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PREFAȚĂ

Prezenta lucrare se referă la stratul limită atmosferic fiind tratate atât probleme
teoretice privind caracteristicile acestuia cât și probleme legate de simularea lui în
tunel aerodinamic cu strat limită atmosferic simulat.
Stratul limită atmosferic reprezintă acea zonă din atmosfera terestră în care se
resimte influenţa suprafeţei Pământului atât din punct de vedere dinamic cât şi din
punct de vedere termic. În zona stratului limită atmosferic se produc fenomene
complexe, specifice ingineriei vântului, dintre care pot fi enumerate acţiunea vântului
pe structuri cu şi fără răspuns dinamic, acţiunea combinată a vântului şi zăpezii cu
urmărirea aglomerărilor de zăpadă, dispersia poluanţilor gazoşi în atmosferă,
aerodinamica zonelor construite cu urmărirea confortului pietonal, captarea energiei
eoliene etc.
Ingineria vântului cuprinde, în obiectul ei de studiu, întreaga fenomenologie a
stratului limită atmosferic, de la fizica acestuia până la problemele de difuzie şi
dispersie în atmosferă precum și interacţiunea dintre curentul de aer din zona stratului
limită atmosferic şi corpurile solide cu care vine în contact, pentru studiul acesteia
utilizându-se atât metode aferente aerodinamicii cât şi metode proprii ingineriei
vântului.
Lucrarea își propune, în prima parte, să prezinte o descriere matematică a
stratului limită atmosferic, din punct de vedere atât al câmpului de viteze cât și al
structurii turbulente aferente acestuia, iar în a doua parte să prezinte un studiu
experimental privind stratul limită dezvoltat, în condiții de laborator, în tunelul
aerodinamic cu rugozitate variabilă TASL1-M, în vederea calibrării acestuia cu scopul
extrapolării rezultatelor cercetării experimentale pentru situația reală a stratului limită
ce se dezvoltă în atmosferă.
Această lucrare este destinată, în primul rând, studenţilor de la Facultatea de
Hidrotehnică, specializarea Ingineria Mediului, care au ca disciplină de studiu, la
licență, Ingineria vântului precum şi studenţilor de la Facultatea de Ingineria
Instalațiilor, care au ca discipline de studiu, la master, Captarea și conversia energiei
vântului și valurilor și Confort urban. De asemenea, lucrarea se adresează și
doctoranzilor din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) care
elaborează teze de doctorat în domeniul ingineriei vântului.
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Totodată, lucrarea se doreşte a fi utilă unei largi categorii de specialişti în fizica
atmosferei, meteorologie, oceanografie, ingineria vântului, aerodinamică industrială şi
urbană etc., cadre didactice sau cercetători, care au preocupări ştiinţifice fundamentale
sau inginereşti legate de mişcarea aerului din zona stratului limită atmosferic sau de
aerodinamica experimentală.
Autorii doresc să aducă mulţumiri colectivului de specialişti din cadrul
Laboratorului de Aerodinamică și Ingineria Vântului de pe lângă Catedra de
Hidraulică şi Protecţia Mediului din UTCB, pentru rezultatele diferitelor cercetări în
domeniul stratului limită atmosferic incluse în această carte.
Autorii
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1. DESCRIEREA MATEMATICĂ
A STRATULUI LIMITĂ ATMOSFERIC
Stratul limită atmosferic (SLA) este definit ca fiind o parte din stratul
atmosferic, aflată în vecinătatea uscatului sau apei, în care se simte puternic influenţa
dinamică şi termică a acestora asupra mişcării aerului. Deasupra stratului limită
atmosferic se află zona exterioară stratului limită atmosferic, numită şi atmosfera
liberă, în care câmpurile mărimilor meteorologice sunt determinate de mişcarea
aerului la scară mare. Stratul limită atmosferic este o formaţiune micrometeorologică
în care curgerea aerului este aproape totdeauna turbulentă. Deasupra stratului limită
atmosferic, turbulenţa la scară redusă nu se manifestă decât intermitent.
Grosimea δ a stratului limită atmosferic depinde de valoarea vitezei medii a
vântului din atmosfera liberă, de stratificarea verticală a temperaturii, de dimensiunile,
forma şi repartiţia rugozităţii terenului. După unii cercetători, grosimea stratului limită
atmosferic poate fi considerată ca egală cu altitudinea la care fluxurile turbulente
verticale medii devin neglijabile. Aceste fluxuri descresc, mai mult sau mai puţin
monoton, începând de la suprafaţa solului.
Stratul limită atmosferic se caracterizează, în principal, printr-o creştere a
vitezei medii a vântului de la valoarea zero la suprafaţa terenului sau apei, la valoarea
vitezei aerului existentă în atmosfera liberă şi printr-o schimbare a direcţiei vântului
odată cu creşterea altitudinii, determinată de forţa deviatoare Coriolis datorată rotaţiei
Pământului.

1.1 Ecuaţiile stratului limită atmosferic
Ecuaţiile stratului limită atmosferic ce vor fi scrise în continuare, se vor referi la
un model pentru care s-au făcut următoarele ipoteze:
- curentul din zona stratului limită atmosferic este considerat ca având o
stratificare neutră, ipoteză valabilă în cazul vântului suficient de puternic.
Valabilitatea ipotezei se explică prin faptul că, în cazul vântului puternic, turbulenţa
mecanică este mult mai puternică în raport cu convecţia termică, astfel încât amestecul
turbulent tinde să producă stratificarea neutră;
- aerul este considerat ca fluid incompresibil, datorită faptului că viteza
vântului este mult mai mică decât viteza sunetului şi chiar decât viteza limită de la
care trebuie ţinut cont de compresibilitate, de circa 100 m/s.
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Mişcarea aerului atmosferic este descrisă de ecuaţiile fundamentale ale
mecanicii mediilor continue şi anume de ecuaţiile de mişcare ce derivă din legea a
doua a lui Newton şi ecuaţia de continuitate care este o consecinţă a principiului
conservării masei. Aceste ecuaţii trebuie completate cu relaţii fenomenologice în
scopul închiderii sistemului de ecuaţii.
Pornind de la ecuaţiile mişcării medii turbulente (ecuaţiile Reynolds) şi de la
ecuaţia de continuitate mediată în raport cu timpul şi eliminând termenii care pot fi
neglijaţi în urma unei analize a ordinului de mărime al termenilor care intervin în
ecuaţii, pe baza unor considerente de ordin fizic, se pot scrie următoarele ecuaţii care
descriu mişcarea medie în stratul limită atmosferic:
U

U
U
U
1 p 1 τ x
+V
+W
= fV −
+
;
x
y
z
ρ x ρ z

U

V
V
V
1 p 1  y
;
+V
+W
= − fU −
+
x
y
z
 x  z

1 p
+ g = 0;
 z

(1-1)

U V W
+
+
= 0,
x y
z

(1-2)

unde U , V , W sunt componentele vitezei locale medii temporale (vitezei medii) după
axele x , y şi respectiv z , f parametrul Coriolis, ρ densitatea aerului, p presiunea
locală medie (obţinută prin mediere în raport cu timpul), iar τ x şi τ y eforturile
tangenţiale după axa x şi respectiv y care acţionează în plan orizontal.
Sistemul cartezian de axe de coordonare a fost astfel ales încât axa x să
coincidă cu direcţia efortului tangenţial la suprafaţa solului, notat cu τ 0 (fig. 1.1).
Prin urmare, axa x face cu izobara un unghi α 0 . Axa y este perpendiculară pe
axa x şi amândouă sunt conţinute într-un plan orizontal paralel cu suprafaţa
Pământului. Axa z este verticală şi deci normală la planul determinat de axele x şi y .
Eforturile tangenţiale τ x şi τ y pot fi scrise ca o sumă dintre efortul tangenţial de
vâscozitate şi efortul turbulent astfel:
τ x = τ zx + τ wu

τ y = τ zy + τ wv ,

(1-3)

în care τ zx şi τ zy sunt eforturile tangenţiale datorate vâscozităţii, iar τ wu şi τ wv
eforturile tangenţiale datorate turbulenţei (eforturile Reynolds).
În cazul mişcărilor atmosferice se pot neglija eforturile tangenţiale de vâscozitate în
raport cu eforturile Reynolds, relaţiile căpătând forma:
τ x  τ wu = −ρ wu şi τ y  τ wv = −ρ wv ,

unde u , v şi w sunt componentele vitezei de pulsaţie după x , y şi respectiv z .

(1-4)
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Fig. 1.1. Sistemul de axe de coordonate ales pentru
modelarea matematică a mişcării aerului în stratul limită atmosferic.

Dacă se diferenţiază cea de-a treia ecuaţie de mişcare din sistemul de ecuaţii
(1-1) după x sau după y , rezultă relaţiile:
  p 
p
= 0 şi
 + g
z  x 
x

  p 
p
  + g
= 0,
z  y 
y

(1-5)

care conduc la concluzia că variaţia pe verticală (după z ) a gradientului orizontal de
presiune depinde de gradientul orizontal de densitate. Făcând ipoteza acceptabilă că
gradientul orizontal de densitate este neglijabil:
p
=0
x

şi

p
=0,
y

lucru valabil pentru curenţii barotropi la care ρ = ρ( p ) , se obţin expresiile:
  p 
  = 0 şi
z  x 

  p 
  = 0,
z  y 

(1-6)

de unde rezultă că p / x şi p / y nu variază cu înălţimea z . Din cele arătate mai
sus, se trage concluzia că gradientul orizontal de presiune p / n (unde n este
normala în plan orizontal la izobare) nu variază cu înălţimea z şi deci are aceeaşi
mărime pe întreaga grosime a stratului limită atmosferic, mărime egală cu cea ce
gradientul orizontal de presiune de la limita superioară a stratului limită atmosferic:

Vgr2 
p
,
= ρ  f Vgr 


n
r



(1-7)

unde Vgr este viteza vântului geociclostrofic, iar r este raza de curbură a izobarelor.
Dacă se consideră cazul simplificat al izobarelor rectilinii şi paralele, vântul din
exteriorul stratului limită atmosferic este vântul geostrofic, iar mărimea vitezei este
G = (p / n) / ρf . Notând cu U g şi V g componentele vitezei vântului geostrofic G
după axele x şi respectiv y rezultă:
1 p
= f Vg
ρ x

şi

1 p
= − f Ug ,
ρ y

(1-8)

unde p / x şi p / y sunt componentele după z şi respectiv y , ale gradientului
orizontal de presiune p / n .
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Substituind expresiile anterioare în primele două ecuaţii din sistemul de ecuaţii
(1-1), rezultă ecuaţiile stratului limită atmosferic pentru vânt geostrofic şi în ipoteza
curenţilor barotropi:
U

U
U
U
1 τ x
+V
+W
= − f Vg − V +
;
x
y
z
ρ z

U

V
V
V
1 τ y
.
+V
+W
= f U g −U +
x
y
z
ρ z

(

(

)

)

(1-9)

Condiţiile la limită utilizate la integrarea sistemului de ecuaţii sunt:
- la nivelul solului ( z = 0 ) viteza vântului este egală cu zero;
- la nivelul limitei superioare a stratului limită ( z = δ ), viteza vântului este
egală cu G , iar efortul tangenţial este egal cu zero.

1.2. Închiderea sistemului de ecuații a SLA
Problema închiderii apare datorită faptului că ecuaţiile prezentate în paragraful
anterior nu sunt suficiente pentru determinarea caracteristicilor mişcării medii în
stratul limită atmosferic.
Căile de abordare a problemei închiderii sunt următoarele:
- metoda matematică ce constă în simplificări ale ecuaţiilor prin neglijarea
unor termeni sau prin exprimarea lor în forme convenabile sugerate adesea de
mişcarea laminară;
- metoda fizică ce utilizează modele ale mişcării turbulente care să permită
obţinerea de noi relaţii:
- metoda fizico-matematică care constă în consideraţii de natură fizică folosite
în manipulări matematice adecvate.
Aceste metode sunt adesea numite şi teorii fenomenologice sau semiempirice.
În cele ce urmează se prezintă un model de curgere turbulentă care pune în
evidenţă problema închiderii. Acest model este Închiderea câmpului de viteză medie și
constă în introducerea unor entităţi formale (vâscozitate turbulentă, lungime de
amestec etc.) mult mai uşor de imaginat decât câmpul aleator al fluctuaţiilor din
curgerea reală.
În ecuaţiile mişcării medii apar o serie de termeni suplimentari ( τ x , τ y ) care
constituie necunoscute suplimentare în ecuaţii. Determinarea lor directă este practic
imposibilă şi de aceea pentru rezolvarea ecuaţiilor se introduc expresii de calcul al
acestor termeni în funcţie de caracteristicile mişcării medii.
Modelul cel mai cunoscut are la bază ipoteza coeficientului de vâscozitate
turbulentă a lui Boussinesq, prin analogie cu coeficientul de vâscozitate moleculară.
Astfel, expresiile eforturilor tangenţiale turbulente vor fi:
τ x  τ wu = −ρ wu = ρ ν t

U
;
z

(1-10)
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τ y  τ wv = −ρ wv = ρ ν t

V
,
z

(1-11)

unde νt este coeficientul de vâscozitate turbulentă şi ρ densitatea aerului atmosferic.
Deci, produsul ρ ν t reprezintă coeficientul dinamic de vâscozitate turbulentă μ t .
Vâscozitatea turbulentă νt este o proprietate a stării locale a turbulenţei şi nu o
proprietatea fizică a fluidului cum este vâscozitatea moleculară ν . Deci
νt = νt (x, y, z ) .
Un alt model are la bază teoria lungimii de amestec a lui Prandtl care, prin
asociaţie cu conceptul liberului parcurs mijlociu din teoria cinetică a gazelor,
introduce noţiunea de lungime de amestec şi care consideră ipoteza conservării
cantităţii de mişcare în lungul mişcării. Relaţiile de calcul ale eforturilor tangenţiale
turbulente în baza acestei teorii sunt:
2

2

ρ lm2

U  U   V 

 +
 ;
z  z   z 

τ y = ρ lm2

V  U   V 

 +
 ,
z  z   z 

τx =

2

(1-12)

2

(1-13)

unde lm este lungimea de amestec a lui Prandtl.
Legătura dintre cele două metode se realizează prin intermediul expresiei:
2

vt = lm2

2

 U   V 

 +
 .
 z   z 

(1-14)

Utilizând expresiile eforturilor turbulente rezultate din teoriile semiempirice ale
lui Boussinesq sau Prandtl, împreună cu ecuaţiile Reynolds şi ecuaţia de continuitate,
se realizează închiderea dacă se specifică fie coeficientul de vâscozitate turbulentă, fie
lungimea de amestec.
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2. STRUCTURA STRATULUI LIMITĂ ATMOSFERIC
La începutul capitolului 1 a fost definit stratul limită atmosferic (SLA) ca fiind
acea zonă din atmosferă, situată deasupra solului, în care se simte în mod practic
influenţa dinamică şi termică a acestuia asupra vântului din această zonă. În zona de
deasupra stratului limită atmosferic se află atmosfera liberă în care mărimile
caracteristice vântului sunt determinate de mişcarea aerului la scară mare. Stratul
limită atmosferic este o formaţiune de scară micrometeorologică în care mişcarea
aerului este preponderent turbulentă. În zona exterioară stratului limită atmosferic
turbulenţa la scară redusă nu se manifestă decât cu intermitenţă. Înălţimea δ a
stratului limită atmosferic se consideră a fi egală cu altitudinea la care fluxurile
turbulente verticale medii devin neglijabile (aceste fluxuri descresc, mai mult sau mai
puţin monoton, începând de la suprafaţa solului). Adesea, în regimurile instabile,
stratul limită atmosferic are la partea superioară o inversiune puternică de temperatură,
iar grosimea sa nu coincide cu înălţimea δ . Grosimea tipică δ este de ordinul a unui
kilometru, în stratul limită atmosferic aflându-se circa 10% din masa totală a
atmosferei.
Cercetările teoretice şi experimentale actuale privind stratul limită atmosferic
sunt limitate la cazul omogen orizontal numit strat limită planetar (SLP). Prin urmare,
stratul limită planetar este echivalent cu stratul limită atmosferic orizontal omogen. În
principiu, această restricţie este justificată numai în cazul în care caracteristicile
statistice variază cu mai puţin de 10% pe distanţe orizontale de ordinul a 10 δ .
În vecinătatea imediată a solului, regimul stratului limită planetar este
cvasistaţionar şi efectul forţei deviatoare Coriolis şi al gradientului orizontal de
presiune este neglijabil. La înălţimi z mari în raport cu înălţimea de rugozitate
z0 (z  50 z0 ) , regimul turbulent al stratului de suprafaţă cu grosimea 0,1 δ , este
determinat de viteza de frecare U* , fluxul cinematic de căldură Q0 , parametrul de
flotabilitate β (β = g / T ) şi rugozitatea z0 . Direcţia vântului în stratul de suprafaţă cu
fluxuri turbulente constante este constantă, iar scara de lungime este lungimea
Monin-Obukhov dată de expresia:
L=−

U *3
,
k βQ0

unde k este constanta lui Kármán ( k  0,4 ).

(2-1)
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Pentru z  0,1 L , turbulenţa este guvernată doar de factori dinamici, iar profilele
verticale de viteză medie şi temperatură medie sunt exprimate prin următoarele legi
logaritmice:
U (z ) =

U*
z
ln ,
k
z0

(2-2)

pentru viteza medie şi
T ( z ) − T ( z0 ) = −

Q0
z
ln ,
k U * z0

(2-3)

pentru temperatura medie.
Lungimea de amestec lm şi coeficientul de difuzie turbulentă KU variază liniar
cu înălţimea z , după cum urmează:
lm ~ k z

şi KU ~ k U* z .

(2-4)

Pentru z  0,1 L , turbulenţa este guvernată atât de factori dinamici cât şi de
factori termici. Teoria de similitudine a lui Monin-Obukhov conduce la următoarele
profile verticale de viteză medie şi respectiv de temperatură medie:
U (z2 ) − U (z1 ) =

U *   z2 
 z 
fU   − fU  1  ,

k  L
 L 

(2-5)

T (z2 ) − T (z1 ) = −

Q0   z2 
 z 
fT   − fT  1  ,

k U*   L 
 L 

(2-6)

unde fU şi fT sunt funcţii universale.
Pentru cele două funcţii universale se pot adopta, în primă aproximaţie,
următoarele legi de variaţie verticală:
- în regim stabil ( L  0 ), lege logaritm-liniară:
fU  fT  ln

z
z
+ 10 ;
L
L

(2-7)

- în regim instabil ( L  0 ), lege tip convecţie liberă:
z
fU  fT  1,2 
L

−1 3

+ 0,25 .

(2-8)

În stratul de deasupra stratului de suprafaţă, numit strat de tranziţie, ipoteza
cvasistaţionarităţii nu este, în general, valabilă, iar teoria similitudinii nu dă rezultate
mulţumitoare. Trebuie menţionat faptul că stratul limită de suprafaţă poate fi
considerat cvasistaţionar numai dacă structura sa la un moment dat este în fază cu
variaţia fluxului de căldură Q0 sau, altfel spus, dacă timpul său de răspuns la o variaţie
a fluxului Q0 este mai mic decât intervalul de timp în care se produce schimbarea
lui Q0 .
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În afara legilor prezentate mai sus, există şi alţe relaţii empirice cu ajutorul
cărora se pot aproxima, mai mult sau mai puţin precis, profilul vitezei medii şi a
temperaturii medii.
Forţele datorate gradientului orizontal de presiune şi forţa deviatoare Coriolis
datorată rotaţiei Pământului influenţează asupra vitezei vântului şi asupra regimului de
turbulenţă astfel că viteza medie a vântului suferă o rotaţie când altitudinea z creşte,
faţă de direcţia efortului tangenţial la sol τ 0 , spre dreapta în emisfera nordică şi spre
stânga în emisfera sudică. Hodograful vitezei are în zona stratului limită atmosferic
forma unei spirale logaritmice. Observaţiile au pus în evidenţă o rotaţie totală a
vectorului viteză medie în stratul limită atmosferic de ordinul a 150…200. Acest unghi
α 0 este cu atât mai mare cu cât lungimea de rugozitate z0 este mai mare, iar
latitudinea geografică θ este mai mică.
Pentru stratul de tranziţie, cu excepţia unui regim neutru, lungimea de amestec
este aproape constantă, în timp ce coeficientul de difuzie turbulentă se micşorează pe
măsură ce înălţimea z creşte, începând cu valoarea sa de la limita superioară a
stratului de suprafaţă.
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3. DISTRIBUȚII DE VITEZĂ LOCALĂ MEDIE TEMPORALĂ
ÎN STRATUL LIMITĂ ATMOSFERIC
În ceea ce priveşte modul în care se dezvoltă stratul limită atmosferic precum şi
distribuţia de viteze din această zonă a curentului atmosferic, există asemănări
importante ale acestuia cu stratul limită la o placă plană, dar şi deosebiri esenţiale.
Astfel, în cazul stratului limită dezvoltat pe o placă plană, datorită eforturilor
tangenţiale ce se localizează în această zonă, apar forţele de frecare cu efect de
frânare. Aceste forţe de frânare decelerează particulele din stratul limită şi astfel
grosimea stratului limită creşte în lungul curgerii (fig. 3.1).

Fig. 3.1. Dezvoltarea stratului limită la placa plană.

În cazul stratului limită atmosferic, datorită faptului că forţa datorată
gradientului orizontal de presiune este doar parţial echilibrată de către forţa Coriolis,
se produce o reenergizare a fluidului având ca efect contracararea îngroşării stratului
limită atmosferic. Prin urmare, stratul limită atmosferic deasupra unei regiuni
orizontale cu rugozitate uniformă, odată dezvoltat, îşi menţine grosimea constantă în
lungul mişcării, lucru constatat prin determinările experimentale efectuate în straturile
inferioare ale curentului atmosferic (fig. 3.2).
De asemenea, la stratul limită pentru placa plană, nemanifestându-se practic
forţele deviatoare Coriolis, mişcarea poate fi considerată unidimensională, în timp ce
la stratul limită atmosferic distribuţia de viteză urmăreşte spirala lui Ekman. Cu toate
acestea, în majoritatea problemelor concrete, se poate admite că mişcarea este
unidimensională şi uniformă pentru o anumită regiune cu rugozitate constantă.
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Fig. 3.2. Stratul limită atmosferic deasupra unei regiuni orizontale cu
rugozitate uniformă.

Considerând mişcarea aerului în zona stratului limită atmosferic ca având
următoarele caracteristici:
- mişcare orizontală, deci U  0 , V  0 , W = 0 ;
- mişcare uniformă în plane paralele cu suprafaţa Pământului, deci
U
= 0;
x

U
= 0;
y

V
=0;
x

V
=0;
y

U
 0;
z

V
0,
z

(prin urmare grosimea stratului limită atmosferic este constantă), rezultă că derivatele
spaţiale (convective) vor fi egale cu zero:
U

U
V
U
V
V
U
+V
+V
+W
+W
=0,
= 0 şi U
x
x
y
y
z
z

iar ecuaţiile stratului limită atmosferic pentru vânt geostrofic (izobare rectilinii) şi
curenţi barotropi devin:

(

1 τ x
,
ρ z

)

f Vg − V =

1 τ y
,
(3-1)
ρ z

în care (fig. 3.3) U g şi Vg sunt componentele vitezei G a vântului geostrofic, U şi V

(

)

− f Ug −U =

sunt componentele vitezei medii la o anumită înălţime în interiorul stratului limită
atmosferic, τ x şi τ y sunt eforturile tangenţiale după axele x şi respectiv y , f este
parametrul Coriolis, iar ρ este densitatea aerului atmosferic.
Împărţind ecuaţiile (3-1) cu f , rezultă următoarele ecuaţii ale modelului de
mişcare considerat, numite ecuaţiile stratului limită atmosferic pentru vânt geostrofic
şi curenţi barotropi:
Vg − V =

1
ρf

Ug −U = −

τ x
,
z

1 τ y
.
ρf z

(3-2)
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Fig. 3.3. Componentele vitezei vântului geostrofic şi vitezei locale medii
din zona stratului limită atmosferic.

3.1. Modelul spirala EKMAN
Pornind de la modelul de mişcare a aerului în zona de strat limită atmosferic,
descris de ecuaţiile (3-2) şi utilizând ipoteza coeficientului de vâscozitate turbulentă a
lui Boussinesq pentru exprimarea eforturilor tangenţiale turbulente ( τ x = ρν t
τ y = ρν t

V
, rezultă următoarele ecuaţii:
z

U
şi
z

1
 2U
Vg − V =
ρν t
ρf
z 2
U g −U = −

1
 2V
.
ρν t
ρf
z 2

(3-3)

Considerând coeficientul de vâscozitate turbulentă, vt constant, aproximaţie cu
rezultate acceptabile pentru mişcarea straturilor atmosferice şi făcând simplificările în
ecuaţiile (3-3), rezultă sistemul de ecuaţii ce descrie modelul denumit spirala Ekman:
Vg − V =

1
 2U
1
 2V
,
.
νt
U
−
U
=
−
ν
g
t
f
f
z 2
z 2

(3-4)

Ecuaţiile de mai sus sunt ecuaţii cu coeficienţi constanţi, cu condiţii la limită:
- la z = 0 (la suprafaţa Pământului), viteza medie din stratul limită este egală cu
zero, deci U =V = 0 ;
- la z =  , viteza medie devine egală cu viteza vântului geostrofic din
atmosfera liberă, deci U = U g şi V = Vg . Trebuie arătat aici că, deşi convenţional se
consideră că viteza medie din stratul limită atmosferic devine egală cu viteza din
atmosfera liberă la z = δ , totuşi acest lucru se întâmplă în mod riguros la z =  .
Soluţia sistemului reprezintă câmpul de viteze medii în zona de strat limită şi
reprezintă tocmai spirala Ekman (fig. 3.3):
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(3-5)





(3-6)

U=

G 1 − e−bz (cos bz − sin bz )
,
2

V=

G 1 − e −bz (cos bz + sin bz )
,
2

f / 2 νt .

Modelul spirala Ekman descrie în mod destul de aproximativ mişcarea din
stratul limită atmosferic. Aceasta deoarece unghiul α 0 (dintre efortul tangenţial la
suprafaţă şi direcţia izobarelor) ce rezultă din ecuaţiile de mai sus ca având valoarea
α0 = 450 , nu concordă cu unghiul α 0 determinat experimental pentru curenţi
barotropici şi pentru diferite rugozităţi ale terenului, care are valori cuprinse între 70 şi
300. Diferenţele ce există între modelul spirala Ekman şi realitate, se datoresc ipotezei
simplificatoare care consideră coeficientul de vâscozitate turbulentă νt constant,
ipoteză convenabilă din punct de vedere al tratării matematice, dar mai puţin corectă
din punct de vedere fizic.

3.2. Legea lui Prandtl (legea logaritmică generală)
Pentru stabilirea profilului de viteză în zona inferioară a stratului limită
atmosferic, se pleacă de la legea peretelui, lege care este valabilă pentru zona stratului
de suprafaţă, considerând că pentru z cuprins între suprafaţa terenului z = 0 şi
înălţimea corespunzătoare limitei superioare a stratului de suprafaţă ( z = zs )
componenta vitezei medii după y , V  0 , iar efortul tangenţial τ x = τ0 .
Pe baza acestor consideraţii, rezultă aşa numita lege logaritmică generală
(LLG) propusă de Prandtl:
U ( z) =

1
z
U  ln
.
k
z0

(3-7)

Înălţimea zs corespunzătoare limitei superioare a stratului de suprafaţă, este
înălţimea deasupra solului până la care legea logaritmică este valabilă. Studiile de
micrometeorologie efectuate au ajuns la concluzia că înălţimea zs poate fi exprimată
cu relaţia
zs = b

U
,
f

(3-8)

unde U* este viteza de frecare, f este parametrul Coriolis, iar b este o constantă care,
pe baza măsurătorilor efectuate, are valori b = 0,015 0,03 . Deoarece coeficientul b
reprezintă aproximativ 10% din coeficientul a ce apare în relaţia grosimii stratului
limită atmosferic ( δ = aU* / f ), rezultă că grosimea stratului de suprafaţă zs , pentru
care legea logaritmică este valabilă, reprezintă aproximativ 10% din grosimea δ a
stratului limită atmosferic.
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Prin integrarea primei ecuaţii a stratului limită atmosferic, având ca limite de
integrare suprafaţa solului ( z = 0 ) şi limita superioară a stratului de suprafaţă ( z = zs ),
rezultă succesiv:
zs


0

τ x
dz = ρf
z

zs

 (V

g

0

zs
zS

τ x 0 = ρf

)

− V dz ;

 (V

g

)

− V dz ;

0

zs

τ x = τ 0 + ρf

0 (Vg − V )dz  τ 0 + ρfVg z s ,

(3-9)

de unde se poate scrie relaţia:
ρfVg z s = ετ0 ,

(3-10)

unde ε este un număr cu valori foarte mici.
Dacă în relaţia de mai sus se înlocuieşte viteza Vg cu expresia Vg = −U * (B / k ) şi
ţinând cont de expresia vitezei de frecare ( U  = τ 0 / ρ ), rezultă următoarea expresie
pentru înălţimea stratului de suprafaţă:
ετ0
ετ0 k
εU *2ρk
εk U *
U
zs =
=
=
=
=b *
ρfVg
ρf U * B
ρf U * B
B f
f

care este tocmai relaţia (3-8), în care b = ε k / B .
Prin urmare, legea logaritmică generală poate fi aplicată numai pentru stratul
atmosferic inferior, reprezentând circa 10% din grosimea stratului limită atmosferic.
În mod excepţional, se poate considera că această lege poate descrie profilul vitezei
medii în straturi de până la 30% din grosimea stratului limită atmosferic. Deci :
z s = (0,1...0,3) δ .

(3-11)

De o importanţă foarte mare este modul în care se definesc mărimile z şi z0 ce
apar în legea logaritmică generală. Astfel, înălţimea de calcul z poate fi definită cu
relaţia:
z = z g − zd ,

(3-12)

unde z g este înălţimea deasupra solului, iar z d este o distanţă experimentală de
translaţie pentru coordonata verticală.
Rugozitatea terenului z0 reprezintă mărimea vârtejului la nivelul solului.
Atât înălţimea efectivă z cât şi rugozitatea z0 sunt nişte mărimi care se
determină empiric şi sunt funcţie de natura rugozităţii, înălţimea de rugozitate şi
distribuţia în teren a rugozităţilor.
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În privinţa diferenţei faţă de planul zero, pentru oraşe, se propune o relaţie de
tipul:
zd = h −

z0
,
k

(3-13)

în care h este cota generală a vârfurilor acoperişurilor, iar k este constanta lui
Kármán ( k  0,4 ). În tabelul 3.1 se prezintă valorile rugozităţii z0 şi ale coeficientului

de rezistenţă la suprafaţă definit cu relaţia K = k / ln (10 / z0 )2 , ( z0 în metri, iar 10 m
este înălţimea de referinţă, standard), pentru diferite tipuri de rugozităţi ale
suprafeţelor naturale şi ale suprafeţelor terenurilor construite.
Trebuie menţionat faptul că stabilirea profilelor de viteză medie ale vântului în
stratul limită atmosferic dezvoltat deasupra terenurilor construite este foarte dificilă şi
aproximativă din cauza efectelor locale create de neuniformităţile locale. Din acest
motiv, plaja de valori ale rugozităţii z0 în zonele construite este destul de mare,
variind între 20 cm şi 200 cm. Pentru suprafaţa mării plaja de valori a rugozităţii z0
este mai mică şi anume z0 = 0,00030,50 cm . Pentru a exemplifica modul în care se
stabileşte profilul de viteze medii folosind legea logaritmică, precum şi zona de
valabilitate a acesteia, se prezintă în continuare două cazuri concrete.
Tabelul 3.1
Valorile rugozităţilor şi ale coeficientului de rezistenţă
pentru diferite tipuri de suprafeţe
Rugozitatea
z0 cm

Coeficientul de
rezistenţă
103 K -

0,0003

0,7

0,5

2,6

0,01…0,1

1,2…1,9

0,1…1

1,9…3,4

Iarbă mică, stepă

1…4

3,4…5,2

Câmp necultivat

2…3

4,1…4,7

Iarbă înaltă

4…10

5,2…7,6

90…100

28…30

Periferii de oraşe, suburbii

20…40

10,5…15,4

Centre de oraşe

35…45

14,2…16,6

Centre de oraşe mari

60…80

20,2…25,1

Tipul suprafeţei
Suprafaţa mării
U (10 ) = 1,5 m/s
Suprafaţa mării

U (10)  15 m/s

Nisip
Iarbă cosită (~0,01 m)

Pădure de conifere (înălţime
medie a copacilor 15 m; densitate:
un copac la 10 m2; z d  12 m )
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3.3. Legea lui Davenport (legea puterii)
Legea puterii este mai veche decât legea logaritmică, fiind propusă pentru prima
oară în 1916. Această lege descrie profilul vitezei medii a vântului deasupra unor
terenuri orizontale şi cu rugozitate uniformă, având următoarea expresie matematică:

( )

( )

U z g1 = U z g 2

 z g1

 zg2


α


 ,



(3-14)

unde z g 1 şi z g 2 sunt înălţimile faţă de suprafaţa solului, iar α este un exponent ce
depinde de natura rugozităţii terenului.
Se observă că în legea puterii se foloseşte înălţimea faţă de sol z g , spre
deosebire de legea logaritmică ce foloseşte înălţimea efectivă z = z g − zd .
În cazul legii puterii, se pot face următoarele consideraţii simplificatoare:
a) Exponentul α este constant pentru întreaga grosime a stratului limită
atmosferic, deci până la înălţimea z g = δ , unde viteza este egală cu viteza vântului
geostrofic G . Rezultă, pe baza acestei consideraţii, o relaţie practică pentru legea
puterii:

( )

U zg

 zg
= G 
 δ

α


 ;


(3-15)

b) Grosimea stratului limită atmosferic δ este funcţie de exponentul α .
Au fost propuse valori pentru exponentul  şi pentru grosimea stratului limită
atmosferic δ , de către Davenport. Aceste valori recomandate pentru diferite tipuri de
rugozităţi ale terenului sunt prezentate în tabelul 3.2.
Tabelul 3.2
Valorile exponentului α şi ale
grosimii stratului limită atmosferic δ
(după Davenport)
DAVENPORT
Suprafaţa mării

Teren deschis,
câmp

Teren suburban,
pădure

Centre de oraşe mari

 -

0,12

0,16

0,28

0,36

 m

220

275

400

520

Trebuie arătat că legea puterii este o lege obţinută pe considerente empirice, pe
când legea logaritmică este o descriere superioară a profilului de viteză medie având o
fundamentare teoretică foarte bună. Din această cauză, se preferă utilizarea legii
logaritmice dar numai până la înălţimi ce reprezintă 10% (în mod exceptional până la
30%) din grosimea stratului limită atmosferic.
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Pentru cazurile în care trebuie descris profilul de viteză pe înălţimi mai mari de
30% din grosimea stratului limită atmosferic sau pe întreaga grosime a acestuia, se
poate utiliza cu rezultate satisfăcătoare legea puterii. Cu toate acestea, datorită
simplităţii relaţiei, legea puterii este foarte utilizată în descrierea profilului de viteză
medie (modelul acesta fiind numit şi profil Davenport).
În completarea tabelului 3.2, pentru alte suprafeţe cu rugozitate naturală, se
prezintă în tabelul 3.3 valori ale exponentului α caracteristice diferitelor tipuri de
amplasament.
Tabelul 3.3
Valori ale exponentului α pentru diferite amplasamente cu rugozitate naturală
Natura rugozităţii pentru diversele amplasamente

Valori ale exponentului
α [-]

Relief plat, luciu de apă, ierburi scurte

0,08 … 0,12

Relief puţin accidentat având neuniformităţi cu
valoare mică, culturi agricole

0,13 … 0,16

Relief accidentat: păduri, dealuri abrupte

0,20 … 0,23

Relief foarte accidentat: păduri, dealuri cu
denivelări mari, munţi

0,25 … 0,40

În figura 3.4 sunt prezentate profilele verticale de viteză medie a vântului pentru
diferite rugozitaţi ale terenului precum şi la malul mării (în zonele de plajă) unde
rugozitatea este foarte mică iar exponentul lui Davenport este de 0,16. De asemenea,
pentru profilul de viteză medie din stratul limită atmosferic de la suprafaţa mării
exponentul lui Davenport poate fi, pentru mare liniştită, 0,12. Totodată, în aceiaşi
figură se prezintă variaţia intensităţii adimensionale a turbulenţei I la înălţimea
z = 30 m în funcţie de rugozitatea z0 .

Fig. 3.4. Profilele vitezei medii după legea puterii şi intensitatea
turbulenţei din stratul limită atmosferic pentru diferite rugozităţi ale terenului.

Pentru legea puterii utilizată în vederea descrierii profilului de viteză medie în
stratul limită atmosferic de la suprafaţa mării, diferiţi autori au propus o serie de valori
ale exponentului α .

