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klHcrpyxqrja 3a ynvcuBaFbe noAaraxa ca Ayroruarcxe MereoponouKe craHhqe (AMC) y
,(Heennx ocMarpaFba rnaBHe MereoponouKe craHrqe (flneenr,rx ocMarpaFba ), 4eQrHrar.ue
npaBrna ynr4cr/BaFba h nperpare noAaraKa nphKyubeHrx ca AMC y Qopruynap QF-B-001
"p,HeBH[x ocMarpaFba l-raese MereoponourKe craHrqe" xoprcrehr npareha Vnyrcrea
xojrnna cy 4eQraHllcaHa MereoponouKa Mepelba y Peny6ar.rKoM xr4ApoMereoponoruKoM
3aBoAy (PXM3).

lzlucrpyxquja npeBacxoAHo hMa 3a qhlb nphMeHy Ha craHIL[aMa rAe HeMa uohuor
ocMarpaba/ KaKo 6il ce ra,rHo yrBpAho nocrynaK 6eaexerua noAaraKa o npaBL{y u 6ptnau
Berpa, reMneparype Ba3Ayxa, arnnocQepcKor nprn4cxa r 6ener{eFba arnnocQepcxux nojaaa
xoje ce nprxynruajy Ha AMC u ynncyjy y o6pasar-q flueeurx ocMarpaFba.

14ncrpyxqrja he ce raxole nphMeFbilBart v Ha craHrqaMa rAe ce MepeFba il ocMarpaFba
BpuJe HenpeK[AHo, yKonhKo je aHennorpaQ HercnpaBaH vnv ue nocrojr. V ronn cnyrajy ce

6perna Berpa, npaBaq MaKcrMa,nHor AHeBHor Berpa il BpeMe noJaB.rbilBaFba
MaKcilMyMa, oApebyjy npenna noAaqilMa ca AMC A npa}Vnvnna 4eQrxAcaHVM y

MaKcrMa,nHa

ror

Vlucrpyxtquju.
1/Hcrpyxr4r,rja cryna Ha cHary L.nnapra 2020.

rognxe

oP.-_
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1. Бележење максималне брзине и правца ветра у току дана са АМС у
Дневник осматрања главне метеоролошке станице
Према Упутству за бележење података у Дневник осматрања главне метеоролошке
станице у делу 3.4.5 Максимални ветар у току дана (шифарска поља 61-69) (Слика 1) је
наведено да за сваки дан треба одредити максималну брзину ветра, његов правац и
време појаве. Такође је предвиђено и бележење метода мерења ветра. Ако нема
мерења ветра рубрике остају празне.
Уколико је анемограф неисправан или га станица нема, максимална брзина, правац
максималног дневног ветра и време јављања одређују се према подацима аутоматске
метеоролошке станице, а по Инструкцији за бележење ветра у Дневник осматрања са
аутоматске метеоролошке станице.
Максимални ветар се не бележи када га је немогуће одредити због недостатка
расположивих података о ветру која утиче на то одређивање.

Слика 1. Део формулара Дневник осматрања ГМС у којем се налазе
подаци о максималном ветру
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Слика 2. Основни мени и модул Arhive из апликације IMS4.1

Према Упутству за бележење података у Дневник осматрања главне метеоролошке
станице у делу 3.2.7 Ветар, правац, брзина и време (d; V; Vx) је наведено да се у
основном менију кликом на иконицу Arhive изабере овај фолдер, а након тога је
потребно изабрати време за период осматрања, а у прозору Podaci изабрати
параметар Meteorološka stanica (Слика 2).
Кликом на дугме UNESI креира се фајла за изабрани период, једним кликом на
file:ims/data/tmp/windmh8679.xls
На Слици 3 је приказан само део фајле која се на овај начин креира. Максимална
брзина ветра у току дана се одређује претрагом колоне F за време од 23:00 UTC
претходног до 23:00 UTC траженог дана (нпр. претрага се врши за 09.10 почев од 08.10
у 23:00 UTC до 09.10 23:00 UTC). Тако одређено време потпуно одговара
средњеевропском времену времену (SEV) од 00:00 до 24:00 за тражени дан.

6

Слика 3. 1-минут - Подаци са аутоматске станице

У .хls фајли Meteorološka stanica време је креирано по UTC, а након пронађене
вредности за максималну брзину (Vx) и правац ветра бележи се време првог
регистровања Максималне брзине, исте се у шифарско поље 66-68 бележе по SEV.
НАПОМЕНА: При писању времена за максималну брзину (Vx) и правац ветра потребно
је обратити пажњу да је SEV = UTC + 1.

Максимална
брзину ветра
(Vx) у колони F

Слика 4. Изабрана максимална вредност (Vx) и време

Након пронађене вредности за максималну брзину ветра (Vx) у колони F (Слика 4.),
очита се за одабрани дан и правац појављивања те максималне брзине ветра
(колона В), као и време у коме се појавила (колона А).
Очитане вредности из .хls фајле уписује се у Дневник осматрања (Слика 5.) према
Упутству за бележење података у Дневник осматрања, 3.4.5 Максимални ветар у току
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дана – брзина m/s (шифарско поље 61-63), правац (00-36 Табела1) (шифарско поље 6465) и време (шифарско поље 66-68).
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Слика 5. Бележење података о максималном ветру у Дневник осматрања

Степени

Декастепени

Пун назив

11° – 34°
35° – 56°
57° – 79°
80° – 101°
102° – 124°
125° – 146°
147° – 169°
170° - 191°
192° – 214°
215° – 236°
237° – 259°
260° – 281°
282° – 304°
305° – 326°
327° – 349°
350° – 10°

02-03
04-05
06-07
08-09-10
11-12
13-14
15-16
17-18-19
20-21
22-23
24-25
26-27-28
29-30
31-32
33-34
35-36-01

Sever-severoistok
Severoistok
Istok-severoistok
Istok
Istok-jugoistok
Jugoistok
Jug-jugoistok
Jug
Jug-jugozapad
Jugozapad
Zapad-jugozapad
Zapad
Zapad-severozapad
Severozapad
Sever-severozapad
Sever

Међународни
назив
North-North-East
North-East
East-North-East
East
East-South-East
South-East
South-South-East
South
South-South-West
South-West
West-South-West
West
West-North-West
North-West
North-North-West
North

Скраћени назив
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
N

Табела1. Вредности у степенима и декастепенима колона(један и два) и
пуни/међународни/скраћени правац по ружи од 16 праваца.
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2. Бележење терминских вредности ветра (правац, брзина и
карактеристика d; V; Vx; karakt.) са АМС у Дневник осматрања
Подаци о правцу и брзини ветра у m/s за сваки термин се бележе према запису са
анемографа (анемограма), или са аутоматске метеоролошке станице.
Из анемограма или записа са аутоматске метеоролошке станице се одређује средња
брзина, максимална брзина, преовлађујући правац и карактеристика за интервал од
10 минута који претходи термину осматрања.

NNE 03
01

03
1

Слика 6. Бележење података терминских вредности ветра у Дневник осматрања

У основном менију се прво изабере иконица Arhive (кликом на иконицу), након тога се
бира време за период осматрања, у прозору Podaci се врши одабир параметра
Meteorološka stanica.
Кликом на дугме UNESI креира се фајла за узабрани период, а она се отвара једним
кликом на file:ims/data/tmp/windmh8679.xls (Слика 2).

Све вредности
средњих
десетоминутних
брзина

Слика 7. Изабрана 10-мин вредност

Све вредности средњих десетоминутних брзина (10-мин) и праваца ветра се узимају
у педесет петој (55) минути. У колини F се очитава максимална брзина ветра (Vx) , у
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колони D средња брзина ветра, у колони B средњи правац ветра и у колони A време
(Слика 7). Овде је такође потребно применити напомену која се односи на писање
времена сатних вредности: SEV = UTC + 1.
Очитане вредности из .хls фајле уписују се у Дневник осматрања (Слика 6) (према
Упутству за бележење података у Дневник осматрања 3.2.7 Ветар, правац, брзина и
карактеристика (d; V; Vx; karakt.)): максимална и средња брзина ветра (шифарско поље
36-37), правац ветра (шифарско поље 34-35) и карактеристика (шифарско поље 38)
НАПОМЕНА: За станице које не раде ноћна осматрања недостајући подаци сатних
вредности ветра се уписују накнадно, тако да се сви термини попуњавају подацима из
Метеоролошка станица .xls фајле, претходног дана (21 до 23 часова UTC) и текућег
дана (00 до 05 часова UTC).
НАПОМЕНА: Карактеристика ветра (ш.п. 38) се бележи у рубрику karakt. и треба да
прикаже понашање ветра у времену осматрања како у погледу правца, тако и у
погледу брзине и бележи се са једном цифром, по Националној шифарској табели број
29.
Подаци за карактеристику ветра могу се посматрати у основном менију, прво се
изабере иконица Arhive (кликом на иконицу), након тога се бира време за период
осматрања, у прозору Podaci се врши одабир параметра Vetar (m/s). Ова процедура за
бележење података о карактеристици ветра са АМС примењује се за све станице.

Слика 8. Одређивање карактеристике ветра

У колони B налазе се 1-минутни подаци о правцу ветра, у колонама N и O - 10 минутни
правац ветра Од–До Слика 8, на основу ових података одређује се карактеристика
ветра за тражени период.
Према Упутству за бележење података у Дневник осматрања ГМС, разликујемо сталну
и променљиву брзину ветра, стални и променљиви правац ветра и рафални ветар.

10

 Стална брзина ветра је она при којој разлика између максималне и минималне
брзине ветра (распон брзине ветра) у термину осматрања (периоду од 10
минута) износи мање од 3 m/s.
 Променљива брзина ветра је она при којој разлика између максималне и
минималне брзине ветра (распон брзине ветра) у термину осматрања (периоду
од 10 минута) износи вишее од 3 m/s.
 Стални правац ветра је она при којој разлика између највећег и најмањег смера
ветра (распон смера ветра) у термину осматрања (периоду од 10 минута)
износи мање од 45°.
 Променљив правац ветра је она при којој разлика између највећег и најмањег
смера ветра (распон смера ветра) у термину осматрања (периоду од 10 минута)
износи више од 45°.
 Рафални ветар је онај при којој разлика између максималне и средње брзине
ветра у термину осматрања (периоду од 10 минута) износи 5 m/s или више.
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3. Бележење часовних вредности ветра са АМС у Дневник осматрања
Према важећем Упутству за бележење података у Дневник осматрања главне
метеоролошке станице, према одредбама 3.2.15 Подаци о ветру са анемограма
уписује се Средња часовна брзина ветра (шифарско поље 67-69), Максимална
брзина ветра (шифарско поље 70-72) и Преовлађујући правац ветра (шифарско
поље 73-74).
За уписивање наведених параметара ветра користе се подаци са Аутоматске станице
(слика 9).
2

1

Слика 9. Основни мени и модул Arhive из апликације IMS4.1

У основном менију кликом се отвара део Arhive, након тога је потребно изабрати
време за период осматрања (00:00 до 23:00 часова UTC), у прозору Podaci где се бира
параметар Wind (m/s)-hourly.
Кликом на дугме UNESI креира се фајла за узабрани период, која се отвара једним
кликом на file:ims/data/tmp/windmh8689.xls

Слика 10. Подаци са часовних вредностима о ветру
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На слици 10 је приказан један пример фајле са подацима са сатним вредностима о
ветру, где се у колони B налази преовлађујући правац ветра који се уписује у реду 7374 Дневника осматрања (Слика 11). У колони F се налазе вредности средње часовне
брзине ветра које се уписују у реду 67-69 Дневника осматрања, а у колони J налазе се
вредности максималне брзине ветра које се уписује у реду 70-72 Дневника осматрања.

036
075
SE 14

028
054
SE 14

Слика 11. Дневник осматрања: Уписивање часовних вредности ветра

НАПОМЕНА: За станице које не раде ноћна осматрања, недостајући подаци сатних
вредности ветра се уписују накнадно, тако да сви термини се попуњавају са подацима
из Wind(m/s)-hourly .xls фајле, претходног дана (21 до 23 часова UTC) и текућег дана (00
до 05 часова UTC).

Слика 12. Подаци са часовних вредностима о ветру

НАПОМЕНА: На Слици 12. приказан је пример када су средње и максималне брзине
ветра мале, у том случају преовлађујући правац ветра по задатом критеријуму није у
складу са критеријумом о бележењу тишине. Приказује се вредност 0 (као у примеру
са Слике 12) за преовлађујући правац ветра, када је средња брзина 0,7 m/s и
максимална брзина 2,0 m/s. Искључиво у оваквим случајевима вредност за
преовлађујући правац ветра бележи се из колоне С (средњи правац ветра).
Ако нема података или ако је инструмент у квару или поједини делови у шифарско
поље 67-69 и 70-72 бележи се 999,а у шифарско поље 73-74 број 88.
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4. Бележење појаве јаког и олујног ветра у Дневник осматрања и
укључивање група 910ff и 911ff у SYNOP-у према подацима са АМС
Појава јаког ветра се бележи у Дневник осматрања, ако је његова брзина 10.8 m/s или
више.
Појава олујног ветра се бележи у Дневник осматрања, ако је његова брзина 17.2 m/s
или више.

Слика 13. Основни мени и модул Arhivе из апликације IMS4.1

Потребно је најпре у основном менију кликом на иконицу отворити Arhive, након тога
изабрати време за период осматрања и у прозору Podaci изабрати параметар
Meteorološka stanica.
Кликом на дугме UNESI креира се фајла за узабрани период, која се отвара једним
кликом на file:ims/data/tmp/windmh8679.xls

Почетак појаве јаког ветра

Критеријум за укључивање појаве

Слика 14. 1-мин – Подаци са Аутоматске станице
14

Пример1: Почетак појаве јаког или олујног ветра.
Претрагом .xls фајле где су смештени 1-мин подаци за одговарајући период (Слика 14),
у колони F (максимални ветар) можемо одредити почетак и крај појаве јаког или
олујног ветра, уколико постоје критеријума за укључивање ове појаве (=>10.8m/s јак
или =>17.2m/s олујни).
Овде је такође потребно применити напомену која се односи на писање времена
сатних вредности: SEV = UTC + 1.

Слика 15. Уписивање почетка појаве јаког ветра у Дневник осматрања

НАПОМЕНА: За станице које не раде ноћна осматрања, недостајући подаци почетка и
краја појаве јаког и олујног ветра се уписују накнадно, тако да обе појаве се попуњавају
са подацима из Meteorološka stanica. xls фајле, претходног и текућег дана.

Пример2. Крај појаве јаког или олујног ветра.
Приликом одређивања краја појаве јаког / олујног ветра (слика 16), потребно је од
последњег податка који испуњава наведене критеријуме за одговарајућу појаву
одузети 9 минута. У фајлу је, наиме, забележена максимална брзина ветра у протеклих
10 минута, те дата корекција обрачунава стварно време краја појаве јаког / олујног
ветра (слика 17).
Овде је такође потребно применити напомену која се односи на писање времена
сатних вредности: SEV = UTC + 1.
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Слика 16. Уписивање краја појаве јаког ветра у Дневник осматрања
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Мах 10 минутни
ветар – 10,8 м/сек
забележен у 00:59
почетак појаве

-9 минута

Мах 10 минутни
ветар – 10,9 м/сек
забележен у 01:00
крај појаве

Слика 17. 1-мин – Подаци са Аутоматске станице
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Максимални 10 минутни ветар за период од 00:50 до 00:59 је 10,8 м/сек забележен у 00:59
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:51 до 01:00 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:52 до 01:01 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:53 до 01:02 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:54 до 01:03 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:55 до 01:04 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:56 до 01:05 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:57 до 01:06 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:58 до 01:07 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 00:59 до 01:08 је 10,9 м/сек забележен у 01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 01:00 до 01:09 је 10,9 м/сек забележен у
01:00
Максимални 10 минутни ветар за период од 01:01 до 01:10 је 10,6 м/сек забележен у 01:10
Максимални 10 минутни ветар за период од 01:02 до 01:11 је 10,3 м/сек забележен у 01:11
Максимални 10 минутни ветар за период од 01:03 до 01:12 је 10,1 м/сек забележен у 01:12
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4.1 Групе 910ff и 911ff у SYNOP-у према подацима са AMС
Према правилу 12.4.11 и 6/12.12.2 као и анексу правила 6/12.12.2 из Упутства за
шифровање метео извештаја (SYNOP), удари ветра се шифрују у складу са шифарском
табелом 3778 која прецизира када се у SYNOP извештају укључују групе 910ff и 911ff, а
под условом да је брзина ветра у одређеном интервалу већа од декларисаног прага тј.
10.7m/s.

Слика 18. Основни мени и модул Arhivе из апликације IMS4.1

 Група 910ff Максимални удар ветра у 10-минутном периоду који непосредно
претходи осматрању (вредност се узима у 55 мин ), укључује се у SYNOP
извештај када постоји удар ветра у периоду од 46-минута до 55-минута термина
осматрања (слика 19), тј. када је максимални удар ветра једнак или виши од
10.8m/s.

55-минута критеријум
за укључивање групе
910ff

Слика 19. Преглед 10-мин максималне брзине ветра
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Пример 1: Максимална вредност брзине ветра у десетоминутном интервалу
осматрања износи Vx = 4.2m/s (Слика 19), што значи да удара ветра нема, максимална
вредност брзине ветра је мања од задатог критеријум за удар ветра (4.2 m/s < 10.8
m/s). У скаду са овим, група 910ff СЕ НЕ УКЉУЧУЈЕ у SYNOP извештај.
Пример 2: Максимална вредност брзине ветра у десетоминутном интервалу
осматрања износи Vx = 12.0 m/s, што значи да удар ветра постоји, максимална
вредност брзине ветра је већа од задатог критеријума за удар ветра (12.0 m/s > 10.8
m/s). У скаду са овим, група 910ff СЕ УКЉУЧУЈЕ у SYNOP извештај.
 Група 911ff се укључује у SYNOP извештај према правилима 6/12.12.2 када постоји
удар ветрa 10.8 m/s или виши (Слика 20).

Слика 20. 1- мин - Подаци са Аутоматске станице

 Група 911ff се шифрује према следећим правилима: 12.2.6.7. - Подаци о
прoшлoм врeмeну сa aутoмaтскe мeтeoрoлoшкe стaницe Wа1Wа2 или 12.2.6.6. Подаци о прoшлoм врeмeну у извештају сa стaницe сa oсoбљeм W1W2.
Пeриoд нa кojи сe oднoси W1 и W2 je:
(1) шeст сaти зa oсмaтрaњa извршeнa у 0000, 0600, 1200 и 1800 UTC;
(2) три сaтa зa oсмaтрaњa извршeнa у 0300, 0900, 1500 и 2100 UTC;
(3) двa сaтa зa мeђуoсмaтрaњa, aкo сe вршe свaкa двa сaтa
(4) један сат за међуосматрања, која се дају на сваки сат.
Пример:
За термин 0000 UTC посматрани период је: од 17:56 до 23:45 UTC
За термин 0600 UTC посматрани период је: од 23:56 до 05:45 UTC
За термин 1200 UTC посматрани период је: од 05:56 до 11:45 UTC
За термин 1800 UTC посматрани период је: од 11:56 до 17:45 UTC
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За термин 0300 UTC посматрани период је: од 23:56 до 02:45 UTC
За термин 0900 UTC посматрани период је: од 05:56 до 08:45 UTC
За термин 1500 UTC посматрани период је: од 11:56 до 14:45 UTC
За термин 2100 UTC посматрани период је: од 17:56 до 20:45 UTC
За термине 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23 UTC посматрани
период је: од 56 минуте предходног сата до 45 минуте текућег сата.
НАПОМЕНА: За станице које не раде ноћна осматрања, почињу са слањем SYNOP
извештаја од 0600 UTC, групу 911ff се укљућује према наведеним правилима за
посматрани период: од 23:56 до 05:45 UTC.
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5. Бележење (температуре ваздуха, релативне влажности,
атмосферског притиска, правца и брзине ветра) и укључивање
почетка појаве кише са АМС у Дневник осматрања
 Бележење температуре ваздуха, релативне влажности, атмосферског
притиска, правца и брзине ветра са АМС у Дневник осматрања.

S 18
03 02
10107

099

00

Слика 21. (а) Уписивање података у Дневник осматрања и (б) 1-мин - Подаци са Аутоматске
станице

За станице које не раде ноћна осматрања, недостајући сатни подаци температуре
ваздуха, релативне влажности, атмосферског притиска, правца и брзине ветра се
уписују накнадно у Дневник осматрања, а према подацима са АМС (Слика 21(б)) из
Arhive - Podaci - Meteorološka stanica .xls фајле, претходног и текућег дана.
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Време за које се узимају подаци је 55-ти минут. Колоне које се прате у 55-тој минути су:
•
•
•
•
•
•

Правац ветра – Колона B,
Средња брзина ветра - Колона D,
Максимална брзина ветра – Колона F,
Ваздушни притисак - Колона Ј,
Температура ваздуха – Колона О и
Релативна влажност ваздуха – Колона S.

5.1 Укључивање почетка појаве кише са АМС у Дневник осматрања
Подаци који се користе за одређивање почетка и краја појаве кише, се налазе у
Апликацији Arhivе – Podaci – Meteorološka stanica .xls фајле (1-минут подаци), из
предходног и текућег дана.

Слика 22. 1-мин - Подаци са Аутоматске станице

Почетак појаве кише се може пратити у колони А (Vreme UTC), колони U (Prec [mm]) и
колони W (Prec. Indicator [0/1]) (Слика 22).
На слици 18 приказан је пример почетка појаве кише у 21:55 часова (колона А) према
колони U и W, кao и крај појаве у 22:16 часова према вредностима у колонама А, U и
W.
Треба напоменути да су времена у 1-минутној фајли у UTC, тако да у Дневнику
осматрања уписује време по SEV = UTC+1.

21

НАПОМЕНА: Овакав начин бележења података није употребљив код немерљивих и
чврстих падавина. Из тих разлога, а ради јединственог начина бележења истих појава,
нађено време треба да припадне одговарајућој описној категорији времена јављања
појаве (дато на крају додатка А Инструкције – види Слику 23.)
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Слика 23. Уписивање појаве кише у Дневник осматрања
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А Додатне инструкције за осматрање и бележење појава ван радног

времена станице

Бележење атмосферских појава ван радног времена станице треба да утврди осматрач
који је отпочео радно време станице, а у складу са свим расположивим
информацијама. Одлуку о бележењу или небележењу одређене појаве доноси
искључиво осматрач, на основу поузданости извора информација. Како то није
оперативни део података (не доставља се у текућим SYNOP извештајима), то
утврђивање и бележење треба да се доврши до краја смене тог осматрача.
Ради утврђивања дана са појединим појавама, важно је добро проценити да ли се нека
атмосферска појава јавила пре или после поноћи.
Бележење атмосферских појава ван радног времена станице се врши на следећи
начин:
Појава јаког / олујног ветра
Појава јаког / олујног ветра се бележи према подацима аутоматске метеоролошке
станице (АМС). Ово је регулисано одговарајућом инструкцијом.
Појава падавина
Појаве падавина је могуће проценити из података АМС о минутним количинама
падавина. При том, могуће је проценити само падавине које, због начина одређивања
времена њиховог јављања, имају количину од најмање 0.3 mm, а процена зависи од
количине падавина забележена у подацима АМС.
Идентитет појаве се бележи на основу процене осматрача. При том, требало би узети у
обзир дате смернице. Смернице нису фиксирани критеријуми и не морају се строго
поштовати, већ се може узети у обзир и процена осматрача из искуства.
Росуља
Росуља се бележи ако температура ваздуха није била нижа од 2 степена, интензитет
падавина мањи од 0.1 mm на час, у првом термину радног времена станице је
осмотрена росуља или магла (небо невидљиво) или облаци рода Stratus.
Киша
Киша се бележи ако температура ваздуха није била нижа од 3 степена, интензитет
падавина је 0.1 mm на час или више. Ако су испуњени сви ови услови, у првом термину
радног времена станице киша не мора да буде осмотрена.
Киша се бележи и при мањим интензитетима падавина од 0.1 mm на час, ако у првом
термину радног времена станице није осмотрена магла (небо невидљиво) ни облаци
рода Stratus.
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Пљусак кише
Пљусак кише се бележи ако је интензитет падавина био најмање 0.7 mm у 10 минута
(видети одељак Интензитет појаве).
Росуља која се леди при тлу
Росуља која се леди при тлу се бележи ако је температура ваздуха била нижа од 0
степени, интензитет падавина мањи од 0.1 mm на час, у првом термину радног
времена станице је забележена поледица или поледица на тлу, росуља која се леди
при тлу или магла (небо невидљиво) или облаци рода Stratus.
Поледицом се може сматрати и танка ледена кора на снежном покривачу која је
настала ван радног времена станице.
Киша која се леди при тлу
Киша која се леди при тлу се бележи ако је температура ваздуха била нижа од 0
степени, интензитет падавина је 0.1 mm на час или више, а у првом термину радног
времена станице је забележена поледица или поледица на тлу. Ако су испуњени сви
ови услови, у првом термину радног времена станице киша не мора да буде
осмотрена.
Киша која се леди при тлу се бележи и при мањим интензитетима падавина од 0.1 mm
на час, ако у првом термину радног времена станице није осмотрена магла (небо
невидљиво) ни облаци рода Stratus.
Поледицом се може сматрати и танка ледена кора на снежном покривачу која је
настала ван радног времена станице.
Суснежица
Суснежица се бележи ако је температура ваздуха била између 1 и 3 степена,
интензитет падавина је 0.1 mm на час или више. Ако су испуњени сви ови услови, у
првом термину радног времена станице суснежица не мора да буде осмотрена.
Снег
Снег се бележи ако је температура ваздуха била нижа од 1 степен, интензитет
падавина је 0.1 mm на час или више. Ако је температура ваздуха била мања од 0
степени, постоје услови за стварање снежног покривача или слој новог снега.
Ако су испуњени сви ови услови, у првом термину радног времена станице снег не
мора да буде осмотрен.
Зрнасти снег
Зрнаст снег се бележи ако је температура ваздуха била нижа од 1 степен, интензитет
падавина је мањи од 0.1 mm на час, а у првом термину радног времена станице је
осмотрен зрнасти снег или магла (небо невидљиво) или облаци рода Stratus. Ако је
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температура ваздуха била мања од 0 степени, постоје услови за стварање танког
снежног покривача или танак слој новог снега.
Крупа, ледена зрнца, суградица, град
Крупа, суградица и град су падавине из конвективних облака и најчешће су праћене
грмљавином. Међутим, ове појаве је немогуће са сигурношћу утврдити, те се оне могу,
али и не морају забележити, чак и ако постоји још људи који су уочили ове појаве или
је то објављено у медијима. Одлуку о бележењу или небележењу доноси искључиво
осматрач, на основу поузданости извора информација.
Град се обавезно бележи ако су евидентне штете од зрна града (карактеристични
трагови у облику рупа, оштећени објекти или културе). Тада се интензитет града
бележи као јак.
Ледена зрнца је врста падавина из слојастих облака, при температурама око 0 степени.
Како ова појава ретко траје дуже од пар сати, њено бележење је врло непоуздано.
Разлике између појединих атмосферских појава
Идентитет атмосферске појаве се не може увек лако утврдити. Међутим, постоје
показатељи за поузданије разликовање сродних атмосферских појава.
Киша и росуља
Разлика између кише и росуље се може и утврдити и када је количина падавина
немерљива и тако мала да површине објеката нису сасвим влажне, већ се виде
трагови капљица. Ако трагови капљица имају пречник мањи од 0.5 mm, треба
бележити росуљу, без обзира на род облака (за који је мало вероватно да није Stratus).
Капљице већег пречника указују на појаву кише.
Киша, суснежица и снег
Температурне границе које су дате у смерницама су оквирне, и заснивају се на
груписању осмотрених података у описаним границама. Међутим, те границе никако
нису строге. Разлика између ових падавина много више зависи од температуре у
облаку који даје падавине и расподели температуре испод облака. Ипак, тешко је
очекивати да киша пада при температурама испод 0 степени, јер тада су предмети на
тлу погодни за стварање поледице. Суснежица је мало могућа при температурама
ваздуха изнад 4 степена, али и испод 0 степени, из истих разлога као и киша. Снег је
мало могућ при температурама ваздуха изнад 3 степена, али је прелаз из кише или
суснежице у снег најчешће при температури између 0.5 и 1.5 степени.
Прелаз из кише у снег је могућ и без уметања појаве суснежице, јер талав прелаз може
да траје и мање од 5 минута (нарочито при проласку хладног фронта).
Снег, зрнаст снег и крупа
Елементи пахуљица на објектима, површини тла или снежног покривача указују на
разлику између ових појава поузданије од описаних смерница. Ипак, смернице служе
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да се процени идентитет појаве, мада се препоручује да се бележи само снег, ако нема
елемената пахуљица на објектима, површини тла или снежног покривача.
Елементи у облику разгранатих (већином шестоугаоних) звездица указују на снег.
Елементи у облику танких, пљоснатих ледених плочица указују на зрнасти снег.
Зрнасти снег је истог порекла као росуља, с тим што се разликује само према
температури ваздуха при јављању тих падавина, што је описано у смерницама.
Елементи у облику купе, лоптица стиропора и разних неправилних облика, пречника
до 5 милиметар, указују на крупу. Такође, крупа се јавља из конвективних облака
(Cumulonimbus, Cumulus), или најчешће облака рода Stratocumulus.
Остале атмосферске појаве
Појаве које смањују видљивост (сумаглица, магле), таложне појаве (роса, слана, иње),
поледице, електрометеори (грмљавина), мећаве и снежни покривач треба бележити
према последњем термину осматрања пре прекида рада и првом термину осматрања
после прекида рада станице. Ако постоје показатељи да је почетак и крај тих појава
био потпуно ван времена рада станице, важно их је забележити. Изостанак бележења
тих појава, нарочито опасних метеоролошких појава (магле, грмљавине, мећаве)
повлачи низ негативних последица, од немогућности метеоролошке станице да
благовремено и оперативно има такав податак до климатологије и процене ризика од
неповољних атмосферских појава.
Мећаве треба бележити ако се за исто време ван радног времена станице поклапају
појаве падања снега на температурама испод -2 степена и ветра са ударима преко 8
метара у секунди. Мећаве се обавезно бележе ако су се створиле неравнине снежног
покривача (нарочито снежни наноси).
Оптичке појаве (хало, венац, дуга) није неопходно бележити ван радног времена
станице.
Интензитет појаве
Интензитет појаве се одређује на основу процене осматрача. Интензитет појаве се не
одређује само за јак и олујни ветар, иње и снежни покривач.
Интензитет појаве (падавина) може одредити на основу минутних података АМС о
количини падавина према интензитету падавина. Ова процена важи кад год ради неки
инструмент за бележење падавина (АМС, плувиограф), без обзира да ли станица ради
или не.
•

ако је часовна количина падавина мања од 1.0 mm на час, интензитет падавина
је слаб

•

ако је часовна количина падавина најмање 1.0 mm на час, а мање од 2.0
милиметра на час, интензитет падавина је умерен
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•

ако је часовна количина падавина најмање 2.0 mm на час, интензитет падавина
је јак

•

ако интензитет падавина нагло расте и прелази 0.7 mm у 10 минута (4.0 mm на
час), падавине су пљусковите; ако је интензитет падавина мањи од 1.5 mm у 10
минута, бележи се слаб пљусак

•

ако је интензитет падавина најмање 1.5 mm у 10 минута, а мањи од 3.0 mm у 10
минута, бележи се умерен пљусак

•

ако је интензитет падавина најмање 3.0 mm у 10 минута, бележи се јак пљусак.

Време јављања атмосферске појаве
Ако се не може утврдити из података АМС, време јављања атмосферске појаве се даје
описно, и то на следећи начин:

Време појаве
ноћу
рано ујутру
до подне
поподне
касно увече
атмосферске појаве нису
осматране у току дана

рј дп пп кв н -

Словна ознака
н
рј
дп
пп
кв

Шифра
3333
4444
5555
6666
7777
9999

рано јутро - време оквирно од 05 часова до 07 часова
до поднева - време оквирно од 07 часова до 12 часова
после подне - време оквирно од 12 часова до 19 часова
касно вече - време оквирно од 19 часова до 24 часова (поноћ)
ноћу – време оквирно од 00 часова (поноћ) до 05 часова
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