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Циљ предмета
Студент треба да стекне основно знање о моделирању и параметризацији површинских процеса. Циљ предмета је
да студент упозна основне једначине атмосферског граничног слоја, шеме за параметризацију површинских
процеса, суво и влажно конвективно подешавање и моделирање зрачења у атмосфери. По завршетку студија
формирају се образовани и оспособљени стручњаци способни за развој и примену својих знања у непосредној
производној пракси који су стекли довољан ниво разумевања најважнијих физичких процеса у атмосфери, као и
способност за стално проширивање и трагање за новим сазнањима.
Исход предмета
Поседује оспособљеност за разумевање и анализу процеса који се дешавају у систему Земља-атмосфера, као и
способност за бављење актуелним проблемима у моделирању атмосферских процеса. Такође, оспособљен је да
примени позната решења у решавању нових проблема, као и да разуме и овлада коришћењем највише
коришћених модела за анализу атмосферских процеса и климатских промена. Све ово га квалификује за рад у
научно-истраживачким институцијама, пољопривредним институцијама, за мониторинг и заштиту човекове
околине. Поседује и оспособљеност за самосталан рад и основу за наставак школовања.
Садржај предмета
Теоријска настава. Моделирање површинских процеса. Вертикални транспорт воде у земљишту. Једначина за
Фикову дифузију. Дарсијев закон. Параметризација водног потенцијала и водних карактеристика земљишта у
схемама за интеракцију тла и атмосфере. Параметризација хоризонталног и површинског отицања. Начини
третирања транспорта влаге. Транспорт воде унутар биљног склопа. Отпорна репрезентација. Шеме за
параметризацију површинских процеса. Основна подела. Параметризација процеса унутар вегетације и голог
земљишта, и изнад голог земљишта. Параметризација хидрологије у различитим шемама. Имплементација
површинских шема у атмосферским, хидролошким и моделима за заштиту животне средине. Основне једначине
атмосферског граничног слоја. Коефицијенат храпавости. Површински флуксеви на основу теорије сличности.
Висина атмосферског граничног слоја у нестабилној атмосфери. Висина граничног слоај у стабилној атмосфери.
Вертикални распоред флуксева. Суво и влажно конвективно подешавање. Једноставан модел облака. Кумулусна
конвекција. Оргинална Куова шема. Модификована Куова шема. ФСУ шема. Аракава-Шубертова шема за
параметризацију кумулуса. Кондензација на великом просторном размеру. Моделирање зрачења у атмосфери.
Моделирање краткоталасног зрачења. Моделирање дуготаласног зрачења. Спецификација облака. Зрачни биланс
на површини Земље. Самосталан рад. Основни принципи моделирања атмосферских процеса. Поједностављени
модел за транспорт зрачења. Поједностављени модел за конвекцију малих размера. Поједностављени модел за
конвекцију великих размера. Употреба коришћених модела за компаративну анализу атмосферских процеса.
Употреба коришћених модела за компаративну анализу процеса везаних за климатске промене. Актуелни
проблеми у моделирању атмосферских процеса.
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