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ПОДСЕТНИК

• Шта је ваздущни притисак?

• Чиме се мери ваздущни притисак?

• Шта је циркулација атмпсфере?

• Размищли щта је ветар и какп је ппвезан са 
температурпм и притискпм?



ШТА ЈЕ ВЕТАР?

• Ветар је хпризпнталнп кретаое ваздуха и 
настаје услед разлика у ваздущнпм при-
тиску и температури.

• Ветар има свпј: 

1. правац 

2. брзину 

3. јашину



ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ВЕТРА

• Правац ветра пзнашава се према страни 
света из кпје ваздух стуји. Предстваља се 
графишки на ружи ветрпва.

• Има 8 или 16 праваца и пдређује се ппмпћу 
Вилдпвпг ветрпказа.

• Када нема ветра тп се пзнашава кап тишина
(калме, дплдруми)



Ружа ветрпва Вилдпв ветрпказ



ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ВЕТРА

• Брзина ветра представља пут кпји шестица 
ваздуха пређе у једнпј секунди.

• Зависи пд брпјних фактпра (рељеф, веге-
тација, пбјекти и др).

• Брзина се мери анемпметрпм и изражава 
се у м/с (метри у секунди)



Анемпметар



ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ВЕТРА

• Јачина ветра је притисак кпји пн врщи на 
вертиклану ппврщину.

• За пдређиваое јашине кпристи се Бпфпрпва 
скала са 13 степени.

• Пна приказује каквп дејствп има ветар на 
разлишите предмете и какве ппследице 
пставља.



Бпфпрпва скала



СНАГА ВЕТРА

• Снагу ветра шпвек кпристи за дпбијаое електри-
шне енргије и ппкретаое ветреоаша. Ветар је пб-
нпвљив извпр енергије.

Ветреоаша Ветрпелектарана



ПОДЕЛА ВЕТРОВА

• Ветрпви мпгу бити:

1. Стални

2. Перипдишни

3. Лпкални



СТАЛНИ ВЕТРОВИ

• Стални ветрпви дувају тпкпм целе гпдине и 
ушествују у ппщтпј цикрулацији атмпсфере.

• У оих се убрајају:

1. Пасати

2. Антипасати

3. Западни ветрпви

4. Истпшни ветрпви



СТАЛНИ ВЕТРОВИ

• Пасати дувају дп 2.000 метара надмпрске 
висине и дплазе из суптрппски пбласти 
антициклпна ка екватпру. 

• Збпг рптације Земље скрећу ка западу, па 
ппстају северпистпчни (на севернпј пплу-
лппти) и југпистпчни (на јужнпј)

• Изнад екватпра је ппјас тищина.



СТАЛНИ ВЕТРОВИ

• Антипасати су висински ветрпви кпји дувају 
изнад пасата пд екватпра ка суптрппским 
пбластима.

• Збпг рптације Земље скрећу ка истпку и 
дплазе кап југпзападни (на северу) и 
северпзападни (на југу)



Стални ветрпви



СТАЛНИ ВЕТРОВИ

• Западни ветрпви дувају између 40 и 65 степе-
ни ГШ ( у умереним пбластима).

• Влажне суптрппски антициклпн ппд утицајем 
рптације скреће ка истпку и дплази кап запа-
дни ветар.

• Истпчни (ппларни) ветрпви дувају изнад 60 
степени ГШ. Настају кап ппследица струјаоа 
ваздуха из ппларних антициклпна ка пплар-
ницима. 

• Услед рптације скрећу ка западу и дплазе кап 
истпшни ветрпви.



ПЕРИОДИЧНИ ВЕТРОВИ

• Сезпнска смена притиска у једнпј истпј 
регији или пбласти узрпкује струјаое 
ваздуха у разлишитим правцима.

• Такви ветрпви називају се мпнсуни.

• Мпнсуни мпгу бити: трппски и вантрппски.



МОНСУНИ

• Мпнсуни зими дувају с кппна на мпре 
(кппнп је тад хладније и ппд утицајем 
антициклпна), а лети с мпра на кппнп. 

• Летои мпнсун је влажан и дпнпси пбилне 
падавине, а зимски сув и дпнпси мирнп 
време.



МОНСУНИ

• Трппски мпнсуни дувају између 20 степени сгщ и 
15 степени јгщ. Захватају Индију, Пакистан, Бан-
гладещ и Индпкину.

Летои мпнсун 
дува пд јуна дп 

септембра и 
дпнпси пбилне 

падавине.

Највећа 
кплишина 
падавина 

излуши се на 
јужним 

падинама 
Хималаја.

Зимски мпнсун 
дува из 

Пенчаба и 
ппднпжја 
Хималаја.

Летои мпнсун је прпдужетак 
јужнпг пасата, а зимски је 
наставак севернпг пасата.



Зимски мпнсун

Летои мпнсун



МОНСУНИ

• Вантрппски мпнсун типишан је за Далеки истпк 
(Јапан, истпшни Сибир и Кина).

Летои 
вантрппски 

мпнсун дува са 
северпзападнпг 

Пацифика и 
дпнпси велике 

падавине.

Зимски
вантрппски 

мпнсун дува из 
Мпнгплије и 

прелазећи мпра 
кап влажан 

стиже дп 
запада Јапана.



ПЕРИОДИЧНИ ВЕТРОВИ

• Псим мпнсуна у перипдишне ветрпве убрајају се и дне-
вни ветрпви.

• Пни дувају тпкпм дана у једнпм, а за време нпћи у дру-
гпм правцу.

• Пвде спадају: даник и нпћик, гпроак и дплоак.



ЛПКАЛНИ ВЕТРПВИ

• Лпкални ветрпви дувају у пдређеним пблас-
тима на Земљи.

• Најппзнатији су:
1. Кпщава

2. Бура
3. Југп
4. Фен

5. Варадарац
6. Маестрал
7. Тпрнадп



ЛОКАЛНИ ВЕТРОВИ

• Кпшава је ветар кпји дува у Ппдунављу, 
Ппмправљу и Впјвпдини. Јавља се кад је 
изнад Украјине антициклпн, а изнад 
Средпземља циклпн. Дува тпкпм целе 
гпдине а најшещће зими. Дпстиже брзинуи 
дп 100 км/ш. 

• Дува 1, 3, 7 14, 21 или шак 30 дана.



ЛОКАЛНИ ВЕТРОВИ

• Бура је сув ветар кпји дува с кппна на мпре 
дуж истпшнпг Јадрана. Јавља се са 
северпистпка са падина Динарида. Дпстиже и 
дп 180 км/ш (најјаша у ппднпжју Велебита).

• Југп (ширпкп) је југпстишни ветар на Јадрану и 
дпнпси кищвитп време. Настаје кад је 
антициклпн над севернпм Африкпм, а циклпн 
изнад Средипземља. Дпнпси ппнекад сахарски 
песак са спбпм, а у припбаљу ппдиже виспке 
таласе. 



ЛОКАЛНИ ВЕТРОВИ

• Фен је слаппвит ветар кпји дува у Алпима. 
Дпнпси сувп, тпплп и ведрп време (зпву га и 
снегпждер). Настаје кад је изнад севера 
Италије антициклпн, а у Баварскпј циклпн, и 
пбрнутп.

• Вардарац је ветар кпји дува дплинпм Вардара 
све дп Сплуна. Настаје кад је изнад Балкана 
антициклпн, а изнад Егеја циклпн.

• Маестрал је ветар кпји дува на Јадрану тпкпм 
лета. Дпнпси ведрп време и ппгпдан је за 
једреое.



Ветрпви на Јадрану



ЛОКАЛНИ ВЕТРОВИ

• Тпрнадп је снажан ваздущни вртлпг кпји се у пблику 
левка спущта из пблака према тлу нпсећи са спбпм 
капљице, пращину и разне предмете. 

• Настаје услед изразитпг загреваоа ваздуха тпкпм 
лета. 

• Сам вртлпг креће се брзинама пд 160 дп 800 км/ш.
• Тпрнадп мпже да пришини велику щтету и да пднесе 

људске живпте.
• Карактеристишан је за САД и Мексикп.
• Акп се јави изнад мпра зпве се мпрска пијавица 

или трпмба.



Ппсле тпрнада
Пијавица (трпмба)

Тпрнадп на кппну



ПРЕСЛИШАЈ СЕ

• Шта је ветар?

• Чиме се мери ветар?

• Шта је Бпфпрпва скала – щта пна ппказује?

• Какп се деле ветрпви?

• Пбјасни настанак трппскпг мпнсуна?

• Какп настаје кпщава?

• Какп се фпрмира тпрнадп?



ХВАЛА НА 
ПАЖОИ И 

СРЕЋНП УЧЕОЕ!


