunt cele arabile (64% din terenul agricol). 
Analiza secetei s-a efectuat la nivelul terenurilor arabile din România pentru intervalul 
22 martie-29 august, din perioada 2000-2015, pe baza indicilor de vegetație obţinuţi cu 
senzorul Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Extinderea 
spațială a suprafețelor arabile a fost extrasă din setul de date vectoriale Corine Land 
Cover 2012.
În centrul analizei se situează dinamica indicilor de secetă: Indicele de Secetă Diferență 
Normalizată (NDDI) și Indicele Fracțiunea Zilnică de Radiație Fotosintetică Activă 
Absorbită (FAPAR), calculați din produse de sinteză MODIS, colecţia 5, cu o rezoluție 
temporală de 8 zile și o rezoluție spațială de 500 m pentru NDDI, respectiv 1 km pentru 
FAPAR. Prin medierea celor 16 ani a valorilor indicilor utilizați s-au identificat anii 
secetoşi (2000, 2003, 2007, 2012, 2015) şi s-au evidențiat cele mai afectate suprafețe 
arabile, acestea fiind din sud-estul României, zonă aflată sub influenţa condiţiilor 
climatice de ariditate. În ceea ce priveşte gradul de intensitate, seceta puternică ocupă 
cele mai mari suprafeţe, urmată de seceta extremă şi moderată pentru cei cinci cei mai 
afectaţi ani. 

Cuvinte cheie: secetă, terenuri arabile, teledetecţie, NDDI, FAPAR

claudiu.angearu@meteoromania.ro

1. INTRODUCERE

Seceta constituie un fenomen meteorologic 
de risc complex, cauzat de reducerea sau 
absenţa precipitaţiilor, caracterizat prin 
deficit de umezeală în aer şi sol şi prin 
creşteri ale evapotranspiraţiei potenţiale 
(Florina Grecu, 2009). Seceta diferă de la un 
caz la altul în funcţie de caracteristicile sale 
esenţiale: intensitate, durată şi acoperirea 
spaţială, dar toate cazurile au în comun lipsa 
precipitaţiilor.

După Hellman, perioada de secetă 
reprezintă “cel puţin 14 zile consecutive în 

sezonul rece (octombrie-martie) şi cel puţin 
10 zile consecutive în sezonul cald (aprilie-
septembrie) în care nu s-au înregistrat 
precipitaţii sau cantităţile nu au depăşit 
valoarea de 0.1 mm”.

Seceta reprezintă fenomenul natural 
determinat de precipitaţiile situate sub 
valorile normale, gradul de aprovizionare 
variind semnificativ în funcţie de stadiul de 
creştere şi dezvoltare al speciilor agricole 
(Ion Sandu şi colab., 2010). În ţara noastră, 
zonele agricole cele mai vulnerabile la 
deficitul de precipitaţii sunt cele sud-estice  
şi sudice, îndeosebi Dobrogea, Bărăgan, 
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2. DATE ŞI METODE

În cadrul analizei secetei asupra terenurilor 
arabile din România s-a ales utilizarea 
produselor satelitare din domeniul optic 
înregistrate de satelitul Terra (lansat în 
1999), folosind senzorul MODIS. Senzorul 
MODIS este un spectroradiometru, care 
furnizează imagini ale Pământului în          
36 de benzi spectrale, în intervalul 0.4-14μ, 
satelitul Terra având orbita descendentă,    
în jurul orei 10:30 a.m. timp local.

Imaginile MODIS sunt esenţiale  
pentru monitorizarea secetei datorită 
rezoluţiei temporale bune şi acoperirii 
globale (zilnic, pentru fiecare zonă de pe 
glob, sunt achiziţionate două imagini de 
către fiecare satelit). Comparativ cu 
imaginile zilnice care au o rezoluţie   
spaţială de 250 m, produsele de sinteză cu    
o rezoluţie temporală de 8 zile au rezoluţia 
spaţială relativ slabă: 500 m

 (https://modis.gsfc.nasa.gov).

Pentru analiza secetei din România     
s-a ales utilizarea produselor satelitare 
MODIS Terra pentru perioada 2000-2015, 
intervalul 22.03-29.08, acesta fiind 
considerat intervalul prielnic pentru 
monitorizarea vegetaţiei. În continuare   
sunt prezentate produsele utilizate, precum 
şi etape de metodologie aplicate datelor 
satelitare.

Produsul de reflectanţă MOD09A1

Produsul de reflectanţă MOD09A1 este 
un produs de nivel 3 cu o rezoluţie spaţială 
de 500 m şi o rezoluţie temporală de 8 zile. 
Estimarea reflectanţei din date satelitare 
necesită imagini clare, fără nori. În acest 
sens se utilizează imagini consecutive 
pentru eliminarea acoperirii noroase 
(http://modis-sr.ltdri.org/guide/MOD09_ 
UserGuide_v1_3.pdf).

Produsul MOD09A1 este în proiecţie 
sinusoidală şi în format HDF-EOS format 
derivat din HDF (Hierarchical Data 
Format), fiecare fişier al produsului 

sudul Olteniei, Munteniei şi al Moldovei 
(Mateescu şi colab., 2003, 2004). Aceste 
zone pot fi încadrate în categoria arealelor  
cu risc ridicat la seceta pedologică excesivă 
şi prelungită (Ion Sandu şi colab., 2010).

În România, terenurile agricole 
constituie 61% din teritoriul ţării, dintre care 
cele mai mari suprafețe agricole sunt cele 
arabile (64% din terenul agricol). Totodată, 
majoritatea terenurilor arabile sunt situate în 
unităţile de câmpie: Câmpia Română (40%), 
urmată de Câmpia de Vest (13%). 

În contextul ponderii şi importanţei 
terenurilor arabile, analiza secetei este 
esenţială pentru monitorizarea dinamicii 
spaţiale şi temporale a fenomenului, dar      
şi pentru realizarea unui management 
eficient.

Analiza secetei asupra terenurilor 
arabile din România s-a realizat pentru 
intervalul 22 martie-29 august, din perioada 
2000-2015, utilizându-se indicii de vegetație 
obţinuţi cu senzorul Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer (MODIS). 
Extinderea spațială a suprafețelor arabile a 
fost extrasă din setul de date vectoriale 
Corine Land Cover 2012.

Dinamica fenomenului analizat este 
reprezentată prin intermediul indicilor de 
secetă: Indicele de Secetă Diferență 
Normalizată (NDDI) și Indicele Fracțiunea 
Zilnică de Radiație Fotosintetică Activă 
Absorbită (FAPAR), calculați din produse de 
sinteză MODIS, colecţia 5, cu o rezoluție 
temporală de 8 zile și o rezoluție spațială de 
500 m pentru NDDI, respectiv 1 km pentru 
FAPAR.

Conform indicilor utilizaţi se constată 
faptul că cele mai afectate suprafețe arabile 
sunt acelea din sud-estul României.

Produsele obţinute din datele satelitare 
MODIS, intregrate în mediul SIG, permit 
realizarea unei analize geospaţiale   
obiective care să favorizeze monitorizarea  
şi evaluarea secetei.
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incluzând şase seturi de date descrise în 
tabelul 1. 

Indicele de secetă diferență norma-
lizată (NDDI), conform definiţiei dată de 
Gu şi colab. în 2007, reprezintă un indice 
util pentru monitorizarea secetei (poate fi 
asociat cu ofilirea plantelor), fiind calculat 
ca raportul dintre: diferența dintre indicele 
de vegetație diferență normalizată (NDVI) 
și indicele de apă diferență normalizată 
(NDWI) și suma lor: 

  NDDI = (NDVI – NDWI)/ (NDVI + NDWI)

Pentru obţinerea NDDI din produsul 
MOD09A1 (Huete şi colab., 2002) s-au 
utilizat banda 2 – reflectanţa în infraroşu 
apropiat (841-876 nm), banda 1 – reflec-

tanţa în roşu (620-670 nm) şi banda 7 – 
reflectanţa în infraroşu în unde scurte  
(2105-2155 nm).

Combinând informaţii din vizibil, 
infraroșu apropiat și infraroșu în unde scurte, 
NDDI este un indicator de secetă mai 
sensibil, în special în perioada de vară.

Produsul MOD15A2

Produsul MOD15A2 include Indicele 
Suprafeţei Foliare (LAI) şi Fracțiunea 
zilnică de radiație fotosintetică activă 
absorbită (FAPAR), fiind un produs satelitar 
de nivel 4, în proiecţie sinusoidală, cu o 
rezoluţie spaţială de 1 km. Produsul MODIS 
LAI/FAPAR MOD15A2 este un produs 
compozit la 8 zile în vederea eliminării 

Tabelul  1. Seturile de date incluse în arhiva corespunzătoare produselor MOD09A1

Set de date  Unitate de 
măsura  

Tip de date  Valoare  Interval de 
valori valid  

Factor de 
multiplicare

Reflectanţa –  B1 
(620-670 nm)  

reflectanţa  Întregi (16 biţi)  -28672  -100-16000  0.0001  

Reflectanţa –  B2 
(841-876 nm)  

reflectanţa  Întregi (16 biţi)  -28672  -100-16000  0.0001  

Reflectanţa –  B3 
(459-479 nm)  

reflectanţa  Întregi (16 biţi)  -28672  -100-16000  0.0001  

Reflectanţa –  B4 
(545-565 nm)  

reflectanţa  Întregi (16 biţi)  -28672  -100-16000  0.0001  

Reflectanţa –  B5 
(1230-1250 nm)

 
reflectanţa  Întregi (16 biţi)  -28672  -100-16000  0.0001  

Reflectanţa –
 
B6 

(1628-1652 nm)
 

reflectanţa
 

Întregi (16 biţi)
 

-28672
 

-100-16000
 

0.0001
 

Reflectanţa –
 
B7 

(2105-2155 nm)
 

reflectanţa
 

Întregi (16 biţi)
 

-28672
 

-100-16000
 

0.0001
 

Parametrul de 
calitate QB

 

biţi
 

Întregi (32 biţi)
 

4294967295
 
0-4294966531

 
na

 
Unghiul solar 

zenital
 

grade
 

Întregi (16 biţi)
 

0
 

0-18000
 

0.01
 

Unghiul de 
vizualizare zenital

 

grade
 

Întregi (16 biţi)
 

0
 

0-18000
 

0.01
 

Unghiul azimutal 
relativ

 

grade
 

Întregi (16 biţi)
 

0
 

-18000-18000
 

0.01
 

Indicatorul de 
stare

 

biţi
 

Întregi (16 biţi)
 

65535
 

0-57343
 

na
 

Ziua din an
 

Zi iuliană
 

Întregi (16 biţi)
 

65535
 

1-366
 

na
 

Sursa: http://modis-sr.ltdri.org/guide/MOD09_UserGuide_v1_3.pdf, p.17
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dezavantajului creat de acoperirea noroasă  
(https://landsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/
api/v1/MOD15A2).

Indicele FAPAR constituie fracțiunea 
de radiație absorbită de acoperirea vegetală 
din intervalul spectral 400-700 nm. FAPAR 
este o variabilă biofizică care exprimă 
productivitatea agricolă, deoarece radiația 
absorbită de plante în procesul de fotosin-
teză reprezintă energia care stă la baza 
proceselor biochimice ale plantelor 
(

).

Etapele de prelucrare ale produselor 
MOD09A1 şi MOD15A2 cuprind următorii 
pași:

a. Descărcarea datelor a fost realizată de  
la NASA's Land Processes Distributed 
Active Archive Center (LP DAAC), 
disponibil la /, 
colecţia 5 pentru intervalul 22/23.03-
28/29.07, anii 2000-2015. Trebuie 
menţionat faptul că în cadrul indicelui 
NDDI s-a constatat lipsa datelor pentru    
o imagine din 2001 (produsul sinteză 169) 
şi o alta din 2003 (177). În cazul indicelui 
FAPAR s-a remarcat, de asemenea, lipsa  
a patru produse de sinteză (217, 225 
pentru anul 2000 şi 169, 177 în 2001).

https://lpdaac.usgs.gov/sites/default/files/ 
public/modis/docs/MODIS-LAI-FPAR-User-
Guide.pdf

https://lpdaac.usgs.gov

b. Extragerea setului de date necesar 
calculării indicilor de vegetație

Pentru calculul indicelui NDDI din 
produsul MOD09A1 s-a utilizat funcţia 
Raster Calculator (fig. 1), folosind 
următoarea formulă: 

Float (B7-B1)/(Float(B2-(B1/B2)*B7)unde:
• B1 - banda 1 (620-670 nm) la rezoluţia 

spaţială de 500 m;
• B2 - banda 2 (841-876 nm) la rezoluţia 

spaţială de 500 m;
• B7 - banda 7 (2105-2155 nm) la rezo-

luţia spaţială de 500 m;

În cazul indicelui FAPAR, acesta 
trebuie doar extras din pachetul de date a 
produsului MOD15A2 şi înmulţit cu 
valoarea 0.01.

c. Asamblarea scenelor satelitare cores-
punzătoare României şi reproiectarea 
în proiecţia naţională

Pentru asamblarea scenelor satelitare 
corespunzătoare României s-a utilizat 
funcţia Mosaic to New Raster (fig. 2). La 
nivelul ţării se suprapun două scene 
MODIS: h19 și h20. 

Reproiectarea s-a realizat odată cu 
operaţia de asamblare, alegându-se 
proiecţia dorită (în cazul de faţă Stereo 

Fig. 1. Extragerea setului de date

https://lpdaac.usgs.gov
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70) la Spatial Reference for Raster. 
Reproiectarea datelor este necesară 
pentru a putea fi comparate, analizate, 
suprapuse cu alte informaţii geo-spaţiale.

d. Decuparea imaginilor satelitare

Decuparea imaginilor unite anterior s-a 
realizat după graniţa ţării. Acest proces 
este util pentru a reduce timpul de 
procesare al analizelor ulterioare. 

e. Extragerea terenurilor arabile din 
Corine Land Cover 2012

Terenurile arabile au fost extrase din setul 
de date Corine Land Cover 2012, 
versiunea 18.5.1, descărcate gratuit prin 
intermediul Serviciului Copernicus Land 
Monitoring (

).

f. Realizarea unei reţele de puncte 
(fishnet)

Fishnet-ul s-a realizat după cele două 
produse satelitare MODIS, fiecare 
element  (punct)  a l  f ishnet-ului  
reprezentând centrul unui pixel cu 
rezoluţia de 500 m (NDDI), respectiv 1 
km (FAPAR).

Produsul obţinut prin realizarea acestui 
proces s-a decupat pe baza limitei 
terenurilor arabile (fig. 3). Pentru fiecare 

http://land.copernicus.eu/pan-
european/corine-land-cover/clc-2012

an s-a utilizat fishnet-ul cu scopul de a se 
extrage valorile indicilor, astfel rezultând 
16 straturi, câte unul pentru fiecare an la 
nivelul terenurilor arabile.

Extragerea valorilor indicilor pentru 
terenurile arabile

Extragerea valorilor indicilor utilizaţi   s-
a realizat folosindu-se funcţia extract 
multi values,  la nivelul fiecărui an, pentru 
terenurile arabile (fig. 4).

Fiecare fishnet la nivel de an va conţine 
valorile indicilor pentru cele 16, respectiv 
18 produse-sinteză MODIS, astfel  
layerul va cuprinde 16 câmpuri pentru 
FAPAR şi 18 pentru NDDI. Pentru a se 
realiza media indicilor pentru numărul de 
imagini-sinteză s-a adăugat un nou câmp 
(mean) la nivelul fishnet-ului/an (fig. 5).

g. Convertirea vectorilor în format 
raster

Perioada analizată este constituită din    
16 ani, astfel rezultând 16 layere 
vectoriale ale indicilor la nivelul  
terenului arabil, acestea fiind convertite 
în format raster după câmpul mean 
(medie), cu rezoluţia spaţială de 500 m 
pentru NDDI şi 1 km pentru FAPAR. 
Pentru convertirea în format raster s-a 
utilizat funcţia Feature to Raster.

Fig. 2. Asamblarea şi reproiectarea scenelor satelitare

http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc-2012
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Fig. 3. Realizarea fishnet-ului

Fig. 4. Extragerea valorilor indicelui
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În anul 2007 (fig. 8) seceta este 
predominant prezentă în partea de sud-est a 
ţării (Dobrogea, sudul Moldovei, partea de 
est a Bărăganului).

În anul 2012 se înregistrează din nou 
valori ridicate ale indicelui NDDI, dar într-o 
proporție mai redusă comparativ cu anii 
2000, 2003 și 2007, pentru aceleaşi regiuni 
geografice (fig. 9).

În următorii doi ani fenomenul de 
secetă se manifestă pe suprafeţe restrânse, 
dar se va extinde semnificativ în anul 2015 
(fig. 10).

Pentru punerea în evidență a celor     
mai secetoase suprafeţe de-a lungul anilor   
s-a realizat medierea valorilor indicelui 
NDDI pentru cei 16 ani. Se observă faptul  
că terenurile arabile cele mai afectate de 
fenomenul de secetă sunt acelea din        
sud-estul României (fig. 11).

Dacă pentru NDDI valorile ridicate 
indică prezenţa secetei, în cazul indicelui 
FAPAR, valorile reduse sunt cele care 
exprimă intensitatea fenomenului, cele    
trei tipuri de secetă fiind exprimate în  
tabelul de mai jos  (tabelul  3). 

Fig. 5. Valori NDDI - anul 2000 la nivelul terenurilor arabile

3. REZULTATE

În cazul evoluţiei indicelui NDDI, seceta 
este marcată prin valori mai mari de 0.5, iar 
pentru diferenţierea tipurilor de secetă s-au 
folosit valorile de prag din tabelul 2.

Tabelul 2. Tipuri de secetă asociate 
valorilor NDDI

Secetă moderată  Secetă puternică Secetă extremă

  
0,6 1 >1

La nivelul anului 2000 se observă că 
terenurile arabile din Dobrogea sunt cele  
mai afectate de secetă, urmate de cele din 
Bărăgan, sudul Moldovei şi al Olteniei    
(fig. 6).

Anul 2003 este anul în care seceta  
ocupă cea mai mare parte din terenurile 
arabile, Bărăganul fiind cea mai afectată 
regiune din ţară. Comparativ cu anul 2000, 
seceta din Bărăgan este mult mai intensă,    
în timp ce Oltenia este mai puţin afectată 
(fig. 7).
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Fig. 6. Indicele NDDI - anul 2000

Fig. 7. Indicele NDDI - anul 2003
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Fig. 8. Indicele NDDI-anul 2007

Fig. 9. Indicele NDDI-anul 2012
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Fig. 10. Indicele NDDI-anul 2015

Fig. 11. Indicele NDDI-medie ani 2000-2015



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2018

71

Totodată, pentru FAPAR valorile  
corespunzătoare vegetaţiei sunt cuprinse 
între 0 şi 1, peste 1 şi sub 2.54 având alte 
categorii (date neclasificate, zonă urbană, 
zone umede, mlaştini, zăpadă, sol gol, 
vegetaţie rară, apă). Încadrarea vegetaţiei 
între valorile de prag 0-1 constituie un    
mare avantaj pentru analizele ulterioare 
(realizarea mediei anuale, întocmirea de 
grafice), fiind astfel eliminată posibiliatea 
producerii unor rezultate statistice (medii 
anuale) mai puţin concludente, cum se 
întâmplă în cazul indicelui NDDI.

Realizarea  mediei valorilor indicelui 
FAPAR la nivel de an a evidenţiat, de 
asemenea, prezenţa secetei pe suprafeţe 
extinse la nivelul anilor 2000, 2003, 2007, 
2012, 2015.

Tabelul  3. Tipuri de secetă asociate valorilor  FAPAR

Pentru anul 2000 (fig. 12), cel mai 
secetos an ca intensitate (media valorilor 
indicelui FAPAR fiind de 0.43), la nivelul 
ţării se observă predominanţa secetei 
puternice. De asemenea, ponderea acestui 
tip de secetă la nivelul celor 16 ani este         
a II-a cea mai ridicată (79.95%). 

Anul 2003 este al doilea cel mai   
secetos an ca intensitate, conform valorii 
medii înregistrată de 0.46 (fig. 13). În ceea 
ce priveşte ponderea secetei extreme, anul 
2000 prezintă cel mai ridicat grad al    
acestui tip de secetă, fiind afectat 5.47%    
din teritoriu.

Anul 2007, potrivit mediei valorilor 
FAPAR (0.47), este al treilea cel mai secetos 
an. Se remarcă, de asemenea, extinderea 
suprafeţelor afectate de seceta extremă la 
nivelul Dobrogei (fig. 14).

Fig. 12. Indicele FAPAR-anul 2000
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Fig. 13. Indicele FAPAR-anul 2003

Fig. 14. Indicele FAPAR-anul 2007



REVISTA ȘTIINȚIFICĂ – 2018

73

Anul 2012 prezintă aproximativ 
aceeaşi medie/intensitate cu anul 2003, cu 
deosebirea că ponderea suprafeţelor expuse 
secetei puternice este mult mai ridicată.

Realizarea mediei indicelui FAPAR la 
nivelul celor 16 ani evidenţiază dominanţa 
secetei puternice la nivelul terenului arabil 
(fig. 15). În cazul unei analize avansate a 
indicelui FAPAR, intersecţia tipurilor de 
secetă la nivelul celor 16 ani a permis 
identificarea zonelor care se repetă anual în 
ceea ce priveşte încadrarea într-una din 
clasele de secetă. În cazul suprapunerii mai 
multor tipuri de secetă s-a utilizat funcţia 
Countif(s), astfel încât să se stabilească  
tipul predominant de secetă (frecvenţa 
tipului de secetă). În urma acestor etape s-a 
constatat că Dobrogea este regiunea cea  
mai expusă la seceta puternică şi extremă, 
urmată apoi de Bărăgan şi sudul Moldovei.

Un alt tip de analiză a constat în 
calcularea valorilor medii anuale ale 

indicilor la nivelul terenurilor arabile. Din 
analiza figurii 16 reiese că cel mai secetos  
an ca intensitate a valorilor NDDI 
înregistrate (şi nu ca acoperire spaţială) a 
fost anul 2012 cu o valoare medie de 1.90, 
urmat de anul 2008 cu o valoare medie       
de 0.99, iar pe locul al treilea s-a situat     
anul 2000 cu o valoare medie a indicelui 
NDDI de 0.77. 

În ciuda controlului de calitate al 
produsului MOD09A1, există valori 
extreme care depăşesc domeniul general, 
generând astfel analize statistice neconclu-
dente (Gulácsi, A., Kovács, F., 2015). În 
cazul prezentei analize, valorile extreme 
NDDI pentru anii 2008, 2012, 2013 sunt 
responsabile pentru valorile medii anuale 
ridicate, reprezentate în figura 16.

Pentru eliminarea generării unor 
calcule statistice mai puţin concrete,  
Gulácsi şi Kovács (2015) au optat pentru 
Indicele de  Secetă Diferenţiată (DDI) care 

Fig. 15. Media FAPAR 2000-2015
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Fig. 16. Intensitatea indicilor NDDI şi FAPAR 2000-2015

evită apariţia valorilor extreme din afara 
domeniului, anulându-se normalizarea 
indicelui NDDI.

Comparativ cu NDDI, la nivelul 
indicelui FAPAR, curba valorilor medii 
anuale nu prezintă ridicări extraordinare ale 
valorilor înregistrate. Pentru FAPAR 
coborârea nivelului curbei evidenţiază anii 
secetoşi (2000, 2003, 2007, 2012, 2015). În 
ceea ce priveşte frecvenţa fenomenului, 

seceta puternică afectează cele mai mari 
suprafeţe, urmată în general de seceta 
extremă pentru cei mai afectaţi ani: 2000, 
2003, 2007, 2012, 2015 (fig. 17).

Pentru FAPAR, în ceea ce priveşte 
frecvenţa fenomenului, seceta puternică 
afectează de-a lungul anilor cele mai mari 
suprafeţe, urmată de seceta moderată     
(fig. 18). 

  Fig. 17. NDDI-Ponderea tipurilor de secetă 
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Comparând ponderea secetei extreme 
la nivelul celor doi indici (fig. 19), se 
observă că la indicele NDDI gradul de 
afectare al vegetaţiei este mult mai ridicat 
comparativ cu indicele FAPAR. În schimb, 
seceta puternică de la nivelul indicelui 
FAPAR afectează mai mult comparativ cu 
valorile înregistrate de NDDI, deoarece 
ponderile secetei puternice sunt mult mai 
ridicate la FAPAR.

Realizarea mediei valorilor indicilor de 
secetă pentru intervalul analizat din fiecare 
an a permis identificarea anilor secetoși 

4. CONCLUZII

(2000, 2003, 2007, 2012, 2015), precum și a 
suprafeţelor puternic afectate anual.

Prin medierea celor 16 ani a valorilor 
indicilor utilizați s-au evidențiat cele mai 
afectate suprafețe arabile, acestea fiind din 
sud-estul României, zonă aflată sub 
influenţa condiţiilor climatice de ariditate. 
În ceea ce priveşte gradul de intensitate, 
seceta puternică ocupă cele mai mari 
suprafeţe. 

Comparând indicele FAPAR cu NDDI 
la nivelul tipurilor de secetă, se observă că 
indicele FAPAR indică dominanţa secetei 
puternice. 

Fig. 18. FAPAR-Ponderea tipurilor de secetă 

Fig. 19. NDDI-FAPAR-evoluţia ponderii secetei extreme, puternice 
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De asemenea, potrivit mediilor anuale, 
indicele FAPAR evidenţiază preponderenţa 
secetei la nivelul terenurilor arabile, 
comparativ cu indicele NDDI, unde în 
fiecare an cea mai mare parte din zona 
studiată se încadrează în clasa cu condiţii 
normale de dezvoltare a vegetaţiei, cu alte 
cuvinte fără risc la secetă.

În cazul indicelui FAPAR identificarea 
vegetaţiei dintre valorile de prag 0-2.54 
constituie un mare avantaj pentru analizele 
ulterioare (exemplu: întocmirea graficului 
cu mediile anuale), fiind astfel eliminată 
posibiliatea producerii unor rezultate 
statistice (medii anuale) mai puţin 
concludente, cum se întâmplă în cazul 
indicelui NDDI.

În timpul calculării indicelui NDDI, 
majoritatea valorilor sunt cuprinse între    
–1 şi +1, dar există  şi valori extreme care 
depăşesc domeniul general, generând astfel 
analize statistice mai puţin concludente.  
Din cauza rezultatelor statistice de la nivelul 
intensităţii secetei (mediei valorilor 
indicelui NDDI) din anumiţi ani (exemple: 

2008, 2013) se poate crede că în aceşti ani 
seceta a avut impactul cel mai puternic 
asupra culturilor, acest lucru fiind în 
contradicţie cu extinderea spaţială a secetei 
din anii respectivi. În plus, un contra-
argument plauzibil îl constituie măsurătorile 
in-situ, acestea dovedind, de exemplu, că 
anul 2008 a fost unul ploios.

Comparativ cu FAPAR, hărţile cu 
indicele NDDI redau o mai bună înţelegere a 
dinamicii spaţiale şi temporale a secetei, 
evidenţiind şi regiunile afectate în mod 
frecvent (Dobrogea, Bărăgan, sudul 
Moldovei).

Influenţând negativ calitatea vieţii şi a 
mediului înconjurător, seceta poate deveni 
un fenomen de lungă durată care poate 
determina  aridizarea  terenurilor  arabile   
şi, în cazul cel mai grav, apariţia deşer-
tificării.

Identificarea apariţiei secetei, respectiv 
a severităţii acesteia, se poate realiza printr-o  
analiză complexă prin utilizarea combinată a 
seturilor de date rezultate din măsurătorile 
in-situ şi din imaginile satelitare.
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1. INTRODUCERE

În ultimii ani, prognozele modelelor 
numerice au devenit tot mai complexe, 
rezoluția modelelor mai fină, iar tehnicile  
de verificare a rezultatelor acestora s-au 
dovedit a fi, mai cu seamă în cazul 
precipitațiilor, nu tocmai adecvate în 
complexitatea lor pentru a surprinde pe 
deplin deficiențele/performanțele acestora.

Metodele clasice de verificare sunt și 
acum utilizate dar scopul și performanța    
lor sunt limitate. A fost nevoie de metode 
adaptate parametrilor cu mare discontinu-
itate cum este cazul precipitațiilor, și    
anume – metode spațiale de verificare. 
Acestea sunt prezentate în literatura de 
specialitate grupate în patru categorii:    
fuzzy – neighborhood sau a vecinătăților, 

METODA DE VERIFICARE WAVELET-STAT
APLICAŢII  ÎN VERIFICAREA  PROGNOZELOR MODELELOR DE 

REZOLUŢIE  ÎNALTĂ

Mihaela-Silvana NEACȘU

Administrația Națională de Meteorologie

Rezumat: 
câmp discontinuu iar distribuția statistică nu este de tip Gaussian. Scorurile tradiționale 
ca de exemplu scorurile continue RMSE, BIAS sau scorurile de verificare categorice: 
POD, FAR, FBI, nu țin cont în totalitate de caracteristicile variabilei precipitație 
(caracterul spațio-temporal discontinuu, distribuția statistică, etc.). Primele scoruri 
sunt sensibile la discontinuități, zgomot şi evenimente rare, iar grupul doi de scoruri este 
sensibil la bias - erorile sistematice În teza de doctorat a lui Casati (2004) s-a introdus 
prima dată tehnica de verificare Intensity-Scale, care este o metodă de verificare spațială 
a precipitațiilor. Metoda oferă informații despre erorile de prognoză ale modelului, iar 
aptitudinea (“skill”-ul) acestuia este reprezentată ca și funcție a scării spațiale a erorilor 
prognozei și intensitate.
Metoda Wavelet-Stat (MET- Model Evaluation Tools versiunea 6.0) descompune 
prognozele parametrului analizat, precipitațiile,  și observațiile corespunzătoare, în 
funcție de scală și praguri de intensitate. Această abordare permite aplicarea tehnicii de 
verificare Intensity-Scale (IS). Fenomenele meteorologice pe diferite scări spațiale sunt 
de obicei produse de diferite procese fizice, iar IS ajută la surprinderea/identificarea lor. 
Componentele scalare spațiale sunt obținute aplicând un filtru Wavelet Haar 2-
dimensional. Descompunerea scalară oferă informații despre dependența scalară a 
erorilor, abilitatea/skilul prognozei și despre capacitatea prognozei să reproducă 
structura scalară a observației. Tehnica “IS” evaluează “skill”-ul prognozei sub formă de 
funcție a valorilor intensităților precipitațiilor și scala erorilor spațiale.
Tehnica IS este testată pentru precipitațiile cumulate în 24 de ore în perioada 17-21 
aprilie 2017. Această nouă metodă de verificare se regăsește în pachetul de softuri 
METv6 de la NCAR. Modelele supuse verificării sunt cele din activitatea operativă : 
ALARO(0.060°x0.085°) și  COSMO(0.0625°x0.0625°), și modelul ECMWF 
(0.1°x0.1°). Observațiile folosite sunt la rezoluție spațială de 0.01°x0.01° și conțin 
măsurătorii ale câmpului de precipitații de la stații meteo, posturi pluvio, posturi hidro și 
stațiile hidro Deswat.

Cuvinte cheie: verificare, modele numerice, scoruri,  Wavelet Haar

mihaela.neacsu@meteoromania.ro

Verificarea câmpului de precipitații este dificilă din cauza faptului că este un 
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contracta sau dilata, în funcție de 
necesitate. Astfel a apărut și conceptul de 
undină. 

• Contribuțiile lui Shannon, Gabor, von 
Neumann, Wilson, Calderon și alții        
și-au găsit o finalitate în fundamentarea 
Teoriei undinelor, care a explodat după 
1985, prin cercetările lui Morlet, 
Stephane  Mallat (în semnale digitate),   
Y. Meyer (a construit prima funcții 
wavelets non-trivială, diferențiabilă și  
continuă), I. Daubechies (folosind rezul-
tatele lui Mallat a construit o baza 
ortogonală de funcții wavelets, care sunt 
cele mai folosite în zilele noastre),  
Cohen, Chui. În România noțiunea de 
undină a fost introdusă de prof. Dan 
Ştefănoiu în teza sa de doctorat, 
renunțându-se astfel la termeni ca 
“undeluță”, “undoaie”, dat fiind că o 
undină nu este neapărat de amplitudine 
mică sau mare.

Descrierea funcțiilor wavelets este 
prezen-tată în ANEXA 1.

Observațiile

S-au utilizat  date de observații produse 
la Climatologie, date care sunt integrate  
într-o grilă cu o rezoluție spațială de 
0.01°x0.01° și care conțin măsurători/ 
observații ale câmpului de precipitații de la 
stațiile meteo, posturile pluvio, posturile 
hidro și stațiile hidro Deswat precum și date 
radar.  Precipitațiile cumulate în 24 de ore 
sunt în fișiere format netCDF.

Prognozele

Datele de prognoza folosite sunt în 
fișiere GRIB din modelele ALARO   
(0.060° x 0.085°), COSMO (0.0625° x 
0.0625°) și HRES (0.1° x 0.1°), care au    
fost prelucrate – decumulate –  pentru a  
avea câmpul de precipitații în 24 de ore cu  
anticipații de 24, 48 și respectiv 72 de ore.

S-au realizat fișiere de configurare 
specifice softului Metv6.0 pentru fiecare 
model în parte.

 

scale-separation – descompunere în funcție 
de scală, feature-based – sau orientată pe 
obiect și field deformation – abordarea 
deformării-câmpului. Această lucrare își 
propune introducerea tehnicii de verificare 
Intensity-Scalel (Casati(2004,2010)) care 
este o metodă de verificare scalară, prin 
separarea prognozelor și observațiilor pe 
diferite scări spațiale, folosind un filtru 
spațial (transformată wavelets).

Istoria funcțiilor wavelet după Amara 
(2003), Constantin (2007): 

• Joseph Fourier (1807) a introdus teoria 
analizei de  frecvență, care mai apoi a   
fost dezvoltată de alți matematicieni ca 
noțiune de analiză scalară, care presu-
punea construirea unei funcții, shiftarea ei 
și schimbarea scării, ca apoi să fie aplicată 
pentru a aproxima un semnal. Se repetă 
procedeul și se găsește o altă aproximare a 
semnalului. S-a dovedit ca o astfel de 
analiză de scalare este mai puțin sensibilă 
la “zgomot” pentru că măsoară media 
fluctuației semnalului la diferite scări. 
Prima mențiune a funcțiilor wavelets a 
fost făcută în teza lui A. Haar (1909). În 
1930 un grup individual de cercetători au 
încercat să reprezinte funcțiile folosind 
“scale-varying-basis-functions” (Paul 
Levy a investigat mișcarea Browniana, 
Littlewood, Paley și Stein au ajuns la 
formula energiei unei funcții ). În 1980 
David Marr a construit un algoritm   
pentru procesarea imaginilor folosind 
funcțiile wavelets. Între 1960 și 1980 
matematicienii Guido Weiss și Ronald R. 
Coifman au studiat cel mai simplist 
element al unei funcții spațiale, “atomul”, 
cu scopul de a putea să reconstituie un 
spațiu folosind atomi. În 1980 Grossman 
și Morlet au definit wavelets în contextul 
fizicii cuantice.

• în 1983 J. Morlet (inginer în geofizică) a 
propus ferestre mai flexibile care pe lângă 
faptul că pot fi glisate, acestea se pot 

2. DATE ȘI METODE
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S-a construit un fișier masca pentru 
domeniul țării noastre, care conține 
coordonatele geografice ale frontierei 
României și care are atribuită valoarea 1 
pentru toate punctele aflate în interiorul 
domeniului și valoarea 0 pentru cele aflate  
în exteriorul acestuia.

Observațiile au fost aduse în grila 
fiecărui model (o cerința eliminatoare), 
astfel încât prognozele și observațiile 
corespunzătoare să se suprapună grilă pe 
grilă.

În fișierul de configurare din pachetul 
Metv6.0 s-au setat pragurile de precipitații 
mai mari de: {0.1, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 50} 
(în mm). Prin aplicarea filtrului wavelet     
2-dimensional Haar pe prognozele și 
observațiile deja separate pe praguri, s-au 
stabilit și scalarii spațiali, puteri ai lui 2:   

0 1 2 8{2 , 2 , 2 , …, 2 }, cu mențiunea că modelul 
9COSMO are în plus și scala 2  (512 puncte 

de grilă). Este esențială proprietatea de 
ortogonalitate a funcției de descompunere 
scalară folosită, pentru a putea însuma 
rezultatele statistice de la fiecare scală și  a 
avea astfel rezultatul statistic pentru tot 
domeniul analizat.

Descrierea etapelor necesare pentru 
aplicarea IS:

•  pentru fiecare prag, câmpurile de 
prognoză și observație sunt transformate în 
date binare, astfel: în punctul de grilă unde 
valoare precipitațiilor verifică criteriul de 
prag, i se atribuie valoarea 1, iar unde 
criteriu de prag nu este întâlnit, i se atribuie 
valoarea 0;

• câmpurile binare ale prognozei și 
observației obținute prin aplicarea 
pragurilor, sunt apoi descompuse în sumă  
de componente pe diferite scări, folosind 
filtrul wavelet 2D Haar, cu mențiunea că 
însumarea descompunerilor pe scări este 
egală cu câmpul binar original. Pentru o 
prognoză definită peste un domeniu      

n npătrat de 2  x 2  puncte de grilă numărul 
scalarilor este  n +1: n componente wavelet-

n – 1 mama  cu rezoluțiile 1, 2, 4 , ..., 2 puncte de 
grilă. Cea mai largă componentă  wavelet-
tată este un câmp constant peste domeniul  

n nde  2  x 2  puncte de grilă cu valoarea egală 
cu media câmpului;

• este calculat scorul Mean Squared 
Error (MSE) pentru  fiecare prag (i) și 
fiecare componentă scalară (j) din prognoza 
și observația transformate binar. Apare un 
comportament parțial artificial și anume, 
eroarea este în general mare pentru     
praguri mici și descrește o data cu creșterea 
pragurilor. Aceasta apare pentru că cu cât 
pragul este mai mic, cu atât probabilitatea 
evenimentelor care îndeplinesc condiția de 
prag crește și de aici eroarea tinde să fie    
mai mare, proporțională cu numărul 
evenimentelor din câmpul de date binare. 
Acest efect se poate corecta prin normali-
zare și ținând cont că MSE (i)= jMSE(i,j), de 
unde pentru un prag I,

MSE %(i,j)= 
MSE(i,j)

MSE(i)

MSE % nu arată dependența de prag și în 
general are erori mici pentru scări mari și 
erori mari pentru scări mici, cu erori mari 
asociate scărilor mici și pragul de intensitate 
al precipitațiilor cel mai mare;

• este estimat MSE pentru prognoza și 

MSE(i) =FBI  Br  (1-Br)+Br  (1-FBI  Br)  aleator * * * *

observația alegatoare (random) binară:

unde                        este  indexul  frecvenței   

bias și                     este  eșantionul  climato-

logic calculat din tabelul de contingență;

• pentru fiecare prag (i) și componentă 
scalară (j), este evaluat scorul aptitudinii 
“skill score” bazat pe MSE al prognozei și 
observației binare al componentelor scalare. 
Formula este cea introdusă de Jolliffe and 
Stephenson (2003):

FBI = 
a+c
a+b

Br = 
a+b

T
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SS(i,j)=1-MSE(i,j) n+1
MSE(i)aleator

*

Scorul IS evaluează aptitudinea (the 
skill) prognozei ca funcție de intensitatea 
precipitațiilor și scara spațială a erorilor. 
Valori pozitive a le lui IS indică o prognoza 
“skillful”, iar valorile negative arată o 
prognoză fără skill.

Pe lângă MSE și SS, este evaluată și 
energia pătrată pentru fiecare prag și     
scală. Energia pătrată (Energy Squared 
amplitudes) a unui câmp X este suma 
valorilor componentelor ridicate la pătrat:

Pentru cazul nostru de studiu, am 
evaluat sub formă de grafică quilt scorul  
nou introdus Intensity Skil Score-ISS, dar   
și energia modelelor față de energia 
observațiilor (En2 ). relativă

Prognoza spațială a precipitațiilor poate 
să implice diferite tipuri de erori: 

• evenimente ratate sau alarme false. Astfel 
de evenimente apar atunci când un 
eveniment s-a întâmplat dar nu a fost 
prognozat, sau invers, când un eveniment 
este prognozat dar nu s-a întâmplat;

• eroare de intensitate. Această eroare apare 
atunci când intensitatea precipitațiilor din 
prognoza diferă de cea din observație;

• eroare de timp. Aceasta apare atunci când 
prognoza este deplasata față de observație 
ca timp și precipitațiile prognozate au fost 
mai devreme sau mai târziu decât 
observațiile.

• eroare de tip deplasare, rotire sau 
deformare a ariei de precipitații.

• eroare scalară (de frecventa). Aceasta 
eroare apare atunci când spațiul scalar al 
prognozei este diferit de cel al observației. 
Atunci când este prognozat un sistem 
frontal și apar ploile slabe.

2En2(X) =    x
i i

En2(F)-En2(0)

En2(F)+En2(0)
–1 < En2 =                            < 1relativă

REZULTATE

În figura 1 avem reprezentată o perioadă 
analizată 17-21 aprilie 2017, unde pe prima 
coloană sunt observațiile, a doua coloană 
prognoza modelului ALARO, a treia 
coloană prognoza modelului COSMO, iar 
ultima coloană prognoza modelului 
ECMWF. 

Rezultatele Energiei diferenței relative 
dintre energia prognozei și energia 
observației (En2), MSE normalizat și scorul 
IS s-au reprezentat sub formă de grafic 
“quilt”. Fiecare grafic conține scorurile 
pentru fiecare prag la fiecare scară. 

Intervalul 16.04.2017 ora 06 UTC –    
17. 04. 2017 ora 06  UTC 

În figura 2 este redată imaginea cu 
diferența binară dintre prognoză și 
observație pentru un prag mai mare de      
1.0mm. Se observă că primul model 
supraestimează jumătatea de nord a țării și 
subestimează jumătatea de sud, dar și 
supraestimarea precipitațiilor de celelalte 
două modele.

Pentru pragul mai mare ca 10.0mm, 
analiza binară arată că prognoza primului 
model a subestimat foarte mult acest      
prag, iar modelul doi a supraestimat în 
general.  La scară mare modelele 1 și 2 au    
o performanță redusă cu IS_alaro = 0.28      
și MSE = 0.00615, IS_cosmo = 0.11 și   
MSE = 0.0038, performând modelul 3 cu  
IS_hres = 0.85 și MSE_hres = 0.00067,   
(fig. 3).

Pentru cantități mai mari ca 20mm, 
modelul 2 are o eroare mare de localizare,  
iar de la scara de 32 de puncte de grila se 
îmbunătățește prognoza, deși diferența 
relativă a energiilor rămâne peste 0.5 la  
toate scările. Modelul 3 subestimează, iar 
din energia negativă reiese eroarea mare    
de localizare. IS are o valoare bună pentru 
toate modelele la scări mari, pentru toate 
pragurile (fig.  4).
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Fig. 1. Precipitațiile cumulate în 24 de ore în perioada 17-21 aprilie 2017 (de sus în jos). 
Observațiile (stânga), prognozele modelelor ALARO, COSMO, ECMWF

Fig. 2. Diferența binară dintre prognoză și observație, pentru pragul mai mare ca 1.0 mm. 
Precipitațiile cumulate în 16-17 aprilie 2017 ora 06 UTC
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Fig. 3. Diferența binară dintre prognoză și observație, pentru pragul mai mare ca 10,0 mm (sus) 
și respectiv la scara 6 = 64 de puncte de grilă. Precipitațiile cumulate în 16-17 aprilie 2017 

ora 06 UTC

Fig. 4. EN (prima linie), IS (a doua linie), MSE (linia a treia) pentru modelele HRES (stânga), 
ALARO (mijloc), COSMO (dreapta)  pentru perioada 16.04.2017 ora 06 UTC -17.04.2017 

ora 06 UTC
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Pentru precipitațiile cumulate în 
intervalul 17.04.2017 ora 06 UTC – 
18.04.2017 ora 06 UTC. În figura 5 se 
observă bias-ul negativ pentru pragul de 
peste 20mm la modelele 2 și 3 la toate 
scările. Cu excepția scării 2 pentru pragul 
mai mare ca 0.1 mm când modelele au    
avut un skill mai slab, IS este foarte bun 
pentru pragurile {0.1, 1, 2, 5}mm la toate 
scările. Pentru pragul de 10mm scările   
mari sunt cele mai bune, iar pentru pragul de 
peste 20mm  IS este slab la scări mici (până 
la 8 grile de puncte).

Modelele în general la scară mică        
au supraestimat cantitățile mici de 
precipitații, cu eroari de localizare. În   
figura 6 avem reprezentată diferența binară 
dintre prognoză și observație, pentru    
pragul mai mare ca 2.0 mm. Precipitațiile 
cumulate în 17-18 aprilie 2017 ora 06 UTC, 
pentru modelul din stânga avem IS = 0.84,                
IS = 0.6 la scara 1 și creste ajungând la    
scara 7 IS = 0.99, pentru modelul din mijloc 
IS = 0.91, la scara 1 IS = 0.8, ajungând la 
scara 7 IS = 0.98, iar pentru modelul din 
dreapta IS = 0.92, IS = 0.7 la prima scară și 

Fig. 5.  EN (prima linie) și IS (a doua linie) pentru modelele ALARO (stânga), COSMO (mijloc) 
și HRES (dreapta) pentru perioada 17.04.2017 ora 06 UTC -18.04.2017 

ora 06 UTC

Fig. 6. Diferența binară dintre prognoză și observație, pentru pragul mai mare ca 2.0 mm. 
Precipitațiile cumulate în 17-18 aprilie 2017 ora 06 UTC
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crește până la IS = 0.99 la scara 7. Se observă 
creșterea valorilor IS o dată cu scara.

Pentru precipitațiile cumulate în 
intervalul 18.04.2017 ora 06 UTC -
19.04.2017 ora 06 UTC (fig. 7) modelele în 
general au supraestimat cantitățile de 
precipitații. Pentru pragul de 0,1 modelele 
au subestimat cantitățile până la scara 4. 
Pentru cantitățile de peste 20mm modelele 
au performat doar la scară mare. Pentru 
pragul mai mare ca 1.0mm modelele 2 și 3 
subestimează primele 6 scări,. Pentru 

Fig. 7. EN (prima linie) și IS (a doua linie) pentru modelele ALARO (stânga), COSMO (mijloc) și 
HRES (dreapta) pentru perioada  18.04.2017 ora 06 UTC -19.04.2017 ora 06 UTC

Fig. 8. EN  pentru modelele HRES (stânga), ALARO (mijloc), COSMO (dreapta)  pentru 
perioada  19.04.2017 ora 06 UTC -20.04.2017 ora 06 UTC

praguri mai mari ca 2.0mm modelele în 
general supraestimează o dată cu creșterea 
scării spațiale.

Pentru precipitațiile cumulate în 
intervalul 19.04.2017 ora 06 UTC -
20.04.2017 ora 06 UTC în general modelele 
au supraestimat.

În figura 8 se observă bias-ul negativ 
legat de localizarea în spațiu a prognozei 
modelului 1 la pragurile {0.1, 1, 2, 5, 10}, și 
supraestimare totală a modelelor 2 și 3 la 
pragul cel mai mare.
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În prognoza precipitațiilor cumulate în 
intervalul 20.04.2017 ora 06 UTC - 
21.04.2017 ora 06 UTC (fig. 9) se observă  
că modelul 1 are un skill bun în general 
pentru toate pragurile de cantități de până    
la 20mm, cu erori de localizare mici. 
Modelele 2 și 3 pentru cantitățile de 
precipitații  mai mari ca 0.1mm aproape     
ca nu le detectează. Prognoza modelelor 
pentru praguri de precipitații mai mari   
decât 10mm este bună la toate scările, iar 
cantitățile mari sunt surprinse doar la scară 
mare.

Scopul lucrării a fost să introducă noțiunea 
de descompunere wavelet care stă la baza 
tehnicii de verificare Waveles-Stat din 
MetV6, metodă care presupune verificarea 
spațială a precipitațiilor. Verificarea 
câmpului de precipitații este una dificilă 
datorită caracterului discontinuu și a 
repartizării lor non-normale. Scorurile de 

CONCLUZII

Fig. 9. EN (prima linie) și IS (a doua linie) pentru modelele ALARO (stânga), COSMO

verificare clasice ca RMSE, BIAS sau 
scorurile categorice POD, FAR, FBI nu țin 
cont de caracterul unic al câmpului de 
precipitai. Astfel s-a arătat cum metoda 
wavelet poate să identifice erorile de scară și 
localizare ale cantităților de precipitații 
cumulate în 24 de ore. Aceste informații sunt 
conținute în coeficienții wavelet obținuți 
prin descompunerea precipitațiilor (după ce 
acestea au fost separate pe anumite praguril) 
cu anumite caracteristici. Avantajul metodei 
este și de reprezentare sugestivă a 
rezultatelor pe scară și prag de precipitații, 
dar și reprezentarea câmpurilor binare ale 
prognozei și observației corespunzătoare pe 
domeniul României. Analiza celor 5 zile cu 
precipitații a arătat cu această nouă tehnică 
de verificare erorile modelelor de localizare 
a precipitațiilor, supra-estimarea ploilor 
dispersate, supra-estimarea cantităților mari 
de precipitații la diferita scări, eroarea de 
poziție a anumitor cantități.

Această nouă tehnică de verificare se va 
introduce și în lanțul operațional.
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ANEXA 1

Funcțiile Wavelets în teorie și practică au fost descoperite în 1980 în prelucrarea 
semnalelor. Undinele (The Wavelets) sunt funcții de tip undă care satisfac anumite 
proprietăți. Numele acestora vine de la cerința ca integrate în zero să “onduleze” deasupra și 

2sub axa OX. Aceste funcții au baze ortogonale în spațiul L (R).

Analiza wavelets descompune un semnal (un sunet, un cutremur seismic, vocea umană, 
trepidațiile unui motor, date financiare, etc.) în componente de tipul undișoarelor (“small 
waves”) de durată variabilă, numite undine. Undinele permit analiza locală a unui semnal cu 
ajutorul unei ferestre de dimensiune variabilă de tip timp-frecventa.  Există mai multe tipuri 
de undine, cea mai simplă fiind reprezentată de funcția Haar. Ca și funcțiile sinus și cosinus 
reprezentate cu ajutorul analizei Fourier, undinele sunt o bază de reprezentare a altor funcții. 

Insuficiența analizei Fourier:
•  pentru a calcula o singură armonică a unui semnal periodic, trebuie ca semnalul să fie 

cunoscut pe întreg intervalul timp;
•  pentru a calcula valoarea spectrului pentru o pulsație, trebuie cunoscută funcția pe întreg 

domeniul R;

• integralele de tip Fourier și tehnica de inversare a acesteia sunt lent convergente pentru 
multe semnale;

• spectrul reflectă slab proprietățile interne ale semnalului (de ex. nu contează faptul că 
semnalul este constant pe un anumit interval sau dacă are variații mari pe altele);

• este insuficientă în surprinderea detaliilor dacă semnalul (funcția) analizată prezintă 
schimbări rapide în timp;

• timpul de procesare este de ordinul 0(n x log(n)).

Plusuri pentru funcțiile Wavelets:
• o bună localizare pe domeniul timp-frecventă;
• descompunerea semnalelor și imaginilor în 'voci“ și crearea de zoom-uri (zoom-in și  

zoom-out);
• noi disponibilități de conversie digitală;
• compresia a datelor;
• algoritmi rapizi, în sensul ca un număr mare de date poate fi reprezentat cu ajutorul unui 

număr redus de coeficienți wavelets. Timpul de procesare este de ordinul 0(n)
• dacă semnalul analizat prezintă schimbări rapide în timp, se folosește o fereastră flexibilă 

timp-frecvență care să se îngusteze pentru frecvențe înalte și să se lărgească pentru 
frecvențe joase.

Fig. 1. Reprezentarea timp-frecventa a transformatei Fourier (a): cu o bună localizare a frecvenței, 
(b): bună localizare în timp, (c): Reprezentarea timp-frecventa a transformatei Wavelet cu buna 

localizare în timp și frecvență. (sursa Firoiu (2010)).

a) b) c)
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Caracteristicile funcțiilor Wavelet: 

După Mirecea Raducanu () Funcțiile wavelets    sunt funcții cu media zero și cu energia 
centrată pe timp: 

(t)dt = 0                                                         (1) 

Cu  ajutorul funcției     ,  cunoscută și sub denumirea de undina-mamă “Mother 
Wavelet”, putem să construim o familie de funcții wavelets care ajută la extragerea 
informațiilor dorite legate de timp și frecvență: 

a
(2)(t) =a,b

1

unde: – a se numește parametru de scară (factor de scară; rezoluție); 

– b se numește parametru de translație;

Acestea se mai numesc și undine-fiică “daughter Wavelets” și sunt obținute din undina-
mamă aplicând o translație cu un factor  a  și o dilatare cu un parametru scalar  b. Factorul

2ne asigură că această familie de funcții are o normă constantă pe L (R). Variabila a reprezintă 
inversul frecvenței: cu cât a are o valoare mai mică cu atât funcția wavelet este mai îngustă și 
frecvența  centrală  a  spectrului sau este mai mare. Funcțiile      satisfac proprietatea de 
admisibilitate:

a
1

(t)

2|    (   )|
|   |

< +d=c (3)

     se mai numește și constanta lui Calderon.

Transformata wavelet continuă directă este definită prin relația:

c

unde       este conjugata complex a lui     .

Iar transformată wavelet continuă inversă este definită astfel:      

*

Dacă ridicăm modulul  la pătrat al lui WX din ecuația 4, obținem o noua reprezentare 
timp-spațiu numită scalogramă. Aceasta este o aplicație biliniară, deși transformată wavelet 
este o aplicație liniară. Scalograma arată distribuția energiei semnalului în plan timp-scală.

Cum factorul de scară a  și pasul de translație b sunt variabile continue, rezultă că  
transformata wavelet continuă este redundantă. Se poate face o discretizare a acesteia prin 
discretizarea parametrilor a  și b astfel:         

(4)* <  <  dt =x(t) x,t – b
a

a,b

a
1 +

WX (a, b) =

a,bc (t)Wf(a, b) da db
2a

1 +

f (t) = (5)

a = a0
m (6)

(7)b = n b a0
mm



(t)a,0 
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Cu a , b  ÎR și de unde se obține transformata wavelet discreta 0 0

0
ma 0

–ma*(       t – n  b )dt 0 
f(t)1 +

Wf (m, n) = (8)

Coeficienții corespund punctelor unui grad 2-dimensional sau a unei latice de puncte 
discrete în domeniul scală-translație. Grila este indexată după m (pasul scării) și n (pasul 
translației) numere întregi.

Dacă alegem a  = 2 și b  = 1 se obține transformata wavelet discretizată diadic:0 0

(9)

t  =a

2t x (t)dt

2x (t)dt
(10)

ma
–m2*(       t – n)dt f(t)1 +

Wf (m, n) =

Rezoluția timp-scală (timp-frecvență):

• Definim abscisa de simetrie energetică în domeniul timp

• Abscisa de simetrie energetică în domeniul scală (frecvență)

 =a

2|X (  )| d
2|X (  )| d

(11)

• Rezoluțiile spațio-temporale ale funcției            se calculează cu formulele 12 și 13

2 2t |w(t)| dt

2|w(t)| dt

+

+Dt = (12)

       2 2|w(  )| dt
+

Dt = 
2|w(  )| dt

+ (13)

unde x(t) este semnalul studiat; 

Dt este dispersia semnalului x(t) în domeniul timp, iar Dw este dispersia semnalului x(t) în 
domeniul frecvență.

Analiza de multirezoluție ajută la descompunerea semnalului pe mai multe nivele, față 
de analiza Fourier unde avem un singur nivel. Cum aproximarea Haar este o funcție 
discontinuă și dacă folosim o funcție f care este “lină”, coeficienții Haar tot descresc încet. De 
aici necesitatea de a construi wavelets care să aproximeze corespunzător. 

Noțiunea de analiză de multirezoluție a fost introdusă de Mallat și Mayer între anii          
1988-1989.
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–j j Fixând j din mulțimea numerelor întregi, avem 2  x Z = {n/2 n din Z}se mai numește și 
-j  grid de rezoluție 2 {nivelul j) . În cartografie, la o scară de 1:2500000, harta țării noastre se 

poate reprezenta pe o foaie A4 cu o corespondență de 1cm = 25km. Asemănător se folosește 
scara microscopică în medicina și domeniul nanotehnologiei. În cazul semnalelor 1D sau cel 
al imaginilor, scara este înlocuită de rezoluție. O rezoluție mai fină în reprezentarea 
semnalelor, permite evidențierea unor detalii suplimentare. 

În funcție de caracteristicile semnalului pe care vrem să îl analizăm, putem să folosim 
diferite scări și translații ale undinei-mamă. Pentru rezoluție înaltă a analizei domeniului 
timp, pentru a  surprinde toate schimbările care apar în semnal, se folosește o versiune 
contractată a undinei-mamă, iar pentru rezoluție înaltă în domeniul frecvență se folosește o 
versiune dilatată a aceleiași funcții.

Este important de menționat că transformata wavelet conservă energia semnalului 
inițial.

Dacă consideram x(t) semnalul finit pe care îl analizăm, transformata wavelet 
descompune semnalul peste funcția wavelet dilatată și translatată. De aceia se alege să se 
folosească undina-mamă care are media zero, este normalizata ||    (t)|| = 1 și este centrată în 
vecinătatea “neighborhood” lui  t  = 0.

Funcțiile lui Haar.

Sunt funcții de scalare, ortonormale care generează multrezoluții.

În figura 2 avem reprezentate funcții wavelet Haar, în stânga undina-mamă Haar, iar în 
dreapta undina-tată Haar la diferite scări.

Fig. 2. Familia wavelet Haar 1-dim. Undinele plotate cu linie continua sunt undina-mamă     (x) l,0

și undina-tată  f care corespund scării l poziționate în 0. Undinele plotate cu linie puctată 

reprezintă sunt undina-mamă      (x) și undina-tată f  (x) și sunt obținute din       (x) și f  (x) l,k l,k l,0 l,k
lprintr-o translație de 2 k unități. Stânga Mama-wavelet. Dreapta Tata-wavelet (dupa Casati(2004)).

 (x) l,0

Filtrul wavelet 2-dimensional Haar.

Filtrul wavelet Haar 2-dimensional se poate explica printr-un algoritm bazat pe 
l lmedierea spațială peste domeniul spațial Z = 2  x 2   pixeli (puncte de grilă).
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După Casati (2004) Filtrul wavelet Haar la primul pas descompune câmpul spațial Z      
în sumă de medii ale câmpului (prima componenta tata-wavelet) și un câmp de detalii  
variații legate de medii (prima componenta mamă-wavelet). Componenta tată-wavelet     
este obținută din câmpul spațial Z printr-o mediere peste  2 x 2 pixeli. Componenta mamă-
wavelet este  obținută  ca diferența dintre câmpul spațial Z și componenta  tată-wavelet. 
Acest proces este unul recursiv și la fiecare pas filtrul wavelet Haar descompune componenta 
tată-wavelet obținută la pasul (l – 1) în sumă de medii ale câmpului (componenta l mamă-
wavelet). Componenta l tată-wavelet este obținută din campul spatial Z prinr-o mediere  

l lpeste 2  x 2  pixeli. Componenta l mamă-wavelet este obținută ca diferența dintre 
componentele l  și (l – 1) tată-wavelet. Algoritmul se oprește când componenta tată-wavelet 
corespunde cele mai mari scări L gasite. Câmpul spațial Z este descompus în sumă de 
componente mamă-wavelet pe spațiul scalar l  = 1, ... , L și componenta L tată-wavelet:

cu observația că avem componenta cea mai mare tată-wavelet, L, care este egală cu        
l lmedia lui Z peste tot domeniul spațial 2  x 2  pixeli. Pentru că prognoza nu este calibrată, se 

impune adaugarea unei scări spațiale care este reprezentată de componenta tată-wavelet 
pentru cea mai mare scara, cu  rezoluția  spațială egală cu tot domeniul.

În cazul precipitațiilor se va folosi pentru descompunerea scalară, filtrul wavelet           
2-dim Haar ( c)) compus prin produsul cartezian dintre undina-tată Haar 1-dimensională (b)) 
cu ea  însăși, fiind cea mai apropiată ca formă de distribuția precipitațiilor (fig. 3):

Z =       Wl = 1

l L

tatămamă

L
(Z ) + W   (Z ) (14)

Fig. 3. Diferite reprezentări geometrice a funcțiilor Haar 2-dim, compuse din funcțiile 1-dim 
undina-mamă Haar (a), 1-dim undina-tată Haar (b), tată x tată  (c), mamă x tată (d), 

tată x mamă (e), mamă x mamă (f)
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Rezumat: Lucrarea de fa  propune o metod  de estimare a riscului de transport al 
zăpezii în apropierea solului, metodă obţinută prin combinarea prognozelor numerice 
ale modelului pe arie limitată COSMO (Consortium for Small-scale Modelling) pentru 
parametrii meteorologici care favorizează apariţia acestui fenomen, având la bază un 
algoritm dezvoltat în cadrul proiectului SNAPS (Snow, Ice and Avalanche 
Applications). Algoritmul de calcul al indicelui de transport al zăpezii în apropierea 
solului ţine cont de principalii factori care influenţează acest fenomen: ninsoarea, 
temperatura aerului, vârsta zăpezii şi viteza vântului. Pentru evaluarea rezultatelor 
obţinute prin aplicarea acestui algoritm, au fost selectate o serie de cazuri de viscol şi 
intensificări ale vântului în prezenţa stratului de zăpadă pe teritoriul României din luna 
ianuarie 2017.

Cuvinte cheie: risc de transport al zăpezii, prognoză numerică

Administrația Națională de Meteorologie, 
, 

ţă ă

1. INTRODUCERE

Unul dintre principalele fenomene meteo-
rologice cu consecinţe severe care se 
semnalează pe teritoriul României în 
sezonul rece este transportul de zăpadă. 
Acesta apare fie în condiţiile de ninsoare 
asociată cu intensificări ale vântului, fie în 
cazul existenţei unui strat de zăpadă şi în 
prezenţa intensificărilor de vânt. În aceste 
situaţii, mobilitatea zăpezii este ridicată.

Conform Organizatiei Mondiale a 
Meteorologiei, transportul de zăpadă se 
defineşte ca un ansamblu de particule de 
zăpadă ridicate de la sol de intensităţi 
suficient de mari ale vântului. Apariţia 
acestui fenomen meteorologic depinde de 
condiţiile de vânt (viteză şi forfecare), de 
starea stratului de zăpadă şi de vârsta 
zăpezii.

Pe de altă parte, conform definiției 
adoptate în urma studiilor realizate de 

Bălescu și  Beșleagă (1962), se clasifică 
drept viscol fenomenul în desfășurarea 
căruia, datorită zăpezii răscolite puternic de 
la sol cerul devine invizibil şi nu se poate 
distinge dacă zăpada cade din nori sau este 
spulberată de vânt. Așadar, viscolul poate fi 
asimilat unor puternice intensificări de vânt 
care spulberă ninsoarea cu care se asociază 
sau nu, precum și zăpada depusă anterior pe 
sol, adică un transport de zăpadă.

Rezultat al interacțiunii dintre particu-
laritățile circulației aerului deasupra conti-
nentului european şi caracteristicile supra-
feței terestre a României, viscolul ce implică 
şi existența transportului de zăpadă se 
produce în anumite situații sinoptice 
specifice pentru teritoriul țării noastre, fiind 
cel mai reprezentativ fenomen mezoscalar 
pentru teritoriul României. Acesta rezultă 
din cuplajul a doi centri barici europeni, 
respectiv anticiclonul est-european, azoric 
sau scandinav, cu o perturbație meditera-
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impune, favorizând astfel accentuarea 
canalizării aerului rece către Câmpia 
Română. 

Vântul foarte puternic ce se semna-
lează în timpul fenomenului de viscol sau   
al transportului puternic de zăpadă este 
cunoscut sub numele de crivăț, acesta    
fiind definit drept un vânt rece, în general 
uscat, moderat sau tare, ce suflă în zona 
carpato-pontică în timpul pătrunderilor   
reci din nordul sau estul continentului. 
Totodată, crivățul este un vânt regional 
“decuplat” de circulația liberă, rezultat al 
interacției circulației din straturile inferioare 
ale atmosferei cu obstacolul orografic 
carpatic, acesta putând fi asimilat cu un jet 
troposferic de nivel jos.

În plus, față de cele prezentate mai   
sus, semnalarea fenomenului de transport de 
zăpadă se face și în absența ninsorii, dar   a 
existenței intensificărilor de vânt și a 
prezenței stratului de zăpadă. Condiția 
pentru apariția intensificărilor de vânt     
este dată tot de existența unor gradienți 
barici ridicați între formațiunile anticiclo-
nice ce pot fi situate chiar peste România    
și formațiuni barice situate în sudul –      
sud-estul Europei sau deasupra Mării 
Neagre, respectiv în bazinul sud – sud-vestic 
al acesteia.

Lucrarea de faţă propune o metodă   de 
estimare a riscului de transport al   zăpezii în 
apropierea solului, metodă obţinută prin 
combinarea prognozelor numerice ale 
modelului pe arie limitată COSMO 
(Consortium for Small-scale Modelling) 
pentru parametrii meteorologici care  
favorizează apariţia acestui fenomen,  
având la bază un algoritm dezvoltat în  
cadrul proiectului SNAPS (Snow, Ice and 
Avalanche Applications).

Algoritmul de calcul al indicelui de 
transport al zăpezii în apropierea solului ţine 
cont de principalii factori care influenţează 
acest fenomen: ninsoarea, temperatura 
aerului, vârsta zăpezii şi viteza vântului. În 
scopul evaluării rezultatelor obţinute prin 

neană ce ajunge deasupra Mării Negre. La 
contactul dintre aceşti centri barici se 
creează gradienţi termobarici foarte mari. 
Practic, în situația în care zona de contact, 
dintre aerul cald și umed provenit din 
bazinul mediteraneean și aerul rece și uscat 
dinspre nord-estul și estul Europei, nu 
depășește 150 km lățime, se generează 
gradienți mari de presiune și temperatură 
între masele de aer continental și subtro-
pical. Aceste contraste vor determina 
intensificări puternice ale vântului și căderi 
abundente de precipitații. Aerul tropical, 
mai cald și mai ușor, va aluneca deasupra 
celui continental polar, mai rece și mai   
dens, care va înainta la suprafața solului. 
Ascensiunea forțată a aerului cald deasupra 
celui rece va determina o condensare   
rapidă a vaporilor de apă, determinând 
nebulozitate foarte pronunțată din care vor 
cădea precipitații abundente, iar vântul se  
va intensifica semnificativ, putând atinge    
și viteze de 30-40 m/s (108-144 km/h). 
Viscolul este, prin urmare, consecința 
asocierii ninsorii abundente cu intensificări 
puternice ale vântului, care vor viscoli sau 
spulbera zăpada.

Pe lângă cauzele sinoptice, un rol 
important în geneza viscolului și implicit a 
transportului de zăpadă, după cum s-a arătat 
anterior, revine particularităților structurii 
suprafeței subiacente și în mod deosebit 
prezenței formei Carpaților Românești, 
aceștia fiind  în mare măsură responsabili  
de nuanțările climei țării noastre. Cum 
viscolele se produc la contactul strâns   
dintre două tipuri de mase de aer cu 
caracteristici fizice diferite, care interac-
ționează semnificativ numai în straturile 
inferioare ale troposferei, rolul barajului 
orografic este și mai evident. 

În producerea acestui fenomen în zona 
de sud-est a României, pe lângă rolul 
determinant ce îi revine blocajului orografic 
impus de lanțul carpatic asupra aerului    
rece antrenat dinspre Câmpia Rusă, o 
contribuție semnificativă o are și Marea 
Neagră prin blocajului termic pe care îl 
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aplicarea acestui algoritm, au fost selectate  
o serie de cazuri de viscol şi intensificări    
ale vântului în prezenţa stratului de zăpadă 
pe teritoriul României din luna ianuarie 
2017.

În cadrul proiectului SNAPS, dezvoltat în 
colaborare de Norvegia, Finlanda, Suedia   
şi Islanda, a fost dezvoltat un algoritm de 
calcul al indicelui de transport al zăpezii   (SI 
– snowdrift index), ţinând cont de principalii 
factori care influenţează acest fenomen 
(Hippi et al., 2014):

· ninsoarea,
· temperatura aerului la 2 metri,
· vârsta zăpezii,
· viteza vântului la 10 metri.

Algoritmul dezvoltat în cadrul proiec-
tului SNAPS presupune calcularea riscului 
de transport de zăpadă la sol pe  baza a două 
tipuri de parametri:

1. prognoze provenite dintr-un model 
numeric pe arie limitată pentru:
· viteza vantului la 10 metri (WS10),

· temperatura aerului la 2 metri,

· ninsoare (da/nu).

2. parametri definiţi în cadrul schemei:

· indicele de mobilitate al zăpezii (MI – 
mobility index) – descrie erodibili-
tatea stratului de zăpadă şi poate avea 
valorile 1.0, 0.6, 0.3 sau 0.0; indicele 
de mobilitate are valoare maximă în 
timpul ninsorii şi imediat după 
încetarea acesteia; valoarea sa scade 
odată cu trecerea timpului de la ultima 
ninsoare (până la maxim 0.6) şi odată 
cu valoarea acumulată a magnitudinii 
de la ultima ninsoare;

· magnitudinea viscolului, notata in 
continuare SV:

3     SV = (WS10 /1728)*MI               (1)

2. DATE ŞI METODE

unde WS10 reprezintă viteza vântului la    
10 metri;

· valoarea acumulată a magnitudinii – 
suma tuturor valorilor SV de la 
ultima ninsoare;

· vârsta acoperirii cu zăpadă – durata 
în ore de la ultima ninsoare.

Indicele SI calculat cu ajutorul algorit-
mului iniţial este clasificat în 4 categorii de 
risc:

· fără transport de zăpadă (0),
· risc scăzut de transport de zăpadă (1),
· risc moderat de transport (2),
· risc ridicat de transport (3).

De asemenea, se impune restricţia ca 
orice transport de zăpadă să înceteze în 
momentul în care temperaturile depăşesc 
0°C.

Pentru adaptarea la teritoriul 
României, au fost operate o serie de 
modificări ale algoritmului inţial:
– transportul de zăpadă nu se produce sau 

încetează complet în momentul în care nu 
există strat de zăpadă sau în cazul în care 
temperaturile sunt pozitive şi vitezele 
vântului nu sunt semnificative;
· această condiţie a fost introdusă 

deoarece algoritmul iniţial conţinea 
doar informaţii legate de existenţa 
stratului de zăpadă în perioada 
dinaintea orei de prognoză, dar nu şi 
de existenţa acestuia la ora de 
prognoză, iar informaţiile erau 
obţinute din observaţii satelitare;

· din experienţa meteorologilor, trans-
portul de zăpadă poate avea loc   
chiar şi la temperaturi pozitive (în 
jurul valorii de 5°C sau puţin peste), 
cu condiţia ca intensitatea vântului  
să  fie semnificativă, respectiv viteza 
vântului să depăşească 15m/s, motiv 
pentru care această condiţie a fost 
introdusă în algoritm;

– indicele de mobilitate (MI) ia valorile 1.0, 
0.6, 0.3, 0.1 sau 0.0
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· clasa 0.1 a fost introdusă în algoritm 
ca urmare a adăugării pragului de 
5°C la temperatură şi viteza vântului 
peste 15m/s pentru transport al 
zăpezii în apropierea solului.

– indicele SI este clasificat în 5 categorii de 
risc:

· fără transport de zăpadă (0),
· risc scăzut de transport de zăpadă (1),
· risc moderat de transport (2),
· risc ridicat de transport (3),
· risc foarte ridicat de transport de 

zăpadă (4) – introdus în algoritm 
pentru cazurile în care mobilitatea 
zăpezii este foarte ridicată şi viteza 
vântului depăşeşte 15m/s.

Algoritmul a fost aplicat utilizând ca 
date de intrare prognozele numerice ale 
modelului pe arie limitată COSMO la 
rezoluţia spaţială de 7km, pentru o perioadă 
de anticipaţie de 78 de ore. În calculul 
parametrilor de interes definiţi în cadrul 
schemei, este importantă cunoaşterea 
perioadei de timp de la ultima ninsoare   
(mai puţin de 24 de ore sau peste 24 de ore). 
Pentru a elimina problema cunoaşterii 
istoricului stratului de zăpadă şi a  indicelui 
de mobilitate la primele ore de prognoză ale 
modelului (anticipaţii de până la 24 de ore), 
algoritmul descris în această lucrare ia în 
considerare prognoza modelului COSMO 
din ziua anterioară (anticipaţiile  de 0-23 de 
ore din integrarea anterioară a modelului). 

Indicele de transport al zăpezii în 
apropierea solului (numit în continuare 
indice SI) este calculat pe baza relaţiilor 
dintre cele două tipuri de parametri    
utilizaţi (prognozele modelului numeric 
COSMO şi parametrii definiţi în cadrul 
schemei). Pentru descrierea algoritmului de 
calcul, vom folosi următoarele notaţii:

· MI – indicele de mobilitate al zăpezii 
(adimensional);

· SA – perioada în ore de la ultima 
ninsoare (vârsta stratului de zăpadă);

· SV – magnitudinea viscolului, calcu-
lată în funcţie de viteza vântului la  
10 metri şi indicele MI de mobilitate, 
conform formulei 1 (adimensional);

· DA – valoarea acumulată a magnitu-
dinii, i.e. suma valorilor SV de la 
ultima ninsoare (adimensional).

Acesti parametri sunt calculaţi pentru 
fiecare oră de prognoză (78 de ore din 
integrarea 00 UTC curentă a modelului 
numeric COSMO + 24 de ore din integrarea 
00 UTC din ziua anterioară), în timp ce 
indicele SI este calculat doar pentru cele    
78 de ore de prognoză din integrarea  
curentă a modelului.

Condiţii iniţiale:
· există strat de zăpadă în punctul de 

grilă pentru care este calculat  
indicele SI;

· viteza vântului la 10 metri depăşeste  
6 m/s;

· dacă mobilitatea zăpezii este 0, atunci 
riscul de transport al zăpezii în 
apropierea solului este 0.

Luând în considerare aceste restricţii 
iniţiale, metoda de calcul este împărţită în 
două categorii: în prezenţa ninsorii sau după 
încetarea ninsorii.

1.1.  În prezenţa ninsorii

Indicele MI ia valoarea 1.0 (maxim), 
iar vârsta zăpezii este considerată 0.

DA ia, de asemenea, valoarea 0, iar 
magnitudinea SV nu se calculează în timpul 
ninsorii.

Pentru acest caz, SI ia valori conform 
schemei prezentate în Tabelul 1.

1.2. După încetarea ninsorii

1) La viteze de vânt sub 6m/s – așa 
cum am menţionat anterior, în această 
situaţie nu are loc transport de zăpadă la sol 
(SI = 0).
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Observaţie: Parametrul DA îşi 
păstrează valoarea de la ora anterioară, iar 
vârsta zăpezii creşte cu fiecare oră.

2) La viteze de vânt de peste 6m/s

Valoarea parametrul DA creşte la 
fiecare oră de prognoză cu valoarea SV.

Vârsta zăpezii creşte cu fiecare oră.

Cazul 1.2.2 (după ninsoare, viteze de 
vânt > 6m/s) este împărţit în două  
subcazuri:

a) temperatura aerului sub 5°C

· Daca vârsta zăpezii este mai mică   
de 24 de ore

Indicele MI este considerat iniţial 1.0, 
dar este restricţionat de valoarea para-
metrului DA, astfel:

– DA < 2.0 atunci MI = 1.0;

– 2.0<= DA <= 6.0 atunci MI = 0.6;

– DA > 6.0 atunci MI = 0.3

· Daca vârsta zăpezii depăşeste 24 ore, 
atunci MI ia valoarea 0.6, dacă valorea sa   
nu este afectată de valorile DA conform 
restricţiilor prezentate în paragraful 
anterior; prin urmare:

– DA <= 6.0 atunci MI = 0.6;
– DA > 6.0 atunci MI = 0.3
Observaţie: Algoritmul de calcul se 

bazează pe ipoteza că impunând doar 
restricţia legată de perioada de timp de la 
ultima ninsoare nu se reduce mobilitatea 
zăpezii depuse sub valoarea 0.6.

b) temperatura aerului mai mare sau 
egală cu 5°C – MI ia valoarea 0.1 doar în 
cazul în care viteza vântului la 10 metri 
depăşeste 15 m/s, altfel mobilitatea 
zăpezii este 0.

Algoritmul prezentat mai sus permite, 
în realitate, calcularea indicelui de 
mobilitate. Pe baza acestuia, indicele SI   
este determinat direct, ţinând cont şi de 
viteza vântului la 10 metri, conform  
schemei prezentate în tabelul 1.    

Tabelul 1. Schema pentru determinarea riscului de transport al zăpezii în apropierea 
solului (indice SI).

WS10 (m/s)  Indice SI (Risc de transport de zăpadă în apropierea solului)  

MI  1.0  0.6  0.3  0.1  0.0

<6m/s  Fără transport  Fără transport  Fără transport  Fără transport  Fără transport

6m/s
 

Slab
 

Fără transport  Fără transport  Fără transport  Fără transport

7m/s
 

Slab
 

Slab
 

Fără transport
 

Fără transport  Fără transport

8m/s
 

Moderat
 

Slab
 

Slab
 

Fără transport
 

Fără transport

9m/s
 

Moderat
 

Moderat
 

Slab
 

Fără transport
 

Fără transport

10m/s
 

Ridicat
 

Moderat
 

Slab
 

Fără transport
 

Fără transport

11m/s

 
Ridicat

 
Moderat

 
Moderat

 
Fără transport

 
Fără transport

12m/s

 

Ridicat

 

Ridicat

 

Moderat

 

Fără transport

 
Fără transport

13m/s

 

Ridicat

 

Ridicat

 

Moderat

 

Fără transport

 
Fără transport

14m/s

 

Ridicat

 

Ridicat

 

Moderat

 

Fără transport

 
Fără transport

15m/s

 

Foarte ridicat

 

Foarte ridicat

 

Ridicat

 

Slab

 

Fără transport

16m/s

 

Foarte ridicat

 

Foarte ridicat

 

Ridicat

 

Slab

 

Fără transport

17m/s

 

Foarte ridicat

 

Foarte ridicat

 

Ridicat

 

Slab

 

Fără transport

18m/s

 

Foarte ridicat

 

Foarte ridicat

 

Foarte ridicat

 

Moderat

 

Fără transport

19m/s Foarte ridicat Foarte ridicat Foarte ridicat Moderat Fără transport

>20m/s Foarte ridicat Foarte ridicat Foarte ridicat Moderat Fără transport
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Pentru a aplica algoritmul de calcul 
prezentat anterior în mod pre-operaţional, 
acesta a fost codificat utilizând limbajul de 
programare Fortran 2013, link-editat cu 
librăria ecCodes versiunea 2.4.0. Această 
librărie a fost dezvoltată de ECMWF 
(European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts) pentru a înlocui vechea 
librărie GRIB_API şi permite codificarea şi 
decodificarea fişierelor de tip grib.

În evaluarea rezultatelor obţinute prin 
aplicarea acestui algoritm au fost selectate   
o serie de cazuri de viscol şi intensificări   
ale vântului în prezenţa stratului de     
zăpadă pe teritoriul României din luna 
ianuarie 2017: 5-6 ianuarie, 12-14 ianuarie, 
16-19 ianuarie. Pentru aceste situaţii a fost 
calculat indicele de transport al zăpezii la 
sol. Reprezentarea grafică a indicelui de 
transport al zăpezii a fost realizată în   
funcţie de cele 5 categorii de risc pezentate 
în secţiunea anterioară.

În scopul exemplificării rezultatelor 
obţinute pe baza indicelui SI calculat 
conform algoritmului descris anterior, au 
fost selectate situaţiile din 6 ianuarie 2017 
(orele 06 UTC – 09 UTC) şi 17 ianuarie 
2017 (orele 18 UTC – 23 UTC), când,  
pentru zona de est şi sud-est a ţării a fost 

3. REZULTATE

observat fenomenul de transport de zăpadă 
în apropierea solului.

3.1.  Cazul 5 - 6 ianuarie 2017

În acest interval, presiunea atmosferică 
la nivelul solului a avut o evoluție semnifi-
cativă, de la prezența unei vaste arii depre-
sionare deasupra jumătății de sud-est a 
Europei, cu două centre principale pozitio-
nate, pe de o parte în zona Ucrainei – sudul 
Țărilor Baltice și pe de altă parte, în bazinul 
nord-vestic al Marii Mediterane (fig. 1a) la 
formarea unui brâu anticiclonic peste 
Europa Centrală și Central-Sud-Estică şi 
deplasarea rapida şi intensificarea 
ciclonului poziţionat anterior deasupra 
Golfului Genova în zona Peninsulei 
Balcanice (fig. 2a). Astfel, în partea de   sud 
– sud-est a României se realizează un    
cuplaj între brâul anticiclonic şi perturbaţia 
mediteraneeană în deplasare către bazinul 
vestic al Mării Negre, gradientul baric 
orizontal fiind foarte accentuat, de 
aproximativ 20 hPa, ceea ce a condus la 
intensificarea puternică a vântului în  zona 
de contact dintre acele formaţiuni barice. 

Ciclogeneza explozivă şi evoluţia 
rapidă a depresiunii mediteraneene s-a 
datorat circulaţiei nordice directe din 
straturile troposferei medii de la latitudini 
nordice peste zona ţărilor central-europene 
(fig. 1b), până în bazinului vestic al Mării 

a) b)

Fig. 1. a) Presiunea la nivelul mării și temperatura la 850 hPa, analiza modelului numeric 
ECMWF - 05.01.2017 (00 UTC); b) geopotențialul și temperatura la 500 hPa, analiza modelului 

numeric ECMWF - 05.01.2017 (00 UTC).
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Mediterane, ce a continuat şi în următoarele 
24 de ore, panta ascendentă a talvegului 
fiind poziţionată deasupra Europei de    
Sud-Est, şi, implicit, deasupra României 
(fig. 2b).

Gradienţii termo-barici orizontali şi 
verticali s-au menţinut la cote ridicate 
deasupra ţării noastre şi în special a părţii   
de sud-est, până în cursul zilei de 7 ianuarie 
2017, când presiunea atmosferică a marcat  
o creştere accentuată dinspre Europa 
Centrală, astfel că lobul anticiclonic vest-
pericarpatic a avansat semnificativ şi zona 
de cuplaj s-a deplasat, poziţionându-se 
desupra litoralului românesc, unde inten-

sitatea fenomenelor generate (internsificări 
ale vântului şi ninsori) a fost una deosebită, 
favorizată şi de ascendenţa puternică din 
straturile troposferei medii.    

În intervalul analizat s-au înregistrat 
cantităţi de precipitaţii sub formă de 
ninsoare, mai însemnate local în Oltenia, 
Muntenia şi pe spaţii restrânse în Dobrogea 
(fig.  4), în timp ce vântul a avut intensificări 
susţinute în Dobrogea, sudul Moldovei şi 
estul Munteniei, determinâd viscolirea 
puternică a ninsorii, troienirea zăpezii şi 
scăderea semnificativă a vizibilităţii. 
Grosimile reduse ale stratului  de zăpadă 
înregistrate în data de 7.01.2017 (06 UTC) 

a) b)

Fig. 2. a) Presiunea la nivelul mării și temperatura la 850 hPa, analiza modelului numeric 
ECMWF - 06.01.2017 (00 UTC);  b) geopotențialul și temperatura la 500 hPa, analiza modelului 

numeric ECMWF - 06.01.2017 (00 UTC).

Fig. 3. a) Presiunea la nivelul mării și temperatura la 850 hPa, analiza modelului numeric 
ECMWF - 07.01.2017 (00 UTC); b) geopotențialul și temperatura la 500 hPa, analiza modelului 

numeric ECMWF - 07.01.2017 (00 UTC)

a) b)
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a)

b)

c)

Fig. 4. Precipitaţii cumulate înregistrate în 
intervalul: a) 04.01 ora 06 UTC - 05.01 ora 06 
UTC; b) 05.01.2017 ora 06 UTC - 06.01.2017 

ora 06 UTC; c) 06.01.2017 ora 06 UTC - 
207.01.2017 ora 06 UTC; (galben – 0-10 l/m ; 

2 2portocaliu – 10-25 l/m ; verde – 25-30 l/m ).

a)

b)

Fig. 5. Grosimea stratului de zăpadă: a) 
05.01.2017 ora 06 UTC; b) 07.01. ora 06 UTC  

(galben – 1-10 cm; portocaliu – 10-25 cm; 
verde – 25-50 cm; verde închis – 50-100 cm; 
roz – 100-150 cm; albastru – peste 150 cm)

Conform prognozelor numerice ale 
modelului COSMO, în zona de est şi sud-est 
a ţării (îndeosebi în Câmpia Bărăganului),  
în data de 6 ianuarie 2017 în intervalul orar 
06 UTC – 09 UTC, vitezele maxime ale 
vântului la 10 metri depăşeau 25 m/s        
(fig. 6 e, f; fig. 7 e, f), iar la nivelul solului 
exista deja un strat consistent de zăpadă  
(fig. 6 c, d; fig. 7 c, d). Pentru tot intervalul 
analizat, au fost estimate ninsori însemnate 
(fig. 6 g, h; fig. 7 g, h). Ca urmare, erau 
îndeplinite toate condiţiile pentru apariţia 
fenomenului de transport de zăpadă în 
apropierea solului, în prezenţa ninsorii.

Indicele de transport al zăpezii în 
apropiearea solului a fost calculat conform 
algoritmului descris anterior, pe baza 
prognozelor numerice ale modelului 
COSMO din data de 5 ianuarie 2017        
(run 00 UTC + 30 ore de anticipaţie, 
respectiv + 33 ore de anticipaţie) şi din data 

pe platformele staţiilor meteorologice din 
partea de sud-est a României (4-9 cm), 
comparativ cu cele din Oltenia şi jumătatea 
de vest a Munteniei (aproximativ 30-40 cm), 
sunt consecinţa transportului puternic al 
zăpezii. Acesta a condus la formarea unor 
troiene de până la 2 metri în judeţele 
Ialomiţa, Brăila, Călăraşi, Constanţa şi 
Tulcea (fig. 5 b).    
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Fig. 6. Prognoza modelului numeric COSMO-7km pentru data de 6.01.2017: a) indicele de 
transport al zăpezii (run 5.01.2017 00 UTC + 30 ore anticipaţie); b) indicele de transport al zăpezii 

(run 6.01.2017 00 UTC + 6 ore anticipaţie); c) grosimea stratului de zapada (run 5.01.2017 
00 UTC + 30 ore anticipaţie); d) grosimea stratului de zapada (run 6.01.2017 00 UTC + 6 ore 

anticipaţie); e) viteza vântului la 10m - rafală (run 5.01.2017 00 UTC + 30 ore anticipaţie); 
f) viteza vântului la 10m - rafală (run 6.01.2017 00 UTC + 6 ore anticipaţie); g) cantitatea de 

zăpadă cumulată în ultimele 3 ore (run 5.01.2017 00 UTC + 30 ore anticipaţie); h) cantitatea de 
zăpadă cumulată în ultimele 3 ore (run 6.01.2017 00 UTC + 6 ore anticipaţie).

a) b)

c)

e)

g)

d)

f)

h)
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Fig. 7. Prognoza modelului numeric COSMO-7km pentru data de 6.01.2017: a) indicele de 
transport al zăpezii (run 5.01.2017 00 UTC + 33 ore anticipaţie); b) indicele de transport al zăpezii 

(run 6.01.2017 00 UTC + 9 ore anticipaţie); c) grosimea stratului de zapada (run 5.01.2017 00 
UTC + 33 ore anticipaţie); d) grosimea stratului de zapada (run 6.01.2017 00 UTC + 9 ore 

anticipaţie); e) viteza vântului la 10m - rafala (run 5.01.2017 00 UTC + 33 ore anticipaţie); f) 
viteza vântului la 10m - rafala (run 6.01.2017 00 UTC + 9 ore anticipaţie); g) cantitatea de zăpadă 

cumulată în ultimele 3 ore (run 5.01.2017 00 UTC + 33 ore anticipaţie); h) cantitatea de zăpadă 
cumulată în ultimele 3 ore (run 6.01.2017 00 UTC + 9 ore anticipaţie)

a) b)

c)

e)

g)

d)

f)

h)
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treptat, începând din a doua parte a zilei de 
18 ianuarie 2017.

Astfel, dacă în 16 ianuarie 2017 
(intervalul 00 – 06 UTC), presiunea atmos-
ferică la nivelul solului în zona țării    
noastre avea valori cuprinse între 1020 hPa – 
1022.5 hPa (fig. 8a), 12 ore mai târziu, 
gradientul baric devenise semnificativ  
odată cu creșterea presiunii atmosferice     
în partea de est – sud-est a României, unde 
regăsim valori în jurul a 1025 hPa, în      
timp ce în extremitatea de sud-vest     
acestea se  situează în jurul a 1017.5 hPa 
(fig. 8b). În următoarele 24-30 de ore, 
presiunea atmosferică a continuat să 
crească, iar menținerea activității ciclonice 
la cote semnificative deasupra părții de    
sud  a Peninsulei Balcanice a determinat o 
diferență de aproximativ 10 hPa între  
nordul Moldovei și partea de sud a 
Dobrogei, unde s-au consemnat și gradienți 
termici relevanți, odată cu advecția aerului 
rece de deasupra Rusiei Europene (fig.  9a). 
Creșterea presiunii atmosferice a continuat 
până în data de 19.01.2017, dar treptat, odată 
cu ocluderea depresiunii mediteraneene, 
gradientul baric orizontal din sud-estul 
României a diminuat (fig. 9b), ceea ce a dus 
la o scădere a intensității vântului.   

În aceste condiții, vântul s-a intensificat 
la începutul intervalului analizat în 
extremitatea de sud-vest a teritoriului, în 

a)

Fig. 8. Presiunea la nivelul mării și temperatura la 850 hPa, analiza modelului numeric ECMWF:    
a) 16.01.2017 (00UTC); b)17.01.2017 (00 UTC)

b)

de 6 ianuarie 2017 (run 00 UTC + 6 ore de 
anticipaţie, respectiv + 9 ore de anticipaţie).

Pentru acest interval orar, indicele SI 
sugerează riscul apariţiei transportului de 
zăpadă în apropierea solului cu intensitate 
foarte ridicată în Câmpia Bărăganului şi 
intensitate ridicată pentru zona de est şi   
sud-est a ţării (fig. 6 a, b; fig. 7 a, b), în 
concordanţă cu observaţiile din teren.

Din analiza rezultatelor obţinute  
pentru situaţiile de interes în care s-a   
produs fenomenul de transport de zăpadă    
în apropierea solului în prezenţa ninsorii,     
s-a constatat o performanţă ridicată a 
algoritmului în estimarea intensităţii 
fenomenului şi a distribuţiei acestuia în 
arealul de interes.     

3.2. Cazul 16 - 19 ianuarie 2017

În intervalul 16 – 19 ianuarie 2017, cea 
mai mare parte a Europei se afla sub 
influența unui câmp de presiune atmosferică 
ridicată, un brâu anticiclonic realizat între 
dorsala anticiclonului azoric şi a celui est-
european, exceptând zona Mării Mediterane 
și sudul Peninsulei Balcanice, unde acționa 
o perturbație ciclonică, foarte bine 
dezvoltată, centrată deasupra bazinului vest-
mediteraneean. Intensificarea dorsalei 
anticiclonului est-european a făcut ca 
formațiunea ciclonică în discuție să rămână 
blocată în zona de formare, unde s-a și oclus 
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a) b)

Fig. 9. Presiunea la nivelul mării și temperatura la 850 hPa, analiza modelului numeric ECMWF: 
a) 18.01.2017 (00UTC); b)  19.01.2017 (00 UTC).

Stația/DATA  16.ian  17.ian 18.ian

Bisoca

 
16 m/s

 
21  m/s 23  m/s

Sulina

 

16  m/s

 

19  m/s 20  m/s

Grivița

 

14  m/s

 

18  m/s 19  m/s

Buzău

 

15  m/s

 

18  m/s 18  m/s

Slobozia 14  m/s 17  m/s 18  m/s

Urziceni 13  m/s 17  m/s 17  m/s

Tabelul 2. Viteza maximă a vântului la rafală 
(observaţii de la staţiile meteorologice)

zilele de 17 și 18 ianuarie, mai ales în 
Dobrogea și Bărăgan, unde rafalele au    
atins 18-19 m/s și 20-23 m/s în zona Deltei 
Dunării și a Subcarpaților de Curbură,      
așa cum au arătat datele înregistrate de 
stațiile meteorologice ale Administrației 
Naționale de Meteorologie (tabelul  2).

Totodată, se remarcă apariția în 
jumătatea  de sud a României a precipita-
țiilor sub  formă de ninsoare, dar slabe 
cantitativ și doar cu caracter temporar     
(fig. 10), în timp ce stratul de zăpadă 
preexistent, măsurat în platformele stațiilor 
meteorologice, era pe alocuri semnificativ 
(până la 19-26 cm)  (fig. 11). În consecință, 
s-au creat condițiile apariției fenomenului  
de transport de zăpadă în apropierea solului 
în partea de sud-est a României, unde vântul 
a prezentat intensificări susținute pe 
parcursul unui interval de timp de  

aproximativ 48 de ore, fenomen consemnat 
de stațiile meteorologice din Bărăgan și 
Dobrogea. 

Conform prognozelor numerice ale 
modelului COSMO pentru data de             
17 ianuarie 2017, în zona sud-est a ţării 
(îndeosebi în Câmpia Bărăganului), în 
intervalul orar 18 UTC – 23 UTC vitezele 
maxime ale vântului la 10 metri depăşeau  
15 m/s (fig. 12 e, f; fig. 13 e, f), iar la    
nivelul solului exista deja un strat consis-
tent de zăpadă (fig. 12 c, d; fig. 13 c, d), cu    
o grosime mai mare decât în cazul analizat 
anterior. Diferenţa faţă de acesta o repre-
zintă lipsa precipitaţiilor sub formă de 
ninsore pentru intervalul orar analizat     
(fig. 12 g, h; fig. 13 g, h). Ca urmare, în acest 
caz, transportul de zăpadă în apropierea 
solului  s-a realizat în absenţa ninsorii şi a 
fost datorat exclusiv intensităţilor ridicate 
de vânt şi prezenţei stratului de zăpadă.

Pentru această situaţie, a fost analizat 
indicele de transport al zăpezii în apropierea 
solului obţinut pe baza prognozelor 
numerice ale modelului COSMO din data   
de 16 ianuarie 2017 (run 00 UTC + 42 ore de 
anticipaţie, respectiv + 47 ore de anticipaţie) 
şi din data de 17 ianuarie 2017 (run 00 UTC 
+ 18 ore de anticipaţie, respectiv 23 ore de 
anticipaţie).

În interval orar analizat, indicele 
sugerează riscul apariţiei transportului de 
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Fig. 11. Grosimea stratului de zăpadă - 16.01.2017, ora 06 UTC (galben 1-10 cm; 
portocaliu 10-25 cm; verde 25-50 cm; verde închis 50-100 cm; roz – peste 100 cm)

Fig. 10. Precipitaţii cumulate înregistrate în intervalul a)16.01 ora 06 UTC-17.01, ora 06 UTC; 
b) 17.01.2017 ora 06 UTC-18.01.2017, ora 06 UTC; c)18.01.2017 ora 06 UTC-19.01.2017, 

2 2ora 06 UTC; (galben  0-10 l/m ; portocaliu 10-12 l/m )

c)

a) b)
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Fig. 12. Prognoza modelului numeric COSMO-7km pentru data de 17.01.2017: a) indicele de 
transport al zăpezii (run 16.01.2017 00 UTC + 42 ore anticipaţie); b) indicele de transport al 
zăpezii (run 16.01.2017 00 UTC + 18 ore anticipaţie); c) grosimea stratului de zapada (run 

16.01.2017 00 UTC + 42 ore anticipaţie); d) grosimea stratului de zapada (run 16.01.2017 00 UTC 
+ 18 ore anticipaţie); e) viteza vântului la 10m - rafală (run 16.01.2017 00 UTC + 42 ore 

anticipaţie); f) viteza vântului la 10m - rafală (run 17.01.2017 00 UTC + 18 ore anticipaţie);        
g) cantitatea de zăpadă cumulată în ultimele 3 ore (run 16.01.2017 00 UTC + 42 ore anticipaţie); 
h) cantitatea de zăpadă cumulată în ultimele 3 ore (run 16.01.2017 00 UTC + 18 ore anticipaţie)

a) b)

c)

e)

g)

d)

f)

h)
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Fig. 13. Prognoza modelului numeric COSMO-7km pentru data de 17.01.2017: 
a) indicele de transport al zăpezii (run 16.01.2017 00 UTC + 47 ore anticipaţie); b) indicele de 

transport al zăpezii (run 16.01.2017 00 UTC + 23 ore anticipaţie); c) grosimea stratului de zapada 
(run 16.01.2017 00 UTC + 47 ore anticipaţie); d) grosimea stratului de zapada (run 16.01.2017 

00 UTC + 23 ore anticipaţie); e) viteza vântului la 10m - rafală (run 16.01.2017 00 UTC + 47 ore 
anticipaţie); f) viteza vântului la 10m - rafală (run 17.01.2017 00 UTC + 23 ore anticipaţie); 

g) cantitatea de zăpadă cumulată în ultimele 3 ore (run 16.01.2017 00 UTC + 47 ore anticipaţie); 
h) cantitatea de zăpadă cumulată în ultimele 3 ore (run 16.01.2017 00 UTC + 23 ore anticipaţie)

b)a)

c)

e)

g)

d)

f)

h)
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zăpadă în apropierea solului cu intensitate 
ridicată în Câmpia Bărăganului şi intensi-
tate moderată pentru celelalte regiuni de 
interes (fig. 12 a, b; fig. 13 a, b), ceea ce  
corespunde cu observaţiile din zona afectată 
de fenomen.

Şi pentru situaţiile analizate în care 
fenomenul de transport de zăpadă în 
apropierea solului s-a produs în absenţa 
ninsorii, se observă o performanţă ridicată    
a algoritmului, atât în estimarea arealului de 
distribuţie, cât şi a intensităţii fenomenului. 

Din evaluarea rezultatelor obţinute pentru 
situaţiile analizate în care s-a produs 
fenomenul de transport de zăpadă în 

4. CONCLUZII

apropierea solului în prezenţa ninsorii, s-a 
constatat o performanţă ridicată a 
algoritmului în estimarea intensităţii şi a 
distribuţiei fenomenului în arealul de 
interes.

Pentru situaţiile de interes analizate     
în care fenomenul de transport de zăpadă    
în apropierea solului s-a produs în absenţa 
ninsorii, se observă o performanţă ridicată   
a algoritmului atât în estimarea arealului de 
distribuţie, cât şi a intensităţii fenomenului.

Ţinând cont de frecvenţa de apariţie şi 
intensitatea transportului de zăpadă în 
apropierea solului pe teritoriul României, 
dezvoltarea acestui tip de produs şi 
implementarea sa în activitatea operativă 
poate constitui un suport real în anticiparea 
acestui fenomen.
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ABATERILE TEMPERATURILOR 
MAXIME ȘI MINIME LUNARE PE FONDUL CIRCULAȚIILOR 

ATMOSFERICE DIN COST733CAT ÎN ROMÂNIA

Andrei NIȚĂ 

Administrația Națională de Meteorologie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Rezumat: 
principalelor situații de circulații atmosferice folosind un software dezvoltat de acțiunea 
COST. Acest software utilizează datele de reanaliză (dezvoltat pentru NCEP/NCAR și 
ECMWF) și pe baza unor diferite metodologii de grupare, rezultă clasificări ale 
circulațiilor atmosferice specifice după direcțiile de deplasare (zonale, meridionale sau 
mixte) și caracteristica barică (ciclonice sau anticiclonice). Clasificările pot fi făcute atât 
la nivel zilnic cât și la șase ore/zi (rezultând astfel patru clasificări pe zi) iar rezultatele 
depind în măsura datelor de input incluse (care pot fi presiunea medie la nivelul mării, 
presiunea la nivelele de 925, 700 și 500 mb, direcția u și v a vântului sau conținutul de 
apă precipitabilă din coloana de aer- toate acestea fiind date gridate din reanaliză). 
După rularea clasificărilor, au fost calculate abaterile de temperatură maximă zilnică 
agregate în medii multianuale pentru luna iulie și de temperatură minimă zilnică în luna 
ianuarie (de asemenea, agregate în medii multianuale). Temperaturile au fost extrase din 
setul de date climatice gridate (Romanian daily gridded climatic dataset - ROCADA) 
pentru perioada cuprinsă între 1961-2002 pentru un tip de circulație și pentru 1981-2010 
pentru al doilea tip de circulație selectat. Explicațiile privind abordarea temporală 
diferită vor fi menționate în lucrare.   
Alte baze de date utilizate pentru calculul abaterilor sunt disponibile în setul de date 
Global Summaries of the Day, apelat printr-o librărie a limbajului R pentru trei stații 
meteorologice. Aceste date sunt gratuite și conțin în mare parte toate stațiile din rețeaua 
internațională a Meteo România. Parametrii analizați sunt cei de temperatură maximă și 
minimă zilnică. 
Proiectul dorește o abordare simplistă a datelor climatice gratuite prin utilizarea 
limbajului R (prin manipulare și analiză statistică), a softului de clasificare cost733cat și 
a posibilităților oferite de datele climatice gratuite disponibile online.

Cuvinte cheie: .Cost 733, abateri termice, circulații atmosferice, clasificări sinoptice.

 

În acest studiu, scopul principal este utilizarea unor clasificări obiective a 

andrei.nita@meteoromania.ro

1. INTRODUCERE

Scopul acestei lucrări este de a cuantifica 
efectele circulațiilor atmosferice în 
distribuția temperaturilor maxime zilnice 
din luna iulie și a temperaturilor minime 
zilnice din luna ianuarie, folosind ca metodă 
simplă calcularea abaterilor de temperaturi 
ca diferență din mediile multianuale 
înregistrate pe un tip de circulație și media 
multianuală a temperaturii maxime sau 
minime din acea lună.

Circulațiile atmosferice au o importanță 
majoră în climatul terestru, fiind cel mai 
complex factor genetic al vremii. Sunt 
reprezentate prin mișcările aerului la scară 
mare, ca urmare a diferențelor cauzate de 
încălzirea inegală a suprafeței active de către 
Soare.

Clima Terrei este un rezultat al 
factorilor genetici care au fost și sunt în 
modificare ca urmare a transformării 
continue a planetei, fenomen ce este definit 
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Ecuatorul primește o cantitate mare de 
căldură, aerul de aici încălzindu-se 
progresiv, ceea ce duce la destinderea 
moleculor componente şi în tandem, la 
creşterea presiunii atmosferice a volumului 
de aer. Acesta se ridică, formând benzi 
continue de nori convectivi specifici acestei 
regiuni. Odată ajuns în nivelele înalte ale 
troposferei, aerul circulă spre polii tereştri, 
unde presiunea atmosferică este mai redusă. 
În traiectoria spre poli, volumul de aer de 
proveniență ecuatorială se răceşte datorită 
presiunii atmosferice reduse din altitudine, 
ceea ce face ca moleculele componente să se 
restrângă şi prin urmare, acesta să coboare 
înapoi în păturile inferioare ale troposferei. 
Acest circuit are numele în literatura 
climatică de celula Hadley.

Pe măsură ce aerul coboară, presiunea 
atmosferică de la nivelul solului se află       
în creştere. În aceste regiuni se află şi     
locul de naştere al sistemelor barice 
mezoscalare extinse pe suprafeţe vaste, 
precum Anticiclonul Azorelor, Anticiclonul 
Bermudelor sau Anticiclonul Pacific. 
Deoarece cantitatea de energie convertită   
în căldură de suprafaţa terestră în apropierea 
tropicelor este ridicată ca urmare a prezenței 
Soarelui pe cer la un unghi apropiat de 90°, 
aerul se încălzeşte din nou, având o nouă 
traiectorie ascendentă, iar odată ajuns în 
zona de inversiune termică specifică 
tropopauzei, își reia traseul spre poli. Acest 
circuit poartă numele de celula Ferrel.

Circuitul aerului ecuatorial este închis 
de celula polară. Asemănător ca în cazul 
celorlalte celule de transport, aerul coboară 
din nou ca urmare a răcirii progresive în 
zona latitudinilor superioare, în apropierea 
polilor. Odată ajuns în proximitatea 
suprafeței terestre, aerul se răcește iar 
presiunea sa scade. Această mișcare are loc 
în atmosfera inferioară, ceea ce are o 
importanță majoră pentru clima continen-
tului european, deoarece masele de aer reci 
de origine polară, sunt responsabile de 
caracterul climatic temperat al continentului 

prin termenul de evoluție. Miliardele de ani 
trecute de la apariția primelor bucăți de 
scoarță terestră solidă, au schimbat 
atmosfera precum și caracteristicele ei 
fizice. Climatul terestru a fluctuat mult, de la 
perioade de climat umed și cald la perioada 
erelor glaciare, în care calota glaciară ce 
acoperea ținuturile temperate avea grosimi 
de ordinul kilometrilor. Timpul precum și 
lipsa unei societății umane agregate, a șters 
aceste urme, nefiind descoperite şi nici 
înțelese decât în ultimul secol, odată cu 
apariția tehnicilor de datare radioactivă. 
”Amprentele” paleoclimatice au rămas 
întipărite în calotele glaciare, acestea fiind 
principalele surse de informare cu privire la 
trecutul climatic al planetei noastre. Odată 
cu sfârșitul Pleistocenului, planeta a început 
să se încălzească, permițând civilizației 
umane să se dezvolte în primele nuclee de 
agregare, omul profitând astfel de retragerea 
calotei glaciare spre latitudini tot mai 
superioare.

Clima este o consecință a interacțiunii 
dintre radiaţa solară, caracteristicile fizice 
ale suprafeţei terestre şi circulațiile atmos-
ferice. Acești factori laolaltă, constituie 
principalul mecanism genetic al climatului 
terestru. Soarele emite un flux radiativ 

2estimat la 1,361kW/m  valoare cunoscută 
sub numele de constantă solară. Această 
valoare reprezintă fluxul radiativ în toate 
lungimile de undă. Ca urmare a înclinației 
axei Pământului dar și formei planetei, 
radiația solară nu este distribuită uniform pe 
toată suprafața terestră ci are valori diferite 
în funcție de latitudine. Așadar, Ecuatorul 
precum şi tropicele primesc cea mai mare 
parte a radiației solare, în timp ce, zonele 
temperate beneficiază de un aport mai  
scăzut iar polii teriștii, de o cantitate și mai 
redusă. În absența circulațiilor atmosferice 
responsabile pentru repartiția căldurii între 
poli şi Ecuator, planeta ar fi caracterizată 
printr-un climat auster, cu valori extreme ale 
temperaturilor, ceea ce ar duce într-un final 
la condiții imposibile pentru existenta vieții 
organismelor vii.
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european. Tot în apropierea polilor, se 
formează şi frontul polar, ce apare ca urmare 
a prezenţei celor două mase de aer diferite 
din punct de vedere termic, specifice zonei 
de descendență în cazul contactului dintre 
celula Ferrel și celula polară. În prezenţa 
curentului jet, apar o serie de perturbaţii în 
atmosfera înaltă, ce duc la formarea 
ciclonilor şi anticiclonilor, responsabili 
pentru transportul maselor de aer înspre 
latitudinile inferioare.

Temperatura medie a planetei 
noastre este de aproximativ 15°C. Dacă 
atmosfera terestră nu ar avea în componenţă 
gaze care absorb și convertesc radiaţia 
infraroşie în căldură (aşa numitele gaze cu 
efect de seră), temperatura medie a 
suprafeţei Pământului ar fi de –18°C. În 
lipsa acestor gaze, existența organismelor 
vii ar fi compromisă. În ultimul secol însă, 
volumul gazelor cu efect de seră a crescut, 
fapt ce pune semne de întrebare asupra 
modului în care Terra va răspunde în faţa 
acestei situaţii pe termen lung. Dioxidul de 
carbon a ajuns la o concentraţie de 400 ppm, 
valoare atinsă după anul 2013. Într-o mare 
măsură, se presupune că activitatea umană 
are un rol major în creșterea concentrației  
de dioxid de carbon însă acest lucru nu  
poate fi probat în cazul în care susținem că 
activitatea industrială ar fi de vină pentru 
acest trend.

Subiectul este unul intens dezbătut, 
fiind şi motivul pentru care sub egida 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (prin 
Organizaţia Meteorologică Mondială – 
WMO), s-a format în anul 1988 un     
comitet ştiinţific internaţional, denumit 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Principala preocupare a acestui 
organism ştiinţific, este dată de studiul 
asupra încălzirii globale. În raportul 
științific cu numărul cinci, s-a ajuns la 
concluzia că temperatura medie a 
Pământului (atât temperatura medie a 
mediului acvatic cât şi a mediului terestru),  
a crescut cu aproximativ 0,85°C (valoare 
medie) în timpul scurs între 1880 și 2012. 

(IPCC, 2014) Această valoare, deşi poate 
părea insignifiantă, poate avea efecte 
catastrofale, în special în climatele tropicale 
şi subtropicale, unde ar presupune multiple 
perioade de secetă prelungită şi o tendință de 
aridizare accelerată.

Primele studii complexe cu privire la 
dinamica la scară continentală a circulațiilor 
atmosferice, sunt cele făcute în spațiul 
central european de către Paul Hess și 
Helmuth Brezowsky în anul 1952. Este una 
dintre cele mai utilizate metodologii de 
clasificare sinoptică din Europa, fiind 
utilizată în studii extinse cu privire la 
frecvența circulațiilor atmosferice, ocurența 
precipitațiilor torențiale, a valurilor de 
căldură, viiturilor sau variației debitelor 
râurilor ș.a.m.d. Avantajul acestei clasificări 
este reprezentat de durata mare a perioadei 
de studiu, aceasta începând cu anul 1881 și 
fiind continuată în prezent. A fost creată în 
1952 de către cei doi autori mai sus 
menționați, care au continuat studiile lui      
F. Baur începute mai devreme, în 1948. În 
funcție de direcția advecției maselor de aer, 
cei doi au împărțit circulațiile în trei  
categorii (zonale, meridionale și mixte), iar 
fiecare categorie, în diferite subtipuri 
caracteristice prin calificativul ciclonic sau 
anticiclonic la suprafața nivelului mării 
(SLP), astfel rezultând 29 de circulații 
sinoptice și un tip nedefinit. (Hess & 
Brezowsky, 1969) Ulterior, catalogul H-B a 
fost continuat de Gerstengarbe și Werner, 
fiind în prezent actualizat de DWD 
(Serviciul German de Prognoză a Vremii). 
(Gerstengarbe & Werner, 2010).

Wangenheim a propus anterior o 
clasificare sinoptică în 1938 a circulațiilor 
atmosferice valabile pentru Europa și zona 
adiacentă Oceanului Atlantic. El descrie 
procesele sinoptice elementare ce au loc la 
scară continentală, astfel realizând o 
clasificare pentru 26 de situații. La fel ca în 
cazul predecesorilor, el descria circulația 

2. CIRCULAȚIILE ATMOSFERICE
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zonală ca fiind advecția aerului dinspre 
Atlantic spre Europa; totodată, el a 
menționat două situații ”E” și ”C”, prin care 
erau definite circulațiile meridionale. Girs   
a preluat aceleași idei în privința clasificării 
tipurilor de vreme pentru a propune în 1948 
o metodă asemănătoare, scalabilă pentru 
teritoriul pacific și nord-american. Cele 
două situații erau dependente de poziția  
unor talveguri ciclonice precum și a 
dorsalelor anticiclonice. (Tveito, și alții, 
2016) Combinarea celor două clasificări, a 
dus la apariția unei noi metode, denumită 
Wangenheim-Girs, care avea de data aceasta 
nouă tipuri valabile pentru emisfera nordică.

Dzerdzeevskij a folosit în 1970 o 
metodologie pentru 13 tipuri sinoptice 
specifice pentru aceeași emisferă. Clasele 
erau definite prin locația centrilor de 
presiune precum și din prisma advecțiilor 
zonale și a perturbațiilor în cazul situațiilor 
anticiclonice de blocaj. Prin urmare, 
rezultaseră patru grupuri, bazate pe 
circulația zonală, perturbațiile zonale și 
advecțiile nordice precum și cele sudice și 
meridionale. (ibid.).

În 1977, Muller a creat o altă clasificare 
pentru sudul Statelor Unite, ce consta din opt 
tipare de presiune, având la baza construcției 
ei, centrele de presiune, dorsalele și 
talvegurile ciclonice. În funcție de starea 
vremii în zona costieră a Statelor Unite, erau 
definite și tipurile sinoptice. (ibid.).

În 2007, P. James a creat o versiune 
obiectivă a clasificării H-B, folosind hărțile 
de reanaliză cu nivelele de SLP și 500 hPa 
(începută odată cu anul 1948), rezultând  
prin această metodă același număr de tipuri 
ca în clasificarea originală. În plus, a fost 
respectat și criteriul original ca o circulație 
să dureze minim trei zile pentru a fi luată în 
calcul. James a sugerat că unele tipuri nu 
sunt bine definite în varianta originală, 
precum NEa (nord-estic anticiclonic) și NEz 
(nord-estic ciclonic) și de aceea, ar fi mai 
indicat ca aceste două tipuri să fie agregate 
într-unul singur de tip nord estic. Totodată, 

James propune o clasificare suplimentară 
între tipul HNFa și HNFz pe direcția 
advecției (nordică sau sudică), însă acest 
lucru nu ar mai respecta criteriul ca maxim 
29 de tipuri să fie utilizate. (James, 2007).

Clasificarea sinoptică Lamb este altă 
metodologie utilizată frecvent. Lamb a 
construit în 1950 o clasificare specifică 
Insulelor Britanice și zonelor adiacente, 
începând cu 1881 și valabilă până la    
nivelul anului 2007. Asemănător  clasifi-
cării Hess-Brezowsky, aceasta are în 
componență opt direcții ale advecției 
maselor de aer, fiecare direcție fiind la 
rândul ei împărțită   în subtipul ciclonic, 
anticiclonic precum și un tip final denumit 
”nespecificat”. 

După modelul clasificării Lamb, 
Jenkinson și Collison au creat o metodo-
logie obiectivă de a construi diferiți centri  
de acțiune, prin analiza unui domeniu     
cuprins între latitudinile de 45°N-65°N și 
longitudinile de 10°E-20°V. Pot fi delimitate 
advecții vestice (V), sudice (S), iar prin 
adăugarea vorticității în calcule, rezultă 
clase suplimentare precum vorticitate cu 
forfecare estică (ZV), vorticitate cu 
forfecare sudică (ZS) și o categorie totală  
(Z = ZV + ZS). (Barry & Carleton, 2001).

Clasificarea sinoptică Perret, reprezintă 
o altă abordare în chestiunea circulațiilor 
atmosferice, având domeniul de studiu 
specific zonei munților Alpi (îndeosebi 
Elveția). Este o clasificare subiectivă, 
denumită și Swiss Weather Statistics. Ca 
extindere, acoperă aproximativ 2 grade în 
latitudine, fiind similară în metodologie    
cu H-B doar că clasa și tipul unei circulații 
este dat de intensitatea și gradul de forță      
al ciclonului și nu neapărat de direcția 
advecției în zona de studiu. Tipurile 
sinoptice sunt rezultate în funcție de 
advecția din altitudine, de anticiclonii de 
aici precum și ciclonii de altitudine. Sunt 
distinse cinci direcții, iar ulterior, tipurile 
rezultate sunt fie ciclonice fie anticiclonice, 
rezultând în final 12 tipuri. Pentru  
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altitudine, se aplică aceeași regulă, fiind 
luată în calcul poziția centrilor de presiune. 
Așadar, rezultă două variante: ciclonice și 
anticiclonice; ulterior, ele se despart după 
direcție; regimul anticiclonic cuprinde șase 
situații ce depind de centrii de acțiune ai 
acestuia. Această regulă se aplică și în cazul 
depresiunilor barice. Avantajul acestei 
metodologii este că poate depista și situațiile 
de blocaj anticiclonic sau pe cele de talveg 
depresionar.  În final, clasificarea Perret are 
31 de tipuri, dintre care 27 sunt definite 
similar în H-B. (Philipp, și alții, 2010).

În 1957, György Péczely a creat prima 
clasificare sinoptică valabilă pe teritoriul 
Ungariei, folosind poziția geografică a 
ciclonilor, anticiclonilor și a fronturilor 
atmosferice în bazinul lanțului carpatic. Au 
rezultat 13 tipuri ce au fost grupate în cinci 
categorii denumite după direcția deplasării 
(meridional-nordic, meridional-sudic, 
zonal-vestic, zonal-estic și tipuri centrale). 
(ibid.).

O ultimă clasificare sinoptică subiec-
tivă inventariată de acțiunea COST733 și 
amintită aici este cea creată de Institutul 
Central din Viena. În prescurtare, se 
numește ZAMG (din germanul Tipurile 
sinoptice pentru Alpii răsăriteni propuse de 
Institutul Central pentru Meteorologie și 
Geodinamică. Este o clasificare subiectivă, 
menținută în continuare. Se bazează pe 
situațiile sinoptice propuse în H-B și altele 
elaborate anterior de Lauscher. Combinat, 
rezultă alte 17 clase adiționale pe lângă cele 
30 din H-B. În plus, are și câteva tipuri 
sinoptice valabile strict pentru Viena   
(punct utilizat ca referință a zonei 
clasificării), cum ar fi cele de pasaj frontal 
sau de exemplu, cea de ciclonic în vestul 
Europei și advecție sud-vestic anticiclonică 
în Alpii de est. (Tveito, și alții, 2016).

Este important de menționat faptul că  
în ciuda denumirii de ”obiective”, clasifi-
cările de față nu sunt 100 % rezultatul 
procesării și deciziilor luate de calculator. 
Într-un anumit punct, este necesară 

intervenția umană, deoarece arealul de 
studiu sau limitele pentru praguri sunt decise 
în mod subiectiv.

În cazul aplicării metodelor de 
clasificare sinoptică în studiul unor varia-
bile climatice, există o multitudine a 
demersurilor efectuate în acest sens, în 
special la nivel internațional. O selecție 
subiectivă a lor este redată mai jos.

Metodele de interpolare și mai ales 
construcția unor modele de regresie 
distincte pentru anumite tipuri sinoptice  
este o chestiune ce nu a fost foarte mult 
abordată din pricina dificultății impuse de 
cuantificarea efectelor datorate circulațiilor. 
Mai jos sunt amintite câteva încercări în 
acest sens.

Biau et al., au realizat o clasificare 
automată, bazată după o metodă a 
componentelor principale (PCA), utilizată 
în estimarea precipitațiilor printr-o metodă 
de interpolare prin kriging. Aceștia au 
utilizat precipitații lunare de la un număr de 
50 de stații din Franța, Spania, Portugalia 
precum și din nordul Africii. Prin analiza 
indicilor de corelație lineară dintre canti-
tățile reconstituite și a celor observate, se 
observă o degradare a modelului rezultat   
de la vest spre est (dinspre Spania spre 
Franța. (Biau, Eduardo and von Storch, & 
Wackernagel, 1999).

Kilsby et al., au utilizat metodele de 
interpolare în cazul precipitațiilor pentru 
Țara Galilor și Anglia. Ei au folosit             
67 de stații meteorologice cu înregistrări   
din 1961 până în 1990. Ca metodă de 
clasificare sinoptică, aceștia au ales    
metoda Jenkinson-Collison, în care au 
utilizat ca input SLP, vântul de forfecare      
și componenții de advecție meridională       
și zonală. Pentru modelele de regresie         
în vederea interpolării, au folosit mai    
multe variabile, precum cantitățile zilnice  
de precipitați, altitudinea, latitudinea, 
longitudinea, presiunea, vorticitatea, etc. 
Rezultatele au fost bune, modelele fiind în 
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concordanță cu datele observate. (Kilsby, 
Cowpertwait, O'Connell, & Jones, 1998)

În cazul analizei clasificărilor sinop-
tice, sunt multe abordări. Autorii au încercat 
de regulă să identifice legături între diverși 
parametri climatici și schimbările legate de 
frecvență sau de persistență a circulațiilor, 
derivate de regulă prin PCA (dar și prin alte 
metode).

Huth a realizat în 2001 un studiu al 
trendurilor climatice cauzate de circulațiile 
atmosferice. Mai întâi, el a realizat o 
clasificare după câmpul de presiune de la 
500 hPa pentru perioada între 1949-1980, 
obținând o clasificare cu 13 tipuri pentru 
vară și 12 tipuri pentru iarnă. În concluziile 
studiului său, cazurile anticiclonice devin 
mai frecvente în ambele sezoane iar în   
unele situații, temperaturile scad în timpul 
iernii și cresc în timpul altor sezoane. (Huth, 
2001).

Persistența circulațiilor atmosferice 
(durata în zile a unui tip) și schimbările în 
frecvență au fost analizate de Kysely, 
utilizând clasificarea Hess-Brezowsky. Au 
fost studiate legăturile cu valurile de frig     
și de căldură, utilizând câteva praguri 
valorice pentru definirea lor. Rezultatele 
sunt de interes în cazul abaterilor de 
temperatură, mai ales pentru tipurile cu o 
persistență îndelungată (mai mare de 5 zile). 
(Kysely, 2007).

Temperaturile și abaterile cantităților 
de precipitații sunt studiate și în cazul 
Norvegiei, prin elaborarea unei clasificări 
obiective rezultate tot prin urma rulării 
componentelor principale. Autorii au optat 
pentru o clasificare în 20 de tipuri iar 
rezultatele indică o creștere a temperaturilor 
pentru prima clasă propusă, ca urmare a 
intensificării frecvenței circulației zonale în 
timpul iernii (cel mai sesizbil, după anul 
1970). (Hanssen-Bauer & Forland, 2000).

Într-o manieră asemănătoare, sunt 
studiate efectele unor tipuri sinoptice  
asupra episoadelor de secetă din vestul 

Iranului. Autorii utilizează o analiză PCA 
pentru a propune mai multe configurații 
sinoptice pentru geopotențialul de 500 hPa. 
Sunt utilizate precipitații lunare de la       
140 de posturi pluviometrice pentru 
intervalul cuprins între 1965-2000. În   
urma grupării tiparelor zinice de presiune   
în clustere prin procesul de iterizare, au 
rezultat 12 tipuri dintre care, o parte au și   
un impact asupra frecvenței secetelor. 
(Raziei, Bordi, Pereira, Corte-Real, & 
Santos, 2012).

Lorenzo și restul au studiat legăturile 
dintre indicii de teleconexiune și unele CT 
derivate prin metoda Jenkinson-Collison 
pentru Spania (provincia Galiția). Sunt 
găsite unele corelații, ca de exemplu, între 
clusterele CT de tip NE și indicele East-
Atlantic (-0,39) sau -0,57 între NW și 
EA/WR. (Lorenzo, Taboada, & Gimeno, 
2008).

Prin metode asemănătoare, Esteban    
et al. a creat un domeniu climatic specific 
Europei centrale și de vest, pentru care au 
aplicat metoda de grupare k-means (medii 
k), rezultând 20 de tipuri distincte de 
circulații. Frecvența relativă cea mai 
ridicată aparține clusterului 1 (8,9 \%), ce   
se identifică printr-o circulație vestică, 
urmat de un tip de advecție cu direcție 
vestic-nord-vestic, specific printr-o dezvol-
tare puternică a Anticiclonului Azorelor 
spre partea Bretaniei și a unei depresiuni 
barice în zona Scandinaviei. (Esteban, 
Javier , & Montserrat, 2006).

În România, studiul cel mai amplu cu 
privire la circulaţiile atmosferice de impor-
tanţă asupra climei României este cel al lui 
Topor şi Stoica din 1965. Analizând hărţile 
izobarice din perioada cuprinsă între 1938 şi 
1961, cei doi autori au calculat frecvenţele 
relative a mai multor tipuri de circulaţie 
atmosferică, definite prin advecţia pe     
care acestea o au. Circulaţiile propuse sunt 
cele vestice, polare, tropicale și circulațiile 
de blocaj. Frecvența cea mai ridicată      
după calculele autorilor, este dată de tipul 
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vestic, cu aproximativ 45 % din totalul 
circulațiilor anuale, urmată de tipul polar  (în 
jur de 30 %). (Topor & Stoica).

Multă vreme, frecvențele circulațiilor 
atmosferice propuse de Topor precum și 
metodologia clasificării acestora, au fost 
menționate în toate capitolele de geografie 
fizică din România ce priveau clima. Tot pe 
baza acestor circulații, s-au realizat și 
primele hărți de regionalizare climatică, 
reprezentând provinciile climatice suscep-
tibile la diferite amprente date de tipurile 
sinoptice. Această regionalizare a fost 
realizată într-un mod subiectiv însă, 
deoarece s-au luat în calcul anumite 
particularități și asemănări cu ale climatului 
unor regiuni din Europa. Cele mai multe 
eforturi și preocupări în această direcție     
au fost făcute însă în urmă cu câteva decenii. 
Cu toate că studiile efectuate de Topor au 
reprezentat un pionierat în România în    
ceea ce privește climatologia dinamică, 
acesta nu a realizat și un „catalog” al 
situațiilor sinoptice care să cuprindă o 
clasificare zilnică a situațiilor de vreme. În 
același timp, nu a fost realizată o analiză a 
tipului de centru baric (depresionar sau 
anticiclonic) la suprafața mării sau la un 
nivel de geopotențial, neavând în acest fel o 
idee clară dacă o circulație polară, de 
exemplu, reprezintă un anticiclon care  
poate imprima un caracter termic și 
pluviometric distinct față de o depresiune 
barică pe fondul unei direcții de advecție. În 
final, un ultim lucru care poate fi imputat 
acestei clasificări este dat de numărul redus 
de circulații propuse. 

Primele clasificări obiective sinoptice 
în România, aparțin Otiliei Diaconu et al. 
(1990). Bazându-se pe analiza clusterelor, 
autoarele propun 14 situații sinoptice 
derivate din analiza tiparelor pe care 
clusterele le au. Datele de intrare au fost cele 
la nivel zilnic la câmpul de 500 hPa pentru 
perioada 1947-1977 (doar pentru anotimpul 
de primăvară), într-o rețea de grid cu 
dimensiunea de 5° x 10°. În urma procesului 

de iterare în 12 pași, au rezultat patternuri 
distincte. Cel mai frecvent cluster, a fost 
tipul 11, cu o frecvență absolută de 250 de 
cazuri, care corespunde unei circulații 
zonale, cu izobara la nivelul de 500 hPa 
trecând prin sudul României. (Diaconu, Jan, 
& Caian, 1990).

Tot în România, alte cercetări în 
domeniul climatologiei dinamice privind 
evoluția ciclonilor mediteraneeni aparțin   
lui Șorodoc, care a elaborat patru direcții   
ale ciclonilor ce provin din sudul Europei și 
care tranzitează Peninsula Balcanică fie  
spre Marea Neagră, prin traiectorii retro-
grade, fie spre nordul Câmpiei Est-
europene. Prima traiectorie propune un 
pasaj ciclonic spre nord-vest (dinspre Marea 
Mediteraneană), ajungând în bazinul 
Panoniei, ocazie prin care acești cicloni 
traversează și vestul României. A doua 
traiectorie specifică are ca origine Marea 
Adriatică, teritoriu de unde acești cicloni 
încep o deplasare spre nordul sau sudul 
Munților Balcanici, ajungând în sud-estul 
României. A treia traiectorie (2b în original) 
propune o traiectorie a ciclonilor dinspre 
Marea Egee spre sud-estul Europei, 
ajungând mai rar în teritoriul geografic al 
țării. în fine, a patra categorie are în vedere 
ciclonii formați în Marea Adriatică, ce se 
îndreaptă spre estul Europei, fie prin nordul 
Peninsulei Istria fie prin sudul ei, traversând 
Munții Dinarici. Odată ajunși în Marea 
Neagră, ca urmare a prezenței presiunii    
mai ridicate specifice în acest caz mediului 
marin, sunt deviați din nou înspre Balcani. 
(Șorodâc, 1960).

Tot pe această tematică, Garaba și   
Sfîcă au analizat frecvențele ciclonilor 
meditera-neeni pe o perioadă de 10 ani 
(ianuarie   2004 – aprilie 2013), folosind 
materialele cartografice de altitudine ale 
Serviciului German de Prognoză a Vremii 
(DWD). Utilizând clasificarea propusă      
de Șorodoc și continuată de Ecaterina      
Ion-Bordei (1983), privind traiectoriile 
ciclonice mediteraneene, aceștia analizează 
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cantitățile de precipitații la nouă stații 
înregistrate în timpul rezidenței acestor 
cicloni. În cazul traiectoriei unu, se înregis-
trează în jur de 20 % din totalul pluviometric 
multianual în Câmpia de Vest precum și 
Podișul Transilvaniei. Pentru traiectoria a 
doua (2a), aproximativ 20-30 % din totalul 
pluviometric se înregistrează în luna aprilie 
(pentru tot teritoriul României). Traiectoria 
2b este determinată ca fiind cea mai  
prolifică în cazul producerii precipitațiilor, 
mai ales în cazul stațiilor din sudul țării. 
(Garabă & Sfîcă, 2015).

O analiză a variabilității precipitațiilor 
din timpul iernii și a CT rezultate în urma 
analizei PCA pentru România, a fost făcută 
de Tomozeiu et al., unde a fost luat în 
considerare indicele de blocaj Tibaldi 
Molteni. Aceștia au găsit și o legătură     
între NAO și unele tipuri rezultate din   
PCA, o posibilă explicație pentru precipi-
tațiile mai reduse din timpul iernii fiind 
atribuită de autori situațiilor de blocaj și 
indice NAO redus. (Tomozeiu, Ștefan, & 
Busuioc, 205).

Clasificările atmosferice utilizate aici 
sunt rezultate în urma utilizării unui  
program de clasificare automat, dezvoltat  
de acțiunea COST, numărul 733, care a 
început în 2005 și a durat până în 2009. 
COST este acronimul de la European 
Cooperation in Science and Technology,   
un program internațional de cercetare 
sprijinit financiar de Comisia Europeană 
care cuprinde majoritatea statelor din 
Uniunea Europeană. Numărul țărilor 
participante diferă în funcție de interesele 
organismelor implicate.

Diferența temporală este dată de 
metodologia utilizată în cele două 
clasificări. Prima clasificare utilizată este    
o versiune obiectivizată a unei clasificări 
subiective, inventate începând cu anul   
1952 de către doi autori germani (Paul    
Hess și Rudolf Brezowsky). În 2007, Paul 
James a inventat o metodă care să respecte  
criteriile originale, în mare parte legată de 

numărul de tipuri și durata de cel puțin      
trei zile pentru fiecare tip. El a folosit ca   
date de reanaliză versiunea ERA 4 Interim    
a celor de la ECMFW valabilă în acel 
moment pentru perioada ianuarie 1957 – 
august 2002. Clasificarea lui nu a fost 
introdusă în baza de date a programului 
cost733cat, fiind disponibilă doar o ver-
siune asemănătoare însă care are mai   
puține tipuri (27 față de cele 30 din 
clasificarea Hess-Brezowsky).

Din 2007 până în 2009 (finele acțiunii), au 
existat trei versiuni ale softului cost733cat; 
prima a fost realizată în 2008 și avea          
26 de tipuri de clasificări; dintre acestea, 
cinci erau subiective. Pentru relevanță, erau 
propuse 12 domenii de studiu pentru 
Europa, fiecare având dimensiuni relativ 
egale, doar primul domeniu (D00) fiind 
specific întregului continent.

A doua versiune (Philipp, Beck, Huth, 
& Jacobeit, 2016) a fost scoasă în  
decembrie 2008, având 22 de metode și de 
asemenea, evaluatori metrici pentru 
clasificări. Ca urmare a recomandărilor    
din WG3 și în special, WG4,  au fost 
introduse un număr predefinit de circulații, 
de 9, 18 sau 27 de tipuri. De asemenea, a  
fost eliminată o clasificare de clustere 
(Enke/Spekat) și introdusă una nouă bazată 
pe k-means. (Tveito, și alții, 2016).

În fine, versiunea 2.0 a fost realizată    
în 2009 și avea față de primele două  
versiuni scoase anterioare câteva avantaje. 
Cuprinde 17 metode obiective și șase 
subiective; în total însă, ținând cont de   
toate configurațiile specifice, rezultă mai 
mult de 500 de tipuri de circulații.

Totodată, în unele metodologii de 
clasificare, mai mulți parametri de  
reanaliză erau incluși decât în primele 
versiuni. Ultima realizare a fost construirea 
unei pagini html în care erau incluse       

3. PROGRAMUL DE CLASIFICARE
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toate configurațiile calculate, în care       
erau  posibile alegerea unei metodologii,     
a unui domeniu de studiu, a variabilelor        
de input, a numărului de clase, etc. 
(http://cost733.geo.uni-augsburg.de/cgi/ 
cost733plot.cgi). Totodată, pe această 
pagină se pot vedea și centroizii rezultați.

Original, ideea realizării softului din 
acțiunea COST nu era în prim-plan. Acest 
lucru a devenit posibil după ce s-a ajuns      
la concluzia că era foarte nepractic ca toți 
autorii care au construit metodologii          
de-a lungul timpului să fie contactați în 
vederea obținerii informațiilor suplimen-
tare în cazul în care ar fi fost nevoie. O parte 
din creatorii unor metode de clasificare au  
trimis  codurile celor din acțiunea COST iar  
o altă parte, au fost contactați în vederea 
împărtășirii informațiilor clare cu privire    
la elaborarea metodologiilor. (Tveito, și 
alții, 2016).

Cost733class a fost compilat în 
FORTRAN90/95, sub licență GNU/GPL v3. 
El poate fi folosit în special în distribuțiile 
Unix/Linux, însă, poate fi compilat și în 
Windows (cu unele limitări). Toate comen-
zile sunt date sub forma argumentelor, fiind 
posibilă rularea lui și de pe platformele 
server. (Philipp, și alții, 2010).

Programul poate citi atât fișiere      
ACII cât și netCDF și GRIB, unde fiecare 
rând reprezintă o zi iar fiecare coloană, o  
variabilă ce urmează a fi clasificată. În   
cazul fișierelor .dat, trebuie definită aria     
de studiu și intervalul de timp. Pentru 
fișierele .nc sau .grib, acest lucru este     
făcut simplu, prin citirea metadatelor din 
fișiere.

Sunt utilizate două baze de date diferite din 
punct de vedere al formatului și construcției. 
Prima utilizată este ROCADA (Daily 
Gridded Climatic Dataset). Acest set de date 

4. DATELE CLIMATICE ȘI METO-
DOLOGIA

este compus din nouă variabile meteo-
rologice, înregistrate la nivel zilnic din   
1961 până în 2013. Rezoluția spațială este  
de 0,1° x 0,1° (aproximativ 11 km o  singură 
celulă). (Dumitrescu & Bîrsan, 2015) 
Folosind acest set de date, este posibilă 
reprezentarea grafică a abaterilor de 
temperaturi sau precipitații pentru  teritoriul 
României.

A doua bază de date utilizată cuprinde 
toate stațiile internaționale ale României, 
fiind disponibilă pe serverele NOAA. Este 
apelată printr-o librărie a limbajului de 
programare R, în care sunt menționate    
codul stației, numele variabilei meteo-
rologice, perioada ș.a.

Pentru această lucrare, au fost abordate 
două metodologii de clasificare: Hess-
Brezowky obiectivizată - GWLo, (James, 
2007) și GrossWetterTypen – GWT (Beck, 
2000) Prima este compusă din 30 de tipuri   
în urma procesului de iterație a suprafețelor 
de geopotențial de 500 hPa și MSLP 
(presiunea medie la nivelul mării) în timp   
ce a doua este obținută prin folosirea   
MSLP.

Dat fiind volumul mare al clasificărilor 
(două clasificări cu 30 de tipuri respectiv    
18 tipuri) corelat cu cel al parametrilor 
(temperatura minimă și temperatura 
maximă) și al lunilor de studiu (ianuarie      
și iulie), rezultatul constând în hărțile de 
abateri a temperaturilor ar fi prea extins 
pentru scopul articolului de față. De aceea, 
pentru a păstra în limite normale conținutul 
acestui studiu, ne vom rezuma doar la 
reprezentarea grafică a temperaturilor pe 
fondul clasificării GWLo și respectiv, a 
reprezentării grafice a câmpurilor de 
presiune medie pentru fiecare tip din 
clasificarea GWT.

Clasificarea GWT a fost obținută în urma 
utilizării câmpului de presiune mediu de la 
ora 12:00 în format grib din datele de 
reanaliză ECMWF (0,5° x 0,5° lat/long). 
(Dee, 2011).
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5. REZULTATE

5.1. Clasificarea Hess-Brezoweky 
obiectivizată (GWLo)

5.1.1. Temperaturi maxime (luna iulie)

În cazul primelor figuri, sunt reprezentate 
anomaliile de temperaturi maxime în luna 
iulie înregistrate pe fondul circulațiilor 
descrise în clasificarea Hess-Brezowsky 
obiectivizat (GWLo). Aceasta cuprinde     
30 de tipuri în varianta obiectivă.     
Abaterile termice sunt specifice în funcție  
de poziționarea fiecărei configurații 
sinoptice în cadrul domeniului de studiu. 

În tabelul 1, sunt redate frecvențele 
fiecărui tip rezultat în luna iulie (perioada 
1961-2002). Cea mai mare frecvență e 
deținută de vest ciclonic (WZ). De reținut 
este faptul că sunt redate doar 27 de tipuri  
din cele 30 disponibile. Trei tipuri din 
clasificarea GWLo nu sunt întâlnite în luna 
iulie.

Tabelul 1. Circulațiile definite în clasifi-
carea Hess-Brezowsky (James, 2007)

Prescurtare Denumire 

Wc Vest  ciclonic 
Wa Vest  anticiclonic 

SWc Sud-vest ciclonic 
SWa Sud-vest anticiclonic 
NWc Nord-vest ciclonic 
NWa Nord-vest anticiclonic 

L Depresiune Centrală 
H Anticiclonic, central 
Nc

 
Nord

 
ciclonic

 
Na

 
Nord

 
anticiclonic

 
NEc

 
Nord-est

 
ciclonic

 
NEa

 
Nord-est anticiclonic

 
Ec

 
Est ciclonic

 
Ea

 
Est anticiclonic

 
SEc

 
Sud-est

 
ciclonic

 SEa
 

Sud-est
 
anticiclonic

 Sc
 

Sud
 
ciclonic

 Sa
 

Sud
 
anticiclonic

 

Tabelul 2. Circulațiile definite în clasifi-
carea GrossWetterTypen (Beck, 2000)

Prescurtare
 

Denumire
 

WA  Vestic anticiclonic  

WZ Vestic ciclonic 

WS Vestic, sudic  

WW 
Vestic  continental cu 
dorsală sudică în vestul 
Europei 

SWA  Sud-vestic anticlonic 

SWZ Sud-vestic ciclonic 
NWA  Nord-vestic anticiclonic 
NWZ Nord-vestic ciclonic 
HM Anticiclon, Europa Centrală 

BM 
Dorsală anticiclonică, 
Europa Centrală

 
TM

 
Depresiune, Europa 
Centrală

 
NA

 
Nord anticiclonic

 
NZ

 
Nord ciclonic

 

HNA
 

Anticiclonic Marea 
Nordului-Islanda 
anticiclonic

 
HNZ

 

Anticiclonic Marea 
Nordului-Islanda, ciclonic

 HB

 

Anticiclonic, Insulele 
Britanice

 TRM

 

Dorsală, Europa Centrală

 NEA

 

Nord-estic, anticiclonic

 NEZ

 

Nord-estic, ciclonic

 
HFA

 

Anticiclonic în 
Fenoscandinavia, 
anticiclonic

 HFZ

 

Anticiclonic în 
Fenoscandinavia, ciclonic

 HNFA

 

Antiticlonic

 

în

 

Marea 
Nordului

 

-

 

Fenoscandinavia, 
anticiclonic

 HNFZ

 

Antiticlonic

 

în

 

Marea 
Nordului

 

-

 

Fenoscandinavia, 
ciclonic

 
SEA

 

Sud-estic, anticiclonic

 
SEZ

 

Sud-vestic, ciclonic

 
SA

 

Sudic, anticiclonic

 

SZ

 

Sudic, ciclonic

 
TB

 

Depresiune, Insulele 
Britanice

 

TRW

 

Dorsală, Europa de Vest

 

U

 

Nedefinit
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Fig. 1. Abaterile termice ale temperaturilor maxime multianuale ale lunii iulie

Fig. 2. Abaterile termice ale temperaturilor maxime multianuale ale lunii iulie (continuare)
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Fig. 3. Abaterile termice ale temperaturilor maxime multianuale ale lunii iulie (continuare)

Tabelul  1.  Frecvențele tipurilor din clasificarea GWLo pentru luna iulie (1961-2002)

Tip  Frecvența  %  Tip  Frecvența %

BM  139  
10.7  SEA  12 0.9

HB
 

59
 
4.5

 
SEZ

 
0 0.0

HFA
 

47
 
3.6

 
SWA

 
22 1.7

HFZ

 
23

 

1.8

 
SWZ

 
41 3.2

HM

 

79

 

6.1

 

SZ

 

0 0.0

HNA

 

24

 

1.8

 

TB

 

31 2.4

HNF

 

59

 

4.5

 

TM

 

15 1.2

HNZ

 

32

 

2.5

 

TRM

 

79 6.1

N.A.

 

19

 

1.5

 

TRW

 

57 4.4

NEA 13 1.0 U 18 1.4

NEZ 39 3.0 WA 115 8.8

NWA 31 2.4 WS 13 1.0

NWZ 94 7.2 WW 19 1.5

SA 2 0.2 WZ 218 16.8
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Tip  București  Cluj  Tip  IaIa șș ii   București Cluj
BM  -1.1  1.0  -0.9  SA  -0.8  1.3 -1.9
HB  0.3  2.3  -0.1  SEA  5.2  3.1 -0.1

HFA
 

3.6
 

1.5
 

0.1
 

SWA
 

4.4
 

2.4 -1.8
HFZ

 
1.3

 
-0.7

 
-3.7

 
SWZ

 
-1.2

 
0.9 -1.6

HM
 

-2.0
 

0.0
 

-2.5
 

TB
 

1.3
 

3.3 1.0
HNA

 
2.9

 
4.9

 
3.8

 
TM

 
2.7

 
0.6 -3.1

HNF

 
1.7

 
-0.4

 
-3.2

 
TRM

 
2.1

 
0.1 -1.4

HNZ

 

3.5

 

1.4

 

-1.0

 

TRW

 

3.4

 

5.5 1.4
N.A.

 

0.0

 

2.0

 

-0.7

 

U

 

1.5

 

3.5 2.0
NEA -0.3 1.8 0.3 WA 2.0 0.0 -1.3
NEZ 3.9 1.8 -0.4 WS 0.9 -1.2 -2.5
NWA 3.3 1.3 -2.2 WW 1.4 3.4 1.7
NWZ -1.5 0.6 -1.3 WZ -0.6 1.4 0.2

Tabelul 2. Abaterile termice ale temperaturilor maxime multianuale ale lunii iulie la stații

5.1.2.Temperaturi minime (luna 
ianuarie)

Pentru luna ianuarie, s-au calculat 
abaterile temperaturilor minime multi-

Tabelul 3. Frecvențele tipurilor din clasificarea GWLo pentru luna ianuarie

Tip  Frecventa  %  Tip  Frecventa %

BM  121  9.3  SEA  49 3.8

HB
 

28
 

2.2
 
SEZ

 
25 1.9

HFA
 

13
 

1.0
 

SWA
 

53 4.1

HFZ

 
13

 
1.0

 
SWZ

 
65 5.0

HM

 

86

 

6.6

 

SZ

 

23 1.8

HNA

 

29

 

2.2

 

TB

 

14 1.1

HNF

 

67

 

5.1

 

TM

 

22 1.7

HNZ

 

19

 

1.5

 

TRM

 

27 2.1

N.A. 40 3.1 TRW 13 1.0

NEA 0 0.0 U 8 0.6

NEZ 13 1.0 WA 74 5.7

NWA 17 1.3 WS 55 4.2

NWZ 71 5.5 WW 43 3.3

SA 30 2.3 WZ 284 21.8

anuale pe fondul fiecărui tip de circulație. 
Frecvența fiecărui tip este prezentată în 
tabelul  3. 
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Fig. 4. Abaterile termice ale temperaturilor maxime multianuale ale lunii ianuarie

Fig. 5. Abaterile termice ale temperaturilor minime multianuale ale lunii ianuarie (continuare)
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Fig. 6. Abaterile termice ale temperaturilor minime multianuale ale lunii ianuarie (continuare)

Tabelul  4. Abaterile termice ale temperaturilor minime multianuale 
ale lunii ianuarie la stații

Tip   
București  Cluj  Tip   IaIa șș ii  București Cluj

BM  -1.7  0.3  0.5  SEZ  2.5  2.0  1.7

HB  -2.1  -3.1  -3.0  SWA  0.6  1.5  0.7

HFA  3.8  2.9  3.4  SWZ  -0.3  -1.1  -0.7

HFZ
 

-1.8
 

-3.1
 

-2.4
 

SZ
 

3.2
 

2.3
 

1.6

HM
 

1.8
 

2.0
 

1.0
 

TB
 

0.3
 

-2.1
 

0.3

HNA
 

3.4
 

2.3
 

2.2
 

TM
 

3.7
 

0.6
 

1.1

HNF
 

-1.4
 

0.2
 

2.7
 

TRM
 

5.4
 

2.9
 

2.8

HNZ
 

2.9
 

1.1
 

0.8
 

TRW
 

1.3
 

-1.8
 

1.4

N.A.
 

3.7
 

-1.3
 

1.8
 

U
 

5.6
 

3.2
 

6.0

NEZ

 
6.2

 
5.6

 
4.1

 
WA

 
-0.1

 
-0.1

 
1.3

NWA

 

2.2

 

1.3

 

2.5

 

WS

 

-2.4

 

-0.2

 

1.1

NWZ -1.9 -1.2 -2.4 WW 1.9 0.2 1.3

SA 0.4 -2.9 -1.5 WZ -2.2 -1.1 -3.1

SEA 2.4 1.3 2.7
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 5.2. Clasificarea GrossWetterTypen (GWT)

Fig. 7. Presiunea medie a fiecărui tip din clasificarea GWT (1981-2016)

X1: vestic ciclonic  X10: nord anticiclonic

X2: vestic anticiclonic  X11:  nord-estic anticiclonic

X3: sud-vestic anticiclonic
 

X12: nord-estic ciclonic

X4: sud-vestic ciclonic

 
X13: est ciclonic

X5: nord-vestic ciclonic

 

X14: est anticiclonic

X6: nord-vestic anticiclonic

 

X15: sud-estic ciclonic

X7: ciclonic central

 

X16: sud-estic anticiclonic

X8: anticiclonic central X17: sud ciclonic

X9: nord ciclonic X18: sud anticiclonic

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă: X1…X18
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În urma clasificării GWT, au rezultat  
18 clase care denotă presiunea medie a 
fiecărui tip de circulație pentru perioada 
1981-2016. Domeniul de clasificare   
utilizat este cuprins între 35° și 55° latitudine 
nordică și între 5° și 45° longitudine estică. 
Conform metodologiei stabilite de Beck, 
fiecare tip (clasă) are specificată o direcție 

specifică a izobarelor către centrul 
domeniului de clasificare (nordică, sudică, 
estică și vestică, nord-estică, sud-vestică 
etc.) iar în funcție de presiunea medie 
specifică fiecărei direcții, acestea se împart 
mai departe între clasele ciclonic și 
anticiclonic.

Tabelul 5. Frecvența absolută și relativă a 
tipurilor de circulație din clasificarea GWT 
în luna ianuarie

Tip

 
Frecvența %

 

Wc

 

64 5.3

 

Wa

 

73 6.0

Swc

 

49 4.1

SWa

 

39 3.2

NWc

 

27 2.2

NWa

 

47 3.9

L 52 4.3

H 60 5.0

Nc 95 7.9

Na 73 6.0

NEc 118 9.8

NEa 67 5.5

Ec 48 4.0

Ea 78 6.5

SEc 59 4.9

SEa 79 6.5

Sc 74 6.1

Sa 107 8.9

Tabelul 6. Frecvența absolută și relativă a 
tipurilor de circulație din clasificarea GWT 
în luna iulie

 
 
 
 
 

 
 

Tip

 
Frecventa %

Wc

 

2 0.2
Wa

 

5 0.4
Swc

 

14 1.2
SWa

 

103 8.5
NWc

 

182 15.1
NWa

 

31 2.6
L

 

8 0.7
H 1 0.1
Nc 12 1.0
Na 8 0.7

NEc 34 2.8
NEa 255 21.1
Ec 347 28.7
Ea 54 4.5

SEc 8 0.7
SEa 7 0.6
Sc 30 2.5
Sa 108 8.9 
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