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Сажетак:  У процени ресурса енергије ветра, морају се користити метеоролошки подаци 
добијени осматрањем или/и нумеричком симулацијом, применом комплексног нумеричког модела 
атмосфере.  Просторни и временски распоред осмотрених података у Србији је веома редак да 
би се могли добити детаљи о климатологији ветра.  Просечна растојања мерних места су око 
10-30 km, а временски интервали осматрања су 1-8 сати, док се висинска атмосферска 
осматрања врше само на једном месту.  Тако, подаци добијени нумеричким симулацијама остају 
као прихватљива алтернатива за осмотрене податке о ветру.  Овде ће бити приказана једна 
прелиминарна варијанта система за симулацију метеоролошких података у Србији заснованог 
на новом унифицираном моделу за све размере.  Да би се тестирало функционисање система, 
направљена je експерименталнa интеграцијa и понуђени су методи обраде симулираних 
података. 
Abstract:  In order to assess the wind energy resources, meteorological data are needed obtained either 
from observations or acquired from a sophisticated numerical model of the atmosphere.  Since spatial 
and temporal coverage of meteorological observations in Serbia are very coarse, it is not possible to 
obtain detailed wind climatology from this data source alone.  The average distance between surface 
observation stations is about 10-30 km and observational time interval is varying from 1 to 8 hours, 
while there is only one upper air observation station in whole Serbia.  So, the data obtained by numerical 
model simulations remain as an acceptable alternative to observed wind data.  A preliminary version of 
meteorological data simulation system is presented here based on a unified model covering atmospheric 
phenomena from meso to global scales.  In order to test the performance of the system, an experimental 
integration is made and data processing methods are presented.
 
Кључне речи:  Атмосфера, ветар, модел 
 

 
1. УВОД 
 
 

Процесе у атмосфери описују сложене математичке 
нелинеарне парцијалне диференцијалне једначине, 
препознатљиве у литератури као (систем) једначина 
атмосфере.  Због своје нелинеарности ове једначине је 
немогуће решити аналитичким путем, па се користе 
нумерички методи за њихово решавање уз помоћ 
рачунара, познати као комплексни нумерички модели 
атмосфере. 

Примена комплексних нумеричких модела атмосфере 
представља доминантан научни приступ у пословима 
израде прогнозе времена и истраживања климе, како за 
оперативне, тако и за научне потребе.  Поред послова у 
вези прогнозе времена и истраживања климе, употреба 
модела атмосфере има широку примену и у другим 
областима.  На пример, модели су главнo средство за 
праћење транспорта загађујућих и других супстанци кроз 
атмосферу, одређивање оптималних рута авиона на 
средњим и дугим растојањима, док се у просторном 
планирању урбане и друге амбијенталне промене 
подвргавају испитивању на време и климу пре њихове 

изградње, употребом симулираних података о времену и 
клими добијених из модела, итд. 

Недовољна просторна густинa и мала временска 
честина осмотрених података о ветру не дозвољавају 
добијање применњивијих процена ресурса ветра на 
територији Србије.  Пре свега, недостају процене ресурса 
енергије ветра које би се односиле на тзв. мезо размере 
или растојања мања од десетак километера.  На пример, у 
Србији су просечна растојања мерних места за ветар око 
10-30 km, а временски интервали осматрања су 1-8 сати, 
док се подаци о висинском ветру из приземног слоја 
атмосфере добијају само на једном месту.  Насупрот 
овоме, комплексни модел атмосфере [1], припремљен за 
ову прилику, даје податке о ветру у мрежи тачака на 
хоризонталним растојањима од 3,5 km, у више нивоа 
приземног слоја атмосфере, и на сваких 6 s у времену.  
Тако, чини се да подаци добијени нумеричким 
симулацијама могу бити прихватљива алтернатива за 
допуну и/или замену осмотрених података о ветру. 



2. МОДЕЛ 
 

У експерименту је коришћен универзални модел 
атмосфере [1], који је способан да описује атмосферске 
процесе од мезо до глобалних размера.  Динамика 
модела описује, како хидростатички, тако и 
нехидростатички режим срујања, док физика модела 
описује атмосферску турбуленцију, интеракцију подлоге 
и атмосфере, влажне процесе и зрачење.  Такође велику 
гаранцију поверења у резултате модела даје и перфектан 
избор нумеричких метода и оптимизован софтвер у 
решавању једначина атмосфере. 

 

Слика 1.  Област интеграције са орографијом и 
означеним изохипсама на сваких 100 m. 
 

Употребљена је верзија модела подешена да ради у 
ограниченој области приказаној на слици 1. Као што се 
види, област (интеграције) је центрирана на Београд и 
простире се по 20 источно, западно, јужно и северно од 
Београда или приближно 400 km x 400 km.  Ветар се 
рачуна у квадратној мрежи еквидистантних тачака на 
хоризонталним растојањима од 3,5 km, или у око 13500 
тачака, као и на тридесетдва вертикална нивоа на колико 
је подељена атмосфере до око 15 km висине, и то на 
сваких 6 s у времену. 

Поред ветра, универзални модел атмосфере 
израчунава и педесетак других прогностичких величина 
(температуру, притисак, влажност, облачност, падавине, 
итд), као и многе дијагностичке величине.  За ова 
израчунавања су почетни и гранични услови 
припремљени из глобалних анализираних и 
прогнозираних података, [2].  На пример, неки од 
прогностичких продуката универзалног модела могу се 
наћи на сајту Универзитета у Базелу [3] под опцијом 
NММ. 

3. РЕЗУЛТАТИ 
 

За демонстрацију процене ресурса енергије ветра које 
би се обавила употребом симулираних података 
добијених из модела направљена је једна 6-сатна 
интеграција у области, почевши од 09.03.06. у 00 UTC.  
Приказаће се поља ветра у два термина по 
компонентама; u у правцу истока, и v у правцу севера.  
Контуре истих брзина (изотахе) биће цртане на сваки 1 
m/s, на више нивоа приземног слоја атмосфере. 
 

minimum= -.3000E+01 maximum=  .4000E+01 interval=  .1000E+01                    

 950. mb    u                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00000                                                    

minimum= -.1000E+01 maximum=  .1200E+02 interval=  .1000E+01                    

 950. mb    v                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00000                                                    

 
 

minimum=  .0000E+00 maximum=  .2150E+04 interval=  .5000E+02                    

 Topography                                                                     
 9. 3.2006.    0 UTC + 00000                                                    

Слика 2.  Поље ветра на 950 hPa (mb) по компонентама 
(u .- горе и v - доле) у почетном тренутку времена. 

 
На сликама 2, 3 и 4 приказана су поља ветра у 

почетном тренутку времена (0 UTC + 00000) по 
компонентама на три изобарске површине; 950 hPa, 975 
hPa и 1000 hPa, редом. Приказани подаци су добијени 
реинтерполацијом глобалних података [2], у тачкама 
мреже модела.  Истим поступком су реинтерполирани 
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подаци о ветру и на осталим нивоима, као и остали 
подаци (почетни услови) потребни за почетак 
интеграције.  Уочава се да су почетна поља 
глатка/уравната, што је последица реинтерполације из 
ређе мреже глобалних података у гушћу мрежу модела.  
Поред тога, на местима где се изобарске површине 
простиру испод земљине површине (подлоге) ветар не 
постоји. 

На претходне три слике ветар је приказан на три 
приземна нивоа, што значи да је коришћено укупно око 
(3x13500=) 40500 података/бројева да би се описао ветар 
само у почетном тренутку времена.  Ради поређења, 
треба уочити да се у истом тренутку времена у области 
интеграције може осмотрити између два или три реда 
величина мање података о ветру, и то углавном само у 
најнижем слоју приземља. 
 

minimum= -.4000E+01 maximum=  .3000E+01 interval=  .1000E+01                    

 975. mb    u                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00000                                                    

 

minimum= -.2000E+01 maximum=  .9000E+01 interval=  .1000E+01                    

 975. mb    v                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00000                                                    

 
Слика 3.  Поље ветра на 975 hPa (mb) по компонентама 
(u .- горе и v - доле) у почетном тренутку времена. 

На сликама 5, 6, 7 и 8 приказана су 6-сатна 
прогнозирана поља ветра (0 UTC + 00006) на четири 
нивоа: три изобарске површине; 950 hPa, 975 hPa и 1000 
hPa, и висини 10 m од подлоге, редом.  Приказани 
подаци су добијени интеграцијом модела почевши од 
почетних података, али и уз употребу променљивих 
граничних услова, такође, добијених из глобалних 
прогностичких података, [2].  Јако је важно уочити да 
прогностички подаци нису добијени неким формалним 
методом временске екстраполације полазећи од почетних 
података, већ напротов, они представљају резултат 
свеукупних физичких интеракција који су се дешавале у 
атмосфери изнад области интеграције.  На пример, 
прогностички подаци о ветру су резултат свих, од 
глобалних, преко регионалних до локалних, 
атмосферских процеса који су се у приказаном периоду 
дешавали у области интеграције. 
 

minimum= -.1000E+01 maximum=  .3000E+01 interval=  .1000E+01                    

1000. mb    u                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00000                                                    

 

minimum= -.1000E+01 maximum=  .6000E+01 interval=  .1000E+01                    

1000. mb    v                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00000                                                    

 
Слика 4.  Поље ветра на 1000 hPa (mb) по компонентама 
(u .- горе и v - доле) у почетном тренутку времена. 
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Због особине модела да може да рачуна ветар и на 
висини 10 m, уместо три нивоа, сада је ветар приказан на 
четири нивоа, па се у једном тренутку времена 
располаже са укупно (4x13500=) 54000 података/бројева 
о ветру.  Узимајући у обзир да у 6 сати интеграције има 
укупно (6x3600=) 21600 секунди, а знајући да се ветар 
рачуна на сваких 6 s, долази се до податка да се у 6 сати 
интеграције располаже са укупно (3600x54000=) 
19440000 података/бројева о ветру.  За исти период би 
количина осмотрених података сакупљених из постојеће 
осматрачке мреже била неколико редова величине мања!  
Нормално, повећавањем периода интеграције на 12 и 
више сати количина података би се повећавала. 
 

minimum= -.9000E+01 maximum=  .9000E+01 interval=  .1000E+01                    

 950. mb    u                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00006                                                    

 

minimum= -.4000E+01 maximum=  .1500E+02 interval=  .1000E+01                    

 950. mb    v                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00006                                                    

 
Слика 5.  6-сатна прогнозирана поља ветра на 950 hPa 
(mb) по компонентама (u .- горе и v - доле). 
 

Уочава се да прогнозирани/сумулирани подаци 
обезбеђују високу разуђеност поља ветра.  Тиме су 
максимално наглашене све локалне специфичности поља 
ветра, што се са осмотреним подацима добија само у јако 

густој мрежи мерних места.  Поново, као и у случају 
почетних података, на местима где се изобарске 
површине простиру испод подлоге ветар не постоје, док 
на висини од 10 m такве места не постоје.  Треба 
нагласити да модел дозвољава приказ ветра и на другим 
константним висинама од подлоге, на пример, свим 
изнад 10 m. 

Прогнозирани/сумулирани подаци о ветру су 
производ модела и изворно се налазе на рачунару.  Ово 
им даје извесну предност у даљим процесирањима у 
односу на осмотрене податке, који се углавном 
претходно морају пренети на рачунар.  Ова предност 
расте са порастом броја интеграција које се укључују у 
тзв. климатолошке обраде (симулираних) података. 
 

minimum= -.7000E+01 maximum=  .5000E+01 interval=  .1000E+01                    

 975. mb    u                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00006                                                    

 

minimum= -.3000E+01 maximum=  .1100E+02 interval=  .1000E+01                    

 975. mb    v                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00006                                                    

 
Слика 6.  6-сатна прогнозирана поља ветра 975 hPa (mb) 
по компонентама (u .- горе и v - доле). 
 

Тешко је у овом моменту направити најфинију 
анализу тачности овако добијених података, јер не 
постоје референтни/осмотрени подаци упоредиве 
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густине и честине.  Међутим, сигурно је да се тачност 
симулираних података може повећати бољим 
подешавањем неких параметара модела на локалне 
услове, као што су, на пример, врста и стање подлоге.  
Значајан допринос повећању тачности симулираних 
података дала би и асимилација осмотрених података из 
области интеграције у поступак интеграције, а који се не 
укључују у сетове података [2] за добијање почетних 
услова. 
 

minimum= -.2000E+01 maximum=  .1000E+01 interval=  .1000E+01                    

1000. mb    u                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00006                                                    

 

minimum= -.2000E+01 maximum=  .5000E+01 interval=  .1000E+01                    

1000. mb    v                                                                   
 9. 3.2006.    0 UTC + 00006                                                    

 
Слика 7.  6-сатна прогнозирана поља ветра на 1000 hPa 
(mb) по компонентама (u .- горе и v - доле). 
 
 
4. ЗАКЉУЧАК 

 
У процени ресурса енергије ветра анализирани су 

метеоролошки подаци добијени једном нумеричком 
симулацијом/интеграцијом употребом универзалног 
модела атмосфере подешеног да у овој прилици ради као 
мезо модел за ограничену област.  Модел је користио 

реалне податке од 09.03.06. u 00 UTC као почетне услове 
и прогнозиране податке глобалног модела за граничне 
услове. 

Установљено је да модел током само једне нумеричке 
интеграције од 6 сати произведе приближно око 
19440000 података/бројева о ветру у области интеграције 
и то само на четири висине приземног слоја атмосфере 
(950 hPa, 975 hPa, 1000 hPa и 10 m од подлоге).  Овај број 
података је за неколико редова величине већи од 
максималног броја података који се за исти период може 
сакупити из постојеће осматрачке мреже.  Иако су овде 
подаци приказани само за једну константну висину од 
подлоге, могуће их је приказати и за друге висине. 
 

minimum= -.7000E+01 maximum=  .1000E+02 interval=  .1000E+01                    

 100. mb    u 10m                                                               
 9. 3.2006.    0 UTC + 00006                                                    

 

minimum= -.4000E+01 maximum=  .1000E+02 interval=  .1000E+01                    

 100. mb    v 10m                                                               
 9. 3.2006.    0 UTC + 00006                                                    

 
Слика 8.  6-сатна прогнозирана поља ветра на 10 m по 
компонентама (u .- горе и v - доле). 
 

Обимност симулираних подака представља велику 
предност, јер обезбеђује врло детаљан увид у локални 
распоред поља ветра у области.  На пример, висока 
разуђеност изотаха представља природну особину поља 
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ветра и директно је последица, како обимности, тако и 
коректности симулираних  података.  Тачност података 
се може још поправити бољим подешавањем неких 
параметара модела на локалне услове, као што су, на 
пример, врста и стање подлоге, као и асимилацијом свих 
осмотрених података из области у поступак интеграције. 

Прогнозирани/сумулирани подаци о ветру су 
производ рачунара.  Ово им даје предност јер су изворно 
присутни на ручунару, чиме се олакшавају њихове 
накнадне тзв. климатолошке обраде. 

После свега, може се извести закључак да се подаци о 
ветру добијени нумеричком симулацијом/интеграцијом 
могу сматрати прихватљивом алтернативом за осмотрене 
податке о ветру.  За оперативну примену овог метода 
потребно је обезбедити истраживачке, техничке и 
кадровске услове који овде нису разматрани. 

Напомена:  Истраживања наведена у овом раду се врше 
у оквиру пројекта Национални програм технолошког 
развоја, који финансира Министарство науке и 
заштите животне средине Србије. 
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