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ABSTRACT 

The application of atmospheric circulation classifications in the interpretation of climate model 

outputs 

 

Automated (computer-assisted) classifications of atmospheric circulation patterns (circulation classifications, for 

short) constitute a tool widely used in synoptic and dynamic climatology to study atmospheric circulation and the 

link between atmospheric circulation and various atmospheric, environmental, and societal phenomena. The 

application of circulation classifications to output of dynamical models of the atmosphere has developed 

considerably since the pioneering studies about three decades ago, reflecting rapid development in statistics, 

computing technology, and—naturally—climatological research, increasingly more and more dependent on 

simulations of the atmosphere, facing the paradigm of anthropogenic climate change. 

An uncoordinated use of various statistical approaches to analyzing output of global climate models (GCM) or their 

various ensembles, and an arbitrary selection of circulation variables, spatial and temporal domains, and reference 

datasets, have contributed to a need for a comparative study, which would shed some light on the sensitivity of 

studies dealing with an intercomparison of circulation classifications in two datasets to subjective choices. The 

present thesis answers this need by its focus on the sensitivity of such studies to the choice of a classification method 

and—in the case of model validation—to the choice of a reference dataset. Three separate studies were carried out. 

First, differences between Euro-Atlantic daily mean sea level pressure (SLP) patterns produced by several 

atmospheric reanalyses were assessed in multiple classifications. Second, the classifications of reanalyses were used 

to validate the output of an ensemble of GCMs from phase 5 of the Coupled Model Intercomparison Project 

(CMIP5), and, last, changes in circulation projected by these models over the 21st century under the RCP8.5 

representative concentration pathway were assessed. 

An intercomparison of five reanalyses (ERA-40, NCEP-1, JRA-55, 20CRv2, and ERA-20C) is based on the 

frequency of circulation types (CTs) defined by eight algorithms for eight Euro-Atlantic regions for 1961–2000 

winters. In general, ERA-40, NCEP-1, and JRA-55 exhibit a fairly small portion of days (under 8%) classified to 

different CTs if pairs of reanalyses are compared, with the exception of Iceland and the Eastern Mediterranean; over 

the latter region, ERA-40 and NCEP-1 differ in classification of about 22% days. The 20CRv2, one of two 20th 

century reanalyses that assimilate only a few surface variables, is significantly different from other reanalyses over 

all regions and has a clearly suppressed frequency of zonal (westerly) CTs. The differences are considerably 

sensitive to the choice of a classification method and suggest that each approach reflects specific differences 

between datasets and only multiple classifications assessed in parallel lead to robust and reliable results. 

Utilizing the winter CTs defined in reanalyses, an ensemble of 32 CMIP5 GCMs was validated over four Euro-

Atlantic regions. The results show that the ranking of GCMs fundamentally depends on which classification is used 

and, thus, only parallel usage of multiple classifications can provide robust rankings of models. Considering all eight 

classifications, three models (HadGEM2-CC, MIROC4h, and CNRM-CM5) are among the best in simulating the 

frequency of CTs over all regions. Furthermore, using different reanalyses to validate the model output for the 

eastern Mediterranean has a marked effect on ranking of some models; in the extreme case, model MRI-CGCM3 

ranks 5th against NCEP-1 but only 22nd against ERA-20C. The median error in CT frequency of the best model for 

each region, relative to the median of reanalyses, is about 10–20%, which is close to the deviation of 20CRv2 from 

the median. Conversely, the median error of the worst model for each region is at least 50%. The GCM ensemble 

overestimates the frequency of westerly circulation over all regions (by about 7% over the British Isles, 21% over 

Central Europe, and almost 70% over the Eastern Mediterranean) and also cyclonic CTs, while easterly and 

anticyclonic CTs are typically underestimated by 30–40%. 

The analysis of model projections is carried out for the British Isles and Central Europe. In future, models show that 

the zonal flow will become more frequent while the strength of the mean flow is not projected to change. Over the 

British Isles, the models that better simulate the latitude of zonal flow over the historical period indicate a slight 

equatorward shift of westerlies in future. Over Central Europe, no robust increase in persistence or frequency of 

anticyclonic CTs is detected; on the other hand, the easterly flow is robustly projected to become markedly weaker, 
which we hypothesize might be an important factor contributing to the projected decrease of cold extremes there. 

Key words: atmospheric circulation, classifications, reanalyses, global climate models, validation, projections 
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ABSTRAKT 

Využití klasifikací atmosférické cirkulace v interpretaci výstupů z klimatických modelů 

 

Automatizované klasifikace polí atmosférické cirkulace (zkráceně cirkulační klasifikace) jsou nástrojem hojně 

užívaným v synoptické a dynamické klimatologii ke studiu atmosférické cirkulace a vazeb mezi atmosférickou 

cirkulací a nejrůznějšími atmosférickými, environmentálními a společenskými jevy. Aplikace cirkulačních 

klasifikací na výstupy dynamických modelů atmosféry prodělaly od prvních studií před zhruba 30 lety značný 

rozvoj, odrážející rychlý rozvoj statistiky, výpočetní techniky a přirozeně také klimatologického výzkumu, který se 

tváří v tvář paradigmatu antropogenních klimatických změn stává více a více závislým na simulacích atmosféry. 

Nekoordinované využívání nejrůznějších statistických přístupů v analýze výstupů globálních modelů klimatu a 

jejich ensemblů a nahodilý výběr cirkulačních proměnných, prostorových a časových domén a referenčních 

datových souborů vyústily v potřebu srovnávacích studií věnovaných citlivosti výzkumu srovnávajícího cirkulační 

klasifikace ve dvou datových souborech k subjektivním volbám. Tato práce reaguje na tuto potřebu zaměřením na 

to, jakou roli hrají v podobných výzkumech volba klasifikační metody a v případě validace modelu volba referenční 

reanalýzy atmosféry. Za tímto účelem byly provedeny celkem tři dílčí studie. V první řadě byly pro oblast Evropy a 

severního Atlantského oceánu pomocí několika různých klasifikací posouzeny rozdíly v průměrných denních polích 

tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře vyprodukovaných několika atmosférickými reanalýzami. 

V následujícím kroku jsou klasifikace reanalýz využity k validaci výstupů ensemblu modelů z projektu CMIP5 

(Coupled Model Intercomparison Project Phase 5). Nakonec je analyzována cirkulace v projekcích těchto modelů 

pro 21. století pro reprezentativní směr vývoje koncentrací RCP8.5. 

Vzájemné srovnání pěti reanalýz (ERA-40, NCEP-1, JRA-55, 20CRv2, and ERA-20C) je založeno na četnosti 

cirkulačních typů definovaných osmi algoritmy pro osm euroatlantických regionů pro zimy 1961–2000. Reanalýzy 

ERA-40, NCEP-1 a JRA-55 se vzájemně liší v klasifikaci pouze relativně malého počtu dnů (méně než 8 %) při 

porovnání párů reanalýz. Výjimkou jsou v tomto ohledu Island a také východní Středomoří, nad kterým se reanalýzy 

ERA-40 a NCEP-1 neshodují v klasifikaci zhruba 22% dnů. 20CRv2, jedna z reanalýz 20. století asimilujících jen 

malé množství přízemních proměnných, se významně liší od zbylých reanalýz nad všemi regiony a vyznačuje se 

sníženou četností zonálních (západních) typů. Rozdíly mezi reanalýzami jsou značně citlivé na volbu klasifikační 

metody a naznačují, že každá metoda zachycuje určité specifické rozdíly a že pouze souběžná analýza více 

klasifikací vede k robustním a spolehlivým výsledkům. 

Klasifikace definované v reanalýzách jsou následně využity k validaci ensemblu 32 modelů z projektu CMIP5 pro 

čtyři euroatlantické regiony. Výsledky ukazují, že pořadí modelů zcela zásadně odráží volbu klasifikační metody a 

že robustního pořadí je možné dosáhnout pouze více klasifikacemi. Při zohlednění všech osmi klasifikací jsou tři 

modely (HadGEM2-CC, MIROC4h, and CNRM-CM5) stabilně mezi nejlepšími v simulaci četnosti typů nezávisle 

na regionu. Volba referenční reanalýzy je otestována na příkladu východního Středomoří a ukazuje se jako 

významná; v extrémním případě (MRI-CGCM3) je model 5. nejlepší vzhledem k reanalýze NCEP-1, ale až 22. 

nejlepší vzhledem k reanalýze ERA-20C. Nejlepší model pro každý region má vzhledem k mediánu reanalýz střední 

chybu četnosti typů zhruba 10–20 %, což je blízko odchylce reanalýzy 20CRv2 od daného mediánu. Střední chyba 

nejhoršího modelu je naopak vždy vyšší než 50 %. Ensemble modelů nadhodnocuje četnost západních CT ve všech 

regionech (o cca 7 % nad Britskými ostrovy, 21 % nad střední Evropou a téměř 70 % nad východním Středomořím) 

a také cyklonálních typů, zatímco východní a anticyklonální typy jsou typicky podhodnoceny o 30–40 %. 

Projekce klimatických modelů jsou analyzovány pro Britské ostrovy a střední Evropu. Modely indikují nárůst 

četnosti zonálního proudění, průměrná síla tohoto proudění se nicméně v projekcích nemění. Pro Britské ostrovy 

indikují ty modely, které lépe simulovaly zeměpisnou šířku zonálního proudění v historických bězích, mírný posun 

zonálního proudění směrem k rovníku. Pro střední Evropu není patrný nárůst četnosti ani perzistence 

anticyklonálních typů, naopak modely projektují zeslabení východního proudění, což je hypoteticky důležitým 

faktorem projektovaného zeslabení chladných extrémů v tomto regionu.      

Klíčová slova: atmosférická cirkulace, klasifikace, reanalýzy, globální klimatické modely, validace, projekce 
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1. Introduction  

Large-scale atmospheric circulation is one of climatic features that have received considerable attention 

by scientists, owing to its links to various meteorological and environmental elements from regional to 

local scales. Several approaches have been used to characterize atmospheric circulation; among them, 

circulation classifications have been among the most widespread. Simply put, a circulation classification 

describes the entire variety of atmospheric circulation patterns by defining a catalog of a few circulation 

types (CTs) and subsequently classifies all circulation patterns of a time series with one of these CTs, 

forming a calendar. The classified patterns are usually instantaneous or daily mean sea level pressure 

(SLP) or geopotential height patterns defined typically on regional or continental spatial scale. 

 The classifications are typically carried out on output of atmospheric reanalyses, which serve as a 

source of information about historical climate as well as benchmark datasets used to evaluate global 

climate models (GCMs). Recently, an increasing number of studies have evaluated circulation and its 

links to various climatic and environmental elements over the Euro-Atlantic domain. One particular 

weakness of many of these studies has lied in a more or less arbitrary choice of reanalysis, although the 

accordance of reanalyses has never been appropriately tested for the region. Therefore, in the first part of 

the thesis, an intercomparison study is carried out of the output of five reanalyses for the Euro-Atlantic 

domain to assess the magnitude and statistical significance of differences between reanalyses. 

 The classifications have also been applied to output of GCMs, both to their historical runs (to validate 

the models) and projections (to assess possible future changes in circulation). Given the close link 

between circulation and (especially winter) local weather over Europe (e.g., van Ulden and van 

Oldenborgh 2006; Cahynová and Huth 2016), the necessity of GCMs being able to properly simulate the 

atmospheric dynamics is widely recognized (e.g., McKendry et al. 1995; Shepherd 2014; Kröner et al. 

2017). Despite a rather remarkable development in applications of circulation classifications to model 

output, the sensitivity of analysis to the choice of reference dataset and classification method has never 

been properly tested. Therefore, a large ensemble of CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project 

Phase 5;  Taylor et al. 2012) GCMs is evaluated utilizing five atmospheric reanalyses to account for 

observation uncertainty, repeatedly by eight classification methods to test for methodological dependence 
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of results and to obtain robust validation of models and estimation of possible changes in future 

circulation over Europe. 

 

2. Aims of the study 

The thesis strives to achieve the following concrete goals: I) to assess the differences in winter mean daily 

SLP patterns over the Euro-Atlantic domain and seven subdomains produced by five atmospheric 

reanalyses; II) to investigate whether the identified differences between reanalyses are sensitive to the 

choice of classification method; III) to find out the extent to which validation of models (that is, model 

errors and model rankings) depends on the choice of reference reanalysis; IV) to find out the extent to 

which validation of models depends on the choice of classification method; V) to produce a robust 

validation (based on multiple classifications) of historical runs of CMIP5 GCMs as for their ability to 

simulate winter mean daily SLP patterns over the Euro-Atlantic domain and three subdomains; and VI) to 

quantify the changes in circulation projected by the GCMs under the RCP8.5 scenario over Central 

Europe and the British Isles, for several time slices over the 21st century relative to the historical period, 

and to assess the robustness and credibility of the projected changes. 

 

3. Study area, methods, and data 

The thesis focuses on the Euro-Atlantic domain. The delimitation of regions within this domain, as shown 

in Fig. 1, as well as many other methodological choices respect the recommendations of the COST733 

Action (Philipp et al. 2010). One of the results of the Action—the “cost733class-1.2” software package 

(http://cost733.geo.uni-augsburg.de/cost733class-1.2)—was used to compute all classifications. Eight 

methods were selected, such that all main approaches to classification are represented: hybrid algorithms 

of Grosswettertypes and Jenkinson-Collison, the leader-based Lund’s method, an algorithm of principal 

component analysis (PCA) and several algorithms of cluster analysis (CA). Each classification defines 9 

or 10 CTs; therefore, all classifications combined consist of 75 CTs. 
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 Two qualitatively different types of datasets are analyzed in the thesis: atmospheric reanalyses and 

GCMs. First, five reanalyses were selected for the research: NCEP-1, ERA-40, JRA-55, 20CRv2, and 

ERA-20C—the former three being “conventional” reanalyses that assimilate various types of 

observations, including radiosonde and  satellite data, while the latter two being long-term reanalyses that 

rely solely on a few surface variables. All generations of reanalyses are thus covered, making the 

selection ready for an intercomparison study as well as for validating 40 years of GCM outputs. The 

reanalyses differ in many properties, including the model definition, horizontal, and vertical resolution, 

the number and types of assimilated observations, and the assimilation method; therefore, certain 

differences in classifications of their output are to be expected. Second, output of historical runs by 32 

CMIP5 GCMs for winters 1960/1961 to 1999/2000 and output of projections by a subset of these models 

for winters 2009/10 to 2098/99 under the representative concentration pathway RCP8.5, which is 

consistent with an increase of radiative forcing by 8.5 W×m
-2

 by 2100 (Moss et al. 2010), were obtained 

(https://esgf-node.llnl.gov/projects/cmip5). Both reanalysis and GCM data (i.e., mean daily SLP patterns) 

were prior to the study interpolated to a regular longitude-latitude grid of 3×2 degrees (domain D00) and 

1×1 degree (all other domains). 

Figure 1. Delimitation of spatial domains: D00 

Euro-Atlantic domain, D01 Iceland, D02 Western 

Scandinavia, D03 Northeastern Europe, D04 

British Isles, D07 Central Europe, D09 Western 

Mediterranean, and D11 Eastern Mediterranean. 

Different subsets of these domains were selected 

for different experiments, the selections being 

indicated by color coding. 

 

4. Main results and discussion 

4.1 Accordance of reanalyses and its methodological dependence 

The accordance of each pair of reanalyses is assessed for all eight regions by comparing the respective 

pairs of calendars; that is, by calculating how many days are classified with an identical CT. Combining 

the results obtained by all eight classifications, there is a relatively high accordance between calendars of 

ERA-40, NCEP-1, and JRA-55; in general, less than 8% of days are classified with different CTs, except 
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for Iceland and the Eastern Mediterranean. Especially over the latter region, NCEP-1 differs from ERA-

40 and JRA-55 in nearly every fourth day. The two long-term reanalyses differ in their behavior: ERA-

20C is usually consistent with ERA-40, while 20CRv2 leads in most cases to statistically different 

classifications relative to other reanalyses, and its output has markedly suppressed zonal flow (Fig. 2). In 

general, marked differences between two reanalyses (such as 20CRv2 suppressing the zonal flow) tend to 

project onto all classifications. Consequently, CTs with similar composite patterns but originating in 

different classifications usually have similar differences in terms of the sign; the size of the differences 

can, nonetheless, considerably differ. Therefore, only interpreting multiple classifications leads to a 

robust result, whereas individual CTs must not be overinterpreted. 

 

Figure 2. Comparison of ERA-40 and 20CRv2 over the Euro-Atlantic domain (D00): (a) relative frequency of all 75 

CTs in ERA-40 and respective 20CRv2anomalies (in percent of ERA-40); (b)–(d) centroids (mean maps) of selected 

CTs. The three values denoted by ‘b’, ‘c’, and ‘d’ in (a) refer to the respective CTs depicted in (b)–(d). Note that in 

(a) all CTs are plotted together regardless of the classification. In (a), filled circles highlight zonal CTs with W and 

NW advection, and open circles highlight CTs with high pressure over the continent. 

 

4.2 Validation of models: model errors 

Using the classifications of reanalyses, the ability of an ensemble of 32 CMIP5 GCMs to simulate the 

frequency and persistence of CTs over the Euro-Atlantic domain and three subdomains (British Isles, 

Central Europe, and Eastern Mediterranean) was assessed. Each property of circulation (e.g., CT 

frequency) was calculated separately for each reanalysis and model, as well as for the medians of the 

reanalysis ensemble (“median reanalysis”) and the model ensemble (“median model”). Additionally, 

mean CT patterns were calculated for each CT separately for the two ensembles and their (dis)similarities 

quantified by several measures. 
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 Combining all classifications, three models—HadGEM2-CC, MIROC4h, and CNRM-CM5—are 

among the best ten models for all four regions, but a different model ranks best for each region. The inter-

model variance of errors in CT frequency is large; regardless the region, the bias of the best model from 

the median reanalysis is approximately the same as the difference of 20CRv2 reanalysis from the median, 

whereas the bias of the worst model is 50% and more. Conversely, persistence of CTs is simulated 

considerably better by the GCMs. 

 There is usually only a very weak link between GCM errors and model horizontal resolution. On the 

other hand, magnitude of the errors is closely related to the direction and vorticity of airflow. Over all 

regions, westerly circulation is overestimated by the ensemble, by only ~7% over the British Isles but 

almost 70% over the Eastern Mediterranean. Contrariwise, easterly circulation is— independently of the 

region—by ~30–40% less common in simulations than in reanalyses, and significantly less persistent 

over the British Isles and Central Europe. The GCM ensemble also poorly simulates CTs with strong 

vorticity, anticyclonic CTs being underestimated by more than 30% and cyclonic CTs overestimated by 

~50% over all regions except for the Eastern Mediterranean (Fig. 3). 

 

Figure 3. GCM-ensemble bias of CT frequency (median reanalysis = 100%) as a function of airflow direction and 

vorticity. All 75 CTs are plotted for the regions shown in (a)–(c). In (d), CTs by clustering methods 

(SAN+CKM+KMD) are not included. Note that the scale of vertical axes is not uniform. 
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4.3 Validation of models: Sensitivity to the choice of reference reanalysis 

The sensitivity of model validation to the choice of reference reanalysis is tested for the Eastern 

Mediterranean, for which the differences among reanalyses are largest. There are several models whose 

rank heavily depends on the reanalysis; in some cases models shift their rank by 10–15 positions when 

ERA-40 is substituted by NCEP-1. Arguably, so strong an effect cannot be expected for other European 

regions but, on the other hand, will likely be even stronger for those parts of Earth for which fewer 

observations were assimilated by reanalyses.   

 

4.4 Validation of models: Sensitivity to the choice of classification method 

When individual classifications are used to validate models instead of multiple classifications, the effect 

of the choice of the method on model errors and rankings is very strong. For the large domain, in the 

extreme case, IPSL-CM5B-LR ranks first based on one classification and only twenty-seventh (out of 32) 

based on another. 

 

4.5 Changes in circulation projected for the 21st-century  

Projections of an ensemble of 25 CMIP5 GCMs were analyzed for the British Isles and Central Europe, 

utilizing the eight classifications calculated in reanalyses and GCM historical runs. Changes in CT 

frequency, persistence, and flow strength were investigated for three consecutive 30-year periods (2009–

2039, 2039–2069, and 2069–2099) of RCP8.5 projections of daily mean SLP patterns, relative to model 

historical simulations. 

 Over both regions, the primary characteristic of future circulation seems to be a gradually increasing 

occurrence of CTs with westerly flow and decreasing occurrence of nearly all other CTs—including 

northerly and southerly CTs—, although the magnitude of these changes differs classification to 

classification. These results are in accord with recent findings by Cattiaux et al. (2016) and Peings et al. 

(2017) opposing the idea that midlatitude circulation should become more wavy with the ongoing Arctic 

amplification of global warming (Francis et al. 2017).  
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Figure 4. Relative frequency (I; left column), persistence (II; middle column), and airflow strength (III; right 

column) of the 75 CTs for Central Europe. a) Median of five reanalyses (Dec1960–Feb2000; “HIST”), b) bias of the 

GCM ensemble (the ratio of GCM-ensemble median for 1960–2000 to reanalysis median × 100% − 100), c)–e) 

change for three consecutive time slices 2009–2039, 2039–2069, and 2069–2099, in turn, relative to the historical 

period. The change is calculated in the same way as the bias, except taking the GCM-ensemble median as reference. 

Bars are used in b–e to highlight the results for all classes excluding those around zero. Note that the color legend 

varies depending on the dataset and variable. 
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 Previous studies have also indicated that midlatitude westerlies should shift poleward (Reichler 2016), 

although the change projected for the Euro-Atlantic domain is rather weak (Barnes and Polvani 2013; 

Grise and Polvani 2014; Simpson et al. 2014). Over the British Isles, we found that a poleward shift is 

projected nearly exclusively by those models that simulate too zonal flow and equatorward-displaced 

westerlies in the historical period, whereas the remaining models project rather an opposite change.  

 Over Central Europe, the decreased occurrence of easterly CTs is accompanied by a general 

weakening of easterly advection. Since the advection constitutes an important factor of cold spells, this 

change alone could markedly contribute to the projected decrease in frequency and extremity of cold 

spells over Europe (Plavcová and Kyselý 2016). However, one also has to keep in mind that the strongest 

changes projected by the model ensemble are usually traceable to the types that also have large errors in 

historical simulations, and that there is therefore a considerable uncertainty inherent to model projections 

for regional and local spatial scales. 

 

5. Conclusion 

Circulation classifications undoubtedly constitute a very powerful tool for analyzing atmospheric 

circulation. Their applications to model output, increasing in popularity, have generated several questions, 

some of which are addressed in the present thesis—namely, the sensitivity of results to the choice of 

classification method and, in the case of model validation, to the choice of reference dataset. The results 

clearly document that both of these factors play an important role and must be better addressed by future 

research. 
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1. Úvod 

Atmosférická cirkulace velkého měřítka je zásadní součástí klimatického systému a díky své těsné vazbě 

na řadu meteorologických a environmentální proměnných se těší značnému zájmu vědců. K popisu 

cirkulace je užíváno několik přístupů, mezi nimiž jsou zřejmě nejrozšířenějšími klasifikace atmosférické 

cirkulace (cirkulační klasifikace). Cirkulační klasifikace popisují celý soubor cirkulačních polí pomocí 

několika cirkulačních typů, ke kterým jsou následně klasifikovány časové řady polí za vzniku kalendáře. 

Klasifikovaná pole jsou nejčastěji denní průměrné mapy tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře 

(dále tlak vzduchu) nebo geopotenciálních výšek, definované typicky na regionálních až kontinentálních 

prostorových měřítcích. 

Klasifikace jsou obvykle vytvářeny ve výstupech atmosférických reanalýz, které slouží jako zdroj 

informací o historickém klimatu, ale také jako referenční soubor, vůči kterému se validují klimatické 

modely. V nedávné době se řada studií zaměřila na analýzu cirkulace a její vazby na klimatické a 

environmentální prvky v Euro-atlantické oblasti. Jednou ze slabin těchto studií je ovšem víceméně 

svévolná volba reanalýzy, ačkoli vzájemná shoda reanalýz nebyla v této oblasti nikdy spolehlivě 

otestována. První část práce se proto věnuje posouzení rozdílů mezi pěti reanalýzami nad Evropou a 

severním Atlantickým oceánem.  

 Klasifikace byly taktéž využity k analýze historických běhů (validace) i projekcí globálních 

klimatických modelů. Vzhledem k úzkému vztahu mezi cirkulací a (zejména zimním) počasím nad 

Evropou (např. van Ulden and van Oldenborgh 2006; Cahynová and Huth 2016) je nutné, aby modely 

správně simulovaly dynamiku atmosféry (např. McKendry et al. 1995; Shepherd 2014; Kröner et al. 

2017). Navzdory značnému rozvoji v oblasti aplikace klasifikací v analýze výstupů z klimatických 

modelů nebylo dosud spolehlivě otestováno, nakolik je taková analýza citlivá k volbám referenčního 

souboru a klasifikační metody. V práci je proto validován ensemble CMIP5 (Coupled Model 

Intercomparison Project, fáze 5;  Taylor et al. 2012) globálních klimatických modelů vůči ensemblu 

reanalýz, a to opakovaně na základě osmi různých klasifikačních metod, za účelem posouzení závislosti 

výsledků na volbě reanalýzy a metody, a také získání robustního zhodnocení simulací historického 

klimatu i projektovaných změn cirkulace. 
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2. Cíle práce 

V práci jsou definovány následující cíle: I) Zhodnotit rozdíly v zimních průměrných denních polích tlaku 

vzduchu v oblasti Evropy a severního Atlantického oceánu v pěti reanalýzách atmosféry; II) Zjistit, zdali 

jsou případné rozdíly mezi reanalýzami citlivé na volbu klasifikační metody; III) Zjistit, do jaké míry je 

validace klimatických modelů (tj. chyby a pořadí modelů) závislá na volbě referenční reanalýzy; IV) 

Zjistit, do jaké míry je validace klimatických modelů závislá na volbě klasifikační metody; V) Provést 

robustní validaci historických běhů klimatických modelů založenou na větším počtu klasifikací pro čtyři 

Euro-atlantické oblasti a zimní sezónu; a VI) Zhodnotit změny cirkulace projektované klimatickými 

modely pro oblasti Britských ostrovů a střední Evropy pro emisní scénář RCP8.5.  

 

3. Zájmová oblast, metody a data 

Práce je zaměřena na Euro-atlantický region. Vymezení jednotlivých oblastí v rámci tohoto regionu je 

naznačeno na obr. 1 a spolu s řadou dalších metodických voleb zohledňuje doporučení akce COST733 

(Philipp et al. 2010). Klasifikace byly vytvořeny pomocí software “cost733class-1.2” 

(http://cost733.geo.uni-augsburg.de/cost733class-1.2), z něhož bylo vybráno osm vhodných metod 

reprezentujících hlavní přístupy ke klasifikaci cirkulace: hybridní metody „Grosswettertypes“ a 

Jenkinson-Collisonova, Lundova metoda, algoritmus metody hlavních složek a tři algoritmy shlukové 

analýzy. Každá metoda definuje 9 či 10 

typů, celkově je tedy definováno 75 typů. 

Obrázek 1. Vymezení oblastí: D00 Euro-

atlantická oblast, D01 Island, D02 Západní 

Skandinávie, D03 Severovýchodní Evropa, D04 

Britské ostrovy, D07 Střední Evropa, D09 

Západní Středomoří, D11 Východní Středomoří. 

Různé skupiny oblastí byly zvoleny pro různé 

experimenty (viz legenda). 
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 V práci jsou analyzovány dva kvalitativně rozdílné datové soubory: atmosférické reanalýzy a globální 

klimatické modely. V první řadě bylo vybráno pět reanalýz – NCEP-1, ERA-40, JRA-55, 20CRv2 a 

ERA-20C; zatímco první tři reanalýzy jsou „typické“ reanalýzy asimilující různé typy pozorování včetně 

sondážních a satelitních měření, poslední dvě jsou dlouhé reanalýzy založené jen na velmi omezeném 

počtu přízemních proměnných. Reanalýzy se liší v řadě svých vlastností, včetně definice modelu, 

horizontálního a vertikálního rozlišení, počtu asimilovaných proměnných i jednotlivých pozorování a 

asimilační metody. Lze proto předpokládat, že se od sebe do určité míry liší.  

 V druhé řadě je použito historických běhů 32 globálních klimatických modelů pro zimy 1960/1961 až 

1999/2000 a projekcí podmnožiny těchto modelů pro zimy 2009/10 až 2098/99 pro scénář RCP8.5, 

odpovídající celkovému radiačnímu působení 8.5 W×m
-2

 v roce 2100 (Moss et al. 2010). Oba datové 

soubory byly před klasifikací interpolovány na jednotnou pravidelnou mřížku o velikosti 3×2 stupně 

(oblast D00), respektive 1×1 stupně zeměpisné šířky a délky (zbývající oblasti). 

 

 

4. Hlavní výsledky a diskuze 

4.1 Shoda reanalýz a její závislost na metodice srovnání 

Shoda všech párů reanalýz je posouzena pro osm regionů (obr. 1) srovnáním párů kalendářů; je tedy 

spočteno, kolik dnů je klasifikováno ke shodnému typu a kolik se liší. Na základě všech klasifikací (75 

typů) je patrná relativně dobrá shoda reanalýz ERA-40, NCEP-1, and JRA-55, které se liší v méně než 

8 % dnů, s výjimkou Islandu a východního Středomoří. V druhé jmenované oblasti se NCEP-1 liší od 

ERA-40 a  JRA-55 v téměř každém čtvrtém dnu. Dlouhé reanalýzy se chovají odlišně: zatímco ERA-20C 

se obvykle podobá reanalýze ERA-40, klasifikace 20CRv2 jsou ve většině případů statisticky významně 

odlišné od zbylých reanalýz, zejména z důvodu značně podhodnoceného zonálního proudění (obr. 2).  

 Pokud jsou mezi reanalýzami zjištěny zásadní neshody, tyto mají tendenci se jasně promítnout do 

všech klasifikací. Proto mají typy s podobným tvarem průměrného pole, ovšem definované jinými 

metodami, systematicky stejný směr odchylky – nicméně velikost této odchylky se může pro podobné 
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typy značně lišit. Je patrné, že pouze souběžná analýza většího počtu klasifikací poskytuje robustní 

výsledek, naopak vypovídající hodnotu jednotlivých typů nelze nadhodnocovat. 

 

Obrázek 2. Srovnání ERA-40 a 20CRv2 nad Euro-atlantickou oblastí (D00): (a) relativní četnost všech 75 typů v 

ERA-40 and příslušné anomálie reanalýzy 20CRv2 (v procentech ERA-40); (b)–(d) centroidy (průměrné mapy) 

vybraných typů. Tři hodnoty označené jako ‘b’, ‘c’ a ‘d’ v panelu (a) odkazují na příslušné typy zobrazené v 

panelech (b)–(d). V panelu (a) jsou všechny typy zobrazeny bez rozdílu klasifikace tak, že plné symboly zvýrazňují 

typy se západní či severozápadní advekcí a prázdné symboly zvýrazňují typy s vysokým tlakem vzduchu nad 

kontinentem. 

 

4.2 Validace modelů: chyby modelů 

Schopnost simulovat četnost a perzistenci typů je posouzena pro celkem 32 CMIP5 globálních 

klimatických modelů a pro čtyři oblasti (obr. 1). Každá vlastnost cirkulace (např. četnost typu) byla 

spočtena zvlášť pro každou reanalýzu a model a také pro mediány obou ensemblů (jsou tak definovány 

„střední reanalýza“ a „střední model“). Pro každý typ byly následně vytvořeny průměrné mapy, a to 

zvlášť pro ensemble reanalýz a ensemble modelů, a rozdíly mezi nimi byly posouzeny pomocí několika 

statistik. 

 Na základě všech klasifikací se tři modely – HadGEM2-CC, MIROC4h, and CNRM-CM5 – umístily 

mezi deseti nejlepšími pro všechny čtyři oblasti, nicméně pro každou oblast je nejlepší jiný model. 

Rozptyl chyb četnosti typů mezi modely je značný; nezávisle na oblasti má nejlepší model zhruba stejnou 

chybu oproti střední reanalýze, jako činí odchylka reanalýzy 20CRv2 od tohoto mediánu, zatímco chyby 

nejhorších modelů typicky přesahují 50 %. Perzistence je ve srovnání s četností simulována výrazně lépe. 

 Korelace mezi chybami modelů a jejich horizontálním rozlišením je většinou slabá. Silná je nicméně 

závislost chyb typů na jejich tvaru, konkrétně na směru a vorticitě proudění. Nad všemi oblastmi je 

značně nadhodnoceno západní proudění, střední chyba ensemblu je kolem 7 % nad Britskými ostrovy, ale 

téměř 70 % nad východním Středomořím. Východní proudění je oproti tomu podhodnoceno (nezávisle na 
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oblasti) o zhruba 30–40 % v četnosti a je také významně méně perzistentní nad Britskými ostrovy a 

střední Evropou. Ensemble modelů také špatně simuluje četnost typů s výraznou vorticitou, 

anticyklonální typy jsou podhodnoceny o více než 30 % a cyklonální naopak nadhodnoceny o zhruba 

50 % nad všemi oblasti kromě východního Středomoří (obr. 3). 

 

Obrázek 3. Chyba četnosti typů středního modelu (střední reanalýza = 100%) zobrazená jako funkce směru 

proudění a vorticity. V panelech (a) až (c) je zobrazeno všech 75 typů, v panelu (d) nejsou zahrnuty klasifikace 

metodami shlukové analýzy. 

 

4.3 Validace modelů: citlivost k volbě referenční reanalýzy 

Citlivost validace modelů k volbě referenčního souboru byla otestována pro východní Středomoří, kde 

byly zjištěny největší rozdíly mezi reanalýzami. Pořadí některých modelů zcela zásadně závisí na volbě 

referenčního souboru, v řadě případů se umístění modelu mění o 10 až 15 pozic, pokud je ERA-40 

nahrazena reanalýzou NCEP-1. V jiných evropských regionech nelze předpokládat vliv reanalýzy na 

pořadí modelu tak značný, nicméně bude pravděpodobně ještě výraznější pro ty části Země (a období), 

pro které reanalýzy asimilují jen velmi omezené množství (či žádná) pozorování.  
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4.4 Validace modelů: citlivost k volbě klasifikační metody 

Pokud se namísto ensemblu osmi klasifikací použijí k validaci modelu jednotlivé klasifikace zvlášť, 

citlivost pořadí modelu k volbě metody je velmi silná. Nad velkou Euro-atlantskou oblastí se v extrémním 

případě pozice modelu IPSL-CM5B-LR kolísá mezi prvním a dvacátým sedmým místem (z 32). 

 

4.5 Změny cirkulace projektované pro 21. století  

Projekce ensemblu 25 modelů byly analyzovány pro Britské ostrovy a střední Evropu s využitím 

klasifikací v reanalýzách a historických bězích modelů. Změny četnosti a perzistence typů a síly proudění 

byly posouzeny zvlášť pro tři 30letá období (2009–2039, 2039–2069, and 2069–2099) vzhledem k 

historickému období 1961–2000 pro emisní scénář RCP8.5. 

 Hlavním znakem budoucí cirkulace je postupný nárůst četnosti západního proudění za současného 

úbytku naprosté většiny jiných typů včetně těch s jižním a severním prouděním, ačkoli velikost těchto 

změn závisí na volbě klasifikační metody. Tento výsledek je v souhlasu se zjištěními nedávno 

provedených studií (Cattiaux et al. 2016; Peings et al. 2017), které oponují názoru, že cirkulace by se 

měla ve středních šířkách stát více zvlněnou v důsledku probíhající arktické amplifikace globálního 

oteplení, a tedy zmírnění meridionálního gradientu přízemní teploty (Francis et al. 2017). 

 Předchozí studie také naznačily, že by mělo dojít k postupnému posunu západního proudění k pólu 

(Reichler 2016), ačkoliv změny projektované pro oblast severního Atlantiku a Evropy jsou poměrně 

nevýrazné (Barnes and Polvani 2013; Grise and Polvani 2014; Simpson et al. 2014). Pro Britské ostrovy 

bylo zjištěno, že posun k pólu je projektován vesměs jen těmi modely, které v historickém období 

simulují oproti reanalýzám příliš zonální proudění, navíc posunuté směrem k rovníku; zbývající modely 

(tedy ty s přesnějšími historickými běhy) posun k pólu v budoucnu neprojektují, spíše naznačují opačnou 

změnu. 
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Obrázek 4. Relativní četnost (I; levý sloupec), persistence (II; střední sloupec), and síly proudění (III; pravý 

sloupec) 75 typů nad střední Evropou. a) Medián pěti reanalýz (Pros1960–Únor2000; “HIST”), b) chyby ensemblu 

modelů (poměr středního modelu pro 1960–2000 k střední reanalýze × 100% − 100), c)–e) změny pro období 2009–

2039, 2039–2069, and 2069–2099, respektive, vzhledem k historickému období (HIST). Změny jsou spočteny 

stejným způsobem jako chyby modelů, s výjimkou středního modelu jako referenčního souboru. Sloupce v panelech 

b–e zvýrazňují výsledky pro všechny třídy kromě té kolem nuly. 
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 Nad střední Evropou je pokles četnosti východních typů doprovázen celkovým zeslabováním 

východní advekce. Vzhledem k tomu, že tato advekce zásadně přispívá rozvoji chladných vln, její 

zeslabení by mohlo být důležitým faktorem projektovaného poklesu výskytu a intenzity chladných epizod 

nad Evropou (Plavcová and Kyselý 2016).  

 Při hodnocení spolehlivosti projekcí změn atmosférické cirkulace na lokálním a regionálním měřítku 

je třeba brát v úvodu, že nejvýraznější změny jsou ensemblem modelů velmi často projektovány pro ty 

typy, které mají velmi významné chyby v historických simulacích. 

 

5. Závěr 

Cirkulační klasifikace bezesporu představují velmi cenný nástroj analýzy cirkulace atmosféry. Jejich 

dosavadní aplikace na výstupy klimatických modelů vedly k určitým pochybnostem, co se týká citlivosti 

výsledků k některým subjektivním rozhodnutím během analýz. V práci zjištěné skutečnosti, tedy značná 

citlivost vzájemného porovnání reanalýz i validace modelů na volbu klasifikační metody a citlivost 

validace modelů na volbu referenční reanalýzy, dokládají, že synopticko-klimatologický výzkum nesmí 

tyto faktory v budoucnu přehlížet.  
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