
Abstrakt
Název: Propojení atmosferické chemie/aerosolů s regionálními klimatickými modely
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Abstrakt: V této disertac̆ní práci jsme se zabývali vazbami mezi klimatem a čistotou

ovzduší. Pro tento úc̆el jsme vytvor̆ili tzv. offline propojení regionálního klimatického

modelu RegCM3 a chemického transportního modelu CAMx s jednosměrnou a obousměrnou

interakcí. Nas̆e práce pr̆edstavuje první pokus o propojení nejenom tĕchto dvou modelů,

ale o propojení jakéhokoliv chemického transportního modelu s modelem RegCM3 vůbec.

V prvním kroku jsme vytvor̆ili jednosměrné offline propojení tĕchto modelů. To znamená,

z̆e horizontální a vertikální transport, emise, chemická transformace a depozice jsou r̆ízeny

klimatickým modelem, pr̆ic̆emz̆ radiac̆ní vlivy plynů a aerosolů se nezohledn̆ují. Pro konverzi

meteorologických dat generovaných modelem RegCM3 do dat, jez̆ jsou vyz̆adovány modelem

CAMx, jsme vyvinuli meteorologické rozhraní. Pro ty údaje, které RegCM3 neposkytuje, jsme

do tohoto rozhraní zahrnuli diagnostické postupy. Dále je rozhraní vyuz̆íváno pro výpoc̆et

biogenních emisí uhlovodíků. Pro antropogenní emise jsme vyvinuli jednoduchý nástroj

pro c̆asovou a prostorovou interpolaci emisních dat do libovolné výpoc̆etní sítě s časovým

rozlišením jedna hodina. Offline propojení RegCM3-CAMx jsme nejdříve vyuz̆ili ke zkoumání

dopadů klimatických zmĕn na kvalitu ovzdus̆í. Provedli jsme simulace na dekádách 1991-2000,

2041-2050 a 2091-2100. Na první dekádě jsme provedli validace modelů. Dále jsme porovnali

průmĕrné koncentrace, překročení imisních limitů a jiných velic̆in v souc̆asnosti a budoucnosti

pro ozón, oxidy dusíku, oxid sir̆ic̆itý a aerosoly. Naše simulace prokázaly významné zmĕny

hodnot v budoucnosti způsobené modifikovanou meteorologií v pozmĕnĕném klimatu. Dále

jsme s pomocí tohoto offline propojení vyhodnotili vliv nelineárních chemických efektů bĕhem

rozptylu exhalací z koncentrovaných emisních zdrojů. Aplikovali jsme metodu, která byla

testována pro letadla, k zohlednĕní tĕchto nelinearit pro emise oxidů dusíku z lodní dopravy

a ukázali jsme, z̆e modelované hodnoty ozónu a NOx se výraznĕ lis̆í od varianty, kdy jsou

zmíněné efekty zanedbávány. Nakonec jsme provedli simulace s propojením RegCM3-CAMx

při obousměrné interakci, při kterém jsou zohledn̆ovány radiac̆ní zpĕtné vazby plynů a

aerosolů. Ukázali jsme, z̆e dos̆lo k významným odchylkám v modelovaných hodnotách teploty

oproti případu s jednosměrnou interakcí a k celkovému vyleps̆ení modelových výsledků, které

lépe souhlasí s mĕr̆eními.
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