
Opravy v diplomové práci:

Rovnice č. 12 – pokles tlaku s výškou, špatný popis plynové  konstanty R. V
rovnicích  je  používána  redukovaná  plynová  konstanta  R,  závisející  na  molární
hmotnosti  M resp.  hmotnosti  molekul  m.  Univerzální  neredukovaná  plynová
konstanta je značena ℜ . kB = 1,3806488(13).10-23 J.K-1 je Boltzmannova konstanta,
A = 6,022142  .1023 je Avogadrovo číslo -   počet  molekul v jednom molu.  Stejné
značení plynové konstanty je i v dalších rovnicích.
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Dynamické jádro, rovnice 13-16 a 19-22. Oba tyto zápisy jsou v p-systému,
první  rovnice  (pohybová rovnice  se  třemi  složkami  13 a  19)  je  v  druhém zápisu
poupravena. Rovnice č. 16 – špatný zápis derivace, správně je derivace teploty podle
času t (ne podle teploty T), správně:
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V rovnici č. 13 je značen stejně geopotenciál Φ a souřadnice zeměpisné šířky
Φ,  která  se  obvykle  značí  θ nebo  φ.  Všechny  rovnice  jsou  v  p-systému,  proto  i
gradienty jsou k souřadnicím  (x,y,p) a  rychlosti  (u,v,ω).  Veličiny  v⃗  a  k⃗  jsou
vektory. Správně:
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Coriolisův parametr: f =2Ω p⋅sinθ

Rovnice hydrostatické rovnováhy (36) je dána:
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V  daném  případě  byla  předpokládána  normalizace  tak,  aby  redukovaná  plynová
konstanta R byla rovna jedné, σ je normalizovaný tlak, obecně rovnice hydrostatické
rovnováhy s normalizovaným tlakem a redukovanou plynovou konstantou:
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Oprava a upřesnění výškových gradientů atmosféry: Průměrný pokles teploty s
výškou v troposféře je γ ~ 6,5 K/km, v prvních 2-3 kilometrech je průměrný pokles
nižší než ve vyšší troposféře z důvodu nočních a zimních inverzí, to platí zejména pro
polární oblasti. Mezní autokonvekční gradient, kdy hustota s výškou je konstantní, je
γc = 34,06-34,24 K/km, sucho-adiabatický gradient, při kterém je potenciální teplota
θ neměnná s výškou, je přibližně γd = 9,693-9,801 K/km (cp se mění s teplotou, rozsah
1009-1003 J.kg.K-1,  pro suchý vzduch  R = 287,10 J.kg-1.K-1,  gravitační zrychlení se
mění v rozsahu 9,78-9,83 ms-2). Velikost nasyceného gradientu γs záleží na nasyceném
tlaku vodních par v atmosféře  e, který se exponenciálně mění s teplotou. Nasycený
gradient  je  vždy  nižší  než  sucho-adiabatický  gradient,  rychlost  poklesu  teploty  s
výškou u nasyceného vzduchu je nepřímo úměrná teplotě a přímo úměrná tlaku (v
obou případech nelineárně). Při teplotách pod 273,15 K (0°C) se nasycený gradient
od sucho-adiabatického liší poměrně málo. Platí:
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γc je autokonvekční gradient, γd je sucho-adiabatický gradient, γs je nasycený gradient,
g je  gravitační  zrychlení,  L je  latentní  teplo pro přeměnu voda-pára,  ms je  měrná
vlhkost vzduchu,  cpm je měrná tepelná kapacita izobarická vlhkého vzduchu,  cpd je
měrná tepelná kapacita izobarická suchého vzduchu,  cpn je měrná tepelná kapacita
izobarická  nasyceného vzduchu,  Rd je  plynová konstanta  suchého vzduchu,  Rm je
plynová konstanta vlhkého vzduchu,  Rn je plynová konstanta nasyceného vzduchu
(H=100% relativní vlhkost).

Rovnice pro virtuální teplotu (48), hodnota 0,348 má být správně 0,378. Místo
hodnoty 0,61 je přesnější hodnota 0,608, jmenovatel je pro upřesnění možné upravit.
s je hmotnostní poměr hustoty vodní páry vůči hustotě vzduchu. Přesněji:
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Rovnice kontinuity pro nestlačitelnou tekutinu č. 58 – místo skalárního součinu 
napsán vektorový, jedná se o překlep.

Špatně: ∇× u⃗=0 , Správně: ∇⋅⃗u=0 (58)

Rovnice mělké vody v Lagrangeovském tvaru (advekční tvar) 187 – záměna úplné a
parciální časové derivace, správná verze:
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Obrázky č.  42-44,  jsou  chybné.  Jedná se o první verzi  testovacího  programu
pro klimatický model, program jsem vytvořil v Delphi. Po revizi grafů bylo zjištěno,
že tato verze programu je špatně a při revizi programu jsem zjistil, že došlo k záměně
proměnných  (viz dále). Proměnná  K má znázorňovat sinus zenitového úhlu (pokud
K<0,  Slunce  je  pod obzorem).  Ale  proměnná  K byla  jinou veličinou.  Tato  verze
programu nebyla dále používána a pro klimatický model jsem vytvořil  zcela nový
program  ve  Fortranu,  kde  se  také  vypočítává  insolace  a  zenitový  úhel  místního
Slunce.  Tato verze je již správně a je použito více parametrů  v programu pro 2D
klimatický model.

Oprava názvosloví:

Radiační bilance je dána jako  {pohlcená radiace}-{vyzařování},   v popisech
grafů je ale pohlcená radiace nazvána insolací,  což je  matoucí.  Ve výpočtech pro
radiační bilanci je uvažována pohlcená radiace, tedy {insolace (1-a )}.

Solární konstantou se rozumí intenzita Slunečního záření ve vzdálenosti hlavní
poloosy, směrem ke Slunci (nebo jiné hvězdě). Intenzita slunečního záření (nebo jiné
hvězdy), dopadajícího na planetu se mění v průběhu roku, což závisí na excentricitě
dráhy, s čímž je v programu počítáno.

Závislost vývoje modelu na klimatologických parametrech – tím se nemyslí jen
parametry  klimatologické,  ale  všechny  parametry  vstupující  do  modelu,  zejména
astronomické  (vlastnosti  hvězdy,  vlastnosti  oběžné  dráhy,  perioda  rotace  a  sklon
rotační osy planety, vlastnosti atmosféry, albedo).

Gravitační a hustotní vlny: Pokud se předpokládá nestlačitelnost,  tak hustotní
vlny  tedy  neexistují.  Hustotní  vlny  jsou  vlny  zvukové  (podélné  vlnění).  Vlny
vznikající v tíhovém poli jsou v literatuře označovány jako gravitační vlny. Jedná se
zde  o  fluktuace  výšky  hladiny,  tyto  vlny  mají disperzní  rychlost  šíření.  Stejným
názvem (gravitační vlny) je nazýváno také vlnění v gravitačním poli, související s
obecnou relativitou. Pro fluktuace výšky v tíhovém poli je tedy název gravitační vlny
správný.


