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SŁOWNIK POJĘĆ METEOROLOGICZNYCH

Absorpcja - proces, w którym ciało zatrzymuje padającą nań energię promienistą.
Adiabata sucha - patrz adiabatyczny gradient temperatur)'.
Adiabatyczny gradient temperatury - wielkość (równa 0,98°C na 100 m) spadku temperatury z wysokością we wznoszącej się porcji powietrza.
Adwekcja - poziome przemieszczanie się masy powietrza o pewnych właściwościach.
Aerozole - ciekłe lub stale cząstki unoszące się w atmosferze.
Altocumulus - chmura średnia, tworzą ją warstwy lub ławice, często o wyglądzie pofalowanym, zbudowane głównie z kropelek wody, ale także z kropelek wody przechłodzonej lub kryształków lodu. [www.meteo.ids.pl/chmury]
Altostratus - chmura średnia, tworzą ją warstwy płaskiej, grubej, szarej zasłony; zbudowana głównie z wody, ale także z wody przechłodzonej lub kryształków lodu.
Anemometr - instrument służący do pomiaru prędkości wiatru.
Aneroid - rodzaj barometru, w którym puszka metalowa jest czujnikiem zmian ciśnienia.
Antycyklon - układ baryczny, wirujący zgodnie z ruchem wskazówek zegara na półkuli północnej, a odwrotnie na półkuli południowej. Największe ciśnienie panuje w jego centrum.
Atmosfera niestabilna - termiczny stan atmosfery, w którym pionowe ruchy porcji powietrza są wzmacniane.
Atmosfera stabilna - termiczny stan atmosfery, w którym pionowe ruchy porcji powietrza są tłumione.
Barograf - barometr zapisujący wartość ciśnienia w sposób ciągły. 
Barometr - instrument służący do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
Błyskawica - każda postać wyładowania atmosferycznego podczas burzy. 
Bryza lądowa wiatr przybrzeżny wiejący od lądu do morza (lub jeziora). 
Bryza morska - wiatr przybrzeżny wiejący od morza do lądu.
Burza - lokalne zjawisko związane z chmurą cumulonimbus; towarzyszą mu błyskawice, grzmoty i opady przelotne.
Ciepło utajone ilość ciepła pobrana lub uwolniona podczas zmiany stanu skupienia. Podstawowe postaci: ciepło utajone kondensacji (lub parowania), topnienia (lub zamarzania), sublimacji (lub osadzania).
Cirrocumulus - chmury wysokie zbudowane z kryształków lodu, mające postać ławicy małych kłębków.
Cirrostratus - chmury wysokie zbudowane z kryształków lodu, mające postać cienkiej zasłony, często powodują powstanie zjawiska halo.
Cirrus - chmury wysokie zbudowane z kryształków lodu, mające postać cienkich, podobnych do piór pasm lub włókien.
Ciśnienie - stosunek siły wywieranej na dowolną powierzchnię do jej pola.
Cumulonimbus - masywna chmura o dużej rozpiętości pionowej, zdolna do wytwarzania błyskawic, silnego wiatru, grzmotów i tornada.
Cumulus - łatwo rozpoznawalna, biała chmura o postaci kopuł lub wież.
Cyklon - układ baryczny, obracający się odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara na półkuli północnej i zgodnie z tym kierunkiem na półkuli południowej, stowarzyszony z frontami i brzydką pogodą. Najniższe ciśnienie panuje w jego centrum.
Cząstka powietrza - mała objętość powietrza.
Deszcz - postać płynna opadu.
Długość fali - odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi grzbietami fali.
Dyfrakcja - uginanie się fali świetlnej na krawędzi przeszkody optycznej.
Dyfuzja - rozprzestrzenianie się ciepła lub materii wskutek chaotycznego ruchu ośrodka.
Energia - zdolność do wykonania pracy. Podstawowe postaci energii to energia kinetyczna, potencjalna, ciepło. Energia 1 dżula (J) powoduje powstanie siły równej 1 niutonowi (N) zdolnej działać na odcinku l metra.
Energia kinetyczna - energia ciała będąca rezultatem jego ruchu.
Energia potencjalna - energia, która znajduje się wirtualnie w ciele umieszczonym w polu grawitacyjnym.
El-Nińo - zjawisko spowodowane czasowym ogrzewaniem się centralnych i wschodnich obszarów równikowego Pacyfiku.
Front - strefa przejściowa pomiędzy dwiema sąsiadującymi masami powietrza.
Front ciepły - skraj cieplej masy powietrza.
Frontogeneza i frontoliza - formowanie i rozpraszanie się frontu.
Front polarny - niemal stacjonarny front, oddzielający masy powietrza pochodzenia polarnego i tropikalnego.
Front stacjonarny - strefa przejściowa pomiędzy ciepłym i zimnym powietrzem, nie przemieszczająca się lub poruszająca się z prędkością mniejszą niż 2 m/s.
Front chłodny - skraj zimnej masy powietrza, wypychającej powietrze cieplejsze.
Front zokludowany - strefa pomiędzy dwiema różnymi masami powietrza, uformowana przez zetknięcie się frontów ciepłego i zimnego.
Gęstość - stosunek masy substancji do jej objętości.
Gęstość powietrza - stosunek masy powietrza do jego objętości.
Gloria - kolorowe pierścienie wokół cieni ciał na chmurach lub mgle; powstaje
w wyniku uginania i załamywania się promieni świetlnych.
Grad - postać opadu składająca się z twardych bryłek lodu.
Gradient - zmiana wartości parametru na jednostkę odległości.

Halo - kolorowy lub biały okrąg bądź łuk wokół Słońca lub Księżyca, o średnicy 22° lub (rzadziej) 46°, niebieskawy wewnątrz i czerwonawy na zewnątrz; powstaje na skutek załamania promieni słonecznych na cienkiej zasłonie z kryształków lodu.
Huragan - tropikalny cyklon, w którym prędkość wiatru przekracza 120 km/h.
Inwersja - wzrost temperatury z wysokością.
Izobara - linia stałego ciśnienia.
Izohipsa - linia na mapie łącząca punkty o tej samej wysokości powierzchni izobarycznej.
Izolinia (lub izopleta) - linia stałej wartości dowolnej zmiennej meteorologicznej.
Izoterma - linia stałej temperatury.
Jądra kondensacji - małe cząstki w powietrzu, na których rozpoczyna się kondensacja.
Kierunek wiatru - kierunek, z którego wiatr wieje, określany wartością kąta malejącego odwrotnie do kierunku ruchu zegara od kierunku północnego.
Klimat - charakterystyczne cechy pogodowe nad określonym obszarem w określonym przedziale czasu.
Klin - wydłużony obszar wyższego ciśnienia stowarzyszony z wyżem.
Koagulacja - zlepianie się kropelek wody. Kondensacja - zmiana stanu skupienia z gazowego w ciekły. Konwekcja - ruch powietrza z dominującym kierunkiem pionowym.
Kowadło - nazwa wyciągniętej górnej części chmury cumulonimbus.
Krupa śnieżna - opad składający się z białych, nieprzezroczystych cząstek lodu. Kryształki lodu - postać opadu składająca się z wolno opadających igiełek, słupków lub płatków.
Lej (chmura lejkowa) - chmura tworząca tornado, rozciągająca się w dół od macierzystej chmury cumuhnimbus, ale nie dotykająca powierzchni Ziemi.
Lidar - skrót angielskiej nazwy light detection and ranging, oznaczającej rozpoznawanie na odległość za pomocą światła. Jest to urządzenie elektroniczne badające atmosferę za pomocą wysyłanych krótkich promieni świetlnych.
Linia szkwału - niefrontowa linia aktywnych burz.
Mapa ciśnienia - mapa stałej wartości ciśnienia z izohipsami, określającymi wysokość powierzchni ciśnienia nad poziomem morza.
Mapa synoptyczna - mapa ukazująca rozkład (układ) warunków meteorologicznych w danej chwili nad dużym obszarem.
Masa powietrza - duża objętość powietrza, w której temperatura i wilgotność są jednakowe w płaszczyźnie horyzontalnej.
Meteorologia - nauka o procesach w atmosferze.
Mezopauza - warstwa przejściowa w górnej atmosferze na wysokości około 90 km, pomiędzy mezosferą i termosferą.
Mezosfera - warstwa w górnej atmosferze ponad stratosferą.
Międzyzwrotnikowa strefa zbieżności - Intertropical Covergence Zone (ITCZ), strefa w pobliżu równika, gdzie wiatry pólnocno-wschodnie z półkuli północnej spotykają się z wiatrami południowo-wschodnimi z półkuli południowej. Charakteryzuje się stałą obecnością chmur cumulonimbus i opadami przelotnymi.
Milibar - jednostka ciśnienia; 1 mbar - l hPa.
Miraż - zjawisko optyczne w pobliżu powierzchni Ziemi. Spowodowane silnymi, pionowymi kontrastami temperatury.
Mżawka - postać opadu, składająca się z bardzo małych kropelek wody.
Nasycenie - stan, w którym aktualna zawartość pary wodnej jest maksymalna w danej temperaturze i ciśnieniu. 
Nimbostratus - szara chmura o dużej rozpiętości poziomej, mogąca dawać opady deszczu lub śniegu. 
Niż - obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego, cyklon.
Okluzja - połączenie frontów zimnego i ciepłego.
Opad - dowolna posiać cząstek wody opadająca z atmosfery na powierzchnię Ziemi.
Opad przelotny - gwałtowny i intensywny opad z chmury cumulonimbus.
Osadzanie - bezpośrednia zmiana stanu skupienia z gazowego w stały; także: riming, czyli tworzenie się granulkowatego osadu z lodu, spowodowane gwałtownym zamarzaniem przechodzonych kropelek mgły lub chmury.
Ozon - trójatomowa odmiana tlenu (03).
Para wodna - gazowa postać wody.
Parowanie - zmiana stanu skupienia z płynnego w gazowy.
Pasaty - stale wiatry wschodnie, wiejące z podzwrotnikowych obszarów ciśnienia wysokiego w kierunku równika.
Pęd - iloczyn masy i prędkości.
Pionowy gradient temperatury - wartość spadku temperatury z wysokością.
Pogoda - aktualny stan atmosfery.
Powietrze arktyczne - zimna masa powietrza powstała nad arktycznymi obszarami Ziemi.
Poziom kondensacji - wysokość, na której w unoszącej się porcji powietrza rozpoczyna się kondensacja.
Praca - iloczyn przyłożonej siły i wynikającego z tego przesunięcia.
Prąd strumieniowy - poziomy, wąski strumień szybko przemieszczającego się powietrza w pobliżu tropopauzy.
Prędkość wiatru - poziomy odcinek, jaki pokonuje powietrze w jednostce czasu.
Proces adiabatyczny - proces, w którym nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem.
Promieniowanie podczerwone - niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości od 0,8 urn do l mm.
Promieniowanie słoneczne - promieniowanie emitowane przez Słońce.
Promieniowanie ultrafioletowe - niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości od 0,001 do 0,4 Lim.
Przepływ laminarny - spokojny, gładki i regularny przepływ powietrza.
Przesilenie - najkrótszy lub najdłuższy dzień.
Przewodnictwo - przepływ ciepła poprzez zerknięcie się ciał i ruchy cząsteczkowe.
Przyspieszenie grawitacyjne - przyspieszenie będące wynikiem siły wywieranej przez Ziemię; równe 9,8 m s"2.
Psychrometr - instrument składający się z termometru suchego i wilgotnego,
używany do pomiarów wilgotności atmosferycznej.
Punkt rosy -  temperatura, do której trzeba ochłodzić powietrze, aby zostało nasycone parą wodną.
Radar - skrót angielskiej nazwy radio detection and ranging; urządzenie elektroniczne badające atmosferę (opad, zachmurzenie) poprzez fale elektromagne-
tyczne o częstotliwościach radiowych.
Radiacja - transport energii w postaci fal elektromagnetycznych.
Radiosonda - balon z instrumentami na pokładzie, służący do wykonywania pio-
nowych pomiarów ciśnienia, temperatury i wilgotności w atmosferze.
Rozbieżność (dywergencja) - uporządkowany wypływ powietrza znad danego
obszaru.
Rozpraszanie - proces, w którym małe cząstki zawieszone w atmosferze wypromieniowują energię we wszystkich kierunkach.
Równikowa strefa ciszy - pas ciszy lub bardzo słabych wiatrów w pobliżu równika.
Równonoc - czas, kiedy dzień i noc są sobie równe i trwają po 12 godzin.
Siła - zdolność do przyspieszania bądź hamowania ciała, obliczana jako iloczyn masy i przyspieszenia. Siła l N nadaje ciału o masie l kg prędkość l m/s przez 1 s.
Silą Coriolisa - siła odchylająca, będąca rezultatem ruchu obrotowego Ziemi, działająca na prawo od kierunku wiatru na półkuli północnej i na lewo na półkuli południowej.
Siła dośrodkowa - siła wywierana na wirującą masę w kierunku osi obrotu, równa sile odśrodkowej, lecz mająca przeciwny zwrot.
Siła odśrodkowa - pozorna siła w układzie obracającym się, odchylająca wirującą masę na zewnątrz osi obrotu.
Siodło - obszar między dwoma wyżami i niżami.
Skala Celsjusza - skala temperatury ze 100 jednostkami pomiędzy punktem zamarzania (0ºC) i punktem wrzenia (100ºC) czystej wody przy standardowym ciśnieniu na poziomie morza.
Skala Fahrenheita - skala temperatury z punktem zamarzania 32º i punktem wrzenia 212º czystej wody przy standardowym ciśnieniu na poziomie morza.
Skala Kelvina - skala temperatury, w której zero oznacza zanikanie ruchów cząsteczkowych. Stopień na skali Kelvina jest równy stopniowi na skali Celsjusza.
Smuga kondensacyjna - długa linia chmur wywołana przez wysoko przelatujący samolot.
Smog - mieszanina dymu i mgły.
Sodar - skrót angielskiej nazwy sound detection and ranging; instrument elektroniczny badający atmosferę za pomocą fal dźwiękowych.
Spirala Ekmana - krzywa pokazująca zmiany kierunku i prędkości wiatru w niskich warstwach atmosfery.
Stały wiatr zachodni - dominujący ruch powietrza atmosferycznego z zachodu na wschód w pobliżu powierzchni Ziemi w średnich szerokościach geograficznych na obu półkulach.
Stosunek zmieszania - stosunek masy pary wodnej do masy suchego powietrza w powietrzu wilgotnym.
Stratocumulus - niska chmura, o dużej rozpiętości poziomej, z białawymi kłębami lub obłoczkami.
Stratopauza - warstwa przejściowa pomiędzy stratosferą i mezosferą, znajdująca się na wysokości około 50 km nad powierzchnią Ziemi.
Stratosfera - warstwa atmosfery położona na wysokości 10-50 km, charakteryzująca się niską zawartością wilgoci i stalą lub rosnącą temperaturą.
Stratus - niska chmura, o dużej rozpiętości poziomej, zwykle o barwie szarawej.
Sublimacja - bezpośrednie przejście ze stanu stałego w gazowy.
Śnieg - postać opadu w formie białych lub półprzeźroczystych sześciennych kryształków lodu. Światło - widzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długościach od 0,4 do 0,7 µm.
Świt - okres niepełnej ciemności przed wschodem Słońca.
Tajfun - huragan na zachodnich obszarach północnego Pacyfiku.
Temperatura - stopień ciepłoty lub zimna mierzony według skali temperatury przy użyciu termometrów.
Temperatura odczuwalna - doświadczalnie otrzymywany czynnik pogodowy, uwzględniający temperaturę, wilgotność i prędkość wiatru.
Temperatura termometru suchego - w psychrometrze: temperatura zarejestrowana przez zwykły termometr.
Temperatura termometru zwilżonego - w psychrometrze: temperatura zmierzona przez termometr ze zwilżonym zbiorniczkiem.
Teodolit - instrument do pomiaru pionowych i poziomych kątów.
Termometr - urządzenie do pomiaru temperatury.
Termometr zwilżony - termometr ze zbiorniczkiem owiniętym w wilgotny materiał, używany do określania wilgotności względnej poprzez zjawisko parowania.
Tęcza - świetlny luk na niebie, będący wynikiem załamania i odbicia światła w kropelkach wody deszczowej.
Topnienie - zmiana stanu skupienia ze stałego w płynny.
Tornado - gwałtownie wirująca kolumna powietrza powstająca wskutek burzy.
Tropopauza - strefa przejściowa między troposferą i stratosferą, zwykle znajdująca się na wysokości 11 km nad powierzchnią Ziemi.
Troposferą - najniższa warstwa atmosfery, zwykle o grubości 10 km, w której zachodzą zjawiska pogodowe.
Turbulencja - nieregularny i chaotyczny przepływ.
Virga - opadające kropelki wody lub kryształki lodu wyparowujące przed osiągnięciem powierzchni Ziemi.
Warstwa ozonowa - warstwa zwiększonej zawartości ozonu w stratosferze, zwykle położona pomiędzy 20 a 40 km wysokości nad powierzchnią Ziemi, silnie absorbująca słoneczne promieniowanie ultrafioletowe.
Wektor - dowolna wielkość charakteryzowana przez podanie kierunku i wartości.
Wiatr - poziomy przepływ powietrza.
Wiatrowskaz - chorągiewka kierunkowa, urządzenie do wskazywania kierunku wiatru.
Wieniec - kolorowy pierścień bądź luk wokół Słońca lub Księżyca, spowodowany dyfrakcją światła na zasłonie z kropelek wody, niebieskawy od środka i czerwonawy na zewnątrz.
Wilgotność - obecność pary wodnej w powietrzu, wyrażona jako wilgotność względna, bezwzględna, właściwa lub stosunek zmieszania.
Wilgotność bezwzględna - stosunek masy pary wodnej w danej objętości do tejże objętości zawierającej mieszaninę pary wodnej i powietrza suchego.
Wilgotność względna - stosunek aktualnej zawartości pary wodnej w powietrzu do zawartości tejże pary, jaką miałoby to powietrze w tej samej temperaturze w stanie nasycenia, zwykle wyrażana w procentach.
Wilgotność właściwa - stosunek masy pary wodnej do ilości powietrza wilgotnego (czyli do mieszaniny powietrza suchego i wilgotnego).
Wir - lokalne zaburzenie wiatru wywołane turbulencją,
Wirowość - miara wirowania w przepływie, zwykle wokół pionowej osi, dodatnia w przypadku cyrkulacji odwrotnej do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Woda przechłodzona - woda w stanie płynnym w temperaturze poniżej 0ºC.
Wypór - silą skierowana ku górze, wywierana na ciało zanurzone w cieczy.
Wyż - obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, antycyklon.
Załamanie - ugięcie promieni świetlnych wywołane różnicami w gęstości atmosfery. Zamarzanie - zmiana stanu skupienia z płynnego w stały.
Zatoka - podłużny obszar obniżonego ciśnienia stowarzyszony z niżem.
Zbieżność (konwergencja) - uporządkowany wpływ powietrza nad dany obszar. Zmierzch - okres niepełnej ciemności po zachodzie Słońca.
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