CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Termenul de meteorologie derivă din cuvintele greceşti meteoron fenomen atmosferic, şi logos - ştiinţă. Acesta defineşte totalitatea
cunoştinţelor despre atmosferă şi fenomenele care se petrec în interiorul ei.
Această totalitate este, însă, substanţial diferită, atât din punct de vedere
cantitativ, cât şi calitativ.
Primele scrieri cu conţinut meteorologic datează din antichitate şi
aparţin lui Platon şi Aristotel, cel din urmă fiind autorul primului tratat de
meteorologie. În Evul Mediu, cunoştinţele meteorologice se lărgesc,
contribuţii importante având navigatorii, mai ales în perioada marilor
descoperiri geografice. Astfel, prin ei se lua cunoştinţă de existenţa
alizeelor, musonilor, furtunilor tropicale etc.
Epoca Renaşterii favorizează premisele meteorologiei instrumentale.
Galileo Galilei construieşte primul termometru (1597) şi demonstrează
experimental că aerul are greutate. E. Torricelli realizează primul barometru
cu mercur şi pune în evidenţă presiunea atmosferică (1643). C. Huygens
imaginează prima scală termometrică (1665), luând ca puncte de reper
temperatura de îngheţ şi de fierbere a apei. R. Hook inventează barometrul
aneroid (1673) etc.
Determinările instrumentale au oferit informaţii corecte şi obiective
pe baza cărora fizicienii au putut realiza generalizări şi descoperiri care
aveau să fundamenteze teoretic cercetările meteorologice de mai târziu.
Războiul Crimeei (1854-1856), mai exact distrugerea unei părţi a
flotei militare franceze de către o furtună în Marea Neagră, a dus la
înţelegerea faptului că pentru prognoză este necesară o reţea meteorologică
şi a determinat guvernul Franţei să-l însărcineze pe astronomul Le Verrier
cu elaborarea unei metode de prevedere a vremii. Astfel a început o nouă
etapă în dezvoltarea meteorologiei, marcată de organizarea unor reţele vaste
de staţii meteorologice în mai multe state vest-europene, de acumularea unui
volum important de date, comparabile între ele, prin descoperirea unor noi
legi (Legea Dove - rotirea vântului în cicloni şi anticicloni; Legea BuysBallot - dependenţa vântului de distribuţia orizontală a presiunii etc), de
realizarea de către Fitz-Roy a primelor hărţi meteorologice. Astfel sunt puse
bazele meteorologiei sinoptice.
Tot în secolul XIX, prin aplicarea descoperirilor din domeniile
hidrodinamicii şi temordinamicii, începe să se contureze meteorologia
dinamică. Aceasta este etapa apariţiei primelor institute meteorologice, a
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primelor servicii de prevedere a timpului şi a afirmării meteorologiei ca
ştiinţă de sine stătătoare. În acelaşi timp se dezvoltă cercetarea proceselor
atmosferice în interacţiune cu condiţiile fizico-geografice şi se elaborează
primele sinteze climatologice de către: V. Forrel (SUA), J. Hann (Austria),
W. Köppen (Germania), A.I. Voekov (Rusia) etc.
În prima jumătate a secolului XX, meteorologia dinamică
înregistrează progrese datorită cercetărilor întreprinse de J. şi V. Bjerknes
(Norvegia), M. Margnfes (Austria), K.G. Rossby (Suedia), A.A. Fridman
(fosta URSS).
Meteorologia sinoptică se dezvoltă prin contribuţia unor cercetători
ca: G. Fikker (Austria), V. Bjerknes (Norvegia), B.P. Multanovski şi N.L.
Taborovski (fosta URSS) etc.
Aerologia cunoaşte dezvoltare prin descoperirea stratosferei, în
1902, de către T. de Bort; prin inventarea radiosondei de către P. A.
Molceanov, J. Lugeon şi H. Lange etc.
Prin mijloacele moderne de investigare a atmosferei (rachete
meteorologice, radare meteorologice, lasere meteorologice, dar mai ales prin
sateliţi meteorologici) s-a putut aborda noi probleme privind structura şi
compoziţia atmosferei, dinamica acesteia, prognoza timpului etc.
Cercetările asupra atmosferei din exteriorul ei, supravegherea prin
sateliţi geostaţionari şi prin sondajele aerologice au permis conturarea unei
noi ramuri, meteorologia spaţială, dar şi progrese în prevederea vremii şi
elaborarea unor metode de influenţare dirijată a acesteia. Primele observaţii
meteorologice au fost realizate în ţara noastră, la Iaşi, în anul 1774 de către
medicul militar rus Lerch. În anul 1770. Cu toate că primele staţii
meteorologice au început să funcţioneze pe teritoriul actual al României, la
jumătatea secolului XIX (1851, la Sibiu, şi 1859, la Sulina), meteorologia ca
ştiinţă se dezvoltă după înfiinţarea, în 1884, a Institutului Meteorologic. Un
rol important l-a avut Ştefan Hepites, întemeietorul şi primul director al
Institutului.

Meteorologia, ramură a geofizicii, studiază fenomenele şi procesele
fizice din atmosfera terestră, în scopul cunoaşterii legităţilor ce le
determină apariţia şi evoluţia, interrelaţiile şi intercondiţionarea lor.
Meteorologia studiază vremea.
Totalitatea fenomenelor şi proceselor atmosferice ce caracterizează
starea fizică a atmosferei într-un anumit loc şi moment, constituie vremea.
Vremea se caracterizează prin totalitatea determinărilor cantitative
şi calitative ale diferitelor însuşiri de stare a atmosferei şi asupra
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proceselor fizice care se produc în atmosferă, numite elemente
meteorologice. Se adaugă însuşiri fizice secundare ale atmosferei,
complementare elementelor meteorologice, însuşiri cauzate de prezenţa
apei în atmosferă, fenomene electrice şi optice, toate purtând numele de
fenomene meteorologice.
Meteorologia este ştiinţa care studiază atmosfera atât sub raportul
însuşirilor şi structurii ei, cât şi sub cel al proceselor şi fenomenelor din
interiorul ei. Pe parcursul dezvoltării acestei ştiinţe au apărut numeroase
ramuri a căror individualitate este în continuă dezvoltare. Dintre acestea
enumerăm:
• meteorologia generală - studiază legile genezei şi dezvoltarea
fenomenelor fizice din atmosferă;
• radiometria (actinometria - studiază radiaţia solară, terestră şi a
atmosferei şi bilanţul radiativ al suprafeţei terestre, atmosferei şi a planetei;
• meteorologia dinamică - se ocupă cu studiul teoretic al
mişcărilor aerului atmosferic şi a transformărilor energetice din atmosferă;
• meteorologia sinoptică (ştiinţa prevederii timpului) - studiază
evoluţia proceselor atmosferice în scopul prevederii vremii;
Fizica atmosferei libere are două ramuri - aerologia şi aeronomia.
• aerologia - studiază procesele şi fenomenele fizice din straturile
atmosferei până la înălţimea de 100 km;
• aeronomia - se ocupă cu procesele şi fenomenele din ionosferă,
exosferă şi magnetosferă;
• micrometeorologia - studiază stratul de aer inferior (sub 2 m
înălţime);
• meteorologia aplicată - cercetează influenţa condiţiilor
meteorologice asupra unor activităţi antropice, fapt care a determinat
individualizarea unor ramuri precum biometeorologia, meteorologia
medicală, meteorologia agricolă (agrometeorologia), meteorologia silvică,
meteorologia aeronautică etc.
Studiul meteorologiei este indispensabil pentru înţelegerea
climatologiei, ramură de bază a geografiei. Meteorologia este ramură a
geofizicii. De aceea, principalele ei metode de cercetare sunt cele ale
ştiinţelor geofizice.
Cel mai important rol îl are observaţia, metodă care permite
obţinerea de informaţii care privesc procesele şi fenomenele atmosferice în
condiţii reale. Aceasta este vizuală sau instrumentală. La staţiile
meteorologice sunt utilizate ambele metode. Observaţia instrumentală se
realizează cu instrumente cu citire directă sau cu aparate înregistratoare.
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Metode experimentale - constau în cercetarea proceselor şi
fenomenelor meteorologice în condiţii de laborator. În ultima perioadă s-a
trecut la experimentul în natură şi chiar la aplicarea acestuia în scopuri
practice (producerea artificială a precipitaţiilor, disiparea norilor etc.).
Întreg volumul de date acumulate în urma observaţiilor este prelucrat
după metode statistico-matematice.
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