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REZUMAT. Scopul principal în acustica subacvatică este de a distinge sunetele de interes (amprentele 

acustice) de zgomotul de fundal. Zgomotul ambiental este acea parte a zgomotului total care nu se datorează 

unei surse identificabile localizată. Acesta există în mediu independent de activitatea observatorului. 

Interferența surselor de zgomot care se află sau fac parte din platforma pe care este instalat un senzor 

acustic, sunt surse de zgomot proprii. Sursele de zgomot proprii sunt diferite de zgomotul ambiental. 

 

Cuvinte cheie: zgomot ambiental, acustică, mediu subacvatic. 

 

ABSTRACT: Main goal of underwater acoustics is to identify the sound of interest from the background noise. 

Ambient noise is that part of total noise which is not emitted by a localized source. Ambient noise is present in 

the environment independent from the activities of the observer. The interference of noises which are emitted 

or are part of the platform on which the sensor is installed, are known as sources of self-noise. Those are 

different from ambient noise. 

 

Keywords: ambient noise, acoustics, underwater environment. 

1. ZGOMOTUL AMBIENTAL 

Măsurătorile zgomotului ambiental, efectuate la 

mare adâncime sub apă, au fost realizate pe o gamă 

de frecvențe de sub 1 Hz până la 100 kHz. În această 

gamă zgomotele sunt emise de o mare varietate de 

surse, iar fiecare dintre ele poate fi dominantă într-o 

anumită regiune a spectrului. Principalele surse de 

zgomot ambiental se găsesc în gama de frecvențe de 

30 Hz până la 10 kHz și sunt reprezentate de traficul 

naval aflat în depărtare și mișcarea apei la suprafața 

mării produsă de vânt. În anumite condiții, aceste 

surse de zgomot ambiental, pot afecta sistemele de 

detecție acustică în mod serios. Totuși acest lucru 

poate fi evitat dacă prezența lor poate fi anticipată pe 

baza măsurătorilor și dacă pot fi create predicții 

despre apariția lor. 

Nivelurile de zgomot ambiental variază atât în 

timp, cât și în spațiu. Diferențe între 5 și 10 dB sunt 

frecvent identificate între observații efectuate la doar 

câteva minute. În consecință, nu se poate aștepta ca 

nivelurile de zgomot „medii” să corespundă exact la 

măsurători individuale sau pentru a reflecta 

condițiile reale de zgomot la un moment dat. Datele 

climatologice privind condițiile locale ale mediului 

pe termen lung (inclusiv viteza vântului, profilul 

sunet-viteză și distribuția traficul naval) sunt 

indicative ale intensităților medii, dar nu și ale 

condițiilor instantanee identificate de un senzor. De 

câte ori este necesară o cunoaștere precisă a 

zgomotului ambiental local, trebuie efectuate 

măsurători in situ ale acestor niveluri de zgomot. 

1.1. Zgomotul provocat de traficul 

naval 

La frecvențele inferioare (Figura 1), sursa de 

zgomot ambiental dominantă este reprezentată de 

efectul cumulativ al navelor care sunt prea departe 

pentru a fi identificate individual. Spectrul de 

zgomot emis al navelor comerciale atinge un maxim 

de aproximativ 60 Hz, o frecvență care corespunde 

spectrului maxim în cavitație al navelor comerciale 

tipice. Spectrul zgomotului emis de nave aflate la 

distanțe mari diferă de spectrul emis de navele aflate 

la distanță apropiată de receptor, datorită efectului 

atenuare dependent de frecvență. Forma spectrului 

de zgomot emis, tipic navelor comerciale, la diferite 

distanțe, sugerează clar că influența navelor în 
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zgomotul ambiental depinde de distanța față de 

receptor, pe căile de comunicații maritime sau în 

oricare alte zone cu un număr mare de nave. 

1.2. Zgomotul provocat de starea mării 

Starea mării este un factor critic atât în detecția 

activă cât și cea pasivă. În detectarea activă cu balize 

acustice, valurile de 2 metri sau mai mult, pot 

produce o situație limitată de starea mării. Starea 

mării este foarte importantă pentru sistemele de 

sonare instalate la bordul navelor, în funcție de 

locația cupolei sonarului, viteza navei, direcția de 

deplasare. Situația limită este, în general, starea 

mării de gradul 4 sau 5. Pentru detecția pasivă, 

nivelul de zgomot creat de valurile provocate de 

vânt, de 3 metri sau mai mari, va avea ca rezultat o 

eficiență operațională scăzută, în funcție de tipul 

senzorului. 

Valurile provocate de vânt sunt rezultatul 

mișcărilor aerului la suprafața mării; curenții marini 

de suprafață sunt produși de aceste valuri. Acțiunea 

și interacțiunea valurilor și a curenților marini sunt 

complexe. În general, această interacțiune poate 

provoca o mărire a intensității valurilor și a 

curenților marini, atunci când se deplasează în 

aceeași direcție și au aceeași lungime de undă. 

Interacțiunea poate duce, de asemenea, la o scădere 

a intensității atunci când direcțiile și lungimile de 

undă sunt în opoziție. 

Cel mai înalt val care va fi întâlnit în mod 

normal, în cazul condițiilor meteorologice existente, 

poate fi derivate din valurile provocate de vânt și 

curenți, diagrame combinate de analiză a stării mării 

se obțin prin înmulțirea înălțimii cu un factor de 9/5. 

Tabelul 1, un tabel de descriere a vântului și a 

stării mării, conține o explicație a parametrilor 

marini pentru anumite stări ale mării. 

1.2.1. Zgomotul provocat de vânt 

Zgomotul generat de mișcarea valurilor de la 

suprafața mării este principala componentă pe o 

gamă de frecvențe cuprinse între 300 Hz la 5 kHz. 

Acesta poate fi considerat variabila cea mai 

importantă în detecția activă sau pasivă. Starea mării 

este un factor care nu poate fi măsurat în mod direct 

cu precizie sau acuratețe. În primul rând este 

corelată cu viteza vântului, care poate fi măsurată și 

prezisă. Fiecare valoare a stării mării reprezintă o 

serie de condiții, în care limitele dintre aceste valori 

sunt stabilite în funcție de înălțimea valurilor. De-a 

lungul timpului, s-a descoperit că starea mării și 

înălțimea valurilor pot fi deduse, cu o oarecare 

aproximație, în funcție de viteza și direcția vântului. 

Astfel zgomotul provocat de starea mării variază în 

funcție de vânt. Figura 1 corelează intensitatea 

zgomotului din apă cu viteza vântului și înălțimea 

valurilor pentru banda de frecvență cuprinsă între 

100 Hz și 10 kHz. 

1.2.2. Nivelurile de zgomot ale stării mării 

Nivelul zgomotului produs de vânt scade odată 

cu creșterea frecvenței acustice (pantă de – 6 dB pe 

octavă) și crește odată creșterea intensității stării 

mării (aproximativ 6 dB pentru fiecare creștere a 

stării mării).  

1.3. Alte surse de zgomotul ambiental 

Zgomotele ambientale mai pot fi produse de 

efecte locale intermitente, precum cutremurele, 

activitatea biologică, precipitațiile, gheața și sparge-

rea valurilor. 

1.3.1. Precipitațiile 

Ploaia și gheața vor crește nivelul zgomotului 

ambiental în banda de frecvențe cuprinsă între 

500 Hz și 15 kHz. Furtunile de intensitate mare pot 

genera zgomote la frecvențe scăzute de până la 

100 Hz și pot influența semnificativ condițiile de 

zgomot submarin, chiar și la o distanță mare față de 

centru furtunii. 

1.3.2. Gheața 

Gheața de al suprafața mării influențează 

zgomotul ambiental în zonele polare. Influența gheții 

asupra nivelului de zgomot depinde de starea gheții, 

adică dacă este în formare, acoperă suprafața mării 

sau se rupe în banchize. Atâta timp cât nici o 

presiune mecanică sau termică nu afectează gheața, 

nivelul zgomotului este, în general, unul scăzut, în 

timpul formării gheții. Conform unor cercetări 

efectuate în Marea Bering, nivelul zgomotului nu 

trebuie să depășească nivelul zgomotului produs de 

starea mării de gradul 2, chiar și la viteze ale 

vântului de peste 35 de noduri (peste 56 km/h). În 

același timp s-a stabilit că intensitatea zgomotului 

produs de gheață scade odată cu creșterea frecvenței 

în timpul in care gheața se formează. O excepție de 

la aceste niveluri relativ scăzute ale zgomotului, este 

reprezentată de condițiile extrem de zgomotoase 

(datorate aerului aflat în gheață) rezultate din 

deformarea și ruperea temporară a suprafeței gheții 

în timpul formării. 
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1.3.3. Activitatea biologică 

Zgomotul produs de activitatea biologică poate 
contribui semnificativ la zgomotul ambiental în 
mute zone ale oceanului planetar. Datorită habita-
telor marine, distribuției și caracteristicilor acustice 
ale diferitelor surse de zgomot, anumite zone sunt 
mai zgomotoase decât altele. Efectele activităților 
biologice asupra nivelului de zgomot sunt mai 
pronunțate în apele de coastă cu adâncimi mici, 
decât în celelalte zone cu adâncimi mari. De 
asemenea este mai pronunțat la tropice și în zonele 
temperate decât în zonele cu ape reci. 

Deși multe mamifere marine produc zgomote, 
câteva dintre acestea sunt atât de dominante încât 
studierea acestora este suficientă pentru predicția 
intensității, distribuția în spațiu și timp, precum și a 
spectrului zgomotului ambiental produs de mami-
ferele marine. Cele mai intense și mai răspândite 
zgomote produse de animale, în apele cu adâncime 
mică, sunt cele produse de peștii care orăcăie sau de 
creveți. Pești, mai mult decât crustaceele, sunt sursa 
de zgomot biologic în majoritatea mărilor. Peștii și 
crustaceele care produc zgomote sunt localizate, de 
cele mai multe ori, în golfuri, recife și apele costiere. 
În mare largă, principalele surse de zgomot biologic 
sunt balenele și delfinii.  

Pentru a crea o predicție a zgomotului ambiental 
produs de mamiferele marine, sunt folosite două 
tehnici. Se pot face observații pe o perioadă de timp 
destul de mare pentru a putea determina variațiile 
ciclice, sau se pot efectua studii generale ale 
zgomotelor produse de animale, care pot fi corelate 
cu datele despre mediu, în scopul obținerii conclu-
ziilor corecte asupra tipului și nivelul zgomotului. 

 

Mamiferele marine. Zgomotele produse de 

mamiferele marine includ o gamă mai largă de 

frecvențe decât cele produse de către pești sau 

crustacee. Sunetele produse de mamifere au fost 

înregistrate de la 19 Hz și chiar mai puțin (sunetele 

produse de către balene) până la 196 kHz (sunetele 

produse de către delfini), deși principalele frecvențe 

sunt în spectrul audio uman. În timpul folosirii 

ecolocației, delfinii, au fost observați emițând sunete 

într-o bandă mică de frecvențe ultrasonice. 

Balenele produc o mare varietate de sunete, până 

la 189db//Pa, cu frecvențe între 20 Hz și 36 kHz. 

Aceste mamifere marine se aseamănă cu sub-

marinele în viteză, caracteristici acustice și anumite 

comportamente.  

2. ZGOMOTUL PROPRIU 

Chiar dacă mediul marin ar fi complet lipsit de 

zgomot, tot ar fi dificilă detecția unui semnal acustic 

din cauza zgomotului produs de echipamentul de 

detecție sau a zgomotului produs de platforma pe 

care este montat acest echipament, precum și din 

cauza zgomotului produs de platformă la mișcarea 

prin apă. Chiar dacă receptorul este remorcat separat 

de platformă, zgomotul este produs de apa care se 

mișcă în jurul acestuia sau în jurul cablului de care 

este legat. Acest zgomot este cunoscut ca zgomot 

propriu și se găsește la platformele submarine, 

navele de suprafață și aeronave.  

Zgomotul propriu poate fi: 

- al circuitelor, produs de contactele electrice 

sau alte componente; 

- al traductorului, produs de mișcarea apei în 

jurul carcasei acestuia; 

- al corpului platformei, produs de anumite părți 

ale acesteia care se află în mișcare; 

- al instalațiilor montate pe platformă (pompe, 

valve, etc.); 

- al instalațiilor de propulsie și auxiliare 

(motoare, generatoare, etc.) 

2.1. Zgomotul produs de instalații 

Zgomotul produs de instalațiile de la bordul 

navelor este emis de instalația de propulsie, 

reductoare, axul elicei, instalații auxiliare și diverse 

pompe. Spectrul zgomotului emis de către o anumită 

instalație conține o serie de componente cu un ton 

ridicat, suprapus pe un zgomot de fond continuu. Cel 

mai important este zgomotul produs la viteze mici, 

deoarece acesta se concentrează în gama 

frecvențelor joase și suferă o atenuare minimă spre 

deosebire de zgomotele cu frecvențe mari.  

2.2. Zgomotul produs de elice 

Sursa principală a zgomotului elicei este produs 

de cavitație. Viteza mare de mișcare a palelor elicei 

sub apă provoacă zgomot de cavitație. În acest caz, 

cavitația rezultă din separarea dintre elice și apa din 

jur datorită mișcării rapide a palelor elicei. Mișcarea 

elicei împiedică apa să se oprească imediat în spatele 

lamelor sale. Ca urmare a presiunii scăzute formate 

în regiunea respectivă, un flux de bule se formează 

în mod continuu. Aceste bule fac implozie, iar 

zgomotul produs de multe dintre aceste bule care fac 

implozie este zgomot de cavitație. Acesta are un 

spectru continuu, care poate domina frecvența înaltă 

a spectrului zgomotului navei. Pentru un submarin, 

zgomotul elicei este afectat nu numai de viteză dar și 

de adâncimea la care se află submarinul. Deoarece 

presiunea hidrostatică a apei din jurul elicei crește 

odată cu adâncimea, un submarin aflat la o adâncime 
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mai mare poate funcționa la o viteză ridicată fără 

cavitație. 

2.3. Zgomotul hidrodinamic 

Zgomotul hidrodinamic rezultă din fluxul de apă 

care trece prin hidrofon, suporturile sale și structura 

corpului platformei. Într-un submarin, zgomotul 

hidrodinamic include presiuni turbulente asupra 

hidrofoanelor provocate de vârtejuri, precum și 

zgomotele și vibrațiile provenite de la echipamentul 

de placare a submarinului și echipamentele sona-

rului. Fluxul de apă din jurul cupolei sonar creează 

uneori cea mai mare parte a zgomotului propriu. 

Zgomotul de curgere se caracterizează prin depen-

dența sa de viteză. Acest zgomot crește cu puterea a 

cincea sau a șasea a vitezei și este independent de 

adâncimea de funcționare a submarinului. Această 

din urmă caracteristică distinge zgomotul de curgere 

de zgomotul cavitației. Zgomotul de curgere are un 

spectru continuu, atingând vârful în domeniul 

frecvenței joase și crescând în intensitate pe măsură 

ce viteza crește. Ascultarea cu frecvență joasă, pe 

distanțe lungi de la un hidrofon montat pe submarin 

poate fi serios împiedicată la viteze mai mari de 5 

noduri. Zgomotul hidrodinamic afectează, de ase-

menea, capacitățile de detectare ale geamandurilor 

hidroacustice. Doi dintre factorii care afectează 

geamandurile hidroacustice în largul mării sunt 

fluxul de apă care trece pe lângă hidrofon și cabluri. 

Într-o navă de suprafață, zgomotul hidrodinamic este 

cauzat de mișcarea navei prin apă și este predo-

minant la viteze de peste 12 noduri. Acest zgomot 

are trei componente principale: zgomot de curgere, 

excitație de curgere și cavitație în jurul cupolei 

sonare. Zgomotul de curgere este cauzat de fluxul 

turbulent în jurul corpului subacvatic, care provoacă 

fluctuații de presiune pe suprafața traductorului. 

Când viteza navei este suficient de mare, o cupolă 

sonar montată în prova sau pe chila navei va produce 

cavitație și se va genera zgomot. Mai mult, în cazul 

în care corpul navei nu este curățat, orice deformare 

a acestuia va produce cavitație, când viteza navei 

este suficient de mare. Inspecția și curățarea perio-

dică a corpului navei este esențială pentru ca nava să 

obțină un nivel de zgomot optim la viteze mai mari. 

2.4. Zgomotul produs de aeronave 

Zgomotul produs de aeronave nu afectează în 
mod apreciabil eficiența senzorilor subacvatici. 
Aeronavele produc o linie de zgomote secundare în 
identificarea pasivă a geamandurilor hidroacustice. 
De asemenea, atunci când un avion trece peste o 
geamandură hidroacustică, o schimbare în efectul 

Doppler poate fi observată în același interval de 
frecvențe. Linia zgomotelor secundare este cauzată 
de rotirea elicelor. 

2.5. Zgomotul produs de circuite 

Zgomotul produs de circuite este generat în 

principal în comutatoarele de scanare a sonarului, 

preamplificatoare, conexiuni, releele de contact și 

instalațiile de alimentare. Cu o întreținere adecvată, 

această sursă de zgomot nu ar trebui să afecteze grav 

performanța sonarului. 

3. CONCLUZII 

Mediul subacvatic este un mediu complex din 

punct de vedere al surselor de zgomot care se 

regăsesc în acesta. Pentru a putea identifica în timp 

și spațiu un contact acustic submarin este foarte 

important să se cunoască sursele zgomotului ambi-

ental, în același timp fiind nevoie și de o anumită 

prognoză a apariției acestor zgomote. Măsurătorile 

efectuate în mediul subacvatic în zona de interes 

sunt la fel de importante ca și cunoașterea tuturor 

zgomotelor emise de către platforma pe care se 

regăsește senzorul (receptorul). Acest lucru este 

necesar pentru o analiză amănunțită și o identificare 

corectă a sunetelor de interes (amprentele acustice) 

din mediul subacvatic. 

 

Note pentru Figura 1: 

1. De-a lungul Curentului Golfului și al marilor 

căi de transport transatlantice, curba predictivă a 

traficului intens (curba VI), prognozează zgomotul 

mediu în limita a ± 2 dB între 100 și 200 Hz. 

Valorile maxime apar de obicei la navele aflate la 

distanțe mai mici de 10 mile marine și valorile 

urmează curba individuală a navei (curba VII). 

Valorile minime variază radical, dar în general se 

grupează în jurul curbei medii de trafic (curbele IV 

și V). 

2. Pentru 440 Hz, curbele predictive se prezintă 

ca fiind cu 2 sau 3 dB prea mici. 

3. Patru sau mai multe nave aflate la distanță mai 

mică de 30 de mile marine, provoacă un zgomot 

puternic, iar navele aflate la distanțe mai mici de 10 

mile marine conduc nivelul de zgomot până la curba 

țintă a navei individuale (Curba VII). În cazul în 

care cea mai mare parte a traficului se află la 

distanță mai mare de 40 de mile marine, se aplică 

curbele medii de trafic (curbele IV și V). 

4. Corelații ale intensității zgomotului cu distanța 

până la cea mai apropiată navă, cu toate navele 

prezente pe căile de transport maritim, au fost 
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negative. Pentru zonele care nu se află în vecinătatea 

zonelor de trafic intens, concentrația navelor și 

distanța devin critice. 

Schimbările sezoniere în propagarea acustică pe 

distanțe lungi pot avea un efect semnificativ asupra 

nivelurilor de zgomot ambiental cu frecvență joasă. 

Acest fenomen contribuie la o recepție mai bună a 

sonarului sau la o propagare acustică în canalul de 

adâncime în timpul lunilor cu temperatură scăzută a 

suprafeței mării. 
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Frecvența (Hz) 

Gradul 

mării 

Viteza 

vântului 

(noduri) 

6 28-47 

5 22-27 

4 17-21 

3 11-16 

2 7-10 

1 4-6 

0 1-3 

 

Fig. 1. Nivelurile de zgomot ambiental în funcție de frecvență 

 

Tabelul 1. Descrierea vitezei vântului și a stării mării 

 

Scara 

Beaufort 

Termen 

descriptiv 

VÂNT ESTIMAREA VITEZEI VÂNTULUI STAREA MĂRII 

Viteza medie 

MPH 

Efecte observate pe 

uscat 
Efecte observate pe apă 

Cod 

WMO 

Termen 

descriptiv 

Înălțimea 

valurilor în 

picioare 

0 Calm 1 

Calm; fumul se înalță 

vertical; frunzele nu se 

mișcă. 

Marea e ca oglinda. 

0 
Calmă  

(oglindă) 
0 

1 
Adiere 

ușoară 
1-3 

Fumul indică direcția 

vântului; frunzele nu se 

mișcă; girueta nu se 

orientează după vânt. 

Unde care seamănă cu 

siajul peștilor, fără 

spumă. 

2 
Briză 

ușoară 
4-7 

Se simte adierea pe față; 

girueta începe să se 

orienteze; frunzele 

foșnesc din când în când; 

pavilionul și flamura 

încep să fluture ușor. 

Unde mici, încă scurte, 

dar mai pronunțate; 

crestele au un aspect 

sticlos și nu se sparg. 

1 
Calmă 

(ondulată) 
0-1/3 

3 Vânt slab 8-12 

Drapelele fâlfâie; 

frunzele și rămurelele se 

mișcă continuu.  

Valuri foarte mici. 

Crestele cu aspect sticlos, 

care încep să se spargă. 

Creste înspumate pe 

alocuri. 

2 

Netedă 

(valuri 

foarte mici) 

1/3 – 1-2/3 

4 
Vânt 

moderat 
13-18 

Se ridică praful și hârtiile 

de pe jos; rămurelele se 

mișcă vizibil; flamura se 

întinde, luând o poziție 

orizontală. 

Valuri mici , luând formă 

alungită, cu creste care se 

rostogolesc, formând pe 

alocuri ,,berbeci”. 

3 Slabă 1-2/3 – 4 
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Tabelul 1 (continuare) 

 

Scara 

Beaufort 

Termen 

descriptiv 

VÂNT ESTIMAREA VITEZEI VÂNTULUI STAREA MĂRII 

Viteza medie 

MPH 

Efecte observate pe 

uscat 
Efecte observate pe apă 

Cod 

WMO 

Termen 

descriptiv 

Înălțimea 

valurilor în 

picioare 

5 Vânt tare 19-24 

Arborii mici se leagănă; 

vârful tuturor arborilor se 

mișcă; se formează unde 

pe lacuri. 

Valuri mijlocii, cu creste 

înspumate care se sparg, 

formând numeroși 

berbeci, eventual cu 

împroșcări. 

4 Moderată 4 – 8 

6 
Vânt foarte 

tare 
25-31 

Se aude șuieratul 

vântului; folosirea unei 

umbrele devine dificilă. 

Valuri mari, cu creste 

înspumate care se sparg 

și împroașcă. 

5 Agitată 8 – 13 

 

Tabelul 1. Descrierea vitezei vântului și a stării mării (continuare) 

 

Scara 

Beaufort 

Termen 

descriptiv 

VÂNT ESTIMAREA VITEZEI VÂNTULUI STAREA MĂRII 

Viteza medie 

MPH 

Efecte observate pe 

uscat 
Efecte observate pe apă 

Cod 

WMO 

Termen 

descriptiv 

Înălțimea 

valurilor în 

picioare 

7 
Vânt 

puternic 
32-38 

Toți arborii se mișcă cu 

toată tulpina; e greu de 

înaintat împotriva 

vântului. 

Valuri mari, marea e 

plină de spumă care e 

suflată în direcția 

vântului. 

6 
Foarte 

agitată 
13 – 20 

8 
Vânt foarte 

puternic 
39-46 

Unele ramuri se rup; 

autovehiculele își pierd 

direcția. 

Valuri mari arcuite de 

lungime mare; marginile 

crestelor încep să se 

întrepătrundă; spuma este 

suflată în dungi bine 

marcate de-a lungul 

direcției vântului. 

9 Furtună 47-54 

Cad crengi din copaci; 

clădirile sunt ușor 

afectate. 

Valuri  înalte; dungi 

dense de spumă de-a 

lungul direcției vântului; 

crestele valurilor încep să 

se răstoarne și să se 

rotească; vizibilitatea este 

afectată datorită 

împroșcării. 

10 
Furtună 

puternică 
55-63 

Copacii sunt scoși din 

rădăcină; se produc 

daune la clădiri. 

Valuri foarte înalte și 

violente cu creste lungi; 

spuma este suflată în 

dungi albe dense de-a 

lungul direcției vântului; 

suprafața mării este albă 

și frământată; prăbușirea 

valurilor devine violentă; 

vizibilitatea este redusă. 

7 
Cu valuri 

mari 
20 – 30 

11 
Furtună 

violentă 
64-72 

Daunele asupra clădirilor 

sunt produse la scara 

larga. 

Valuri extrem de mari; 

navele de tonaj mic și 

mediu pot fi ascunse de 

valuri; marea este 

complet acoperită cu pete 

albe lungi de spumă 

întinsă de-a lungul 

direcției vântului; peste 

tot marginile din crestele 

de val sunt suflate în 

spumă; vizibilitatea este  

redusă. 

8 
Cu valuri 

foarte mari 
30 – 45 

12 Uragan peste 73 
Daune severe si extinse 

(copaci, clădiri). 

Valuri imense; aerul este 

umplut cu spumă și 

picături de apă; marea 

este complet albă; 

vizibilitatea este foarte 

grav afectată. 

9 Fenomenală Peste 45 
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