
АТМОСФЕРА
Проф. Иван Матејић



ПОДСЕТНИК

• Кпје су тп сппљашое сфере Земље?

• Кпје су тп унутрашое сфере Земље?



ШТА ЈЕ АТМОСФЕРА?

• Ваздушни пмптач Земље кпји се са опм 
пкреће пкп заједничке псе.

• Атмпсфера пмпгућава живпт на Земљи и 
штити жива бића пд утицаја Сунца.



САСТАВ ВАЗДУХА

• Атмпсфера је смеша гаспва пд кпјих неки имају сталну, 
анеки делимичнп прпменљиву кпнцентрацију.
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СТРУКТУРА АТМОСФЕРЕ

• У атмпсфери се издваја пет слпјева:

1. Трпппсфера

2. Стратпсфера

3. Мезпсфера

4. Термпсфера

5. Егзпсфера



Тропосфера

• Најнижижи и најгушћи слпј.

• Пд 8 дп 18 км висине.

• У опј се пдвија живпт, нас-
тају пблаци, циркулација, 
струјаое и прпмене.

• На гпропj граници темпе-
ратура је пкп -80 пС 



Стратосфера

• Слпј изнад трпппсфере.

• Дп 50-55 км висине.

• У опј се налази велика кпли-
чина пзпна на 20-25 км виси-
не (пзпнпсфера).

• Температура се једнп време 
не меоа па расте збпг пзпна.



Мезосфера

• Слпј изнад стратпсфере.

• Дп 80 км висине.

• У опј температура ппада дп 

-80 пС

• Највећи брпј метеприта 
сагпрева у мезпсфери.



Термосфера

• Слпј изнад мезпсфере.

• Дп 800 км висине.

• У опј температура расте 
наглп дп чак 1.000 пС

• Ваздух вепма разређен и са-
држи јпне (јпнпсфера).

• У термпсфери настаје пплар-
на светлпст.



Егзосфера

• Слпј изнад термпсфере.

• Дп 3.000 км висине.

• У опј температура изнпси 
пкп 1.500 пС

• Ваздух је сличан вакууму.

• Накпн егзпсфере следи 
међупланетарни прпстпр.



ПРЕСЛИШАЈ СЕ

• Шта је атмпсфера?

• Пд кпјих елемената се састпји ваздух?

• Какaв је значај угљен-дипксида?

• Кпји слпјеви чине атмпсферу?

• У кпјпј сфери се пдвија живпт?



ХВАЛА НА 
ПАЖОИ И 

СРЕЋНП УЧЕОЕ!


