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Abstrakt:

Tato práce se zabývá vlivem konvektivních bouří na množství vodní páry obsa-
žené v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry. V práci jsou popsány metody
detekce vodní páry ve zmíněné oblasti atmosféry, pro kterou se často používá
zkratka UTLS (z anglického Upper Troposphere Lower Stratosphere). Jedná se
o metodu rozdílů jasových teplot BTD (z anglického Brightness Temperature
Difference) a o metodu využívající měření z přístroje EOS MLS. Metoda BTD
je založená na rozdílu jasových teplot v kanálu absorpce vodní parou a kanálu
atmosférického okna. Kladné hodnoty tohoto rozdílu jsou detekovány nad HHO
většiny konvektivních bouří. Jedním z možných vysvětlení kladných hodnot BTD
je přítomnost teplejší vodní páry ve spodní stratosféře. V rámci práce byl také
navržen algoritmus pro detekci anomálií v poli BTD. S využitím databáze 320
bouří z oblasti Evropy byly analyzovány charakteristiky odvozených parametrů
popisujících hodnoty BTD, BTD anomálií a teplot HHO během vývoje bouří.
Analýzou těchto charakteristik se podařilo ukázat velmi pravděpodobný vztah
mezi kladnými hodnotami BTD a vodní párou ve spodní stratosféře. Anomálie
v poli BTD by tedy mohly poukazovat na lokálně zvýšené koncentrace vodní
páry, která byla do spodní stratosféry transportována bouří samotnou. Další část
práce se zabývá meziroční a roční variabilitou vodní páry, ale také lokálními změ-
nami vodní páry způsobenými konvektivními bouřemi v oblasti horní troposféry
a spodní stratosféry.

Klíčová slova: konvektivní bouře, vodní pára, horní troposféra a spodní strato-
sféra, metoda rozdílu jasových teplot, tropopauza
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Abstract:

The primary focus of this thesis is to diagnose contributions to upper tropo-
spheric and lower stratospheric (UTLS) water vapor from convective storms. The
first parts of this work introduces two approaches used for a detection of lower
stratospheric water vapor above convective storm tops - brightness temperature
difference (BTD) technique and EOS MLS measurements. The BTD technique
is based on brightness temperature difference between the water vapor absorp-
tion and infrared window bands, assuming a thermal inversion above the cloud
top level. The most frequently offered explanation of positive BTD values above
convective storms is presence of warmer water vapor in the lower stratosphere.
Furthermore, so called BTD anomalies were described and it was proposed an
algorithm for objective detection of such BTD anomalies. Characteristics of pa-
rameters describing BTD, BTD anomaly, infrared window brightness temperature
were investigated during storms evolution on dataset of 320 storms from the area
of Europe. The analysis of these characteristics proved highly probable conection
between positive BTD values and lower stratospheric water vapor. BTD anoma-
lies may be attributed to a local source of water vapor, which are transported
into the lower stratosphere. The next part is dedicated to interannual and annual
variability of water vapor in the UTLS region and also to case study, which show
how the presence of storms can influence the water vapor concentration in UTLS.

Keywords: convective storms, water vapor, upper troposphere lower stratosphere,
brightnes temperature difference technique, tropopause
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Úvod

Konvektivní bouře patří mezi jeden z nejvýraznějších a zároveň nejvýznamněj-
ších projevů počasí, proto zákonitě přitahují pozornost nejen široké veřejnosti, ale
jsou také často náplní vědeckých studií. Výzkum bouří je zaměřen především na
podmínky a popis jejich vzniku a dalšího vývoje (s přímou vazbou na jejich krát-
kodobou předpověď), na dopady aktivity bouři na společnost, a také na vliv bouří
na okolní prostředí a to jak v globálním, tak i v lokálním měřítku. Předkládaná
disertační práce se zabývá právě vlivem konvektivních bouří na okolní prostředí,
konkrétně na vodní páru obsaženou v horní troposféře a spodní stratosféře.

První rešeršní kapitola (1) je věnována popisu jevů, které ovlivňují distribuci
a rozložení vodní páry v atmosféře. To jsou především složky všeobecné cirku-
lace v atmosféře - meridionální a zonální cirkulace (1.2.1) a Brewer-Dobsonova
cirkulace (1.2.2). Ale také další složky interakce mezi stratosférou a troposférou,
kde podstatný vliv je připisován také konvektivním bouřím mimo tropické oblasti
(1.4).

Jako hlavní zdroj dat byla použita družicová data, která vedle radarových
a sondážních měření, tvoří základní složky distančního měření a dálkového prů-
zkumu atmosféry. Využití družicových dat pro účely studia vlivu konvektivních
bouří na vodní páru v okolní atmosféře je opodstatnitelné hned z několika důvodů.
Díky rozvoji technických možností se daří využívat stále větší počet spektrálních
pásem a tím roste využitelnost družicových dat v různých oborech meteorologie a
klimatologie. I přes stále rostoucí počet různých specializovaných družic a jejich
přístrojů zůstávají synonymem pro družicová pozorování snímky z klasických ope-
rativních radiometrů jako je například radiometr SEVIRI (z anglického Spinning
Enhanced Visible and Infrared Imager), který je základním přístrojem evropských
družic Meteosat druhé generace (2.2.1). Tyto přístroje snímají z pohledu konvek-
tivních bouří pouze jejich horní hranici oblačnosti (HHO). Díky zlepšujícímu se
prostorovému i časovému rozlišení lze pozorovat různé důležité detaily morfologie
HHO, jejíž vzhled je přímým důsledkem procesů probíhajících uvnitř bouře. Jako
příklad lze uvést zlepšující se detekci přestřelujících vrcholů, které by s horším
geometrickým rozlišením nebylo možné detekovat. Vzhledem k tomu, že přestře-
lující vrcholy jsou jevy poměrně krátkodobé, je v případě jejich detekce neméně
důležitá i frekvence snímání družicí. Přítomnost přestřelujících vrcholů na HHO
bouře vypovídá o intenzitě výstupných proudů a ze změn na HHO bouře tedy lze
získat informaci o vnitřní struktuře konvektivní bouře.

Druhá kapitola práce je věnována právě popisu dat z meteorologických dru-
žic (2). Její začátek je zaměřen na popis základních vztahů fyziky záření (2.1)
a v další části kapitoly jsou pak popsány družice a přístroje, jejichž data byla v
práci využita. Jsou to již zmíněný radiometr SEVIRI (2.2.1) na družici Meteo-
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sat druhé generace (viz 2.2) a přístroj EOS MLS (z anglického Earth Observing
System Microwave Limb Sounder) (2.3.1) na družici Aura (2.3.1). Dalším důvo-
dem pro využití družicových dat pro studium koncentrací vodní páry v oblasti
horní troposféry a spodní stratosféry je jejich dobrá dostupnost. Ta je výrazně
lepší než pro další zdroj dat pro tuto oblast. a sice in situ měření. Taková měření
jsou realizována buď při balonové sondáži nebo při leteckých měřeních. Balonová
měření jsou vzhledem k prostorovému a především časovému rozlišení pro studie
zaměřené na konvektivní bouře špatně použitelná. Letecká měření se vedle toho
jeví jako ideální zdroj dat, avšak pro svojí finanční i organizační náročnost jsou
omezena na menší kampaně čítající zpravidla několik přeletů. Navíc taková data
nebývají často veřejně dostupná.

Další část práce, kapitola (3), je věnována metodám detekce vodní páry v ob-
lasti horní troposféry a spodní stratosféry, v nichž jsou využita zmíněná družicová
data. Nejprve je zde popsána metoda rozdílu jasových teplot kanálu v oblasti ab-
sorpce vodní parou a kanálu v oblasti atmosférického okna (3.1). Pro tento rozdíl
se používá zkratka BTD (z anglického Brightness Temperature Difference). Tato
metoda je testována v mnoha studiích, jak s využitím numerických simulací, tak
s využitím dat z různých radiometrů jako jsou například SEVIRI, MODIS (z an-
glického Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) a GOES (z anglického
Geostationary Operational Environmental Satellite) imager. Ve většině z nich je
jako vysvětlení kladných hodnot zmíněného rozdílu nad konvektivními bouřemi
uváděna přítomnost vodní páry ve spodní stratosféře. Objevují se i některá další
vysvětlení nejčastěji spojována s mikrofyzikou HHO. S velkou pravděpodobností
budou mít kladné hodnoty BTD původ nejen v přítomnosti vodní páry ve spodní
stratosféře. Nicméně se zdá, že právě přítomnost vodní páry ve spodní stratosféře
je nejpravděpodobnějším vysvětlením alespoň části těchto kladných hodnot. Dále
jsou v kapitole popsány tzv. anomálie v poli BTD, tedy oblasti s lokálně zvýše-
nými hodnotami BTD, které nejsou doprovázeny poklesem teploty HHO. Právě
takové anomálie by mohly mít svůj původ v lokálně zvýšených koncentracích
vodní páry nad HHO konvektivních bouří. V části 3.1.1 byl navržen algoritmus
pro detekci těchto anomálií, které mohou přímo souviset s transportem vodní
páry do spodní stratosféry konvektivními bouřemi. V poslední části kapitoly je
stručně popsán algoritmus, kterým jsou vytvářeny profily vodní páry z přístroje
EOS MLS.

V kapitole (4) je aplikována metoda rozdílu jasových teplot a také algoritmus
pro detekci BTD anomálií z předchozí kapitoly, nejprve podrobně na příkladě
jedné bouře v části 4.1, a po té i na větší databázi bouři v části 4.2. Databáze bouří
byla vytvořena z bouří v oblasti Evropy a severní Afriky během let 2008 až 2016 a
je popsána v části 4.2.1. V části 4.2.2 jsou pro bouře z databáze popsány některé
společné charakteristiky parametrů odvozených pomoci metody rozdílu jasových
teplot i algoritmu detekce BTD anomálií během vývoje bouří. Dále jsou zde
vybrány různé skupiny bouří ze zmíněné databáze a na nich jsou demonstrovány
případné odlišnosti ve vývoji těchto charakteristik. V části 4.2.3 jsou podobné
charakteristiky sledovány vzhledem k výskytu jevu na HHO - studených prstenců
nebo studených U/V. Bylo studováno, jak se jednotlivé charakteristiky mění před,
během a po těchto jevech. Bouře s takovými jevy na HHO byly z databáze bouří
(4.2.1) identifikovány pomocí jiné databáze těchto jevů, která byla vytvořena v
rámci práce Radová (2015).
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Obsahem poslední kapitoly práce (5) je studium změn a variability vodní
páry v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry. Jako zdrojová data této části
jsou využita data, respektive profily vodní páry z přístroje EOS MLS, proto je
možné takové změny a variabilitu sledovat v několika dostupných hladinách. V
části 5.1.1 je sledována meziroční variabilita vodní páry v letech odpovídajících
databázi bouří z předchozí kapitoly (4.2.1), tedy 2008 až 2016. Pro data ze stej-
ného intervalu je pak spočítána také roční variabilita v různých hladinách v okolí
tropopauzy (viz 5.1.2). Kromě dlouhodobější variability jsou v části práce 5.2 na
dvou příkladech ukázány lokální změny koncentrací vodní páry způsobené kon-
vektivními bouřemi.

Hlavní dosažené výsledky a celkové shrnutí práce je potom uvedeno v závěru
práce (viz 5.2.3). Následují již jen tři dodatky A.1, A.2 a A.3, které doplňují
jednotlivé části kapitoly 5 a to formou informací z kompletních dostupných hladin,
v nichž přístroj EOS MLS poskytuje smysluplná měření.

5



1. Vodní pára v atmosféře
V této kapitole jsou popsány základy terminologie přímo nebo nepřímo sou-

visející s obsahem vodní páry v atmosféře. Na úvod kapitoly jsou zrekapitulo-
vány základní typy vertikálního dělení atmosféry 1.1, dále jsou popsány jednot-
livé složky všeobecné cirkulace 1.2. V sekci 1.3 je stručně popsána distribuce
vodní páry v atmosféře a v poslední části této kapitoly 1.4 jsou popsány základy
interakce mezi stratosférou a troposférou.

1.1 Vertikální členění atmosféry
Meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS), ČMeS (2017) de-

finuje atmosféru následovně: „ovzduší — plynný obal Země, který sahá od zem-
ského povrchu do výšek několika desítek tisíc km a v převážné míře se Zemí
rotuje. Atmosféra Země je tvořena směsí různých plynů, vodní páry a obsahuje
také pevné a kapalné částice, tzn., že má charakter řídkého aerosolu.“

Podle chemického složení lze atmosféru dělit na homosféru a heterosféru. Ho-
mosféra sahá přibližně do výšky 100 km a probíhá zde neustálé promíchávání
vzduchu. Právě z tohoto důvodu lze procentuální zastoupení jednotlivých plynů
považovat za konstantní. Výjimku zde tvoří především vodní pára, ozón, oxid
uhličitý a atmosférické aerosoly. Konkrétní zastoupení plynů je uvedené v ta-
bulce 1.1. Z ní je dobře patrné, že v homosféře jsou dominantními plyny dusík
a kyslík, spolu s argonem zde tvoří 99,96 % stálých plynů suchého atmosféric-
kého vzduchu. Více než 99,9 % atmosférické hmotnosti je soustředěno ve vrstvě
do 50 km od zemského povrchu (viz Mohanakumar, 2008). Nad homosférou již
turbulentní promíchávání ztrácí význam a je nahrazeno molekulární difúzí. Za
zvrstvení plynů zodpovídá gravitace a ty jsou rozloženy ve vrstvách podle své
molekulové hmotnosti. Tuto vrstvu zemské atmosféry nazýváme heterosféra.

Dalším a v meteorologii nejpoužívanějším vertikálním dělením atmosféry je
podle průběhu teploty vzduchu s výškou. Schématicky je takové dělení zobrazeno
na obr. 1.1. Nejmenší vertikální rozsah má vrstva, která je nejblíže zemskému
povrchu a nazývá se troposféra. Jedná se o nejhustší vrstvu atmosféry, kde je sou-
středěna téměř všechna vodní pára z celé atmosféry. Mohanakumar (2008) udává
99 %. Troposféra tedy obsahuje téměř všechnu oblačnost a odehrává se v ní vět-
šina jevů spojených s počasím. Tato vrstva atmosféry je charakteristická pokle-
sem teploty, který lze popsat průměrnou hodnotou tzv. adiabatického teplotního
gradientu ve vzduchu nasyceném vodní párou γs ≈ 0.65◦C/100m. Troposféra je
ohraničená tropopauzou. To je přechodová vrstva, která je podle její termické defi-
nice charakteristická poklesem teploty menším než 0,2◦C/100m. Výška a teplota
tropopauzy závisí na zeměpisné šířce. V polárních oblastech se nachází kolem
8 km a její teplota se pohybuje kolem −50◦C, zatímco v oblastech rovníku je
její výška až 18 km a teplota kolem −70◦C. Její výška je dále ovlivňována také
ročním obdobím a rozložením tlakových útvarů. Pro území České Republiky je
její průměrná výška 10,9 km a teplota −58,8◦C (viz Meteorologický slovník vý-
kladový a terminologický (eMS), ČMeS, 2017). Nad troposférou se nachází další
vrstva, stratosféra. Jedná se o suchou a velmi stabilní vrstvu, kde díky převažující
inverzi nedochází k výraznému promíchávání vzduchu. Protože stratosféra obsa-
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Plyn Objemová procenta
Plyny s konstantním složením

Dusík (N2) 78,08
Kyslík (O2) 20,95
Argon (Ar) 0,933
Oxid uhličitý (CO2) 0,033
Neon (Ne) 18,2 × 10−4

Hélium (He) 5,2 × 10−4

Krypton (Kr) 1,1 × 10−4

Xenon (Xe) 0,089 × 10−4

Vodík (H2) 0,5 × 10−4

Metan (CH4) 1,5 × 10−4

Oxid dusný (N2O) 0,27 × 10−4

Oxid uhelnatý (CO) 0,19 × 10−4

Plyny s variabilním složením
Vodní pára (H2O) 0 - 4
Ozon (O3) 0 - 4 × 10−4

Amoniak (NH3) 0,004 × 10−4

Oxid siřičitý (SO2) 0,001 × 10−4

Oxid dusičitý (NO2) 0,001 × 10−4

Ostatní plyny stopové množství
Aerosoly, prach velmi variabilní

Tabulka 1.1: Hlavní složky v atmosférickém suchém vzduchu v homosféře. Zdroj
Mohanakumar (2008)

huje velmi málo vodní páry, hlavní vliv na průběh teploty v této vrstvě má ozon.
Oblast výskytu většiny atmosferického ozonu je v tzv. ozonosféře (přibližně 10
- 50 km), kde nejvyšší koncentrace lze ve středních zeměpisných šířkách hledat
ve výškách 20 - 25 km (viz Meteorologický slovník výkladový a terminologický
(eMS), ČMeS, 2017). Teplota ve stratosféře roste až k její horní hranici, do druhé
přechodové vrstvy, stratopauzy (∼ 50 km), kde dosahuje teplot kolem 0◦C. V
další vrstvě, mezosféře, (∼ 50 až přibližně 90 km) vzhledem k zanedbatelným
koncentracím ozonu a vodní páry opět teplota s výškou klesá. Děje se tak až do
třetí přechodové vrstvy, mezopauzy, kde jsou lokalizovány nejnižší teploty v celé
atmosféře, až −90◦C.

Přesné vymezení dalších vrstev atmosféry se v literatuře značně liší, někteří
autoři definují další vrstvu termosféru do výšek kolem 450 km, jiní až do 700 km.
Tato vrstva je charakteristická růstem teploty s výškou a velmi nízkou hustotou
vzduchu. Teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí −70◦C až 730◦C (viz Meteoro-
logický slovník výkladový a terminologický (eMS), ČMeS, 2017) a jsou určovány
na základě kinetické energie pohybu jednotlivých molekul. Nad poslední přecho-
dovou vrstvou, termopauzou, leží nejvzdálenější vrstva atmosféry, exosféra, která
je přechodem mezi zemskou atmosférou a meziplanetárním prostorem.
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Obrázek 1.1: Vertikální dělení atmosféry podle průběhu teploty. Převzato z Mo-
hanakumar (2008).

1.2 Cirkulace v atmosféře
Všeobecná cirkulace v atmosféře velmi zásadně ovlivňuje výskyt vodní páry v

jednotlivých zeměpisných oblastech, proto zde budou popsány její základní části.

1.2.1 Meridionální a zonální cirkulace
Tepelná nerovnováha mezi rovníkem a polárními oblastmi je kompenzována

transportem teplého vzduchu v meridionálním směru od rovníku k pólům. Vli-
vem Coriolisovy síly je teplý vzduch proudící na sever ve vyšších částech tropo-
sféry uchylován východním směrem, zároveň vzduch proudící směrem k rovníku
je uchylován směrem k západu1. Tento typ cirkulace se nazývá Hadleyho a tvoří
pouze část meridionální transportu. Jeho součástí jsou ještě další dvě cirkulační

1To platí na severní polokouli, na jižní jsou směry opačné.
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buňky: Ferrelova a polární (viz obr 1.2). Cirkulace v rámci Hadleyho buňky je
iniciována termickou konvekcí v oblasti rovníku, vzduch v ní pak pokračuje až při-
bližně k 30° zeměpisné šířky, kde klesá a vrací se zpátky k rovníku ve formě pasátů.
Tam, kde se potkávají pasáty jižní a severní polokoule vzniká tzv. intertropická
zóna konvergence - ITCZ (z anglického Intertropical Convergence Zone). Ferre-
lova buňka je charakteristická prouděním vzduchu v nižších částech troposféry
směrem k přibližně 60° zeměpisné šířky, kde vzduch stoupá a vrací se zpět v hor-
ních částech troposféry a nakonec klesá v subtropických anticyklonách. Poslední
ze zmíněných cirkulačních buněk - polární je definována výstupnými pohyby v
subpolárních oblastech okolo 60° zeměpisné šířky, výškovým prouděním směrem
k pólům, zde pak sestupnými pohyby a nakonec přízemním prouděním zpět k 60
rovnoběžce.

Obrázek 1.2: Schéma globální atmosférické cirkulace. Převzato z Mohanakumar
(2008).

Na obrázku 1.2 jsou zvýrazněny i tzv. jet streamy, neboli tryskové proudění,
jedná se o pás velmi rychlého proudění v blízkosti tropopauzy. Podle definice
WMO (z anglického World Meteorological Organization) je takové proudění vy-
mezeno izotachou 30 m·s−1, dále pak horizontálním střihem větru alespoň 5 m·s−1

na 100 km a vertikálním střihem větru 5 až 10 m · s−1 na 1 km. Mezi polární
a Ferrelovou buňkou se nachází polání jet stream a mezi buňkou Ferrelovou a
Hadleyho potom subtropický jet stream.

1.2.2 Brewer-Dobsonova cirkulace
Brewer-Dobsonova cirkulace je pomalá cirkulace, kterou jako první popsal

Brewer2 k vysvětlení nedostatku vodní páry ve stratosféře. Předpokládal, že vodní
pára je vysušována změnou skupenství během svého transportu skrz velmi chlad-
nou tropickou tropopauzu. Později Dobson3 touto cirkulací vysvětlil také pozo-
rované vysoké koncentrace ozonu v oblastech pólů, tedy daleko od jeho zdroje v
tropické stratosféře.

Brewer-Dobsonova cirkulace může být popsána ve třech částech, viz obr. 1.3.
První část zahrnuje stoupavé proudy vzduchu z troposféry do stratosféry v ob-
lasti tropů. Ty byly podle Mohanakumar (2008) poprvé pozorovány při měření

2Alan West Brewer - kanadský fyzik a klimatolog.
3Gordon Miller Bourne Dobson - britský fyzik a meteorolog
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Obrázek 1.3: Zonální průměr Brewer-Dobsonovy cirkulace a roční průměr hus-
toty ozonu [DU/km] během 1982-89, Nimbus-7 SBUV. Převzato z Mohanakumar
(2008).

aerosolů po erupci vulkánu Mount Pinatubo, kde byl potvrzen transport aero-
solů mimo tropy ve výšce nad 22 km. Jedná se o velmi pomalé výstupné proudy,
při kterých dochází k fotodisociaci atmosferického kyslíku a vzniká tak ozon.
Jeho maximum udává Mohanakumar (2008) ve výškách kolem 27 km. Jako další
dvě části Brewer-Dobsonovy cirkulace uvádí Mohanakumar (2008) stratosférický
transport vzduchu směrem k pólům a sestupné pohyby zpět do troposféry ve
středních šířkách (kolem 30° zeměpisné šířky) a v oblasti pólů. Takto lze tedy vy-
světlit transport ozonu ale i některých dalších složek atmosféry mezi zeměpisnými
šířkami.

1.3 Vodní pára v troposféře a stratosféře
Vodní pára je jednou z nejdůležitější složek atmosféry z pohledu radiačních

procesů. Vodní pára je nenahraditelná také s ohledem na energetickou bilanci a
to především uvolňováním latentního tepla při kondenzaci.

Hlavním zdrojem vodní páry je vypařování z vodních ploch a transpirace z po-
vrchů rostlin. Naopak největší pokles obsahu vodní páry je realizován kondenzací
do oblačnosti.

Vodní pára vstupuje do vyšších hladin atmosféry především v oblastech s
pravidelnou a silnou konvekcí jako jsou oblasti tropů západního Pacifiku, Jižní
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Ameriky a Afriky. Dále pak sezonně i v oblastech ovlivňovaných asijským let-
ním monzumem a podél ITCZ. Pozitivní vliv konvekce na množství vodní páry
v horních částech troposféry se může měnit v blízkosti tropické tropopauzy, kde
dochází vlivem nízkých teplot k vysušování vzduchu. Anglicky se tento proces
nazývá freeze-drying. Dalšími jevy ovlivňujícími rozložení vodní páry jsou kvazi-
dvouletá oscilace4 ve stratosféře a El Niño a jižní oscilace5 v troposféře.

1.4 Interakce mezi stratosférou a troposférou
Interakce mezi stratosférou a troposférou formou výměny vzduchu a dalších

složek atmosféry je obecně považována za část všeobecné cirkulace v atmosféře.
V angličtině se často používá termín Stratosphere-Troposphere Exchange (STE).
V souvislosti právě s STE se často používá rozdělení atmosféry zavedené v Ho-
skins (1991). Zde je atmosféra rozdělena na tři části tzv. overworld, middleworld
a underworld, viz obr. 1.4. Overworld je definován jako oblast nad hladinou kolem
380 K potenciální teploty (přibližně 16 km) a obsahuje pouze hladiny konstantní
potenciální teploty (izentropy), které se nacházejí ve stratosféře ve všech země-
pisných šířkách. Middleworld je pak podle podobné definice oblastí přibližně mezi
hladinami 380 K a 310 K potenciální teploty a izentropy jsou v tropech v tro-
popauze a směrem k polům se dostávají do stratosféry. Část v middlewordu,
která leží ve stratosféře je nazývaná lowermost stratosphere. Poslední oblastí je
underworld, ta leží přibližně pod hladinou 310 K potenciální teploty a obsahuje
izentropy pouze v troposféře ve všech zeměpisných šířkách.

Na obr. 1.4 jsou také vyznačeny tři způsoby jakými se může vzduch dostávat z
troposféry do stratosféry a naopak. První, označený jako A, je již zmíněnou meri-
dionální Brewer-Dobsonovou cirkulací. V tropech hraje konvekce dominantní roli
při vertikální distribuci vodní páry z tzv. tropické tropopauzy6 a společně s nízkými
teplotami tropické tropopauzy kontroluje množství vodní páry, které vstupuje do
oblasti overworld, kde je potom již pod vlivem Brewerovy-Dobsonovy cirkulace
(viz Homeyer a kol., 2014b). Mimo tropy je STE realizováno zbývajícími dvěma
způsoby. Jedním z nich je velkoprostorový přenos podél izentrop (adiabatický) z
tropické troposféry do spodní stratosféry středních a vysokých zeměpisných ší-
řek (lowermost stratosphere). Na obr. 1.4 je tento přenos vyznačen písmenem B.
Posledním typem přenosu, označeným písmenem C, je transport vzduchu z tro-
posféry do spodní mimotropické stratosféry spojený s konvekcí. Kolik vodní páry
je jednotlivými způsoby do stratosféry distribuováno, není stále příliš známo.
Nejvíce neznámých zůstává především u posledních dvou přenosů. V posledních

4QBO (z anglického Quasi-Biennial Oscillation) - Oscilace určující směr a sílu zonálního vě-
tru v tropické stratosféře. Směr větru mezi východním a západním osciluje s periodou přibližně
26 měsíců v centrální části tropického pásma (cca mezi 15° sev. a již. šířky), směrem k obratní-
kům její amplituda klesá (viz Meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS), ČMeS
(2017)).

5Cyklické zesilování a zeslabování Walkerovy cirkulace v atmosféře tropického Tichomoří
(viz Meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS), ČMeS (2017)).

6TTL (z anglického Tropical Tropopause Layer) - Rozsáhlá přechodová vrstva mezi tropickou
troposférou a stratosférou, často nazývaná jako „brána do stratosféry“. Fueglistaler a kol. (2009)
definuje její spodní mez jako hladinu průměrného dosahu konvekce tzv. convective outflow ∼
150 hPa (355 K, 14 km) a vrchní mez v ∼ 70 hPa (425 K, 18,5 km). Mohanakumar (2008) horní
mez definuje hladinou nejvyššího dosahu konvekce.
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Obrázek 1.4: Schéma atmosféry podle Hoskins (1991). Tlustou čarou je vyzna-
čena tropopauza, tečkovaně pak hranice mezi oblastmi overwold, middleworld a
middlewold, underworld. Převzato z Dessler (2000).

letech je mimotropické konvekci připisován rostoucí význam z hlediska pronikání
vodní páry do spodních vrstev stratosféry, zatímco její vliv na obsah vodní páry
v oblasti overworld je zřejmě zanedbatelný (viz Homeyer a kol., 2014b). Dessler
(2000) uvádí, že konvekce středních a vysokých zeměpisných šířek již nedisponuje
dostatečnou energií, aby mohla dosáhnout potenciálních teplot vyskytujících se v
oblasti overworld. Toto tvrzení rozporují některé pozdější studie, které dokumen-
tují konvektivní transport zasahující nad hladinu 380 K potenciální teploty i mimo
tropy (viz Dessler a Sherwood (2004), Anderson a kol. (2012)). Homeyer a kol.
(2014b) upozorňuje na zvyšující se vědecký zájem o STE podnícený konvekcí ve
středních šířkách v posledních letech. Toto tvrzení dokládá množstvím publikací
zabývajících se případy, kdy přestřelující vrcholy bouří pronikají tropopauzou do
spodní stratosféry (např. Wang (2003), Setvák a kol. (2008b), nebo Bedka a kol.
(2012)). Jedním z vizuálních důkazů STE formou konvektivního transportu vody
do spodní stratosféry jsou tzv. vlečky.7 V literatuře je vznik takových vleček při-
pisován transportu vlhkosti s výstupným proudem (anglicky updraft) do spodní
stratosféry (viz Adler a kol. (1981), Wang (2003)). Dalším mechanizmem trans-
portu vlhkosti do spodní stratosféry, popsaným v literatuře je tzv. jumping cirrus.
Jako první tento jev popisuje Fujita (1982) jako vyskakování cirru do spodní stra-
tosféry v souvislosti s kolapsem přestřelujících vrcholů. Za mechanizmus vzniku
tohoto jevu pak později označil a na výstupech modelu podrobně popsal Wang
(2003), Wang a kol. (2011) tzv. gravity wave breaking processes. Konvektivně ge-
nerované gravitační vlny mohou za jistých podmínek transportovat část materiálu

7Vlečky (anglicky plumes) jsou cirrovité jevy podobné vlečkám kouře z komínů, jsou verti-
kálně oddělené od horní hranice oblačnosti konvektivních bouří. Obvykle leží nad částí kovadliny
bouře (odtud další termín z angličtiny - above anvil plumes) a mají malý zdroj (průměrně 1
km a méně) (viz Levizzani a Setvák (1996), nebo Radová (2015).
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horní hranice bouře přes tropopauzu. STE není pochopitelně limitováno jen jed-
ním směrem a v literatuře jsou popisovány případy transportu stratosférického
vzduchu bohatého na ozon do horní troposféry například Gray (2003) nebo Tang
a kol. (2011). Velký příspěvek k STE v obou směrech je připisován také tzv.
vpádům (intruzím) stratosférického vzduchu. Homeyer a kol. (2011) na základě
leteckých měření popisuje konvektivní transport vodní páry do takové intruze,
neboli tzv. tropopause fold8 a následné míšení stratosférického a troposférického
vzduchu. Jako příklad o významu popisovaného míšení vzduchu skrz tropopauzu
udává Mohanakumar (2008), že tímto způsobem proniklý stratosférický ozon tvoří
kolem 10 % ozonu v troposféře. Nicméně uspokojivý popis těchto jevů a odhad
jakou částí přispívají k STE ještě stále není přesně popsán a kvantifikován.

8Tropopause fold (někdy se jako český ekvivalent používá termín nálevka tropopauzy Mete-
orologický slovník výkladový a terminologický (eMS), ČMeS (2017)) je průnik stratosférického
vzduchu do troposférické baroklinní zóny, která poklesne z běžné hladiny tropopauzy (∼200-300
hPa) do hladin kolem 500-700 hPa.

13



2. Data z meteorologických
družic a jejich zpracování

Hlavním zdrojem dat v této práci jsou data z meteorologických družic, proto
je tato kapitola věnována základnímu popisu těch, které byly v práci využity. K
lepší interpretaci družicových dat nelze opomenout ani fyzikální podstatu tohoto
typu měření, proto je začátek kapitoly věnován i základům fyziky záření.

2.1 Základní vztahy fyziky záření

2.1.1 Planckův zákon
Z hlediska interpretace družicových měření je jedním z nejdůležitější vztahů

tzv. Planckův zákon. Jeho odvození předcházelo zavedení pojmu absolutně černé
těleso1. Menzel (2006) toto hypotetické absolutně černé těleso charakterizuje:

• úplnou absorpcí veškerého dopadajícího záření,

• maximálním vyzařováním ve všech vlnových délkách a směrech.

Takové těleso tedy pohltí veškeré záření a zároveň je ideálním zářičem.
Dalším krokem k porozumění vlastností černého tělesa bylo odvození tzv.

Stefan-Boltzmanova zákona. Vztahu, který spojuje celkové množství vyzářeného
elektromagnetického záření E a teplotu T a lze jej empiricky vyjádřit takto:

E = σT 4, (2.1)

kde σ = 5,671 · 10−8W · m−2 · K−4 je Stefanova-Boltzmanova konstanta.
V roce 1893 rakouský fyzik W. Wien odvodil vztah závislosti intenzity mo-

nochromatického záření Iλ na teplotě a vlnové délce λ v následujícím tvaru:

Iλ = fλ(T )
λ5 , (2.2)

podobu funkce fλ(T ) se mu ještě odvodit nepodařilo. To se částečně podařilo až
roku 1900 britským fyzikům lordu Rayleighovi a siru Jeansovi. Těm se na základě
zákonů klasické fyziky podařilo odvodit vyjádření ve tvaru:

fλ(T ) = 2ckλT, (2.3)

kde k = 1,381 · 10−23J · K−1 je Boltzmanova konstanta a c = 2,998 · 108m · s−1

je rychlost světla ve vakuu. To ovšem podle experimentu platilo jen pro dlou-
hovlnné záření, pro krátké vlnové délky (počínaje ultrafialovými) se pro takové
vyjádření fλ(T ) (2.3) intenzita monochromatického záření Iλ blíží nekonečnu. To-
muto selhání klasické fyziky se proto často říká ultrafialová katastrofa. S řešením
přišel o rok později německý fyzik Max Planck aplikací své teorie o kvantování

1Termín absolutně černé těleso zavedl německý fyzik Gustav Robert Kirchhoff v druhé po-
lovině devatenáctého století.
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energie elektromagnetického záření. Tvar funkce fλ(T ) vyjádřené pomocí tohoto
předpokladu již nevede k „ultrafialové katastrofě“ a je následující:

fλ(T ) = 2hc2

exp
(

hc

λkT

)
− 1

, (2.4)

kde h = 6,626 · 10−34J · s je Planckova konstanta. Planckův vyzařovací zákon lze
pak vyjádřit:

Bλ(T ) = c1

λ5
(

exp
(

c2

λT

)
− 1

) , (2.5)

kde c1 = 2hc2 = 1,191·10−16W · m2 · sr−1 a c2 = hc

k
= 1,439·10−2m · K jsou první

a druhá radiační konstanta a Bλ(T ) vyjadřuje spektrální hustotu elektromagne-
tického záření vyzářeného za jednotku času jednotkovou plochou povrchu ideálně
černého tělesa teploty T do jednotkového prostorového úhlu ve vlnové délce λ.

Průběh Planckovy funkce pro vybrané teploty je na obr. 2.1. Teploty byly
zvoleny stejně jako v publikaci Řezáčová a kol. (2007).
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ře

nı́
[W
·m
−

2
·µ

m
−

1
·s

r−
1
]

350 K

300 K

350 K

Obrázek 2.1: Průběh Planckovy funkce pro různé hodnoty teploty T .

2.1.2 Wienův posunovací zákon
Z obrázku 2.1 je mimo průběh Planckovy funkce při různých teplotách zřejmý

ještě fakt, že maximum zobrazených křivek se posouvá s rostoucí teplotou směrem
ke kratším vlnovým délkám. Takto lze formulovat tzv. Wienův posunovací zákon,
jeho matematické vyjádření získáme jednoduše derivací vztahu (2.5) podle vlnové
délky λ a porovnáním s nulou. Řešením takové nelineární rovnice je právě hledaný
Wienův posunovací zákon:

λmax = 2897,9
T

. (2.6)
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Pokud do Planckova vyzařovacího zákona (2.5) dosadíme dle Wienova posunova-
cího zákona (2.6), zjistíme, že se spektrální hustota záření mění s pátou mocninou
teploty:

Bλmax(T ) ∼ T 5. (2.7)

2.1.3 Odražené sluneční záření a tepelné vyzařování Země
Z integrálního vyjádření Stefan-Boltzmanova zákona (2.1):

E = π
∫ ∞

0
Bλ(T )dλ, (2.8)

lze jednoduchou integrací získat intenzitu s jakou Slunce s idealizovanou teplotou
fotosféry 6000 K a poloměru R vyzařuje do prostoru ve vlnové délce λ:

Eλ = 4πR2πBλ(T = 6000K). (2.9)

Spektrální hustotu slunečního záření, které vstupuje do atmosféry Země na jed-
notkovou plochu kolmo ke Slunci lze vyjádřit vztahem:

Sλ = 4πR2πBλ(T = 6000K)
4πr2 = πBλ(T = 6000K)

(
R

r

)2
, (2.10)

kde r poloměr zemské dráhy. Použijeme-li stejná zjednodušení jako v Řezáčová
a kol. (2007), a sice zanedbání absorpce a rozptylu dopadajícího slunečního záření
při průchodu atmosférou bez oblačnosti a dále idealizujeme rozptyl od povrchu
či vrstvy, na které k rozptylu dochází, jako difuzní. Lze intenzitu rozptýleného
slunečního záření popsat následovně:

Iλ = αλ
Sλ

π
cos ξ = αλBλ(T = 6000K)

(
R

r

)2
cos ξ, (2.11)

kde ξ je tzv. zenitový úhel Slunce a αλ vyjadřuje spektrální odrazivost povrchu
pro vlnovou délku λ.

Rozdíly mezi odraženým slunečním zářením a tepelným vyzařováním jsou nej-
lépe porovnatelné na obr. 2.2 a 2.4. Na prvním ze zmíněných obrázků jsou pomocí
vztahů (2.10) a (2.11) vykresleny spektrální hustota dopadajícího sluneční záření
při vstupu do zemské atmosféry a intenzita odraženého slunečního záření za zjed-
nodušujících podmínek zmíněných výše. Tento obrázek tedy dokumentuje vliv
odrazivosti na sluneční záření. Nutné je ovšem podotknout, že se jedná o značně
idealizované křivky. Křivka pro odražené sluneční záření (červeně) je idealizována
především předpokladem konstantní odrazivosti ve všech vlnových délkách. To v
reálných podmínkách neplatí a odrazivost je funkcí vlnové délky. Ani křivka dopa-
dajícího slunečního záření na horní hranici atmosféry není v reálných podmínkách
takto ideálně hladká. Lepší přiblížení, jak takové záření vypadá před vstupem do
atmosféry a na úrovni hladiny moře, lze získat z obr. 2.3.

Na obrázku 2.4 lze porovnat intenzity odraženého slunečního záření (červeně)
a tepelného vyzařování Země při teplotě 300 K (zeleně). Obě křivky již byly po-
užity v grafech na obr. 2.2 a 2.1 a lze je jednoduše barevně přiřadit. Z obr. 2.4 je
názorně patrná i spektrální oblast kolem 3,5 - 4 µm, kde se oba typy záření pře-
krývají a nabývají podobných hodnot. Podle Wienova posunovacího zákona (2.6)
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Obrázek 2.2: Porovnání spektrální hustoty dopadajícího slunečního záření při
vstupu do zemské atmosféry (modře) a intenzity odraženého slunečního záření,
kde je uvažována výška Slunce nad obzorem 45° a odrazivost 0,2 (červeně). Křivky
jsou vykresleny podle vztahů (2.10) a (2.11).

Obrázek 2.3: Porovnání spektrální hustoty dopadajícího slunečního záření při
vstupu do zemské atmosféry (žlutě) a po průchodu atmosférou, na úrovni hladiny
moře (červeně), s označenými absorpčními pásmy. Převzato z Wu a kol. (2011).

lze pro teplotu sluneční fotosféry 6000 K vypočítat maximum slunečního záření
na vlnových délkách kolem 0,5 µm, jak je také patrné z obrazků 2.2 a 2.3. Pro
tepelné vyzařování atmosféry Země se podobnou úvahou při použití její průměrné
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teploty 255 K (Menzel, 2006) dostáváme k hodnotě výrazně vyšší kolem 10 µm
(viz obr. 2.4).
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Obrázek 2.4: Porovnání intenzity odraženého slunečního záření podle vztahu
(2.11) pro výšku Slunce nad obzorem 45° a odrazivost 0,2 (červeně) a tepelného
vyzařování Země při teplotě 300 K (zeleně).

2.1.4 Emisivita a jasová teplota
Spektrální emisivita popisuje vyzařovací schopnost povrchu v dané vlnové

délce, značí se ελ a udává poměr mezi zářením tělesa na dané vlnové délce Rλ

vzhledem k záření černého tělesa. Popisuje tedy, jak se takový povrch z hlediska
fyziky záření svými vlastnostmi blíží černému tělesu (Řezáčová a kol., 2007). Ma-
tematicky lze emisivitu vyjádřit takto:

ελ = Rλ

Bλ(T ) . (2.12)

Z tohoto vyjádření a vlastností černého tělesa je patrné, že emisivita reálných
objektů vždy musí být menší než jedna.

Menzel (2006) v souvislosti s emisivitou popisuje také vyjádření tzv. Kirchho-
ffova zákona. Ten lze vyjádřit jednoduchou rovnicí:

ελ = aλ, (2.13)

kde aλ vyjadřuje koeficient pohlcení (anglicky absorptance). Vztah (2.13) platí
pouze za předpokladu termodynamické rovnováhy tělesa a lze jej jednoduše od-
vodit ze vztahu (2.12):

Rλ = ελBλ = aλIλ, (2.14)
kde Iλ je dopadající záření na těleso a pro stav termodynamické rovnováhy platí
Bλ = Iλ.
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Jasovou teplotu (anglicky brightness temperature BT) lze chápat jako fiktivní
teplotu, jakou by muselo mít černé těleso, aby pro danou vlnovou délku vyzařovalo
reálnou hodnotu vyzařování Rλ. Pro hodnotu jasové teploty, pak platí rovnice:

Bλ(BT ) = Rλ = ελBλ(T ). (2.15)

Pro jasovou teplotu se někdy také používá formálně lépe odpovídající, avšak v
češtině příliš nevyužívaný název ekvivalentní teplota černého tělesa (anglicky black
body equivalent temperature). Vzhledem k definici emisivity je ze vztahu (2.15)
zřejmé, že hodnoty jasové teploty jsou vždy nižší než reálná teplota. Jasovou
teplotu lze získat ze vztahu (2.5) na základě tzv. inverzní Planckovy funkce:

BT = c2

λln
(

c1

λ5Bλ

+ 1
) . (2.16)

2.1.5 Odrazivost a propustnost
Již několikrát zmíněná spektrální odrazivost αλ (anglicky reflectance) je de-

finována jako poměr odraženého a dopadajícího záření. Dalším velmi důležitým
pojmem je spektrální propustnost τλ (anglicky transmittance). Obě tyto veličiny
nabývají hodnot od 0 do 1, stejně jako emisivita. Hodnoty odrazivosti blížící se
nule znamenají pro danou vlnovou délku tmavý povrch, nulové hodnoty propust-
nosti indikují zcela nepropustnou vrstvu.

Pokud využijeme příkladu jako v Menzel (2006) a budeme uvažovat vrstvu,
která absorbuje pouze část dopadajícího záření Iλ. Dále předpokládejme, že zby-
tek záření je vrstvou propuštěn nebo odražen. Pokud pro tento příklad budeme
uvažovat platnost zákona zachování energie, bude v platnosti tato rovnice:

aλ + αλ + τλ = 1. (2.17)

Aplikací Kirchhoffova zákona (2.13) získáme vyjádření zákona zachování energie
ve tvaru:

ελ + αλ + τλ = 1, (2.18)
které je často v literatuře označováno také jako Kirchhoffův zákon (Řezáčová
a kol., 2007).

2.1.6 Lambertův-Beerův zákon a Schwarzchildova rovnice
Lambertův-Beerův zákon byl nezávisle odvozen trojicí fyziků Francouzem Bou-

guerem, Švycarem Lambertem a Němcem Beerem a říká, že intenzita monochro-
matického záření Iλ klesá monotonně s délkou, kterou danou vrstvou prochází.
Odvození tohoto zákona provedeme za předpokladu zanedbání rozptylu záření při
průchodu zmíněnou vrstvou (např. plynu) o infinitezimalní tloušťce dz. Přírůstek
absorpce, pak může být vyjádřen následovně:

daλ = −dIλ

Iλ

= − kλρ

cosφdz, (2.19)

kde ρ je hustota plynu průchozí vrstvy a φ je zenitový úhel. kλ je absorpční
koeficient, který je funkcí tlaku, teploty a složení plynu tvořícího vrstvu. Integrací
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vztahu (2.19) od hladiny z do horní hranice atmosféry z = ∞, získáme vyjádření:

lnIλ∞ − lnIλ = 1
cosφ

∫ ∞

z
kλρdz, (2.20)

další úpravou získáme:
Iλ = Iλ∞ exp(−σλ), (2.21)

kde σλ je tzv. optická tloušťka:

σλ = 1
cos(φ)

∫ ∞

z
kλρdz. (2.22)

Menzel (2006) a Mohanakumar (2008) ji popisují jako míru kumulativní ztráty,
kterou paprsek při průchodu vrstvou zaznamená. Propustnost vrstvy τλ pak lze
pomocí (2.21) vyjádřit takto:

τλ = Iλ

Iλ∞

= exp(−σλ) = exp
(

− 1
cos φ

∫ ∞

z
kλρdz

)
. (2.23)

Pro vlnové délky slunečního záření lze vyzařování atmosféry zanedbat, toto
ovšem již není možné pro infračervené záření povrchu. Pro infračervené záření
Země již je tedy potřeba uvažovat nejen absorpci, ale také vyzařování. Rozptyl
pro zjednodušení zanedbáme i v tomto případě. Absorpci infračerveného záření
Země postupem atmosférou vyjádříme pomocí vztahu (2.19) :

−dIλ,abs = Iλ
kλρ

cos φ
dz. (2.24)

Vyzařování atmosféry lze při platnosti Kirchhoffova zákona (2.13) a vztahu (2.14),
vyjádřit následovně:

dIλ,em = Bλdϵλ = Bλdaλ = Bλ
kλρ

cos φ
dz. (2.25)

Zahrnutím obou složek dlouhovlného záření - emitovaného vrstvou i absorbova-
ného infračerveného záření získáváme tzv. Schwarzchildovu rovnici:

dIλ = −(Iλ − Bλ)kλρ

cos φ
dz, (2.26)

která je základní rovnicí pro výpočty radiačního přenosu. Pro izotermální 2 vrstvu
plynu s konstantním kλ po integraci získáme:

Iλ − Bλ = (Iλ,0 − Bλ) exp(−σλ), (2.27)

kde Iλ,0 je infračervené záření přícházející na vrstvu od zemského povrchu. Toto
vyjádření Schwarzchildovy rovnice názorně ukazuje, že Iλ se blíží záření černého
tělesa s rostoucí optickou tloušťkou vrstvy.

2Teplota např. plynu je stálá, nemění se.
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2.1.7 Rovnice radiačního přenosu
Jak již bylo zmíněno dříve, v sekci 2.1.6, Schwarzchildova rovnice (2.26) je zá-

kladem pro matematické vyjádření radiačních přenosů různých vrstev atmosféry a
zemského povrchu. Řešením této rovnice je tzv. rovnice radiačního přenosu často
zkracována RTE z anglického radiative transfer equation.

Pokud tedy uvážíme Schwarzchildovu rovnici, kde použijeme jako proměnou
tlak místo výšky3 pomocí rovnice hydrostatické rovnováhy:

gρdz = −qdp, (2.28)

dostaneme:
dIλ = (Iλ − Bλ)kλq

g cos φ
dp, (2.29)

kde q = ρ/ρa je tzv. směšovací poměr plynu a vzduchu. Tuto lineární diferenci-
ální rovnici prvního řádu řešíme pomocí integračního faktoru, kterým je propust-
nost (2.23) v p-systému:

τλ = exp
(

− 1
cos φ

∫ p

0
g−1qkλdp

)
. (2.30)

Diferenciál tohoto vztahu má tvar:

dτλ = − τλqkλ

g cos φ
dp. (2.31)

Vztah (2.29) pak získá tvar:

τλdIλ = −(Iλ − Bλ)dτλ, (2.32)

neboli:
d(Iλτλ) = Bλdτλ. (2.33)

Integrací tohoto vztahu od hladiny ps, což je tlaková hladina při zemském povrchu,
do hladiny p = 0 dostaneme:

Iλ(p = 0)τλ(p = 0) − Iλ(p = ps)τλ(p = ps) =
∫ p=0

p=ps

Bλ(T (p))dτλ(p)
dp

dp. (2.34)

Záření detekované družicí zde reprezentuje Iλ(p = 0). τλ(p = 0), tedy propustnost
na horní hranici atmosféry, nabývá podle definice hodnoty 1. Za zjednodušující
úvahy, že Země září jako černé těleso, platí rovnost Iλ(p = ps) a Bλ(T (p = ps)).
Rovnici radiačního přenosu, pak dostáváme ve tvaru:

Iλ = Bλ(T (p = ps))τλ(p = ps) +
∫ p=0

p=ps

Bλ(T (p))dτλ(p)
dp

dp, (2.35)

kde první člen na pravé straně rovnice je příspěvek k celkovému záření detekova-
nému družicí od zemského povrchu tlumený postupem atmosférou a druhý člen

3Souřadný systém, kde je na vertikální ose jako souřadnice atmosférický tlak, se nazývá
p-systém.
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příspěvek od samotné atmosféry. Rovnice radiačního přenosu vyjádřená v tzv.
z-systému4 má tvar:

Iλ = Bλ(T (z = 0))τλ(z = 0) +
∫ z=∞

z=0
Bλ(T (z))dτλ

dz
dz. (2.36)

Podíl dτλ/dz v druhém členu rovnice (2.36) nazýváme tzv. váhovou funkcí, která
určuje vertikální rozložení příspěvku atmosféry, respektive zemského povrchu k
celkovému odchozímu záření. Velice časté je také další vyjádření váhové funkce
ve tvaru dτλ/dlnp. Příklady takových váhových funkcí pro přístroj SEVIRI (viz
sekce 2.2.1 ) jsou na obr. 2.5. Z tohoto obrázku je názorné, jak váhové funkce
pro absorpční kanály (např. vodní páry - WV 6.2) nabývají svého maxima vy-
soko v atmosféře, zatímco kanály tzv. atmosferických oken (např. IR 10.8) mají
maximální hodnotu u zemského povrchu. S využitím různých částí infračervené
oblasti spektra lze tedy získat informace z různých hladin atmosféry. Tohoto faktu
využívají tzv. hyperspektrální přístroje, kde počet spektrálních kanálů je natolik
vysoký (řádově jednotky tisíců), že z informací z jednotlivých hladin je možné
odvodit vertikální sondáže atmosféry s dostatečně jemným krokem.

Obrázek 2.5: Normalizované váhové funkce pro tepelné kanály přístroje SEVIRI,
spočítané pro střední zeměpisné šířky v poddružicovém bodě (nadiru) v létě.
Upraveno podle Schmetz a kol. (2002).

2.2 Meteosat druhé generace
Družice s označením Meteosat jsou geostacionární družice evropské organizace

EUMETSAT.5 Jejich první generace započala vypuštěním družice Meteosat-1 v
4Souřadný systém, kde je na vertikální ose jako souřadnice geometrická výška z.
5EUMETSAT (z anglického European Organisation for the Exploitation of Meteorological

Satellites) vznikl roku 1986 odloučením od organizace ESA a jedná se o mezivládní evropskou
organizaci, která se zabývá vývojem a provozem meteorologických družic. Česká Republika je
od roku 2005 tzv. spolupracujícím a od roku 2010 plným členem této organizace.
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roce 1977 a poslední družicí tohoto programu byl Meteosat-7, který byl vypuštěn
na oběžnou dráhu 2. 9. 1997 a operativně byl využíván až do 31. 3. 2017. Druhá
generace družic Meteosat byla zahájena vypuštěním Meteosatu-8 28. 8. 2002.
Poslední z družic MSG (z anglického Meteosat Second Generation), Meteosat-11,
odstartovala 15. 7. 2015. V současné době se již připravuje třetí generace družic
MTG (Meteosat Third Generation), která bude navazovat na družice MSG.

Všechny generace družic Meteosat jsou nebo budou družice geostacionární.
Znamená to, že jejich dráha je zvolena tak, aby oběžná doba družice byla stejná
s dobou rotace Země. Velkou výhodou tohoto faktu je, že družice snímá stále
stejné území (polokouli). Taková dráha má poloměr přibližně 42 168 km. Princip
snímání, který je řešen rotací družice6, zároveň družici pomocí gyroskopického
efektu stabilizuje. Hlavní nebo také primární družice MSG je umístěna na nul-
tém poledníku a snímá celý zemský disk každých 15 minut, další družice MSG
poskytuje službu RSS (z anglického Rapid Scan Service) a je umístěna na 9,5°
východní délky. V tomto režimu družice snímá pouze část zemského disku, avšak
třikrát častěji, tedy každých pět minut. Při současné konstelaci 4 družic MSG, je
jedna určena jako záložní pro služby již zmíněné a jedna je umístěna nad Indickým
oceánem.

2.2.1 Radiometr SEVIRI
SEVIRI (z anglického Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) je

hlavním meteorologickým přístrojem družic MSG. Tento přístroj snímá ve 12
spektrálních kanálech. Prvních 11 kanálů má prostorové rozlišení v nadiru 3x3
km. Dvanáctý kanál (HRV - High Resolution Visible) má v nadiru třikrát lepší
rozlišení 1x1 km. Lepší rozlišení tohoto kanálů ovšem znamená menší snímanou
oblast, tak aby mohl byt zachován princip snímání. Velkou nevýhodou geosta-
cionárních družic je klesající rozlišení jejich dat směrem od nadiru, pro oblast
střední Evropy je to přibližně 4x6 km pro standardní kanály, respektive 2x3 km
pro HRV. Radová (2015) udává přibližné hodnoty prostorového rozlišení přímo
pro ČR jako 3,7x6 km v prvních 11 kanálech a 1,2x2 km v kanálu HRV. Pře-
hledně jsou informace o jednotlivých kanálech vyobrazeny v tabulce 2.1. Jak bylo
teoreticky odvozeno v předchozí kapitole v sekci 2.1.7, záření detekované přístroji
na družici je dvojího typu. Prvním je sluneční záření, které se k družici dostává
odrazem nebo zpětným rozptylem. Povrchů, od kterých se sluneční záření od-
ráží, respektive rozptyluje, je celá řada, mezi nejčastější patří oblačnost, vodní
plochy a zemský povrch. Druhým typem je záření, které emituje zemský povrch,
oblačnost a různé další složky atmosféry. Na příkladu kanálů přístroje SEVIRI
lze demonstrovat oba typy záření.

Sluneční záření, které lze tímto přístrojem detekovat, lze dále dělit na viditelné
záření a blízké infračervené záření. Za hranici, která viditelné a blízké infračervené
záření rozděluje, je standardně považována vlnová délka přibližně 0,7 µm. První
dva kanály přístroje SEVIRI, ač jeden leží v oblasti viditelného záření (VIS 0.6) a
druhý v oblasti blízkého infračerveného záření (VIS 0.8), se z pohledu oblačnosti
od sebe příliš neliší. Rozdíly v odrazivosti jsou však dobře patrné u vegetace (viz
obr. 2.6). Kanály v části spektra počínající dalším kanálem (NIR 1.6) a sahající až

6Pro MSG je to 100 otáček za minutu. Pro MTG je již plánován jiný princip snímání a
stabilizace bude řešena soustavou gyroskopů - samotné družice již nebudou rotovat.
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číslo název rozsah λ [µm] popis
01 VIS 0.6 0,56-0,71 viditelné záření
02 VIS 0.8 0,74-0,88 blízké infračervené záření
03 NIR 1.6 1,50-1,78 blízké infračervené záření
04 IR 3.9 3,48-4,36 infračervené záření, atm. okno
05 WV 6.2 5,35-7,15 absorpce vodní párou
06 WV 7.3 6,85-7,85 absorpce vodní párou
07 IR 8.7 8,30-9,10 infračervené záření, atm. okno
08 IR 9.7 9,38-9,94 infračervené záření, absorpce O3
09 IR 10.8 9,80-11,80 infračervené záření, atm. okno
10 IR 12.0 11,00-13,00 infračervené záření, atm. okno
11 IR 13.4 12,40-14,40 infračervené záření, absorpce CO2
12 HRV 0,50-0,90 viditelné záření, vysoké rozlišení

Tabulka 2.1: Spektrální kanály radiometru SEVIRI. Připraveno podle Řezáčová
a kol. (2007).

Obrázek 2.6: Relativní citlivost a umístění solárních kanálů přístroje SEVIRI
(tmavé křivky vyplněné šedě). Průběh odrazivosti pro vegetaci (zeleně), holý
zemský povrch (hnědě) a spektrální hustota dopadajícího slunečního záření na
horní hranici atmosféry (červeně). Převzato z Schmetz a kol. (2002).

k 4 µm se často označují jako mikrofyzikální. Důvodem je vzhled oblačnosti, který
je v tomto pásmu ovlivněn jejím mikrofyzikálním složením - oblačnost tvořená
ledovými krystalky má výrazně nižší odrazivost, než ta tvořená kapkami vody.
První tři kanály (viz tabulka 2.1) společně s širokopásmovým kanálem HRV jsou
také často nazývány jako solární kanály. Shrnuje to jejich umístění v části spektra,
kde je dominantní odražené, respektive rozptýlené sluneční záření.

Na obrázku 2.4 je patrná oblast mezi 3,5 a 4 µm, kde se odražené sluneční
záření a tepelné vyzařování překrývají a jejich zastoupení v této části spektra je
podle zobrazených idealizovaných křivek velmi podobný. Tímto je tato část spek-
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tra unikátní a uplatňují se zde oba zmíněné typy záření. Právě v této oblasti se
nachází kanál IR 3.9. Další kanály přístroje SEVIRI jsou již v oblasti tepelného
nebo také infračerveného záření. Kanály IR 3.9, IR 8.7, IR 10.8 a IR 12.0 leží
v částech spektra, kde je atmosféra dobře propustná, a proto jsou označovány
jako kanály atmosférických oken (anglicky window channels, často se také pou-
žívá zkratka IRW (z anglického infrared window)). Kanály WV 6.2, WV 7.3, IR
9.7 a IR 13.4 jsou naopak umístěny v oblastech spektra, kde se významně uplat-
ňuje absorpce některé z plynných složek atmosféry. V případě WV 6.2 a WV 7.3
je touto absorbující plynou složkou vodní pára, pro IR 9.7 je to ozon a pro IR
13.4 je takovým plynem CO2. Názorně je rozdíl mezi kanály atmosferických oken
a těch v oblasti absorpce vidět na obrázku 2.7. Kanály atmosferických oken lze
jednoduše identifikovat pomocí modré křivky namodelované jasové teploty. V ob-
lastech atmosferických oken totiž dosahuje svých lokálních maximálních hodnot,
a v těchto částech spektra je atmosféra propustnější a k družici se dostává i záření
z nižších a teplejších hladin atmosféry. Zde se opět dostáváme k teorii radiačního
přenosu v atmosféře (viz sekce 2.1.7) a k váhovým funkcím (viz obr. 2.5). Na
obrázku 2.5 lze také podle jednotlivých váhových funkcí rozlišit, který kanál je v
oblasti atmosferického okna, a který ne.

Obrázek 2.7: Relativní citlivost a umístění tepelných kanálů přístroje SEVIRI
(červeně). Průběh modelové jasové teploty pro letní měsíce středních zeměpisných
šířek (modře), zde označeno jako EBBT (z anglického Equivalent Black Body
Temperature). Upraveno podle Schmetz a kol. (2002).

Je nutné upozornit na to, že oblasti absorpce plynnými složkami se nachází i ve
viditelné a blízké infračervené části spektra (viz obr. 2.3). Tyto absorpční oblasti
se využívají pro odhady obsahu jednotlivých plynů (např. ozonu) v atmosféře z
družicových měření.

Data z přístroje SEVIRI jsou k uživatelům distribuována pomocí distribuční
služby EUMETCast (z anglického EUMETSAT Multicast Distribution System),
což je hlavní distribuční systém organizace EUMETSAT. Data jsou distribuo-
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vána v binárním formátu nazvaném HRIT (z anglického High Rate Information
Transmission) a jsou označována jako Level 1.5, protože jsou již radiometricky a
geometricky zkorigována. Tato korekce probíhá v centru organizace EUMETSAT
v německém Darmstadtu a je aplikována přímo na data naměřená přístrojem
SEVIRI označována jako Level 1.0. Po korekci na Level 1.5 jsou data distribuo-
vána pomocí telekomunikační družice ve standardu DVB-S2.7 Abychom binárním
Level 1.5 datům přiřadili fyzikální význam je potřeba je ještě zkalibrovat. Výsled-
kem jsou informace v podobě odrazivosti pro kanály v oblasti viditelného a blíz-
kého infračerveného záření a jasové teploty pro kanály v oblasti infračerveného
záření.

2.3 Konstelace družic A-Train
A-Train je seskupením, konstelací družic několika organizací v čele s americ-

kou NASA (z anglického National Aeronautics and Space Administration). Název
A-Train vznikl podle anglického Afternoon Train. Tato konstelace družic se po-
hybuje po dráze, která má inklinaci 98,14°, leží přibližně 705 km na zemským
povrchem a je heliosynchronní. To znamená, že danou zeměpisnou šířku přelétá
ve stejném místním (slunečním) čase. Pro rovník je to v tomto případě 13:30, a
proto je konstelace pojmenována odpolední. Dále pak tento název odkazuje na
jazzovou baladu Take the A-Train od Billyho Strayhorna. Jmenovitě se A-Train
skládá z družic Aqua, CloudSat, CALIPSO (z anglického Cloud-Aerosol Lidar
and Infrared Pathfinder Satellite Observation), PARASOL (z anglického Pola-
rization and Anisotropy of Reflectances for Atmospheric Sciences coupled with
Observations from a Lidar), GCOM-W1 (z anglického Global Change Observation
Mission – Water "Shizuku"), OCO-2 (z anglického Orbiting Carbon Observatory-
2) a Aura. Tyto družice nesou celou řadu speciálně zaměřených přístrojů, které
produkují desítky druhů dat. V této práci byla využita data z poslední zmíněné
i poslední v celé konstelaci - družice Aura.

2.3.1 Družice Aura
Aura (z latinského názvu pro brízu) byla vypuštěna 15. 7. 2004, jedná se po

družici Aqua o druhého nejstaršího člena uskupení A-Train. Její poloha na chvostu
konstelace není náhodná, je výhodná z hlediska přístrojů na její palubě. Jsou to
přístroje, které by mohly být označeny anglickým termínem Limb Sounder - tedy
přístroj, který tečně snímá okraj Země, respektive zemské atmosféry tzv. limb.
Aby taková měření byla dobře synchronizována s dalšími družicemi konstelace,
je pro družici Aura výhodná poloha na jejím konci. V této práci byla využívána
data jednoho z těchto přístrojů - Microwave Limb Sounder (MLS).

Microwave Limb Sounder

EOS (z anglického Earth Observing System) MLS je přístroj, který snímá
okraj zemské atmosféry - limb. Označení EOS se často pro přístroj na palubě

7DVB-S2 je druhá generace standardu pro satelitní přenos dat pomocí telekomunikačních
satelitů, která vznikla rozšířením standardu DVB-S. Zkratka DVB vznikla z anglického Digital
Video Broadcasting.
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družice Aura používá z důvodu jeho odlišení od předchozí verze podobného pří-
stroje MLS na palubě družice UARS (z anglického Upper Atmosphere Research
Satellite). EOS MLS (dále jen MLS) je tedy následovníkem UARS MLS. MLS
má několik radiometrů, které jsou schopny měřit mikrovlnné vyzařování atmo-
sféry na několika frekvencích: 118, 190, 240, 640 a 2500 GHz. Princip měření je
vyobrazen na obrázku 2.8. Každým z radiometrů se snímají informace z několika
hladin atmosféry.

MLS

Země

Atmosféra

Obrázek 2.8: Schéma principu měření přístroje MLS.

Přístroj MLS je navržen tak, aby byl schopen měřit v mikrovlnných částech
spektra citlivých na různé složky atmosféry. Jednou z těchto složek je i vodní
pára, která je měřena na frekvenci 190 GHz. Pro účely této práce jsou využita
Level 2 data obsahující profily vodní páry. Označení Level 2 se používá pro data,
která obsahují již připravené produkty. V tomto případě se tedy jedná o profily
vodní páry v pevně daných hladinách od 316 do 0,002 hPa. Radiometry provádí
vertikální měření v intervalu přibližně 25 s, což ve směru letu družice znamená
horizontální rozlišení mezi 170 a 350 km pro tlakové hladiny větší než 4,6 hPa,
směrem k hladinám s nižší hodnotou tlaku, pak dále klesá. Vertikální rozlišení
mezi tlakovými hladinami 316 a 0,22 hPa je v rozmezí 1,3 až 3,6 km. Přesnost
měření vodní páry v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry je z důvodů
jejích malých koncentrací velmi problematická (viz kapitola 3). Nejistota měření
se pohybuje mezi 15 a 20 procenty v hladinách do 147 hPa, a pak dále klesá těsně
pod deset procent (Read a kol. (2007), Sun a Huang (2015)). Využití dat v této
práci předcházela striktní kontrola dat doporučovaná přímo samotnými autory
dat (Livesey a kol., 2017), tak aby byla používána pouze data dostatečné kvality.
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3. Detekce vodní páry v horní
troposféře a spodní stratosféře

Detekce vodní páry v oblasti horní troposféry spodní stratosféry UTLS (z
anglického Upper Troposphere Lower Stratosphere)1 je stále velmi aktuální a ne-
lehkou úlohou. Jedním z důvodů této situace jsou velmi malé koncentrace vodní
páry v této oblasti atmosféry a tím pádem i jejich komplikované měření. I přes
tyto malé koncentrace je vodní pára jednou z nejdůležitějších atmosférických slo-
žek z pohledu termodynamických a radiačních procesů, proto je znalost jejího
rozložení velmi důležitá. Všechny druhy měření, které jsou v UTLS využívány,
mají své nevýhody. In situ měření pomocí přístrojů používaných při balonové
sondáži nebo při leteckých měřeních jsou vystavována velmi nízkým hodnotám
tlaku a teplot. Toto nepříznivé prostředí pochopitelně negativně ovlivňuje přes-
nost a kvalitu měření. Další nevýhodou pro tento typ měření je jeho frekvence,
která je vzhledem k finanční náročnosti nedostatečná. Družicová měření jsou po-
tom často ovlivněna saturací měřeného záření v oblasti UTLS pro velkou část
využívaných vlnových délek. I přes tyto nevýhody tato měření přinášejí důležité
informace o stavu a dynamice jevů probíhajících v UTLS. Jednou z metod de-
tekce vodní páry, která využívá družicová data, je metoda rozdílu jasových teplot.
Této metodě je věnován začátek kapitoly (viz 3.1). Je zde také popsán algorit-
mus pro vyhledávání anomálií v poli BTD (z anglického Brightness Temperature
Difference) a ukázky jeho výstupu. V závěrečné části kapitoly 3.2 bude stručně
popsána metodika zpracování dat z přístroje EOS MLS.

3.1 Metoda rozdílu jasových teplot
Využití rozdílu jasových teplot pro detekci vodní páry ve spodní stratosféře

jako jedni z prvních testovali Fritz a Laszlo (1993). V jejich práci se zaměřili
na bouře v oblasti tropů a využívali data z přístroje HIRS (z anglického High
Resolution Infrared Radiation Sounder) a konkrétní rozdíl jasových teplot mezi
kanály 12 a 8 tohoto přístroje. Jedná se o kanál v oblasti absorpce vodní parou
(kanál 12 - 6,7µm) a kanál v oblasti atmosférického okna (kanál 8 - 11,1 µm).
Vzhledem k použitým kanálům je tato metoda často označována jako BTD WV-
IRW. Podobné kanály lze najít na většině meteorologických družic. Např. pro
MSG a přístroj SEVIRI jsou to kanály WV 6.2 a IR 10.8 (viz tabulka 2.1). Rozdíl
kanálů WV a IRW je většinou záporný. Důvod lze snadno odvodit z váhových
funkcí jednotlivých kanálů. Z obrázku 2.5 je patrné, že váhová funkce kanálu
IRW (v tomto případě IR 10.8) zajišťuje svým průběhem příspěvek z nižších
a teplejších vrstev troposféry než váhová funkce kanálu WV (WV 6.2). Kladné
hodnoty tohoto rozdílu jsou pravidelně pozorovány nad horní hranicí oblačnosti
(HHO) konvektivních bouří. Příklad BTD pro zmíněné kanály přístroje SEVIRI

1UTLS je přechodová oblast mezi troposférou a stratosférou. Její vymezení nebývá často
přesně specifikováno, ale například Gettelman a kol. (2011) pro mimotropickou oblast tento
region vymezuje přibližně 8 až 20 km. Oproti tomu ve studii Hegglin a kol. (2013) je tato oblast
specifikována poměrně přesně. Horní troposféra je vymezena hladinou 300 hPa a tropopauzou
a spodní stratosféra tropopauzou a hladinou 30 hPa.
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je na obrázku 3.1, odpovídající snímek v kanálu IRBT 10.8 je na obr. 3.2 .

02.06.2008 14:00
0 1 2 3 4 5 6

Obrázek 3.1: Příklad BTD pro kanály přístroje SEVIRI (WV 6.2 - IR 10.8) družice
MSG z 2. 6. 2008 14:00 UTC. Záporné hodnoty BTD jsou zobrazeny různými
odstíny šedi. Kladné hodnoty (od 0 do 6 K) jsou zobrazeny podle barevné stupnice
v pravém horním rohu.

02.06.2008 14:00
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Obrázek 3.2: Odpovídající scéna jako u obr. 3.1, avšak pro kanál IR 10.8 přístroje
SEVIRI družice MSG z 2. 6. 2008 14:00 UTC. Barevně jsou zvýrazněny teploty
v rozsahu 200 až 240 K (viz barevná stupnice v pravém horním rohu).
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Fritz a Laszlo (1993) nabízí jako vysvětlení těchto kladných hodnot BTD pří-
tomnost teplejší vodní páry ve spodní stratosféře. Přítomnost teplé vodní páry,
podle autorů zmíněné studie, ovlivňuje hodnoty jasové teploty naměřené v ka-
nálu absorpce vodní páry. Hodnoty jasové teploty v tomto kanálu jsou nad HHO
konvektivních bouří vyšší, než v kanálu atmosférického okna. Jasová teplota v
kanálu atmosférického okna je dána především příspěvkem záření z HHO, jejíž
teplota je nižší - blízká teplotě tropopauzy. Pomocí různých profilů vodní páry ve
stratosféře vysvětluje Fritz a Laszlo (1993) použitím teoretických výpočtů modelu
radiačních přenosů ATRAD (z anglického Atmospheric Radiation) (viz Wiscombe
a kol., 1984) hodnoty BTD až 3 K pro nejvlhčí profil.

Schmetz a kol. (1997) pak kladné hodnoty popisují i mimo tropickou oblast.
Na základě dat z družice Meteosat první generace a pomocí jiného modelu radiač-
ního přenosu, FASCOD3P (z anglického Fast Atmospheric Signature Code) (viz
Clough a kol., 1988), a statistické metody, která řeší rovnici radiačního přenosu
(viz Tjemkes a Schmetz, 1997), ve své studii autoři ukazují rozdíl mezi bezoblač-
nou atmosférou a modelovou oblačností umístěnou v okolí tropické tropopauzy.
I jejich výpočty ukazují, že kladné hodnoty BTD lze alespoň částečně vysvětlit
pomocí přítomnosti vodní páry ve spodní stratosféře. Konkrétně pro situaci, kdy
HHO dosahuje tropopauzy, jejich výpočty dosahují nejvyššího rozdílu mezi 1,5
a 2 K. Kromě tohoto vysvětlení kladných hodnot BTD poukazují na vliv neli-
nearity Planckovy funkce (viz vztah 2.5). Tuto nelinearitu lze dobře ilustrovat na
příkladě uvedeném v Menzel (2006). Ten v něm připomíná závislost Planckovy
funkce nejen na teplotě, ale také na vlnové délce. Na základě toho lze zavést veli-
činu teplotní citlivosti (senzitivity), kterou označuje α, pro kterou platí následující
vztah:

dB

B
= α

dT

T
. (3.1)

Tento vztah lze získat z Planckova zákona derivováním podle teploty a vyjadřuje
teplotní citlivost jako poměr změny záření se změnou teploty pro danou vlnovou
délku. Pro vlnové délky v infračervené oblasti spektra lze α vyjádřit: α ≈ c2/λT .
Z tohoto vyjádření je zřejmé, že pro kratší vlnové délky je teplotní citlivost větší
než pro delší vlnové délky. Dosazením vlnové délky kanálů absorpce vodní páry
a atmosférického okna lze zjistit jejich teplotní citlivost α, a tedy s jakou moc-
ninou závisí záření podle Planckovy funkce na teplotě. Schmetz a kol. (1997)
udává hodnoty pro kanály přístroje MVIRI (z anglického Meteosat Visible Infra-
red Imager) na družici Meteosat první generace, který je předchůdcem přístroje
SEVIRI. Pro kanály WV 6.4 udává α = 10 a pro IR 11.5 potom α = 5. Proto
tedy průměrná jasová teplota pro teplotně variabilní oblast je vždy větší v kanálu
WV než IRW. Schmetz a kol. (1997) pro vyčíslení tohoto faktu vycházejícího z
nelinearity Planckovy funkce udává příklad, kde uvažuje HHO o teplotě 200 K s
dílčími oblastmi, kde je teplota vyšší a je rovna 205 K. Pro takto zadaný příklad
a kanály přístroje MVIRI dochází k hodnotám BTD, které vznikájí právě vlivem
nelinearity Planckovy funkce, kolem 1 K.

Efekt nelinearity Planckovy funkce v souvislosti s metodou rozdílu jasových
teplot později řešili také Lattanzio a kol. (2006). V této práci již simulace pro-
bíhaly pro kanály přístroje SEVIRI WV 6.2 a IR 10.8 a za použití 1D modelu
radiačních přenosů. Podobně jako v práci Schmetz a kol. (1997) pro kvantifikaci
vlivu efektu nelinearity Planckovy funkce na výsledné hodnoty BTD nasimulovali
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oblačnost s teplotní strukturou HHO v měřítku menším než je rozlišení přístroje
SEVIRI. Části takto namodelované oblačnosti přiřadili teplotu 200 K a zbylé
části 210 K. Motivace k takto různorodě natavené HHO je samozřejmě odvozena
z pozorování, kdy vyvýšené části HHO (např. přestřelující vrcholy) mohou a často
také jsou chladnější. Autoři, pro takové nastavení, kdy vyvýšená část má teplotu
200 K a zbytek HHO 210 K, odhadují vertikální rozdíl vyvýšené části a zbytku
HHO mezi 1 a 1,5 km. Výpočet provedli pro různé poměry těchto dvou částí,
ale pro žádnou hodnota BTD způsobená tímto efektem nepřesáhla 0,3 K. Aby
dosáhli výsledku jako Schmetz a kol. (1997) pro přístroj MVIRI, tedy přibližně 1
K, uvádí, že by bylo nutné teplotní rozdíl zvýšit na 20 K, což přirovnávají k verti-
kálnímu rozdílu cca 2-3 km. Takový případ samotní autoři označují jako extrémní
a spíše nerealistický.

V práci Lattanzio a kol. (2006) byla provedena statistická analýza měření
z přístroje SEVIRI zaměřená na výskyt kladných hodnot BTD, které jsou zde
podobně jako ve studii Schmetz a kol. (1997) označovány jako tzv. Warm Water
Vapour pixels. Tato analýza byla provedena pro měření v tropech nedaleko nadiru
družice a zahrnovala pět dní od 21. do 25. srpna 2004. Výsledky této analýzy
autoři shrnují do několika vět. Více než polovina pozorovaných kladných hodnot
BTD nepřesáhla hodnotu 1 K. BTD větší než 6 K reprezentují pouze méně než 1
% pozorovaných kladných BTD a maximální BTD měl hodnotu 11 K. Na základě
této analýzy byla následně určena referenční konvektivní bouře, jejíž parametry
byly využity pro simulace. Pro to jaké vlhkostní profily mají být simulovány se
autoři studie inspirovali ve zprávě projektu SPARC2 (z anglického Stratosphere-
troposphere Processes And their Role in Climate) (viz Kley a kol., 2000). Tato
zpráva obsahuje také hodnoty variability vodní páry ve stratosféře a právě podle
nich (konkrétně z historických měření HALOE, z anglického Halogen Occultation
Experiment) se autoři rozhodli pro simulace s použitím dvojnásobku a poloviny
nominálního profilu stratosférické vodní páry. Konkrétní hodnoty nejsou bohužel
obsahem studie - lze pouze předpokládat, že většina vlhkosti byla lokalizována v
blízkosti tropopauzy. Jako horní limit, který simulace ukázaly, je autory uveden
nárůst BTD oproti referenční konvektivní bouři kolem 2 K a to v hladině 50 hPa
a pro dvojnásobek nominálního profilu vlhkosti. Dále udávají pro hladinu 80 hPa
nárůst BTD o 0,91 K pro dvojnásobný obsah stratosférické vodní páry a pokles
BTD o 0,74 K, pokud je zmíněný obsah poloviční vůči nominálnímu.

Dalším parametrem, kterým se ve studii Lattanzio a kol. (2006) při simula-
cích zabývají a testují jeho vliv na hodnoty BTD, je velikost částic oblačnosti.
Pro referenční konvektivní bouři byla zvolena oblačná částice o velikosti 50 µm.
Pro určení hodnoty velikosti oblačné částice pro modelované případy byla pro
několik bouří provedena tzv. analýza OCA (z anglického Optimal Cloud Ana-
lysis). Jedná se o algoritmus, který byl vyvinutý jedním z autorů studie (Paul
Watts), a jeho výstupem jsou základní parametry oblačnosti z pohledu družico-
vých pozorování - skupenství oblačných částic, tlak na HHO, optická tloušťka,
velikost oblačných částic (nebo efektivní průměr v případě ledových částic). Tato
analýza ukázala pro několik aktivních konvektivních bouří efektivní průměr mezi
30 a 60 µm. Protože motivace autorů byla otestovat horní limity vlivu jednotli-

2Tento projekt je jedním ze základních výzkumných projektů WCRP (z anglického World
Climate Research Programme) a je zaměřen na vědecké aktivity související s vlivem chemických
a fyzikálních procesů na klima a klimatickou změnu.
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vých parametrů na BTD, zvolili i přesto hodnotu efektivního průměru rovnou 10
µm. Výsledky simulací ukázaly, že jasová teplota (BT) kanálu WV 6.2 se změnou
efektivního průměru oproti referenční konvektivní bouři (tedy z 50 na 10 µm)
téměř nezměnila, ale BT IR 10.8 se nepatrně snížila. To ve výsledku vedlo opět
k navýšení hodnot BTD, v tomto konkrétním případě o 0,84 K pro hladinu 80
hPa3. Posledním uvažovaným parametrem byla optická tloušťka oblaku COT (z
anglického Cloud Optical Thickness), kde pro referenční konvektivní bouři autoři
odhadli celkovou COT (od základny až po HHO) hodnotou 115, tedy nepro-
pustný. Změny směrem k vyšší propustnosti oblačnosti, nižšímu COT (30), vedly
k zmenšení BTD oproti referenčnímu případu o přibližně 1 K v hladině 80 hPa.

V práci Setvák a kol. (2007) byla ke studiu metody rozdílů jasových teplot
HHO použita data hned z několika přístrojů (MODIS, SEVIRI a GOES imager).
Na základě těchto měření bylo autory poukázáno na jisté odlišnosti mezi polem
BTD a polem jasových teplot v kanálu IRW. Tato dvě pole si zcela neodpovídají
z pohledu velikosti hodnot a jejich polohy. Například oblast maxim pole BTD a
minim pole jasových teplot v kanálu atmosférického okna mohou být často i vý-
razně posunuty. Jako možné vysvětlení jsou v této studii označeny nehomogenity
nebo fluktuace v poli vlhkosti nad HHO bouří. Detailněji se touto problematikou
zabývají např. Setvák (2010) a Šťástka a Radová (2013). V této práci je tako-
vým nehomogenitám v poli BTD a IRW, neboli často užívaném termínu - BTD
anomáliím, věnována sekce 3.1.1. S tzv. BTD anomáliemi souvisí i již zmíněné
vlečky (anglicky plumes) (viz sekce 1.4). Jako jedni z prvních pozorovali vlečky v
Setvák a Doswell III (1991) a Levizzani a Setvák (1996) a to především v kaná-
lech blízkých 3,7 µm, kde tyto vlečky mají zpravidla vyšší odrazivost než okolní
HHO kovadliny bouří. Tato zvýšená odrazivost je autory přisuzována drobným
ledovým krystalkům, ze kterých jsou vlečky tvořeny. Co se týká prostorových
charakteristik, tak se jedná o útvary podobné komínovým vlečkám, které jsou
vertikálně odděleny od HHO a mají přesně lokalizovaný zdroj, ze kterého vychází
(viz Setvák a Doswell III, 1991). Takové vlečky jsou jedním z potenciálních pří-
kladů STE. Do své analýzy je zahrnuli i ve studii Lattanzio a kol. (2006), kde
zjišťovali vliv vleček na celkové odchozí záření a především pole BTD. Jako mode-
lovou vlečku použili vrstvu o konstantní optické tloušťce umístěné ve výšce mezi
24 a 25 km nad referenční konvektivní bouří. Částice, kterými je vlečka tvořena
jsou ledové krystalky o efektivním průměru 1 a 5 µm. Optická tloušťka byla také
modelována pro dvě hodnoty, 1 a 5. Teplota byla nastavena v rovnováze s okolím.
Jejich výsledky ukazují, že vliv na hodnoty BTD nemá velikost částic, ze kterých
je vlečka tvořena, ale čistě fakt, že je v teplejší části atmosféry umístěná další ab-
sorbující a vyzařující vrstva chovající se pro oba kanály odlišně. Jejich výsledky
dále ukazují, že při vyšší optické tloušťce vlečky může její přítomnost výsledné
hodnoty ovlivňovat negativně. Různou optickou tloušťkou vleček by tedy mohly
být vysvětleny některé pozorované BTD anomálie. Co autoři ve studii Lattanzio
a kol. (2006) nemodelují, jsou tzv. vlhkostní vlečky. Takové hypotetické vlečky,
které nejsou tvořeny ledovými krystalky, ale vodní párou, popisuje například Se-
tvák a kol. (2008b) a Putsay a kol. (2013). Z pohledu 3D nehydrostatických
simulací se potenciálním STE takových vleček zabývá práce Wang (2003). Podle
vysvětlení kladných hodnot BTD na základě vodní páry ve spodní stratosféře
by takové vlečky tvořené pouze nebo převážně vodní parou měli hodnoty BTD

3Hladinu 80 hPa autoři zřejmě zvolili jako referenční a výsledky všech simulací pro ní uvádějí.
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navyšovat. Takové jsou i dokumentované případy ve zmíněných studiích Setvák
a kol. (2008b) a Putsay a kol. (2013).

3.1.1 Detekce anomálií v poli BTD
Setvák (2010) uvádí několik možných konceptů pro vysvětlení kladných hod-

not BTD. Popisuje případy s různým obsahem vodní páry ve spodní stratosféře
v různých výškách nad HHO bouře, případy za přítomnosti výrazné inverze a
izotermie nad tropopauzou. Dále diskutuje možný vliv lokálních změn transpa-
rentnosti HHO bouře na kladné hodnoty BTD. Tyto koncepty navržené pro vy-
světlení vzniku kladných hodnot BTD různé intenzity a rozsahu se staly inspirací
pro ten uvedený na obrázku 3.3. Zde je uveden případ4 s výraznou inverzí nad
tropopauzou a homogenní vrstvou vodní páry, která může ale nemusí být ja-
kýmkoliv způsobem spjata se zobrazenou konvektivní bouří. Může být například
transportována z jiných oblastí stratosféry Brewer-Dobsonovou cirkulací nebo pak
horizontálním transportem podél izentrop z tropické troposféry (pokud bychom
předpokládali, že se bouře nachází ve středních nebo vysokých zeměpisných šíř-
kách) nebo přímo vertikálním transportem přes tropopauzu, jak bylo detailněji
popsáno v sekci 1.4. Dále je zde označena také vodní pára, která je generována
bouří samotnou a vertikálně transportována do spodní stratosféry. Tímto způso-
bem zde vytváří nehomogenitu v jinak homogenní vrstvě vodní páry. Takovýmto
lokálním zvýšením obsahu vodní páry by tedy mohly vznikat BTD anomálie, jak
je popsáno v práci Šťástka a Radová (2013).

Obrázek 3.3: Koncept rozložení vodní páry nad HHO bouře s vyznačenou homo-
genní vrstvou vodní páry a vodní parou, kterou bouře transportuje do spodní
stratosféry. V levé části obrázku je zobrazen vertikální průběh teploty, kde je pa-
trná výrazná inverze nad tropopauzou. Poloha tropopauzy je označena hnědou
čarou. Upraveno podle Setvák (2010).

Právě díky potenciální souvislosti lokálních zvýšených koncentrací vodní páry
ve spodní stratosféře s BTD anomáliemi nabývá jejich detekce a popis na důleži-
tosti. V práci Šťástka a Radová (2013) je algoritmus pro detekci BTD anomálií
navržen. Hlavní motivací k jeho navržení je omezení subjektivity při jejich de-
tekci. Dále také lze díky němu takové anomálie kvantifikovat a lépe popsat. V
této práci byl tento algoritmus dále rozpracován.

4Konvektivní bouře použita v tomto konceptu je z 26. 1. 2010 nad severem Austrálie, zobra-
zen je profil z přístroje CPR (z anglického Cloud Profiling Radar) družice CloudSat vykreslený
programem ccplot. Ccplot je open source program pro vizualizaci vybraných dat z družic Cloud-
Sat, CALIPSO a Aqua (viz Kuma (2010) a Sokol (2010)).
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Základním předpokladem pro takový detekční algoritmus je nejprve detekce
samotné bouře. V našem případě je k tomuto účelu využíván kanál IR 10.8,
kde jsou v datech vyhledávány větší shluky pixelů s hodnotami jasové teploty
menší než 225 K. Takto identifikované objekty jsou pak na základě podobnosti
hledány na následujících termínech, ve kterých se bouře vyskytovala. Příklad
takové detekce je vidět na obrázku 3.4. Jako všechny podobné algoritmy i tento
trpí slučováním a štěpením jednotlivých identifikovaných objektů. Protože tento
algoritmus není zamýšlen pro operativní využití, lze problém slučování a štěpení
řešit případ od případu. Bylo tedy zvoleno, že rozštěpením nebo sloučením vzniká
nový objekt, který lze následně podle situace přiřadit k některému z objektů
předchozích.

12.09.2008 13:45
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Obrázek 3.4: Příklad identifikace bouří v kanálu IR 10.8 pro termín 12. 9. 2008
13:45 UTC. Pomocí čísel jsou označeny identifikované bouře. Barevně jsou zvý-
razněny teploty v rozsahu 200 až 240 K (viz barevná stupnice v pravém horním
rohu).

Při identifikaci jednotlivých objektů je současně provedena jejich analýza.
Jsou spočítány různé parametry jako počet pixelů objektu v poli jasové teploty
kanálu IR 10.8 a v poli kladných BTD, průměrné hodnoty jasové teploty v kanálu
IR 10.8 i BTD pro jednotlivé objekty, jejich maximální a minimální hodnoty
a podobně. Jak algoritmus funguje bude předvedeno na dvou bouřkách. První
z nich je bouře z 6. července 2010 nad severní Itálií, která je velice podrobně
popsána v již zmíněné práci Putsay a kol. (2013). Autory byla vybrána především
pro vzhled její HHO na družicových snímcích. Konkrétně je v práci popisováno
dobře patrné tzv. studené U5, a dále je pak popisována vyvýšená vlečka, která
je podle snímků ve viditelném kanále HRV patrně oddělena od kovadliny bouře.

5Studené U nebo V (z anglického cold-U/V) je jeden z jevů vyskytujících se na HHO kon-
vektivních bouří, kdy studená část HHO obklopuje teplejší části HHO. V tomto případě tato
studená oblast připomíná písmeno U nebo V. Druhý typ jevu je pozorován v případě, kdy je
teplá část HHO zcela uzavřena v chladnější oblasti HHO a nazývá se studený prstenec (z ang-
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Právě díky charakteristikám této vlečky ve viditelné části spektra, z nichž jsou
nejdůležitější stíny vrhané na HHO bouře, je autory práce předpokládáno, že se
jedná o vlečku tvořenou ledovými krystalky. Současně s těmito jevy na HHO je
popisováno i anomální chování v poli BTD, z toho důvodu se tato bouře stává
ideálním kandidátem pro popis zde navrženého algoritmu.

Prvním a nejdůležitějším krokem algoritmu je zjištění vztahu mezi oběma
kanály, ze kterých se BTD počítá (v našem případě WV 6.2 a IR 10.8). Pro
jednoduchost je předpokládáno, že vztah mezi kanály je lineární, proto je pro
popis tohoto vztahu použita lineární regrese. Tento krok algoritmu je přehledně
znázorněn na obrázku 3.5. Zde je zobrazen scatterplot závislosti jasových teplot
v kanálech IR 10.8 a WV 6.2 pro termín 17:10 UTC výše zmíněné bouře. Černou
přímkou je na tomto grafu znázorněna regresní přímka, která znázorňuje zmíněný
lineární vztah mezi kanály. Anomální chování bouře je posuzováno na základě
tzv. kladných reziduí. Jako kladná rezidua označujeme vzdálenost bodů ve scat-
terplotu od regresní přímky v kladném směru vertikální osy y, kde jsou vyneseny
jasové teploty v kanále WV 6.2. Konkrétně zvolenou hodnotou pro zhodnocení
velikosti BTD anomálie je průměr těchto reziduí. Prostorové rozložení nadprů-
měrných hodnot reziduí je zobrazeno na obr. 3.6 v části a) černě a b) fialově, v
části c) je pole takových reziduí zobrazeno podle přiložené stupnice. Dále je hod-
nota průměru reziduí použita i ve scatterplotu (obr. 3.5) pro vykreslení fialové
přímky, tato hodnota určuje její posun vzhledem k regresní přímce. Body, které
leží ve scatterplotu nad fialovou přímkou jsou pixely s nadprůměrnou hodnotou
reziduí.

Z obrázků 3.5 a 3.6 je patrné, že hodnoty reziduí jsou nejvyšší v teplé oblasti
studeného U. V těchto oblastech popisují autoři práce Putsay a kol. (2013) od
kovadliny oddělenou vlečku tvořenou ledovými krystalky. V jejím těsném okolí,
především v severním rameni studeného U, autoři nabízejí jako pravděpodobné
vysvětlení vyšších hodnot BTD přítomnost vlhkostní vlečky. I toto je oblast,
kde jsou hodnoty reziduí nadprůměrné. Dalším zajímavým parametrem, který
je v rámci algoritmu odvozen, je směrnice regresní přímky (na obr. 3.5 je její
hodnota označena Slope, samotná přímka je zvýrazněna černě). Tento parametr
popisuje lineární vztah obou kanálů, respektive sklon regresní přímky vzhledem
ke kladnému směru osy x. Pokud by jeho hodnota byla rovna 1, její sklon by byl
45° a jasové hodnoty v obou kanálech by podél takové přímky byly identické. Na
obr. 3.5 by pak regresní přímka překrývala přerušovanou čáru. Jinými slovy by
tedy jasová teplota v obou kanálech byla pro většinu pixelů velmi podobná, a
proto by hodnoty jejich rozdílu (BTD WV 6.2 - IR 10.8) byly velmi blízké nule.
To se ale ve většině případů, podobně jako u této bouře, nestává a směrnice je
menší než jedna. Čím je její hodnota nižší, tím je sklon s kladným směrem osy x
menší a jasová teplota v kanálu WV 6.2 neklesá tak rychle jako jasová teplota v
kanálu IR 10.8.

Pro srovnání je na obrázcích 3.7 a 3.8 podobně zobrazena ještě jedna bouře,
tentokrát z 30. května 2008 19:05 UTC. Jednalo se o multicelu6, která v po-

lického cold ring). Více informací k tomuto tématu lze nalézt například v pracích Setvák a kol.
(2010) a Radová (2015).

6Multicela neboli multicelární konvektivní bouře je typ konvektivní bouře, která se sestává z
několika jednoduchých konvektivních buněk, které se mohou vzájemně ovlivňovat a mohou být
v různém stádiu vývoje. Od běžných konvektivních bouří se liší především plošným rozsahem,
který může být z družicového pohledu až řádově větší a dobou života, která může být také
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Obrázek 3.5: Scatterplot jasových teplot v kanálech IR 10.8 a WV 6.2 přístroje
SEVIRI pro bouři z 6. 7. 2010 17:10 UTC. Barevná škála znázorňuje hustotu
jasových teplot. Přerušovaná čára označuje hodnoty, kde jsou jasové teploty v
obou kanálech stejné. Pro body nad touto čarou jsou tedy hodnoty BTD kladné.
Černě je znázorněna regresní přímka, fialová přímka je od ní posunuta o prů-
měrnou hodnotu kladných reziduí (v tomto konkrétním případě je průměr roven
0,62 K, jak je uvedeno v levém horním rohu). N v levém horním rohu označuje
počet všech pixelů, které tvoří detekovanou bouři, N_pos označuje počet pixelů
s kladnými hodnotami BTD a Slope je hodnota směrnice regresní přímky.

ledne místního času vznikala v oblasti severozápadních Čech a postupovala přes
centrální Německo dále na severozápad Evropy, kde se o dvanáct hodin později
rozpadla. Rozdíl v plošném rozsahu obou bouří dokumentuje počet pixelů s hod-
notou jasové teploty v kanálu IR 10.8 menších než 225 K (N) a počet pixelů s
kladnými hodnotami BTD (N_pos) na scatterplotech 3.5 a 3.7. Zde si lze také
povšimnout, že multicela z 30. 5. 2008 měla HHO výrazně chladnější a jasové
teploty dosahovaly menších hodnot v obou kanálech. Ze scatterplotu 3.7 je také
patrné, že bouře vygenerovala vyšší hodnoty BTD. To je přehledně dokumen-
továno také na histogramech na obrázcích 3.6 a 3.8 v částech d), ze kterých je
zřejmé, že maximum histogramu a tedy i nejčetnější hodnoty jsou pro multicelu
výrazně posunuty směrem k vyšším hodnotám BTD a také jsou zde četněji za-
stoupeny i pixely s vyšším BTD (nad 2 K). Také pro hodnoty reziduí platí, že u
multicely dosahují vyšších hodnot, což dokumentuje srovnání obrázků 3.6 a 3.8
částí c) a průměrná hodnota těchto reziduí, která je pro bouři z 6. 7. 2010 rovna
0,62 K a pro multicelu z 30. 5. 2008 0,75 K. Rozdíl lze nalézt i v poloze nad-
průměrných reziduí v částech a) a b) obrázků 3.6 a 3.8, pro multicelu lze nalézt
nadprůměrná rezidua i pro část nejchladnějších pixelů v kanále IR 10.8. Naopak
podobná je u obou bouří poloha nejvyšších hodnot reziduí v teplých uzavřených

podstatně delší (viz Řezáčová a kol., 2007).
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Obrázek 3.6: Ukázka výsledků algoritmu detekce anomálií v poli BTD pro bouři
z 6. 7. 2010 17:10 UTC. a) Barevně zvýrazněný snímek v kanálu IR 10.8 podle
přiložené stupnice 200 - 240 K, b) BTD (WV 6.2 - IR 10.8) barevně zvýrazněný
podle přiložené stupnice 0 - 6 K, c) pole všech kladných reziduí, hodnoty jsou
zobrazeny podle přiložené barevné stupnice mezi 0 a 4 K, d) histogram hodnot
BTD, kde barevné zvýraznění je stejné jako u části b). V částech obrázku a),
respektive b) jsou černě, respektive fialově vyznačeny rezidua s hodnotami nad
jejich celkovým průměrem.

oblastech HHO a také poloha nadprůměrných hodnot nad teplejšími a zřejmě již
méně aktivními částmi bouře.

3.2 Profily vodní páry z přístroje EOS MLS
V této části kapitoly bude stručně popsán algoritmus pro výpočet profilů

vodní páry z dat přístroje EOS MLS (viz 3.2.1). V části 3.2.2 pak bude takový
profil popsán na příkladě.

3.2.1 Stručný popis algoritmu pro získání profilů vodní
páry z dat přístroje EOS MLS

Teorii (odpovídající anglický termín je retrieval theory) používanou k výpočtu
fyzikálních parametrů popisujících atmosféru z družicových dat lze obecně popsat
touto rovnicí:

y⃗ = F⃗ (x⃗) + n⃗, (3.2)

kde y⃗ reprezentuje naměřená data, F⃗ je navržený model (např. model radiačního
přenosu, mikrofyziky apodobně), x⃗ je stavový vektor (z anglického state vector) a
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Obrázek 3.7: Scatterplot jasových teplot v kanálech IR 10.8 a WV 6.2 přístroje
SEVIRI pro bouři z 30. 5. 2008 19:05 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u
obr. 3.5.
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Obrázek 3.8: Ukázka výsledků algoritmu detekce anomálií v poli BTD pro bouři
z 30. 5. 2008 19:05 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u obr. 3.6.

n⃗ je označován jako šum, který může zahrnovat úroveň šumu samotného měření,
nebo některou z chyb modelu. Klíčovou neznámou této rovnice je stavový vektor,
který reprezentuje právě zmíněné fyzikální parametry popisující atmosféru jako
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jsou hodnoty teploty, vlhkosti a podobně. Pro produkty Level 2 dat z přístroje
EOS MLS jsou využívány metody optimálního odhadu. Tyto metody jsou de-
tailně popsány např. v publikaci Rodgers (2000). Stručně lze shrnout, že tyto
metody hledají nejlepší odhad pro stavový vektor pomocí modelu F⃗ , tak aby co
nejlépe odpovídal naměřeným datům y⃗. Stavový vektor je iniciován tzv. a priori
informaci, neboli a priori odhadem stavového vektoru. Ten je obvykle získáván na
základně klimatologických informací, které odpovídají stavovému vektoru. Takto
získané hodnoty naměřených dat (z rovnice (3.2)) se porovnají s těmi aktuálně
naměřenými. Takto se postupně upravuje odhad stavového vektoru a iteruje se
tak dlouho, až je nalezena požadovaná shoda modelem F⃗ předpovězených hodnot
a hodnot skutečně naměřených.

3.2.2 Popis a příklad profilu vodní páry z dat přístroje
EOS MLS

Jak již bylo zmíněno na konci předchozí kapitoly (viz 2.3.1), profily vodní
páry jsou poskytovány v několika předdefinovaných hladinách, k využití je dopo-
ručováno rozmezí 316 až 0,002 hPa. Používanou jednotkou je VMR (z anglického
volume mixing ratio). Tato jednotka je někdy překládána jako směšovací poměr,
nebo také poměrový zlomek a vyjadřuje poměr molekul dané složky atmosféry a
všech molekul v jistém objemu atmosféry. V případě vodní páry, ale například i
ozonu jsou hodnoty VMR velmi malé, proto se zavadí její násobek 10−6 ppmv (z
anglického parts per million by volume).

Na obrázku 3.9 je příklad poloh a termínů jednotlivých skenování přístrojem
EOS MLS pro 29. 5. 2008. Jsou zde vyznačena měření vzniklá při dvou dopo-
ledních (červeně) a dvou odpoledních (modře) přeletech družice Aura. Na dalším
obrázku 3.10 je pak příklad profilu vodní páry pro jeden z termínu na obrázku 3.9
(je zde zvýrazněn fialově). Zobrazena je pouze část hladin, ve kterých se měření
přístrojem EOS MLS provádí. Světle červeně je pak zobrazena udávána chyba
měření, respektive výpočtu.
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Obrázek 3.9: Polohy a termíny jednotlivých časů skenování přístrojem EOS MLS
nad územím Evropy a severní Afriky ze dne 29. 5. 2008. Červeně jsou označeny
termíny a polohy odpovídající brzkým ranním přeletům družice Aura, modře jsou
potom vyznačeny termíny a polohy odpovídající přeletům odpoledním. Fialově
je vyznačen termín 2:04,43 s UTC, kdy byl nasnímán profil vodní páry na obr.
3.10.
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Obrázek 3.10: Příklad profilu vodní páry nasnímaného přístrojem EOS MLS 29.
5. 2008 2:04,43 s UTC nad územím Belgie. Přesná pozice je zobrazena fialově na
obr. 3.9. Dále je červeně zobrazena udávaná přesnost měření.
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4. Aplikace metody rozdílu
jasových teplot a algoritmu
detekce BTD anomálií

Na začátku této kapitoly bude aplikována metoda rozdílu jasových teplot a
algoritmus na detekci anomálií v poli BTD na bouři z 6. 7. 2010, která byla použita
k popisu algoritmu detekce anomálií v poli BTD v části práce 3.1.1. V této části
práce bylo popsáno, že detekční algoritmus kromě samotné detekce BTD anomálií
provádí analýzu jednotlivých identifikovaných objektů - bouří aproximovaných
pomocí shluků pixelů s hodnotami jasové teploty v kanálu atmosférického okna
IR 10.8 menší než 225 K. Při takové analýze se počítají i parametry související s
metodou rozdílu jasových teplot. Některé z těchto parametru, ale také parametry
zavedené při detekci BTD anomálií, budou demonstrovány v průběhu vývoje výše
zmíněné bouře. V části kapitoly 4.2 budeme hledat některé obecné charakteristiky
vyplývající z počítaných parametrů pro databázi bouří, která byla za tímto účelem
vytvořena (viz 4.2.1).

4.1 Ukázka odvozených parametrů v průběhu
vývoje bouře

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, v této sekci bude provedena podrobnější
analýza vybraných parametrů pro bouři z 6. 7. 2010. V grafu 4.1 jsou zobrazeny
první dva, počet pixelů tvořících bouři v kanálu IR 10.8 s jasovou teplotou menší
než 225 K (na grafu je znázorněno červeně) a počet pixelů s kladnými hodnotami
BTD (WV 6.2 - IR 10.8) (na grafu je znázorněno modře). Z červené křivky,
lze získat představu o vývoji rozsahu bouře během jejího vývoje. Zde je nutné
poznamenat, že jsou sledovány pouze objekty s alespoň 5 pixely, pro které je
BTD kladné. To je důvod, proč červená křivka končí na hodnotě 654 pixelů. Ve
vývoji obou parametrů lze nalézt několik rozdílů. Např. maximum obou křivek
není ve stejný čas, ale je pro parametr počtu pixelů, kterým je bouře definována,
posunut dále v čase. Další a nejvíce patrný rozdíl je v osové symetrii obou křivek.
Pro parametr počtu pixelů s kladnými BTD je křivka vzhledem ke svému maximu
téměř symetrická, ale pro parametr počtu pixelů s BT IR 10.8 < 225 K je podobná
symetrie zřejmě narušena pixely z již méně aktivních částí bouře. Pixely tvořící
tyto části bouře jsou stále ještě dostatečně chladné, aby splňovaly podmínku
definice bouře, ale současně již je pro ně BTD záporné. Takto lze vysvětlit, jednak
rozdíly v symetrii křivek obou parametrů, tak i posun jejich maximálních hodnot.

Podobnou informaci lze získat i z dalšího parametru, který byl pro bouři z 6.
7. 2010 spočítán. Tímto parametrem je poměr počtu pixelů s kladnými BTD a
počtu pixelů s jasovou teplotou menší než 225 K v kanálu IR 10.8. Je zobrazen na
obrázku 4.2. Po poměrně nereprezentativních hodnotách na začátku vývoje, kdy
je podíl počítán z malých čísel, se jeho hodnoty pohybují mezi 0,6 a 0,7 v přibližně
prvních dvou třetinách vývoje bouře. Tedy 60 až 70 % pixelů z celkového počtu
pixelů tvořících bouři mělo hodnotu BTD větší než nula. Přibližně od 18:00 UTC
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Obrázek 4.1: Průběh počtu pixelů s jasovou teplotou v kanálu IR 10.8 menší než
225 K (červeně) a počtu pixelů s kladnými hodotami BTD (WV 6.2 - IR 10.8)
(modře) pro bouři z 6. 7. 2010.

pak tento poměr rychle klesá. Výhodou tohoto parametru je jeho bezrozměrnost,
kterou lze využít při porovnání různých bouří. Takové srovnání bude provedeno
v sekci 4.2.2.
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Obrázek 4.2: Průběh poměru počtu pixelů s kladnými hodotami BTD (WV 6.2 -
IR 10.8) a pixelů s jasovou teplotou v kanálu IR 10.8 menší než 225 K pro bouři
z 6. 7. 2010.
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Dalšími vybranými parametry jsou průměrné hodnoty jasové teploty v kanálu
IR 10.8 a BTD (WV 6.2 - IR 10.8), které byly vypočítané pro všechny pixely bouře
s BT IR 10.8 < 225 K. Průběhy těchto dvou parametrů během vývoje bouře
jsou zobrazeny na obrázku 4.3. Kromě průměrných hodnot jsou zde znázorněny
i hodnoty 25 % a 75 % kvantilu. Průměrné hodnoty BTD jsou kladné právě
ve fázi vývoje bouře, kdy je její HHO průměrně nejchladnější. Porovnáním s
obrázkem 4.1 lze zjistit, že bouře dosahuje nejvyšších průměrných hodnot BTD
v době, kdy je počet pixelů s kladným BTD nejvyšší a že dosahuje průměrných
vyšších hodnot BTD ve fázi růstu, než v pozdějším stádiu vývoje.
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Obrázek 4.3: Průběh průměrných hodnot jasové teploty v kanálu IR 10.8 (čer-
veně) a BTD (WV 6.2 - IR 10.8) (modře) spočtených z pixelů s jasovou teplotou
v kanálu IR 10.8 menší než 225 K pro bouři z 6. 7. 2010. Světle červeně, resp.
světle modře je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem BT IR 10.8, resp.
BTD.

Na obrázku 4.4 jsou zobrazeny vývoje parametrů související s popisem BTD
anomálií - průměrné hodnoty kladných reziduí a směrnice regresní křivky. Tyto
parametry jsou odvozeny na základě lineární regrese, jak bylo vysvětleno v sekci
3.1.1. Pokud jsou tyto parametry odvozovány pro malý počet hodnot, jsou často
nestabilní. Z tohoto důvodu jsou v grafu na obrázku 4.4 zobrazeny až od 15:05
UTC, kdy pixelů tvořících bouři bylo alespoň 200. Tato nevýhoda navrženého
algoritmu pro detekci BTD anomálií, není v rozporu s pozorováním, protože vy-
hledávání anomálií v poli BTD má smysl pouze pro pole dostatečného rozsahu.

V průběhu prvního parametru, průměrné hodnoty kladných reziduí, jsou vidi-
telné déle trvající vyšší hodnoty přibližně mezi 17:00 UTC a 19:00 UTC. Hodnota
tohoto parametru začne růst krátce po 16:00 UTC a svých maxim dosahuje při-
bližně o hodinu později. Podobných hodnot dosahuje přibližně do 18:50 UTC, kdy
začíná pozvolně klesat. Zajímavé srovnání průběhu tohoto parametru se nabízí
s existencí jevu studeného U, který byl zaznamenán v databázi studených prs-
tenců a studených-U/V v práci (Radová, 2015). Pro tuto bouři je v této databázi
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Obrázek 4.4: Průběh průměrných hodnot parametrů zavedených při popisu BTD
anomálií - hodnoty kladných reziduí (fialově) a směrnice regresní křivky (zeleně)
spočtených pro pixelů s jasovou teplotou v kanálu IR 10.8 menší než 225 K pro
bouři z 6. 7. 2010. Světle fialově je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem
hodnot kladných reziduí. Svislé červené čáry označují termíny 16:30, 17:10, 18:20
a 19:30, které jsou zobrazeny na obrázcích 4.6,3.6,4.8,4.10.

vymezen jev studené U mezi 15:30 - 18:10 UTC, tedy se z velké části překrývá
s vyššími hodnotami průměrné hodnoty kladných reziduí. Vyšších hodnot tento
parametr nabývá přibližně hodinu od zaznamenání jevu v databázi a přetrvávají
několik desítek minut po jeho zaznamenaném skončení. Takové chování by mohlo
odpovídat některým z hypotéz pro vznik teplých oblastí, které jsou studeným
U/V nebo prstencem obklopeny.

Dva mechanismy, kterými by takové teplé oblasti mohly vznikat, již byly popi-
sovány v části 1.4, v souvislostí s interakci mezi stratosférou a troposférou. Jsou to
přítomnosti jumping cirrů nebo vleček nad HHO bouře. Právě časově stabilnější
vlečky, které by mohly mít svůj původ v transportované vlhkosti z troposféry do
teplejší spodní stratosféry, by mohly mohly nejen zakrývat část chladné HHO a
formovat tak studené U/V, ale také vytvářet anomálie v poli BTD. Napovídala
by tomu i prostorová lokalizace nejvyšších hodnot kladných reziduí, která je bě-
hem vývoje bouře právě v teplé oblasti studeného U. Poloha nejvyšších hodnot
kladných reziduí se také postupně rozšiřuje s vývojem teplé oblasti a pokrývají
nejen její nejbližší část ke studenému U označovanou jako CWA (z anglického
close-in warm area), ale také vzdálenější partii teplé oblasti DWA (z anglického
distant warm area).

Takový vývoj lze sledovat v několika termínech označených na obrázku 4.4
svislými červenými čarami. Jedná se o termíny 16:30 UTC, 17:10 UTC, 18:20
UTC a 19:30 UTC, zobrazeny jsou stejně jako v sekci 3.1.1 pomocí scatterplotů
(viz 4.5, 3.5, 4.7 a 4.9) a série výstupů algoritmu a) barevně zvýrazněného snímku
v kanálu IR 10.8, b) snímku BTD (WV 6.2 - IR 10.8), c) pole kladných reziduí
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Obrázek 4.5: Scatterplot jasových teplot v kanálech IR 10.8 a WV 6.2 přístroje
SEVIRI pro bouři z 6. 7. 2010 16:30 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u
obr. 3.5.
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Obrázek 4.6: Výsledky algoritmu detekce anomálií v poli BTD pro bouři z 6. 7.
2010 16:30 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u obr. 3.6.
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Obrázek 4.7: Scatterplot jasových teplot v kanálech IR 10.8 a WV 6.2 přístroje
SEVIRI pro bouři z 6. 7. 2010 18:20 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u
obr. 3.5.
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Obrázek 4.8: Výsledky algoritmu detekce anomálií v poli BTD pro bouři z 6. 7.
2010 18:20 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u obr. 3.6.
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Obrázek 4.9: Scatterplot jasových teplot v kanálech IR 10.8 a WV 6.2 přístroje
SEVIRI pro bouři z 6. 7. 2010 19:30 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u
obr. 3.5.
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Obrázek 4.10: Výsledky algoritmu detekce anomálií v poli BTD pro bouři z 6. 7.
2010 19:30 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u obr. 3.6.
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a d) histogramu hodnot BTD (viz 4.6,3.6, 4.8 a 4.10). Termíny byly zvoleny tak,
aby co nejlépe zachytily vývoj vyšších hodnot kladných reziduí. Termín 16:30
UTC zachycuje začátek růstu těchto hodnot, termíny 17:10 UTC a 18:20 UTC
pak jejich maximální hodnoty a termín 19:30 UTC jejich pokles. Ze scatterplotů a
také z jednotlivých snímku a)-c) je zřejmé, že všechny termíny spojuje přítomnost
nejvyšších hodnot reziduí pro teplejší hodnoty BT IR 10.8 (kolem 219 - 221 K).
V tomto rozmezí se pohybují i hodnoty teplé oblasti pro tuto bouři. V termínech
17:10 UTC a 18:20 UTC je rozsah teplé oblasti největší, nabízí se tedy souvislost
s nejvyššími hodnotami kladných reziduí. Navíc v těchto termínech lze pozorovat
nejvyšší hodnoty BTD (viz 3.6 a 4.8 části d)). To je zřejmé i z obrázku 4.3, dále
je názorně vidět, že v mezi těmito termíny je průměrná jasová teplota HHO v
kanálu IR 10.8 nejnižší. Pro termíny 16:30 UTC a 19:30 UTC, i přestože jejich
hodnoty průměru kladných reziduí jsou skoro stejné, se výrazně liší průměrné
hodnoty BTD i BT IR 10.8. Pro termín na konci vývoje bouře jsou hodnoty
BTD znatelně nižší a také HHO je již výrazně teplejší (viz obrázek 4.3).

Druhý parametr zobrazený v grafu na obrázku 4.4 je směrnice regresní křivky.
Hodnota směrnice regresní křivky v počátečních fázích bouře poměrně rychle do-
sáhne svého maxima krátce po 16:00 UTC, a pak během většiny zbývajícího
vývoje bouře klesá. Výjimkou v tomto trendu jsou závěrečné fáze vývoje bouře,
kdy tento parametr opět znovu narůstá. Vysvětlením může být v těchto fázích
existence bouře, že již je pro větší část pixelů ji tvořících limitující podmínka veli-
kosti BT IR 10.8 vymezená hodnotou 225 K. Výpočet tohoto parametru tedy pro
konečné fáze vývoje bouří, kdy se teplota podstatné části HHO blíží zmíněné tep-
lotě 225 K, nemusí být dostatečně reprezentativní. Během fáze rychlého růstu a
prochlazování HHO ze začátku vývoje bouře tedy směrnice regresní křivky rychle
roste. Důvodem takového růstu může být absence pixelů s většími jasovými tep-
lotami v obou porovnávaných kanálech a současně větší vliv odlehlých nízkých
hodnot v obou kanálech. I v této fázi ale platí, že směrnice regresní přímky ne-
překročí hodnotu 1, a případné změny hodnot jsou tedy v celém průběhu vývoje
bouře větší v jasových teplotách v kanálu IR 10.8. Toto pozorování by mohlo
souviset s citlivosti obou porovnávaných kanálů, kdy velikost změny v kanálu
WV 6.2 jsou menší vzhledem k vyšší citlivosti i na vrstvy nad HHO bouře. Ná-
sledující pozvolný pokles směrnice regresní přímky lze pravděpodobně vysvětlit
dostatečným počtem pixelů s vyššími hodnotami jasových teplot obou kanálu a
také většího celkového počtu pixelů, ze kterých se regrese počítá. Nejsou tedy
tolik ovlivněny odlehlejšími nízkými hodnotami, které se navíc v průběhu vývoje,
s tím jak se aktivita bouře zmenšuje, přestávají objevovat (viz obrázky 4.7 a 4.9).

4.2 Vývoj a charakteristiky odvozených para-
metrů v životním cyklu konvektivních bouří

V této části kapitoly 4 se zaměříme na studium vlastností parametrů získaných
při analýze jednotlivých bouří, které byli demonstrovány v části 4.1. Tentokrát ale
budou popsány některé společné charakteristiky v jejich vývoji během životního
cyklu konvektivních bouří z databáze, která byla za tímto účelem vytvořena a
která je popsána v následující části práce (viz 4.2.1).
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4.2.1 Databáze konvektivních bouří
Jak již bylo uvedeno v úvodu k této kapitole, algoritmus na detekci anomálií

v poli BTD byl aplikován na databázi bouří vytvořenou pro období v rozmezí
let 2008 a 2016. Databáze obsahuje 396 konvektivních bouří různých velikostí a
geografické polohy. Vzhledem k tomu, že při identifikaci bouří (v našem případě
pomocí prahové hodnoty BT IR 10.8 < 225 K) velmi často dochází k jejich štěpení
nebo slučování, nebylo možné je všechny využít pro studium životního cyklu
HHO. Na obrázku 4.11 jsou zobrazeny jen ty bouře, které bylo po celou dobu
jejich vývoje možné jednoznačně identifikovat a nebyly ovlivněny štěpením nebo
slučováním s dalšími bouřemi. Takových bouří zbylo 320. Z mapy je zřejmé, že se
jedná o bouře z Evropy a severní Afriky. Jako zdrojová data sloužila data z družice
MSG, konkrétně z té, která snímala v režimu RSS, a tedy poskytovala 5 minutová
data.1 Pro tyto vybrané bouře jsou spočteny vzdálenosti od poddružicového bodu
(nadiru)2.
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Obrázek 4.11: Trajektorie konvektivních bouří z databáze. Zaznamenány jsou
všechny geografické polohy během vývoje jednotlivých bouří. Barevně jsou rozli-
šeny podle vzdálenosti od poddružicového bodu (0 ° severní šířky a 9,5 ° východní
délky). Fialově je označeno 25 nejjižnějších bouří, které jsou od něj v nejmenší
vzdálenosti. Modře jsou označeny ty v největší vzdálenosti (nejsevernější) a čer-
veně jsou označeny všechny ostatní bouře.

Na obrázku 4.11 jsou zobrazeny trajektorie těchto bouří. Dále je zde barevně
označeno 25 nejjižnějších (fialově) a 25 nejsevernějších (modře) trajektorií bouří,
které budou dále využity pro porovnání. Do těchto dvou skupin byly zařazeny

1Družice poskytující pěti minutová data, službu rapid scan, se v průběhu vývoje programu
MSG mění, proto nelze jednoznačně definovat, která konkrétně to v rozmezí let 2008 až 2016
byla.

2V případě družice poskytující službu rapid scan je to průsečík rovníku a poledníku 9,5°
východní délky.
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ne podle zeměpisné šířky, ale podle vzdálenosti od nadiru družice. V tomto pří-
padě jsou ale bouře s nejmenší, respektive největší vzdáleností od poddružicového
bodu zároveň nejjižnější, respektive nejsevernější. Vzdálenost byla vypočtena na
základě algoritmu Haversine3.

Pro studium životního cyklu konvektivních bouři byly do databáze zařazeny
bouře s různou geografickou polohou, délkou výskytu (viz obrázek 4.11) a také s
různým plošným rozsahem. Spektrum velikostí zpracovaných bouří je znázorněno
na histogramu na obrázku 4.12 v části a). Z něj je dobře patrné, že největší zastou-
pení je pro bouře menšího rozsahu, který je zde opět aproximován počtem pixelů
s BT IR 10.8 < 225 K (v obrázku zobrazeno červeně). Důvodem je kromě jejich
většího výskytu i lepší jednoznačná identifikace neovlivněná štěpením nebo slučo-
váním. Ještě výrazněji je rozložení posunuto směrem k menším počtům pixelů pro
parametr kladných BTD (v obrázku je zobrazeno modře). To je ovlivněno tím, že
pouze část pixelů tvořících bouři má hodnoty BTD > 0 K. Pro představu o délce
výskytu kladných hodnot BTD pro bouře z databáze je přiložen histogram jejich
četností na obrázku 4.12 b). Nejčastěji se tedy kladné hodnoty BTD v bouřích
vyskytují mezi 60. až 140. minutou doby života bouře a jen v několika jednotkách
případů je překročeno 300 minut od vzniku bouře.
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Obrázek 4.12: Rozložení četnosti a) maximálních počtů pixelů s BT IR 10.8 <
225 K (červeně) a s BTD > 0 K (modře) dosažených v průběhu vývoje bouře, b)
délky výskytu bouře.

4.2.2 Charakteristiky odvozených parametrů v životním
cyklu konvektivních bouří

Konvektivní bouře z pohledu družicových měření bývají velmi různorodé, co
do jejich plošného rozsahu, délky výskytu, jasových teplot HHO v různých spek-
trálních kanálech a dalších parametrech. Stejné je to i pro bouře z databáze
popsané v předchozí části 4.2.1. Pro získání společných charakteristik bylo zvo-
leno několik přístupů - normalizace délky výskytu bouře, případně parametru
samotného, zavedení bezrozměrného parametru, nebo studium parametru pouze
na části vývoje bouře. Pro případ normalizace byl zvolen typ normalizace, který
někdy bývá označován jako min-max. Při této normalizaci jsou hodnoty lineárně
transformovány do nového oboru hodnot, v našem případě mezi 0 a 1. Takovou

3Jedná se o metodu výpočtu vzdálenosti dvou bodů na sféře.
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normalizaci lze definovat podle vzorce:

xnorm = x − min(x)
max(x) − min(x) , (4.1)

kde xnorm je normalizovaná hodnota, x je původní hodnota a min(x), respek-
tive max(x) je minimum, respektive maximum ze souboru původních hodnot.

Na obrázku 4.13 je taková normalizace zobrazena pro dva parametry, počet
pixelů tvořících bouři v kanálu IR 10.8 s jasovou teplotou < 225 K (4.13 část
a) a počet pixelů, pro které je BTD kladné (4.13 část b). Jedná se o průměrné
hodnoty, navíc je zde pro oba parametry zobrazena světle červeně a světle modře
zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem. Pro porovnání jsou v obou gra-
fech zobrazeny průměrné hodnoty odpovídajícího parametru pro 25 nejmenších
a 25 největších bouří. Velikosti bouří jsou, jak již bylo několikrát poznamenáno,
aproximovány počtem pixelů s BT IR 10.8 < 225 K. Z obrázku je zřejmý velmi
podobný průběh obou parametrů jako v obrázku 4.1, a tedy, co platilo pro bouři
z 6. 7. 2010, platí i pro průměr (červeně, respektive modře) bouří z databáze. Oba
parametry svého maxima dosahují v druhé polovině vývoje bouře, i když pro pa-
rametr počtu pixelů s kladnými hodnotami je to pouze velmi krátce za polovinou.
Maximum počtu pixelů s IR BT < 225 K nastává průměrně o něco později. I zde
se jako nejpravděpodobnější vysvětlení jeví výskyt teplejších částí HHO, které již
nejsou tolik aktivní, ale jsou ještě dostatečně chladné, ale jejich BTD je záporné.
Výraznější rozdíly v průběhu obou parametru lze na obrázku 4.13 pozorovat pro
nejmenší bouře. Nižší dosažené hodnoty a jejich nejednoznačně definované ma-
ximum ukazuje na to, že nejmenší bouře dosahovaly maxim obou parametrů ve
větším časovém intervalu, než průměr ze všech bouří databáze a bouří největších.
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Obrázek 4.13: Průběh a) počtu pixelů s BT IR 10.8 < 225 K a b) počtu pixelů s
BTD > 0 K pro bouře z databáze. Červeně, resp. modře jsou zobrazeny průměrné
hodnoty pro všechny bouře, zeleně průměrné hodnoty pro 25 bouří nejmenších
bouří a hnědě průměrné hodnoty pro 25 největších bouří. Světle červeně, resp.
světle modře je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem obou parametrů.

Dalším parametrem, který je pro bouře z databáze porovnáván, je poměr obou
předchozích parametrů - počtu pixelů s kladným BTD a počtu pixelů s IR BT
< 225 K. Pro tento parametr již není potřeba normalizace jako u předchozích
parametrů. Je totiž bezrozměrný. Normalizace na délku vývoje bouře musí být
u tohoto i všech následujících parametrů zachována, aby bylo možné porovná-
vat různě dlouho trvající bouře. Výsledky pro tento parametr jsou zobrazeny na
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obrázku 4.14. Na rozdíl od obrázku 4.13 jsou zde zavedeny další tři skupiny pro
porovnání.
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Obrázek 4.14: Průběh poměru počtu pixelů s kladnými hodotami BTD (WV 6.2
- IR 10.8) a pixelů s jasovou teplotou v kanálu IR 10.8 menší než 225 K pro bouře
z databáze. Červeně jsou zobrazeny průměrné hodnoty pro všechny bouře, zeleně
průměrné hodnoty pro 25 nejmenších bouří a hnědě průměrné hodnoty pro 25
největších bouří. Dále jsou černě zobrazeny bouře z databáze studených prstenců
a studených U/V, fialově 25 bouří nejjižnějších a modře 25 bouří nejsevernějších.
Světle červeně je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem.

První skupinou je 25 bouří, které jsou v nejmenší vzdálenosti od nadiru dru-
žice. Zároveň jsou i nejjižnější, proto je v grafu označeno jižní. Druhou skupinou
je 25 bouří nejsevernějších, a tedy s největší vzdáleností od nadiru družice. Bouře
z obou skupin jsou zobrazeny fialově, respektive modře na mapě na obrázku 4.11.
Konečně třetí skupinou jsou bouře z databáze, které současně tvoří průnik s jinou
databázi - databázi studených prstenců a studených-U/V. Databáze studených
prstenců a studených-U/V vznikla v rámci práce (Radová, 2015) a obsahuje přes
100 různých případů z období 2006 - 2014 z oblasti Evropy. Databáze obsahuje
pro každý z jevů čas prvního a posledního výskytu teplé oblasti, zeměpisné sou-
řadnice v době prvního výskytu, identifikaci, zda se jedná o studený prstenec
nebo studené U/V a dobu existence jevu.

Průnik obou databází tvoří devatenáct bouří, pro které jsou průměrné hodnoty
poměru na obrázku 4.14 označeny černou barvou. Také bouře z 6. 7. 2010 je
jednou z těchto bouří i pro ni je průběh tohoto parametru velmi podobný (viz
4.2). Průběh parametru poměru počtu pixelů s kladným BTD a IR BT < 225
K je tedy pro bouře s uzavřenou teplou oblastí silně nadprůměrný v porovnání s
průměrem všech bouří z databáze. To platí po celou dobu vývoje bouře. Bouře s
uzavřenou teplou oblastí tedy produkují v průměru více pixelů s kladým BTD než
je průměr bouří z databáze. Podobně se projevuje i skupina bouří nejsevernějších.
Průběh parametru pro ně není sice tak silně nadprůměrný, ale téměř po celou dobu
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leží nad 75 % kvantilem spočteným pro všechny bouře. Zde se nabízí srovnání se
skupinou nejjižnějších bouří, pro které naopak téměř po celou dobu vývoje leží
průměrná hodnota parametru poměru pod 25 % kvantilem hodnoty všech bouří. Z
toho lze usuzovat na jistou geografickou závislost nebo lépe závislost parametru
poměru na vzdálenosti od nadiru družice. Zvláště pokud uvážíme fakt, že pro
skupiny největších a nejmenších bouří takový rozdíl nepozorujeme, a tedy skupiny
nejjižnějších a nejsevernějších bouří by tedy neměly být ovlivněny náhodným
výběrem velkých nebo malých bouří. Průběh průměrných hodnot parametru pro
skupiny nejmenších a největších bouří je pro většinu fází vývoje velmi podobný a
je v rozmezí obou zmíněných kvantilů. Jedinou výjimku, kdy se průběh parametru
pro obě skupiny výrazněji liší je začátek a hlavně konec vývoje, kdy jsou hodnoty
parametru pro skupinu nejmenších bouří znatelně vyšší. To je způsobeno menším
počtem pixelů s IR BT < 225 K, kdy je pak poměr, pro minimální nastavenou
hodnotu 5 pixelů s kladnými BTD, vyšší.

Další dvojicí parametrů jsou průměrné hodnoty jasové teploty v kanálu IR
10.8 (4.15 část a)) a BTD (4.15 část b)). Tyto hodnoty byly pro každou bouři
spočteny ze všech pixelů přiřazeným k bouři, kde platilo BT IR 10.8 < 225 K.
Skupiny k porovnání jsou stejné jako u obrázku 4.14. Porovnáním křivek prů-
měrných hodnot obou parametrů pro všechny skupiny je zřejmé, že pro všechny
skupiny dosahují nejprve minimální jasové teploty v kanálu IR 10.8 a až následně
maximálních průměrných hodnot BTD. Nicméně je zde nutno poznamenat, že
minimálně pro skupinu nejmenších bouří je minimum průměrných hodnot BT
IR 10.8 těžko identifikovatelné. Samotný průběh hodnot průměrných hodnot ja-
sových teplot je pro většinu skupin podobný. V počátečních fázích vývoje bouří
dochází k různě rychlému prochlazení HHO, dosažení minima průměrných hod-
not jasových teplot dochází v první polovině vývoje. Po dosažení minima násle-
duje pozvolné zvyšování teploty HHO. Jedinou skupinou, která vykazuje výrazně
chladnější (podprůměrné BT IR 10.8) HHO jsou bouře z databáze studených
prstenců a studených U/V. Bouře z této skupiny tedy patří k těm, které jsou spe-
cifické velmi chladnou HHO. Je ovšem nutné poznamenat, že v konečných fázích
vývoje, může být průměrná hodnota ovlivněna menším počtem zpracovávaných
bouří. Ne u všech bouří z této skupiny se podařilo jednoznačně identifikovat její
HHO vzhledem k častému štěpení nebo rozpadávání. Zpracováním většího počtu
případu by pravděpodobně průměrné hodnoty jasových teplot HHO byly vyšší.

Situace pro průběh průměrných hodnot BTD již je pro většinu skupin bouří
mnohem více rozdílná. I zde platí, že pro skupinu bouří z databáze studených
prstenců a studených U/V, se hodnoty pohybují nad 75 % kvantilem všech bouří,
což je ale vzhledem k výrazné závislosti hodnot BTD na teplotě HHO bouří cel-
kem očekávatelný výsledek. Mnohem větší rozdíly ale lze pozorovat v průběhu
průměrných hodnot BTD u ostatních skupin. Podobně jako u parametru poměru
počtu pixelů s kladnými hodnotami BTD a pixelů s BT IR 10.8 < 225 K je i
zde patrná závislost na vzdálenosti bouří od nadiru družice. Pro skupinu nejse-
vernějších bouří je průběh průměrných hodnot BTD nadprůměrný, zatímco pro
skupinu nejjižnějších bouří je takový průběh spíše podprůměrný a velmi blízký 25
% kvantilu. Že by tento rozdíl mohl být způsoben různou teplotou HHO lze vy-
loučit právě velmi blízkým průběhem průměrných hodnot jasových teplot těchto
dvou skupin na obrázku 4.15 v části a). Podobný, i když ne tolik výrazný, je
i rozdíl průběhu průměrných hodnot BTD pro skupiny největších a nejmenších
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Obrázek 4.15: Průběh a) průměrných hodnot jasové teploty v kanálu IR 10.8
a b) průměrných hodnot BTD (WV 6.2 - IR 10.8) pro bouře z databáze. Čer-
veně, resp. modře jsou zobrazeny průměrné hodnoty pro všechny bouře, zeleně
průměrné hodnoty pro 25 nejmenších bouří a hnědě průměrné hodnoty pro 25
největších bouří. Dále jsou černě zobrazeny bouře z databáze studených prstenců
a studených U/V, fialově 25 bouří nejjižnějších a modře 25 bouří nejsevernějších.
Světle červeně, resp. světle modře je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem
obou parametrů.

bouří, zde lze alespoň částečně rozdíl vysvětlit vlivem teploty HHO a také vět-
ším počtem pixelů s nižšími hodnotami jasové teploty pro velké bouře, které se
do průměrných hodnot nepromítnou. Jedním z nejpravděpodobnějších vysvětlení
pro pozitivní závislost průměrných hodnot BTD na vzdálenosti bouře od nadiru
družice se jeví přítomnost vodní páry nad tropopauzou. Pro geostacionární dru-
žici se s rostoucí vzdáleností od nadiru družice získává informace ze silnější vrstvy
atmosféry, a tedy i případně ze silnější vrstvy teplejší vodní páry. Jako pro je-
diné z možných vysvětlení kladných hodnot BTD by se právě pro to založené na
přítomnosti vodní páry nad tropopauzou měla podobná závislost projevit.

Na obrázku 4.16 jsou zobrazeny průběhy průměrných hodnot dalších dvou
parametrů - průměrných hodnot kladných reziduí a směrnic regresních přímek.
Jak bylo zmíněno v sekci 4.1 odvozování těchto parametrů pro malý počet pixelů
vede k nestabilním výsledkům, a proto byla zvolena hranice 200 pixelů tvořících
bouři, která zaručuje dostatečný počet hodnot. S ohledem na tento požadavek
byly z databáze odstraněny hodnoty vypočtené pro počet pixelů s BT IR 10.8
< 225 K, které tuto hodnotu nepřekročily. To pro některé skupiny bouří mohlo
vést k menšímu počtu hodnot v počátečních fázích vývoje. Na obrázku 4.16 je to
patrné pro nejmenší a nejsevernější bouře. Silně nadprůměrné jsou opět průměrné
hodnoty reziduí pro skupinu bouří z databáze studených prstenců a studených
U/V. V celém průběhu vývoje bouří se tyto hodnoty pohybují nad 75 % kvanti-
lem. Zdá se tedy, že přítomnost teplých uzavřených oblastí by průměrné hodnoty
reziduí mohla zvyšovat. Když uvážíme velmi častou lokalizaci nejvyšších hodnot
kladných reziduí v teplé uzavřené oblasti bouří se studeným prstencem nebo stu-
deným U/V, lze předpokládat, že pro takové bouře jsou anomálie v poli BTD
vyšší, co do rozsahu i hodnot. Takové projevy by mohly být spojeny transportem
vlhkosti přes tropopauzu formou vleček, jak bylo popsáno v sekci 4.1. Pro všechny
ostatní skupiny bouří jsou průměrné hodnoty v celém vývoji bouří průměrné až
lehce podprůměrné a žádná závislost na velikosti bouří nebo jejich geografické
poloze není zřejmá.
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Obrázek 4.16: Průběh a) průměrných hodnot reziduí a b) průměrných hodnot
směrnice regresní křivky pro bouře z databáze. Fialově, resp. zeleně jsou zobrazeny
průměrné hodnoty pro všechny bouře, zeleně průměrné hodnoty pro 25 bouří
nejmenších bouří a hnědě průměrné hodnoty pro 25 největších bouří. Dále jsou
černě zobrazeny bouře z databáze studených prstenců a studených U/V, fialově
25 bouří nejjižnějších a modře 25 bouří nejsevernějších. Světle fialově, resp. světle
zeleně je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem obou parametrů.

Pro parametr směrnice regresní přímky jsou rozdíly pro jednotlivé skupiny
bouří dobře patrné. Nejznatelnější je rozdíl mezi průběhem průměrných hodnot
směrnice pro nejjižnější a nejsevernější bouře, kde první jmenované mají hodnoty
silně nadprůměrné a druhé pak lehce podprůměrné. Jak bylo popsáno v sekci
4.1 hodnota směrnice regresní přímky je ovlivněna tím, v jakém intervalu jsou
hodnoty jasových teplot v obou kanálech, ze kterých je regrese počítána. Přede-
vším ve větším výskytu pixelů s nízkými hodnotami jasové teploty v kanálu WV
6.2 se zdají být jižnější bouře odlišné. Právě toto častější prochlazování HHO v
kanálu WV 6.2 by mohlo být způsobeno absencí teplejší vrstvy vodní páry nad
tropopauzou nebo její menší vertikální mohutností pro nejjižnější bouře. Podle
obrázku 4.11 je jedná o bouře v těsném okolí severní Afriky. U skupiny nejsever-
nějších bouří by taková vrstva, případně její vliv díky geometrii snímání, mohl
bránit většímu prochlazování HHO v kanálu WV 6.2. To by v důsledku zname-
nalo menší hodnoty směrnice regresní křivky, které jsou lze pozorovat na obrázku
4.16. Velmi podobný, podprůměrný je také průběh průměrných hodnot směrnice
regresní přímky také pro skupinu bouří z databáze studených prstenců a stude-
ných U/V. I pro tuto skupinu bouří by vysvětlení mohlo být podobné.

4.2.3 Charakteristiky odvozených parametru v životním
cyklu konvektivních bouří z databáze studených prs-
tenců a studených U/V

V předchozí části práce 4.2.2 bylo provedeno srovnání odvozených parametrů
pro databázi bouří (viz 4.2.1) za tímto účelem vytvořenou a několika různých
skupin bouří během jejich vývoje. Jednou z těchto skupin byly bouře, které tvořily
průnik databáze bouří a databáze studených prstenců a studených U/V. Jedná se
o 19 bouří s jasně vymezeným jevem ohraničené teplé oblasti. V této části práce
byl porovnán průběh odvozených parametrů ve třech částech vývoje těchto bouří -
před jevem, během jevu a po jevu. V jednotlivých úsecích jsou data normalizována
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v čase podle dostupných dat a časové lokalizace jevu.
Pořadí jednotlivých parametrů je stejné jako v části 4.2.2, proto prvním zob-

razeným parametrem je poměr počtu pixelu s kladným BTD a počtu pixelů s
BT IR 10.8 < 225 K (viz obr. 4.17). Nejvyšší průměrné hodnoty průměru jsou
na obrázku v části b), tedy v době, kdy byl identifikován jev s uzavřenou teplou
oblastí. Pokud postupujeme v čase směrem od výskytu jevu, hodnoty klesají. Je
důležité upozornit na to, že hodnoty všech parametrů v takto definovaných čás-
tech bouře jsou ovlivněny vývojem parametrů v celkovém vývoji bouří, které byly
ukázány v sekci 4.2.2. I přesto, že jevy s uzavřenou teplou oblastí se vyskytovali
v různých fázích vývoje bouří, nejčastěji to bylo v první polovině jejich celko-
vého vývoje. V tomto časovém rozmezí dosahoval například parametr poměru
nejvyšších průměrných hodnot (viz obr. 4.14). Lze tedy předpokládat, že výrazné
charakteristiky ve vývoji odvozených parametrů by se měly projevit i pro toto
časové rozdělení bouří. To se zdá být zřejmé i z obrázků 4.18 a 4.19, a tedy pro
odvozené parametry průměrných hodnot jasové teploty v kanálu IR 10.8 a BTD.
Nicméně platí, že v čase výskytu jevu s uzavřenou teplou oblastí jsou průměrné
hodnoty BT IR 10.8 nejnižší a průměrné hodnoty BTD naopak nejvyšší.
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Obrázek 4.17: Průběh poměru počtu pixelů s kladnými hodotami BTD (WV 6.2 -
IR 10.8) a pixelů s jasovou teplotou v kanálu IR 10.8 menší než 225 K pro bouře
z databáze studených prstenců a studených U/V v intervalech a) před jevem,
b) během jevu a c) po jevu. Červeně jsou zobrazeny průměrné hodnoty. Světle
červeně je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem.
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Obrázek 4.18: Průběh průměrných hodnot jasové teploty v kanálu IR 10.8 pro
bouře z databáze studených prstenců a studených U/V v intervalech a) před
jevem, b) během jevu a c) po jevu. Červeně jsou zobrazeny průměrné hodnoty.
Světle červeně je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem.

U odvozených parametrů souvisejících s BTD anomáliemi nebylo možné tak
výrazné charakteristiky definovat ani pro všechny bouře z databáze v sekci 4.2.2,
proto nejsou zřejmé ani na obrázcích 4.20 a 4.21. Z tohoto pohledu je zajímavé
srovnání obrázku 4.20 a obrázku 4.16, kdy vysoké hodnoty průměrných hodnot
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Obrázek 4.19: Průběh průměrných hodnot BTD (WV 6.2 - IR 10.8) pro bouře
z databáze studených prstenců a studených U/V v intervalech a) před jevem, b)
během jevu a c) po jevu. Modře jsou zobrazeny průměrné hodnoty. Světle modře
je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem.

reziduí v počátečních fázích bouře pro skupinu bouří z databáze studených prs-
tenců a studených U/V na obrázku 4.16 pravděpodobně souvisejí s přítomností
jevů s uzavřenou teplou oblastí na začátku vývoje bouří. Podobnou úvahou by
bylo možné aplikovat i na konečné fáze vývoje bouří opět na obrázku 4.16, které
by mohly souviset s přítomností takových jevů ke konci vývoje bouře. Motivací
k tomuto srovnání bylo ukázat, že změnou ve výběru intervalů v časovém vývoji
bouří lze získat další důležitou informaci, která se jinak průměrováním hodnot
ztrácí. V tomto případě je to pravděpodobná souvislost jevů s uzavřenou tep-
lou oblastí a velikostí hodnot kladných reziduí. Ty tedy spolu souvisí nejen v
prostorové lokalizaci4, ale i dobou výskytu.

Pro parametr směrnice regresní křivky podobná souvislost z obrázku 4.21 není
zřejmá. Vysvětlením by mohlo být, že tento parametr s dobou výskytu uzavřené
teplé oblasti nesouvisí tak jako parametr hodnot kladných reziduí. To ovšem
nic nemění na rozdílech ve vývoji průměrných hodnot tohoto parametru i tří
parametrů předchozích v celkovém vývoji bouří, které byly ukázány v předchozí
části kapitoli (viz 4.2.2). Tyto rozdíly ukazují, že z pohledu vývoje odvozených
parametrů jsou bouře s uzavřenou teplou oblasti vyjímečné, i kdyby nesouvisely
přímo s výskytem jevu v čase.
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Obrázek 4.20: Průběh průměrných hodnot reziduí pro bouře z databáze studených
prstenců a studených U/V v intervalech a) před jevem, b) během jevu a c) po
jevu. Fialově jsou zobrazeny průměrné hodnoty. Světle fialově je zobrazena oblast
mezi 25 % a 75 % kvantilem.

4V části kapitoly 4.1 bylo ukázáno, že nadprůměrné hodnoty kladných reziduí jsou často
lokalizovány v teplé uzavřené oblasti.
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Obrázek 4.21: Průběh průměrných hodnot směrnice regresní křivky pro bouře z
databáze studených prstenců a studených U/V v intervalech a) před jevem, b)
během jevu a c) po jevu. Zeleně jsou zobrazeny průměrné hodnoty. Světle zeleně
je zobrazena oblast mezi 25 % a 75 % kvantilem.
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5. Varibialita a změny vodní páry
v horní troposféře a spodní
stratosféře

Tato kapitola je věnována změnám a celkové variabilitě vodní páry v oblasti
horní troposféry a spodní stratosféry. Zdrojovými daty pro grafy variability jsou
profily vodní páry z přístroje EOS MLS, které byly stručně popsány v části práce
3.2. První část kapitoly 5.1 je věnována dlouhodobější variabilitě vodní páry.
Využita byla data za období 2008 - 2016. V tomto období byly zpracovány denní
průměry z dat nad územím Evropy. Představu o hustotě pokrytí měření během
jednoho dne si lze udělat z obrázku 3.9 z kapitoly 3. Další část kapitoly 5.2 je, pak
zaměřena na lokální změny v koncentracích vodní páry související s konvektivními
bouřemi. Jsou zde uvedeny dva příklady takových lokálních změn vyvolaných
konvektivními bouřemi, pro které byly data z přístroje EOS MLS dostupná během
přeletu nad jejich HHO.

5.1 Variabilita vodní páry v horní troposféře a
spodní stratosféře

Hlavní motivací pro studium variability vodní páry v oblasti UTLS je sta-
novení rozsahu, ve kterém se koncentrace vodní páry v jednotlivých hladinách
nejčastěji pohybují, respektive pohybovaly v období mezi roky 2008 a 2016. Cí-
lem této části práce není odvozování jakýchkoliv trendů na základě takto krátké
časové řady. Nicméně budou popsáné některé změny ve vývoji a sezónní varia-
bilita, která se v tomto období objevuje. Tato podkapitola je rozdělena na dvě
části. V první z nich je diskutována meziroční variabilita vodní páry v oblasti
UTLS (viz 5.1.1) a ve druhé je to pak variabilita sezonní, respektive roční (viz
5.1.2).

5.1.1 Meziroční variabilita vodní páry v horní troposféře
a spodní stratosféře

Studiem variability vodní páry v oblasti UTLS se i přes složitost její detekce
(viz 3) zabývá velký počet vědeckých prací. Využívány jsou různé zdroje měření,
nejčastěji jsou to in situ měření při balonové sondáži nebo leteckých měřeních
a družicová měření, jak již bylo popsáno v úvodu ke kapitole 3. Některé studie
se zaměřují i na využitelnost zmíněných druhů měření pro studium variability
vodní páry. Například velmi komplexní srovnání družicových měření poskytujících
produkty zaměřené na koncentrace vodní páry (konkrétně se jedná o srovnání
přístrojů využívajících snímání limbu) je provedeno v Hegglin a kol. (2013) v
rámci již zmíněného projektu SPARC. Data z přístroje EOS MLS, použitá v této
práci, v tomto srovnání dopadla jako jedna z nejlepších.
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Obrázek 5.1: Časový vývoj průměrných hodnot koncentrací vodní páry v období
mezi 2008 a 2016 pro hladiny 82,5, 100, 177,8 a 261 hPa. Boxploty (krabicové
grafy) zobrazují minimální a maximální denní průměrné hodnoty, 25 % a 75 %
kvantily a mediány (červeně) a průměry (černě).

Na obrázku 5.1 je zobrazena meziroční variabilita vodní páry v několika vy-
braných hladinách. Konkrétně se jedná o časové vývoje průměrných hodnot kon-
centrací vodní páry pro hladiny 82,5, 100, 177,8 a 261 hPa. Vybrané hladiny
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reprezentují hladiny v celém vertikálním rozsahu dostupných měření. Grafy pro
všechny dostupné hladiny jsou zobrazeny v příloze A.1. Grafy jsou tvořeny for-
mou boxplotů (krabicových grafů). Jeden boxplot je vykreslen pro odpovídající
měsíc v rozsahu let 2008 až 2016 z denních průměrných hodnot naměřených v
oblasti zobrazené na obrázku 3.9 z kapitoly 3. Formou boxplotu jsou zobrazeny
minimální a maximální hodnoty denních průměrů, jejich medián (červeně) a prů-
měr (černě). Z grafů je patrný roční chod, který je pro každou z hladin rozdílný.
To bude diskutováno v části 5.1.2, která je zaměřena právě na roční variabilitu.
Dále je poměrně dobře patrný pokles koncentrací vodní páry v obou vyšších hla-
dinách 82,5 a 100 hPa po roce 2011. V příloze A.1 lze takový pokles sledovat
i v dalších hladinách počínaje hladinou 121,2 hPa. V nižších hladinách žádný
podobný pokles pozorovat nelze. Je tedy zřejmé, že se pokles koncentrací vodní
páry vztahoval pouze na spodní stratosféru. Tento pokles koncentrací vodní páry
ve spodní stratosféře přerušil jejich dlouhodobější nárůst v letech předchozích a
je často diskutován v literatuře například Dessler a kol. (2013), Dessler a kol.
(2014), Urban a kol. (2014) a Gilford a kol. (2016). V poslední citované studii
Gilford a kol. (2016) je tento pokles přesně vymezen nejvyšší hodnotou v září
2011 a minimem v květnu 2013. Naprosto stejné vymezení lze nalézt i na datech
na obrázku 5.1 v hladinách 82,5 a 100 hPa. Velmi podobný pokles byl pozorova-
telný již dříve v roce 2000 a popsaný například v Randel a kol. nebo Kunz a kol.
(2013). Randel a kol. (2004) nebo Randel a Jensen (2013) ukazují závislost kon-
centrací vodní páry s teplotou tropické tropopauzy a velmi významnou korelaci
těchto dvou proměnných. Vzestupem výšky tropické tropopauzy, a tedy i jejím
prochlazením lze vysvětlit i oba zmíněné poklesy v koncentracích vodní páry. V
pracích Dessler a kol. (2013), Dessler a kol. (2014) jsou pak dále příčiny varia-
bility vysvětlovány pomocí kvazidvouleté oscilace, teploty tropické troposféry a
velikosti Brewer-Dobsonovy cirkulace.

5.1.2 Roční variabilita vodní páry v horní troposféře a
spodní stratosféře

Roční variabilita vodní páry v horní troposféře a spodní stratosféře je podobně
jako variabilita meziroční ovlivňována sezónními změnami v Brewer-Dobsonově
cirkulaci a teploty tropické tropopauzy. Roční chod koncentrací vodní páry tedy
v tropech téměř odpovídá ročnímu chodu teploty tropopauzy Fueglistaler a kol.
(2009), Fujiwara a kol. (2010) nebo Hoor a kol. (2010). Podle Hegglin a kol. (2013)
tedy roční chod koncentrací vodní páry ve spodní stratosféře v tropech dosahuje
minima v období jara na severní polokouli a maxim v podzimních měsících, také
bráno z pohledu severní polokoule. Takový roční chod vykazují i teploty tropické
tropopauzy. Maxima ročních chodů koncentrací vodní páry ve středních země-
pisných šířkách by podle podle Hegglin a kol. (2013) měla být posunuta o pár
měsíců. Ovšem z dat v práci Hegglin a kol. (2013) a také z dat zpracovaných v
této práci ( viz obrázek 5.2) je zřejmé, že pro nižší hladiny je maximum ročního
chodu posunuté blíže k letním měsícům. To by mohl vysvětlovat také vliv akti-
vity konvektivních bouří ve středních zeměpisných šířkách, která vrcholí v letních
měsících a je intenzivnější v hladinách odpovídajících hladinám horní troposféry.
Rozdíly ročního chodu vodní páry, především ve vyšších hladinách, jsou s velkou
pravděpodobností způsobeny rozdílnou intenzitou Brewer-Dobsonovy cirkulace v
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různých vrstvách atmosféry, a tedy různým horizontálním transportem z tropů.
Na již zmíněném obrázku 5.2 jsou zobrazeny roční chody koncentrací vodní páry
v několika vybraných hladinách. Hladiny byly zvoleny stejné jako v předchozí
části práce 5.1.1 - 82,5, 100, 177,8 a 261 hPa. Grafy pro všechny další dostupné
hladiny jsou zobrazeny v příloze A.2. V grafech jsou opět použity boxploty. Touto
formou jsou vyjádřeny hodnoty vypočtené z denních průměrů v období 2008 až
2016. Z obrázku A.4 je pak zřejmé, že roční chod v nejvyšších hladinách je již
velmi nezřetelný.

Kromě průměrného vývoje a změn koncentrací v rámci roku lze z grafů na
obrázku 5.2 sledovat také variabilitu hodnot koncentrací vodní páry, ve kterých
se daný měsíc nejčastěji pohybovali. Za zmínku stojí, že například v nejnižší
zobrazené hladině v příloze A.2 316,2 hPa se mezikvartilové rozpětí v některých
případech blíží hodnotě 100 ppmv, od hladiny 146,8 hPa již nepřekračuje jednotku
ppmv (viz obrázky A.4, A.5 a A.6). Také průměrné hodnoty měsíčních průměrů
se ve spodních a vyšších hladinách liší až o dva řády. Například v hladině 316,2
hPa se v maximech tyto průměrné hodnoty pohybují až kolem 250 ppmv, zatímco
od hladiny 146,8 hPa již nepřesahují 5,5 hPa.
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Obrázek 5.2: Roční vývoj průměrných hodnot koncentrací vodní páry pro data
za období mezi 2008 a 2016 pro hladiny 82,5, 100, 177,8 a 261 hPa. Boxploty
(krabicové grafy) zobrazují minimální a maximální denní průměrné hodnoty, 25
% a 75 % kvantily a mediány (červeně) a průměry (černě).

63



5.2 Lokální změny vodní páry v oblasti horní
troposféry a spodní stratosféry

V této části kapitoly 5 se již nebudeme zabývat dlouhodobější variabilitou
vodní páry v horní troposféře a spodní stratosféře, která je ovlivňována především
velkoprostorovou cirkulací. Tato sekce bude zaměřena na lokální změny, které
způsobují jednotlivé konvektivní bouře. Takové změny v jednotlivých hladinách
dostupných z měření přístroje EOS MLS budou demonstrovány na dvou případech
konvektivních bouří z roku 2008.

Družice Aura přelétá přes území Evropy nejčastěji kolem poledne a krátce po
půlnoci světového času, tedy v době před typickým nástupem silné konvekce v
odpoledních hodinách, respektive v době, kdy většina bouří již zeslábla či zcela
zanikla. Díky poměrně lokalizovanému měření přístroje EOS MLS bylo velmi
náročné najít vhodné případy, kdy by trajektorie družice a načasování přeletu
vzhledem k probíhající konvektivní bouři umožnily měření profilů vodní páry v
její dostatečné blízkosti. Pro bouře z období 2008 až 2016, které byly současně
zpracované algoritmem pro detekci BTD anomálií, se podařilo najít pouze dvě
vyhovující situace a to bouře z 16. 8. a 14. 9. 2008. V některých případech ne-
byla měření z přístroje EOS MLS dostupná, v některých zase nebyla k dipozici
žádná sondážní měření z bližšího okolí bouře pro identifikaci výšky tropopauzy,
ale nejčastěji byl problém právě v termínu přeletů družice Aura, která nepřelétala
sledovanou oblast v době typického výskytu konvekce v oblasti Evropy.

5.2.1 Konventivní bouře z 16. 8. 2008
Pro první bouři je takový přelet zvýrazněn na obrázku 5.3. Pozice jednotlivých

měření je na tomto obrázku korigována o hodnotu paralaxy, podobně jako je
popsáno například Radová a Seidl (2007), Setvák a kol. (2008a) nebo Radová
(2015). Posun je tedy pro jednoduchost aplikován na polohy jednotlivých měření
přístrojem EOS MLS a ne na samotné pixely bouře na barevně zvýrazněném
snímku v kanále IR 10.8 přístroje SEVIRI. Jelikož měření přístrojem EOS MLS
probíhají v různých tlakových hladinách, bylo aplikováno další zjednodušení, a
sice že posun o hodnotu paralaxy pro všechny hladiny byl spočítán pro výšku
tropopauzy. Takto aplikovaný posun tedy nejlépe odpovídá hladinám v blízkosti
tropopauzy, která byla pro tento konkrétní případ určena na základě sondáže z
nedaleké Vratislavy (viz obrázek 5.5) a má hodnotu 209,48 hPa. Na obrázku 5.3 je
bouře zachycena v pozdějším stádiu vývoje a největší aktivitu již měla za sebou.
I přesto v této fázi vývoje byla její HHO nejprochlazenější za celou dobu vývoje
a také hodnoty BTD (WV 6.2 - IR 10.8) byly průměrně jedny z nejvyšších. Z
obrázku 5.3 je zřejmé, že měření přístrojem EOS MLS jsou pro zobrazený termín
1:20 UTC lokalizovaná mimo nejaktivnější části bouře s nejchladnější HHO, v
části rozpadající se kovadliny. Dále také měření koncentrací vodní páry nejsou
dostupná jižně od okraje kovadliny, nicméně přes kovadlinu a severně od ní (pro
srovnání naměřených hodnot i mimo bouři) jsou dostupná.

Vzhledem k zobrazené lokalizaci jednotlivých měření, je vhodné připomenout
princip měření přístroje EOS MLS, který je popsán v části 2.3.1. Z principu teč-
ných měření platí, že záření pochází z okolí tečného bodu v jednotlivých hladiny.
Pokud navíc uvážíme vliv refrakce, platí, že maximální příspěvek záření může být
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ve směru měření pro jednotlivé hladiny posunut. Zobrazené polohy měření tedy
reprezentují záření z jejich okolí a nejlépe odpovídají hladinám ve studované ob-
lasti hodní troposféry a spodní stratosféry. To by pro studium změn koncentrací
vodní páry nemělo být limitující.

Jak se ve směru letu družice Aura měnily koncentrace vodní páry je zobrazeno
na obrázku 5.6. Na tomto obrázku jsou zobrazeny hladiny 100, 121,2, 146,8, 177,8,
215,4 a 261 hPa. Průběhy okamžitých koncentrací vodní páry pro tuto bouři ve
všech dostupných hladinách, pro které přístroj EOS MLS poskytuje smysluplná
měření, jsou na obrázcích A.7 a A.8 v příloze A.3.

Obrázek 5.3: Vyznačené termíny měření přístroje EOS MLS během přeletu přes
bouři z 16. 8. 2008. Jako podklad je použitý barevně zvýrazněný snímek v kanálu
IR 10.8 v termínu 1:20 UTC. Na obrázku jsou dále vyznačené pozice sondážní
stanice ve Vratislavy.

Pro lepší interpretaci situace před samotným přeletem družice Aura je na
obrázku 5.4 zobrazen časový vývoj bouře ve studované oblasti pomocí barevně
zvýrazněných snímku v kanálu IR 10.8 v termínech 22:30, 23:00, 23:30, 0:00, 0:30 a
1:00 UTC. Na všech snímcích jsou vyznačené termíny měření přístroje EOS MLS
během přeletu kolem 1:20 UTC a dále pozice sondážní stanice ve Vratislavy.

Na již zmíněné sondáži z polské Vratislavy ( viz obr. 5.5) lze dle termické
definice identifikovat tropopauzu v hladině 209,5 hPa, těsně nad ní je přítomna
slabá vrstva s poměrně výraznou inverzí teploty. Tato inverze je ukončena další
vrstvou, kde teplota s rostoucí výškou opět klesá a to až do hladiny kolem 170
hPa. V této hladině teplota klesne přibližně na stejnou hodnotu teploty jakou lze
najít na úrovni tropopauzy. Lze ji tedy označit jako druhou tropopauzu. Podobné
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Obrázek 5.4: Časový vývoj pro bouři z 15. - 16. 8. 2008 zobrazený na barevně
zvýrazněných snímcích v kanálu IR 10.8 v termínech 22:30, 23:00, 23:30, 0:00,
0:30 a 1:00 UTC. Na snímcích jsou vyznačené termíny měření přístroje EOS MLS
během přeletu kolem 1:20 UTC a dále pozice sondážní stanice ve Vratislavy.

oblasti s dvojitou tropopauzou jsou studovány například v publikacích Homeyer
a kol. (2014a) a Homeyer a kol. (2014b). V práci (Homeyer a kol., 2014b) je pro
takové oblasti se sníženou stabilitou nad tropopauzou ukázána souvislost s větším
dosahem konvekce a prorůstáním přestřelujících vrcholů do vyšších tlakových hla-
din, pomocí numerických simulací, v práci (Homeyer a kol., 2014a), pak pomocí
leteckých měření. Takové snížení stability při dvojité tropopauze by tedy mohlo
zjednodušovat také transport vodní páry do vyšších partií spodní stratosféry. Z
obrázku 5.4 je zřejmé, že měření sondáže bylo pravděpodobně ovlivněno studo-
vanou bouří, což mohlo mít na výšku tropopauzy, její teplotu a hodnoty inverze
nad ní vliv.

Na obrázku 5.6 je zřetelně vidět, jak se v kterých časech měření mění koncen-
trace vodní páry. Z těchto změn je zřejmé, že konvektivní bouře na koncentrace
vodní páry v některých hladinách měla vliv. Nejvyšší hodnoty koncentrací jsou
zaznamenány pro měření v čase 1:21:53 UTC pro spodní čtyři zobrazené hladiny.
Ve všech těchto hladinách hodnoty koncentrací rostou již od času 1:20:38 UTC
až do zmíněného času 1:21:53 UTC, kdy je měření lokalizováno severně od okraje
kovadliny bouře. Pro hladiny, které se nacházejí pod tropopauzou (v obrázku 5.6
označeny modře), tedy spodní dvě, jsou měření ovlivněna oblačností bouře sa-
motné. Zvýšené hodnoty koncentrací vodní páry mohou souviset také s bouří,
která se v této oblasti vyskytovala předtím (viz obr. 5.4). Podle rychlého návratu
koncentrací na nižší hodnotu v čase 1:22:43 UTC, kdy je poloha měření v oblasti
jihozápadního okraje kovadliny se zdá, že vliv na koncentrace minimálně v časech
měření, které jsou v blízkosti bouře, lze přisuzovat právě zkoumané bouři. Toto
tvrzení je platné nejen pro horní troposféru (hladiny 261 a 215,4 hPa na obr. 5.6),
ale i pro oblasti spodní stratosféry (hladiny 177,8 a 146,8 hPa na obr. 5.6).
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Obrázek 5.5: Sondážní měření z polské Vratislavy (Wroclaw) v termínu 16. 8. 2008
0 UTC. Červeně jsou označeny dvě nejnižší tlakové hladiny splňující podmínky
konvenční (termické) definice tropopauzy a dále jsou vyznačeny tlakové hladiny
dostupné z měření přístroje EOS MLS. Dále jsou znázorněny směr a rychlost
větru v jednotlivých hladinách a odpovídají výška v metrech (zeleně).

Dalším faktorem, který by mohl být odpovědný za vyšší koncentrace vodní
páry severně od zkoumané bouře je směr proudění. Ten se podle sondáže z Vrati-
slavy od spodních hladin stáčí ze severního na jihozápadní až jižní a takový směr
proudění zůstává mezi hladinami 700 až přibližně 50 hPa, tedy ve směru od bouře
ke zvýšeným koncentracích vodní páry.

První hladinou nad tropopauzou je hladina 177,83 hPa i v této hladině lze
vidět zvýšení koncentrací vodní páry až na hodnoty přes 20 ppmv oproti přibližně
7 ppmv v částech, které bouře neovlivňovala. I v další hladině nad tropopauzou
146,78 je nárůst hodnot v blízkosti bouře viditelný, ovšem již není tolik výrazný.
Ve vyšších hladinách již podobný nárůst koncentrací, který by bylo možné spo-
jovat s přítomností bouře není zřejmý, v hladině 121,15 hPa se naopak zdá, že
přítomnost bouře má naopak vliv na nepatrný pokles koncentrací vodní páry.

Na obrázcích 5.7 a 5.8 jsou zobrazeny výstupy algoritmu detekce BTD ano-
malií pro termín bouře, který byl nejbližší přeletu přístroje EOS MLS, 1:20 UTC.
Výstupy algoritmu jsou zobrazeny stejně jako v sekci 3.1.1 pomocí scatterplotu
(viz 5.7 a série obrázků a) barevně zvýrazněného snímku v kanálu IR 10.8, b)
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Obrázek 5.6: Vývoj okamžitých hodnot koncentrací vodní páry během přeletu
přes bouři z 16. 8. 2008 (viz obr. 5.3). Zobrazeny jsou hladiny 100, 121,2, 146,8,
177,8, 215,4 a 261 hPa. Hladiny, které se nachází nad, respektive pod tropopauzou
jsou vyznačeny červeně, respektive modře. Pro jednotlivá měření je zobrazena i
jejich udávaná přesnost.
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Obrázek 5.7: Scatterplot jasových teplot v kanálech IR 10.8 a WV 6.2 přístroje
SEVIRI pro bouři z 16. 8. 2008 1:20 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u
obr. 3.5.
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Obrázek 5.8: Výsledky algoritmu detekce anomálií v poli BTD pro bouři z 16. 8.
2008 1:20 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u obr. 3.6.
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snímku BTD (WV 6.2 - IR 10.8), c) pole kladných reziduí a d) histogramu hod-
not BTD. Z těchto výstupů je patrné, že se jednalo o bouři s poměrně vysokými
hodnotami BTD, ale hodnoty kladných reziduí příliš vysoké nejsou. Při srovnání
s průměrnými hodnotami pro bouře z databáze (viz 4.2.1) lze konstatovat, že s
průměrnou hodnotou BTD 0,15 K patří k nadprůměrným bouřím (viz obr. 4.15
b)). Avšak s hodnotou průměru kladných reziduí 0,47 K i pokud uvážíme poz-
dější stádium vývoje bouře, patří k bouřím lehce pod průměrem (viz obr. 4.16
a)). Jak bylo uvedeno v sekci 3.1.1 pro vysvětlení kladných hodnot BTD po-
mocí vodní páry ve spodní stratosféře je jednou z nutných podmínek přítomnost
inverze teploty nad tropopauzou. V případě bouře z 16. 8. 2008 lze takové in-
verze podle sondáže (viz obr. 5.5) identifikovat nad první i druhou tropopauzou.
Především inverze nad první tropopauzou i přesto, že není velkého vertikálního
rozsahu, je poměrně silná. Tato inverze je nad tropopauzou v hladině 209,5 hPa,
a když uvážíme, že podle obrázku 5.6 lze detekovat zvýšené koncentrace vodní
páry v hladinách 215,44 i 177,83 hPa, lze předpokládat vyšší koncentrace i v ob-
lasti inverze teploty. Ty by mohly být zodpovědné za kladné hodnoty BTD. Dále
je možné vyšší hodnoty BTD vysvětlit i polohou bouře, která patří mezi bouře
severnější, a tedy ty vzdálenější od poddružicového bodu.

5.2.2 Konventivní bouře z 14. 9. 2008
Vznik konvektivní bouře z 14. 9. 2008 lze jen těžko přesně specifikovat, ne-

boť se jednalo o více bouřkových jader v oblasti Středozemního moře, která se
vzájemně slučovala, postupně regenerovala a aktivita celého systému vrcholila
přibližně v době přeletu družice Aura, kolem poledne světového času. Ze stejného
termínu je i barevně zvýrazněný snímek v kanálu IR 10.8 na obrázku 5.9, kde
lze bouři charakterizovat jako bouři s charakterem studeného U, respektive bouři
s výraznou teplejší vlečkou nad HHO. V tomto případě byla měření přístrojem
EOS MLS lokalizována i v aktivnějších a z pohledu HHO chladnějších částech
bouře. Obrázek 5.9 zobrazuje polohy těchto měření opět s aplikovaným posunem
o hodnotu paralaxy, který byl stejně jako v předchozím případě vypočítán pro
výšku tropopauzy. Výška tropopauzy byla v tomto případě kolem hladiny 185
hPa a byla určena na základě dvou sondážních měření z italského Brindisi v 6:00
UTC (viz obrázek 5.11) a bulharské Sofie v 12:00 UTC (viz obrázek 5.12). Využití
dvou sondážních měření bylo zvoleno vzhledem k rozsáhlosti celého konvektivního
systému i z důvodu horší dostupnosti dat v této oblasti jižní Evropy. Podobně
jako v předchozím případě lze na obou sondážích identifikovat oblast se sníženou
stabilitou nad tropopauzou. Pro sondáž z Brindisi je v obrázku 5.11 vyznačena i
hladina druhé tropopauzy 133,7 hPa, zatímco pro sondáž z Sofie na přítomnost
druhé tropopauzy nelze usuzovat, neboť jsou data dostupná pouze do hladiny
100 hPa a končí nad hladinou inverze teploty, jak je zřejmé z obrázku 5.12. I pro
případ této bouře lze předpokládat její vliv na zobrazené sondážní měření.

Podobně jako pro bouří z 16. 8. 2008 je pro lepší interpretaci situace před
samotným přeletem družice Aura na obrázku 5.10 zobrazen časový vývoj bouře
ve studované oblasti pomocí barevně zvýrazněných snímku v kanálu IR 10.8 v
termínech 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 a 11:30 UTC. Na všech snímcích jsou
vyznačené termíny měření přístroje EOS MLS během přeletu kolem 12:00 UTC
a dále pozice sondážních stanic v Brindisi a v Sofii.
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Obrázek 5.9: Vyznačené termíny měření přístroje EOS MLS během přeletu přes
bouři z 14. 9. 2008. Jako podklad je použitý barevně zvýrazněný snímek v kanálu
IR 10.8 v termínu 11:55 UTC. Na obrázku jsou dále vyznačené pozice sondážních
stanic v Brindisi a v Sofii.

Na obrázku 5.13 je stejným způsobem jako pro bouři z 16. 8. 2008 zobrazeno,
jak se v kterých časech měření přístrojem EOS MLS měnily koncentrace vodní
páry během přeletu. Ve spodních hladinách, jak je zřejmé i z obrázku A.10 v
příloze A.3, je kromě zvýšených hodnot koncentrací vodní páry v oblasti bouře,
detekovatelný nárůst koncentrací i v během měření při přeletu přes cirrovitou
oblačnost, která se nasouvá nad nízkou oblačnost severně od bouře - v termí-
nech 12:01:28 až 12:02:42 s. To je zřejmé především v hladinách 316,23 a 261,02
hPa, což jsou hladiny pravděpodobně ovlivněny samotnou oblačností. Ve vyšších
hladinách již vliv této oblasti na koncentrace nelze jednoznačně rozpoznat.

Vliv bouře ovšem přetrvává i do vyšších hladin v blízkosti tropopauzy i nad
ní. Nejvyšší nárůst koncentrací lze pozorovat v čase 11:59:50 UTC, což je jižně od
nejaktivnější části bouře - chladné části HHO, která uzavírá teplou oblast HHO.
Bohužel přelet družice Aura neumožnil měření přes zmíněnou teplou oblast, která
je od termínu s maximem koncentrací vodní páry severozápadně. Termín měření
v 11:59:50 UTC je lokalizován sice na okraji bouře, ale v části, kterou se dříve
bouře pohybovala. Lokální změny koncentrací vodní páry způsobené bouří jsou
dobře patrné až do hladiny 121,15 hPa, a tedy výše než v předchozím případě. Ve
vyšších hladinách je již průběh podobný jako pro případ bouře z 16. 8. 2008 a vliv
bouře na koncentrace vodní páry již není dobře patrný. V některých vyšších hla-
dinách (např. 82,54 a 100 hPa) jsou koncentrace celkově vyšší, to je ale spíše než
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Obrázek 5.10: Časový vývoj pro bouři z 14. 9. 2008 zobrazený na barevně zvý-
razněných snímcích v kanálu IR 10.8 v termínech 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00
a 11:30 UTC. Na snímcích jsou vyznačené termíny měření přístroje EOS MLS
během přeletu kolem 12:00 UTC a dále pozice sondážních stanic v Brindisi a v
Sofii.

vlivem bouře způsobeno ročním chodem koncentrací vodní páry (viz obr. 5.2). Z
tohoto obrázku je zřejmé, že průměrné hodnoty v těchto dvou hladinách jsou pro
září přibližně o 0,25 ppmv vyšší. První hladinou nad tropopauzou je i v tomto
případě hladina 177,83 hPa. V této hladině v čase 1:59:50 UTC dosahují kon-
centrace maxima kolem 30 ppmv oproti okolním, bouří neovlivněným hodnotám,
přibližně 10 ppmv. Zvýšené koncentrace jsou patrné i ve dvou dalších hladinách
nad tropopauzou - 146,78 a 121,15 hPa. Obě tyto hladiny, díky inverzi teploty
(viz obr. 5.11), jsou teplejší než hladina tropopauzy. Přítomnost teplejší vrstvy
vodní páry v hladinách nad tropopauzou by tedy mohla vysvětlovat vyšší hodnoty
BTD, jejichž průměrná hodnota v tomto případě činila -0,36 K, což je podobně
jako v předchozím případě nadprůměrná hodnota při srovnání s bouřemi z data-
báze (viz obr. 4.15 b)). Důvodů proč průměrná hodnota BTD pro tuto bouři je
menší než pro bouři z 16. 8. 2008 i přes vyšší naměřené hodnoty koncentrací vodní
páry, může být několik. Jedním z důvodů může být rozdíl v poloze obou bouří,
kde bouře z 16. 8. 2008 ve studované oblasti k nejsevernějším, naopak bouře z 14.
9. 2008 je jednou z nejjižnějších. Podle obrázku 4.15 b) může rozdíl průměrných
hodnot BTD mezi nejsevernějšími a nejjižnějšími bouřemi činit až 1 K. Dalším
z důvodů by mohla být i různá velikost inverze teploty těsně nad tropopauzou,
kde lze očekávat nejvyšší koncentrace vodní páry v oblasti spodní stratosféry. Pro
bouři z 16. 8. 2008 není inverze těsně nad tropopauzou vertikálně mohutná, ale
je výraznější, než ta pro bouři z 14. 9. 2008.

Vliv velikosti inverze teploty nad tropopauzou na hodnoty BTD je studován
například ve studiích (Lindsey a Grasso, 2007) a (Šťástka a Radová, 2014). V
obou autoři dochází k závěrům, že přítomnost inverze nad tropopauzou je pro
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Obrázek 5.11: Sondážní měření z italského Brindisi v termínu 14. 9. 2008 6 UTC.
Červeně jsou označeny dvě nejnižší tlakové hladiny splňující podmínky konvenční
(termické) definice tropopauzy a dále jsou vyznačeny tlakové hladiny dostupné z
měření přístroje EOS MLS. Dále jsou znázorněny směr a rychlost větru v jednot-
livých hladinách a odpovídají výška v metrech (zeleně).

přítomnost kladných hodnot BTD nezbytná. Dále také popisují, že za realných
podmínek koncentrací vodní páry a hodnot míry inverze se její vliv na hodnoty
BTD se zdá být vyšší, než vliv samotných koncentrací vodní páry. V případě této
bouře patří hodnota průměru kladných reziduí 0,62 K k nadprůměrným hodno-
tám. Scatterplot a výstupy algoritmu pro detekci BTD anomálií jsou zobrazeny
na obrázcích 5.14 a 5.15. Z obrázku 5.15 je zřejmá poloha nejvyšších hodnot klad-
ných reziduí v uzavřené teplé oblasti, jak již bylo ukázáno na několika případech
dříve.

5.2.3 Shrnutí
Na obou příkladech konvektivních bouří bylo demonstrováno, že jejich pří-

tomnost nějakým způsobem ovlivňovala hodnoty koncentrací vodní páry nejen v
horní troposféře, kde je zvýšení vlhkosti logickým důsledkem přítomnosti oblač-
nosti bouře, ale také ve spodní stratosféře. Je tedy velmi pravděpodobné, že díky
aktivitě bouří došlo k transportu vodní páry z troposféry do spodní stratosféry.
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Obrázek 5.12: Sondážní měření z bulharské Sofie v termínu 14. 9. 2008 12 UTC.
Červeně jsou označeny dvě nejnižší tlakové hladiny splňující podmínky konvenční
(termické) definice tropopauzy a dále jsou vyznačeny tlakové hladiny dostupné z
měření přístroje EOS MLS. Dále jsou znázorněny směr a rychlost větru v jednot-
livých hladinách a odpovídají výška v metrech (zeleně).

Podobná výsledky se objevují i v pracích založených na in situ leteckých měření.
Například v práci Corti a kol. (2008) jsou to série leteckých měření v oblasti
tropů TROCCINOX (z anglického The Tropical Convection, Cirrus and Nitrogen
Oxides Experiment) v Sao Paulu v Brazílii během února 2005 a SCOUT-O3 (z
anglického The Stratosphere-Climate Links with Emphasis on the Upper Tropo-
sphere and Lower Stratosphere) v Darwinu v Austrálii během listopadu a prosince
stejného roku. V již zmíněné práci Homeyer a kol. (2014b) se jedná o letecká mě-
ření ve středních zeměpisných šířkách ve čtyřech amerických státech - Colorado,
Oklahoma, Texas a Alabama během května a června 2012 a experiment je znám
pod zkratkou DC3 (z anglického the Deep Convective Clouds and Chemistry ex-
periment). Tyto experimenty na mnohem detailnějších in situ datech ukazují, že
konvektivní bouře svou činností zvlhčují spodní stratosféru. Vyvrací tak teorii,
že konvektivní bouře mohou způsobovat tzv. dehydrataci oblasti tropopauzy a
následně i spodní stratosféry transportem suchého vzduchu do těchto oblastí bě-
hem výstupných pohybů spojených s přestřelujícími vrcholy. Podrobný rozbor na
toto téma lze nalézt například v (Sokol, 2010). Výsledky zmíněných experimentů
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Obrázek 5.13: Vývoj okamžitých hodnot koncentrací vodní páry během přeletu
přes bouři z 14. 9. 2008 (viz obr. 5.9). Zobrazeny jsou hladiny 100, 121,2, 146,8,
177,8, 215,4 a 261 hPa. Hladiny, které se nachází nad, respektive pod tropopauzou
jsou vyznačeny červeně, respektive modře. Pro jednotlivá měření je zobrazena i
jejich udávaná přesnost.
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Obrázek 5.14: Scatterplot jasových teplot v kanálech IR 10.8 a WV 6.2 přístroje
SEVIRI pro bouři z 14. 9. 2008 11:55 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u
obr. 3.5.
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Obrázek 5.15: Výsledky algoritmu detekce anomálií v poli BTD pro bouři z 14.
9. 2008 11:55 UTC. Další popis obrázku je stejný jako u obr. 3.6.
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i této práce jsou také v souladu s teoretickými pracemi Wang (2003) a Wang
a kol. (2011), které efekt zvlhčování spodní stratosféry aktivitou bouří předpoví-
dají. Cílem této části práce bylo ukázat, že i přes některé popsané nevýhody lze
pomocí měření z přístroje EOS MLS demonstrovat vliv konvektivních bouří na
koncentrace vodní páry v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry.
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Závěr
Disertační práce se zabývá vlivem konvektivních bouří na množství vodní páry

obsažené v oblasti horní troposféry a spodní stratosféry. Ke studiu tohoto vlivu
byly zvoleny metody, které jsou popsány v kapitole 3.

První z nich je založená na rozdílu jasových teplot kanálu v oblasti absorpce
vodní parou a kanálu v oblasti atmosférického okna, označovaná jako metoda
BTD. Tato metoda je popsána v části práce 3.1 a je založena na odlišné citlivosti
kanálu v těchto dvou částech spektra. Tu lze dobře demonstrovat na základě vá-
hových funkcí obou kanálů na obrázku 2.5. Zde je patrné, že váhová funkce kanálu
v oblasti atmosférického okna (v tomto případě IR 10.8) zajišťuje svým průbě-
hem příspěvek z nižších a teplejších vrstev troposféry než váhová funkce kanálu
absorpce vodní parou (WV 6.2). Rozdíl těchto kanálu je většinou záporný, pravi-
delně lze ale pozorovat kladné hodnoty nad HHO konvektivních bouří. V těchto
oblastech by vysvětlením kladných hodnot BTD mohla být přítomnost teplejší
vodní páry nad HHO bouří, ve spodní stratosféře. Tato teplejší vodní pára by
pak ovlivnila, vzhledem k jeho váhové funkci, především kanál v oblasti absorpce
vodní parou. Kanál v oblasti atmosférického okna by touto vodní páru díky své
vyšší citlivosti v nižších hladinách atmosféry měl být ovlivňován pouze minimálně.
Vysvětlení kladných hodnot BTD nad HHO bouří přítomností teplejší vodní páry
ve spodní stratosféře je jedním z nejvíce diskutovaných v literatuře. Není ale jedi-
ným, další koncepty k vysvětlení kladných hodnot BTD jsou nejčastěji založeny
na mikrofyzikálním složení oblačnosti.

Jedním z cílů této práce bylo i přispět k diskuzi, které z obou navrhovaných
vysvětlení je relevantnější a mělo by mít větší vliv na kladné hodnoty BTD. V
kapitole 4 byla právě z tohoto důvodu metoda rozdílu jasových teplot aplikována
na větší počet bouří. Konkrétně se jednalo o databázi bouří z oblasti Evropy a
severní Afriky v rozmezí let 2008 až 2016, která obsahuje téměř 400 bouří (viz
4.2.1). Pro 320 z nich byly sledovány vývoje odvozených parametrů jejich HHO
jako jsou například hodnoty jasové teploty v kanálu IR 10.8, hodnoty BTD, počty
pixelů tvořících bouři, počty pixelů s kladným BTD, nebo poměr posledních dvou
hodnot. Rozdělením do několika skupin se podařilo v části práce 4.2.2 ukázat
geografickou závislost nebo lépe závislost na vzdálenosti od nadiru družice pro
některé tyto odvozené parametry. Byly to parametry spojené s hodnotami BTD.
Prvním je poměr počtu pixelů s kladnými hodnotami BTD a počet pixelů s
jasovou teplotou v kanálu IR 10.8 < 225 K, kterými byl aproximován rozsah
bouře. Druhým parametrem je průměrná hodnota BTD vypočtená ze všech pixelů
bouře.

Pro oba tyto parametry je ukázáno, že pro bouře s vyšší vzdáleností od na-
diru je jejich hodnota významně vyšší (viz obr. 4.14 a 4.15 b)) a to nezávisle na
hodnotách jasové teploty HHO v kanálu IR 10.8. Takové pozorování podporuje
vysvětlení kladných hodnot BTD prostřednictvím teplejší vodní páry nad HHO
bouří. S rostoucí vzdálenosti od nadiru získává družice informace ze silnější vrstvy
atmosféry (díky šikmějšímu pohledu do atmosféry), a tedy i ze silnější vrstvy tep-
lejší vodní páry. Takovým způsobem jsou potom pozitivně ovlivňovány hodnoty
jasové teploty v kanálu absorpce vodní parou a hodnoty BTD tedy rostou. Vliv
šikmého pohledu na hodnoty BTD potvrzují také numerické simulace provede-
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nými v rámci konvektivní pracovní skupiny CWG (z anglického Convective Wor-
king Group) organizace EUMETSAT (viz Setvák a kol., 2012). Pokud by kladné
hodnoty BTD měly původ v mikrofyzice oblačnosti HHO bouří, tak by podobné
rostoucí hodnoty BTD se vzdáleností od nadiru neměli být pozorovány.

Velmi výjimečnou skupinou dle průběhu více odvozených parametrů se uká-
zala být skupina bouří, které byly specifické uzavřenou teplou oblastí na HHO.
Takové bouře byly identifikovány na základě databáze studených prstenců a stu-
dených U/V vytvořené v rámci práce Radová (2015). Průběhy parametrů spoje-
ných s BTD, poměr počtu pixelu s kladnými hodnotami BTD a pixelů s jasovou
teplotou v kanálu IR 10.8 < 225 K a průměrné hodnoty BTD, jsou pro tuto sku-
pinu bouří silně nadprůměrné (leží nad 75 % kvantilem spočteným pro všechny
bouře). Současně s tím se jedná i o bouře s nejchladnější HHO. Průměrné hod-
noty jasové teploty v kanálu IR 10.8 jsou pro tuto skupinu výrazně podnormální.
Alespoň část vyšších hodnot parametrů spojených s BTD v průběhu vývoje bouře
lze vysvětlit touto nižší teplotou HHO. Ta je přirozeně pro takové bouře typická
a souvisí s jejich výraznými projevy.

Metoda rozdílu jasových teplot je dále využita pro návrh algoritmu na detekci
anomálií v poli BTD. Tento algoritmus je popsán ve třetí kapitole v části 3.1.1.
Hlavní motivací k detekci takových anomálií je jejich pravděpodobná souvislost
s lokálně zvýšenými koncentracemi vodní páry, které by mohly být generovány
samotnými bouřemi, nad jejichž HHO jsou takové anomálie detekované. BTD
anomálie lze popsat jako oblasti s lokálně zvýšenými hodnotami BTD, které zá-
roveň nejsou doprovázeny odpovídajícím poklesem jasových teplot v kanále at-
mosférického okna. Základem algoritmu pro detekci BTD anomálií je nalezení
vztahu mezi jasovými teplotami kanálu absorpce vodní parou a kanálu v oblasti
atmosférického okna. Ten je hledán pomocí lineární regrese. Anomální chování
bouře je poté posuzováno na základě odchylek od regresní křivky ve směru k ros-
toucím jasovým teplotám v kanálu absorpce vodní parou - tzv. kladných reziduí.
Přehledně je algoritmus popsán na dvou bouřích v části 3.1.1.

V kapitole 4 jsou parametry, odvozené pomocí algoritmu detekce BTD ano-
málií, aplikovány na databázi bouří. I hodnoty těchto parametrů, průměrnou hod-
notu kladných reziduí a směrnici regresní křivky, jsou opět pro bouře z databáze
studených prstenců a studených U/V vzdáleny průměrným hodnotám vypočte-
ným pro všechny bouře. Pro parametr průměrných hodnot kladných hodnot se
jedná o silně nadprůměrné hodnoty v celém průběhu vývoje bouří. Když navíc
uvážíme velmi častou lokalizaci nejvyšších hodnot kladných reziduí v oblasti teplé
uzavřené oblasti bouří s takovým jevem na HHO, zdá se, že přítomnost takových
jevů by mohla mít vliv na rozsah i hodnoty BTD anomálií. Toto pozorování je
v souladu s teorií, kdy BTD anomálie jsou považovány za lokálně zvýšené kon-
centrace vodní páry. Jedním z velmi pravděpodobných vysvětlení teplé oblasti na
HHO je totiž zamaskování části studené HHO teplejší a časově poměrně stabilní
vlečkou nad její kovadlinou. Jak je popsáno v části 1.4, vznik a existence vleček
je spojována s transportem vlhkosti do spodní stratosféry.

Pro parametr směrnice regresní křivky naopak platí, že její hodnoty pro sku-
pinu bouří z databáze studených prstenců a studených U/V jsou silně až lehce
podprůměrné. Podobný průběh lze pozorovat i pro bouře ze skupiny těch nej-
severnějších, naopak skupina bouří nejjižnějších má hodnoty směrnice regresní
křivky výrazně nadnormální. Hodnoty regresní křivky jsou výrazně ovlivňovány
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tím, v jakém intervalu jsou hodnoty jasových teplot v obou kanálech, ze kterých
je regrese počítána. Jižnější bouře se v tomto ohledu liší především větším výsky-
tem pixelů s nízkými hodnotami jasové teploty v kanálu absorpce vodní parou.
Pro obě skupiny charakteristické nízkými hodnotami směrnice regresní přímky
se opět nabízí vysvětlení přítomností teplejší vodní páry, která by zmíněné nízké
hodnoty jasové teploty v kanálu absorpce vodní parou kompenzovala. Pro sku-
pinu nejsevernějších bouří je opět pravděpodobný vliv geometrie snímání, který
význam teplé vodní páry zvyšuje.

V části 4.2.3 je vývoj odvozených parametrů sledován vzhledem k výskytu
jevu na HHO - studených prstenců nebo studených U/V. Bylo studováno, jak
se jednotlivé parametry mění před, během a po takových jevech. Díky tomuto
přístupu se podařilo ukázat, že během přítomnosti jevů s uzavřenou teplou oblastí
dosahují hodnoty odvozených parametrů svých maxim (průměrné hodnoty BTD)
nebo minim (IR BT 10.8). Zvláště výrazná je opět souvislost jevů na HHO s
parametrem popisujícím BTD anomálie - kladnými rezidui a to i přesto, že se
jevy na HHO vyskytovaly v různých fázích vývoje bouří. Pro parametr směrnice
regresní přímky taková souvislost s dobou výskytu jevu na HHO není zřejmá.
Pro tento parametr, tedy samotný vzhled HHO s ohledem na přítomnost jevů s
teplou oblasti, významný vliv zřejmě nemá.

Další metoda zvolena ke studiu vodní páry v oblasti horní troposféry a spodní
stratosféry, využívá data z přístroje EOS MLS. V části 3.2 kapitoly 3 je popsán
algoritmus, kterým jsou z družicových měření v mikrovlnné části spektra počítány
koncentrace vodní páry v několika tlakových hladinách. Takto předzpracovaných
dat bylo využito v kapitole 5. V části 5.1.1 jsou využita k výpočtu meziroční
variability vodní páry v období 2008 až 2016. Výsledná meziroční variabilita pro
oblast Evropy a severní Afriky je pro vybrané hladiny zobrazena na obrázku
5.1. Zde je dobře patrný pokles koncentrací vodní páry ve spodní stratosféře po
roce 2011. Konkrétně je pokles koncentrací vodní páry vymezen nejvyšší hodno-
tou v září 2011 a minimem v květnu 2013, což přesně odpovídá rozmezí poklesu
popisovaném v literatuře na datech z různých zdrojů. Původem takové změny v
koncentracích vodní páry jsou změny v tropické atmosféře. Velmi často je v litera-
tuře odkazováno na souvislost s teplotou tropické tropopauzy, a tedy i její výškou.
Souvislost koncentrací vodní páry ve středních zeměpisných šířkách se změnami
tropické atmosféry je dokumentován také v části 5.1.2 na vypočítaném ročním
chodu koncentrací vodní páry. Roční chod těchto koncentrací kopíruje roční chod
teploty tropické tropopauzy, jen je ve středních zeměpisných šířkách o pár měsíců
posunut. V nižších hladinách oblasti horní troposféry a spodní stratosféry jsou
maxima ročního chodu posunutá blíže k letním měsícům. To by mohl vysvětlovat
vliv aktivity konvektivních bouří ve středních zeměpisných šířkách, která vrcholí
v letních měsících a je intenzivnější v hladinách odpovídajících horní troposféře.
Další rozdíly ročního chodu vodní páry, především ve vyšších hladinách, jsou s
velkou pravděpodobností způsobeny rozdílnou intenzitou Brewer-Dobsonovy cir-
kulace v různých vrstvách atmosféry.

Předzpracovaná data z přístroje EOS MLS jsou využita také v části kapitoly
5.2, ve které jsou ukázány lokální změny v koncentracích vodní páry podmíněné
přítomností konvektivních bouří. Družice Aura přelétá přes území Evropy v době
před typickým nástupem silné konvekce v odpoledních hodinách, respektive při-
bližně o dvanáct hodin později, krátce po půlnoci, kdy již většina bouří zcela
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zanikla nebo se nachází v konečné fázi vývoje. Z tohoto důvodu se podařilo na-
lézt pouze dvě vhodné situace z oblasti Evropy pro studované období, na kterých
jsou lokální změny koncentrací vodní páry demonstrovány. Pro obě situace bylo
ukázáno, že přítomnost bouří ovlivnila hodnoty koncentrací vodní páry nejen v
horní troposféře, kde je nárůst vlhkosti logickým důsledkem přítomnosti oblač-
nosti bouří, ale i ve spodní stratosféře. Je tedy velmi pravděpodobné, že díky
aktivitě bouří došlo k transportu vodní páry přes tropopauzu do spodní strato-
sféry.

Podobná pozorování se objevují také v pracích založených na in situ leteckých
měřeních. V části práce 5.2 je tedy ukázáno, že družicová měření mohou být i
přes některé své nevýhody využita pro sledování lokálních změn koncentrací vodní
páry. Vhodně tak mohou doplňovat podrobnější in situ letecká měření, která jsou
ovšem většinou limitována v čase i prostoru několika měřeními v rámci poměrně
ojedinělých experimentů.

Téma vlivu konvektivních bouří středních zeměpisných šířek na obsah vodní
páry ve spodní stratosféře, kterým se předložená disertační práce zabývá, je stále
jedním z velmi aktuálních a zároveň nevyřešených témat meteorologie. V práci
jsou navrženy a otestovány metody založené na družicových datech, kterými lze
v diskuzi k tomto tématu přispět. Význam podobných metod, které vycházejí z
družicových dat nabývá v posledních letech na důležitosti. Děje se tak současně s
intenzivním vývojem družicových technologií a rostoucím významem družicových
dat samotných.
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A.1 Meziroční variabilita vodní páry v horní
troposféře a spodní stratosféře

Tato příloha obsahuje grafy meziroční variability vypočítané z dat přístroje
EOS MLS pro období 2008 až 2016 ve všech dostupných hladinách, ve kterých
přístroj EOS MLS poskytuje použitelná data. Doplňuje tak informace v sekci
5.1.1. Na obrázku A.1 je zobrazena meziroční variabilita koncentrací vodní páry
ve čtyřech nejvyšších hladinách 38,3, 46,4, 56,2 a 68,1 hPa. Na obrázku A.2 je
zobrazena meziroční variabilita koncentrací vodní páry ve spodnějších čtyřech
hladinách 82,5, 100, 121,2 a 146,8 hPa. Konečně na obrázku A.3 je zobrazena
meziroční variabilita koncentrací vodní páry ve čtyřech nejnižších hladinách 177,8,
215,4, 261 a 316,2 hPa.
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Obrázek A.1: Časový vývoj průměrných hodnot koncentrací vodní páry v období
mezi 2008 a 2016 pro hladiny 38,3, 46,4, 56,2 a 68,1 hPa. Boxploty (krabicové
grafy) zobrazují minimální a maximální denní průměrné hodnoty, 25 % a 75 %
kvantily a mediány (červeně) a průměry (černě).
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Obrázek A.2: Časový vývoj průměrných hodnot koncentrací vodní páry v období
mezi 2008 a 2016 pro hladiny 82,5, 100, 121,2 a 146,8 hPa. Boxploty (krabicové
grafy) zobrazují minimální a maximální denní průměrné hodnoty, 25 % a 75 %
kvantily a mediány (červeně) a průměry (černě).
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Obrázek A.3: Časový vývoj průměrných hodnot koncentrací vodní páry v období
mezi 2008 a 2016 pro hladiny 177,8, 215,4, 261 a 316,2 hPa. Boxploty (krabicové
grafy) zobrazují minimální a maximální denní průměrné hodnoty, 25 % a 75 %
kvantily a mediány (červeně) a průměry (černě).
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A.2 Roční variabilita vodní páry v horní tropo-
sféře a spodní stratosféře

Tato příloha obsahuje grafy roční variability vypočítané z dat přístroje EOS
MLS pro období 2008 až 2016 ve všech dostupných hladinách, ve kterých přístroj
EOS MLS poskytuje použitelná data. Doplňuje tak informace v sekci 5.1.2. Na
obrázku A.4 je zobrazena meziroční variabilita koncentrací vodní páry ve čtyřech
nejvyšších hladinách 38,3, 46,4, 56,2 a 68,1 hPa. Na obrázku A.5 je zobrazena
meziroční variabilita koncentrací vodní páry ve spodnějších čtyřech hladinách
82,5, 100, 121,2 a 146,8 hPa. Konečně na obrázku A.6 je zobrazena meziroční
variabilita koncentrací vodní páry ve čtyřech nejnižších hladinách 177,8, 215,4,
261 a 316,2 hPa.
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Obrázek A.4: Časový vývoj průměrných hodnot koncentrací vodní páry v období
mezi 2008 a 2016 pro hladiny 38,3, 46,4, 56,2 a 68,1 hPa. Boxploty (krabicové
grafy) zobrazují minimální a maximální denní průměrné hodnoty, 25 % a 75 %
kvantily a mediány (červeně) a průměry (černě).
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Obrázek A.5: Časový vývoj průměrných hodnot koncentrací vodní páry v období
mezi 2008 a 2016 pro hladiny 82,5, 100, 121,2 a 146,8 hPa. Boxploty (krabicové
grafy) zobrazují minimální a maximální denní průměrné hodnoty, 25 % a 75 %
kvantily a mediány (červeně) a průměry (černě).
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Obrázek A.6: Časový vývoj průměrných hodnot koncentrací vodní páry v období
mezi 2008 a 2016 pro hladiny 177,8, 215,4, 261 a 316,2 hPa. Boxploty (krabicové
grafy) zobrazují minimální a maximální denní průměrné hodnoty, 25 % a 75 %
kvantily a mediány (červeně) a průměry (černě).
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A.3 Lokální změny vodní páry v oblasti horní
troposféry a spodní stratosféry

Tato příloha obsahuje grafy lokálních změn vodní páry způsobených konvek-
tivními bouřemi z 16. 8. 2008 a 14. 9. 2008 ve všech dostupných hladinách, ve
kterých přístroj EOS MLS poskytuje použitelná data. Doplňuje tak informace
v sekci 5.2. Na obrázku A.7 jsou průběhy okamžitých koncentrací vodní páry v
šesti nejvyšších hladinách 38,3, 46,4, 56,2, 68,1, 82,5 a 100 hPa pro bouři z 16.
8. 2008. Na obrázku A.8 jsou průběhy okamžitých koncentrací vodní páry v šesti
nejnižších hladinách 121,2, 146,8, 177,8, 215,4, 261 a 316,2 hPa pro bouři z 16.
8. 2008. Na obrázku A.9 jsou průběhy okamžitých koncentrací vodní páry v šesti
nejvyšších hladinách 38,3, 46,4, 56,2, 68,1, 82,5 a 100 hPa pro bouři z 14. 9. 2008.
Na obrázku A.10 jsou průběhy okamžitých koncentrací vodní páry v šesti nej-
nižších hladinách 121,2, 146,8, 177,8, 215,4, 261 a 316,2 hPa pro bouři z 14. 9.
2008.
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Obrázek A.7: Vývoj okamžitých hodnot koncentrací vodní páry během přeletu
přes bouři z 16. 8. 2008 (viz obr. 5.3). Zobrazeny jsou hladiny 38,3, 46,4, 56,2,
68,1, 82,5 a 100 hPa. Hladiny, které se nachází nad, respektive pod tropopauzou
jsou vyznačeny červeně, respektive modře. Pro jednotlivá měření je zobrazena i
jejich udávaná přesnost.
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Obrázek A.8: Vývoj okamžitých hodnot koncentrací vodní páry během přeletu
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215,4, 261 a 316,2 hPa. Hladiny, které se nachází nad, respektive pod tropopauzou
jsou vyznačeny červeně, respektive modře. Pro jednotlivá měření je zobrazena i
jejich udávaná přesnost.
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Obrázek A.9: Vývoj okamžitých hodnot koncentrací vodní páry během přeletu
přes bouři z 14. 9. 2008 (viz obr. 5.9). Zobrazeny jsou hladiny 38,3, 46,4, 56,2,
68,1, 82,5 a 100 hPa. Hladiny, které se nachází nad, respektive pod tropopauzou
jsou vyznačeny červeně, respektive modře. Pro jednotlivá měření je zobrazena i
jejich udávaná přesnost.
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Obrázek A.10: Vývoj okamžitých hodnot koncentrací vodní páry během přeletu
přes bouři z 14. 9. 2008 (viz obr. 5.9). Zobrazeny jsou hladiny 121,2, 146,8, 177,8,
215,4, 261 a 316,2 hPa. Hladiny, které se nachází nad, respektive pod tropopauzou
jsou vyznačeny červeně, respektive modře. Pro jednotlivá měření je zobrazena i
jejich udávaná přesnost.
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