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Úvod

Metody nelineární analýzy £asových °ad nejsou dnes dominantní oblastí ov¥°ová-

ní globálních klimatických model·, dominantní jsou metody lineární. Tato práce

má zjistit jaké veli£iny lze u klimatických dat odhadnout a následn¥ provést srov-

nání mezi reanalýzami a modelovými daty. M·ºe to pomoci validovat modely, ale

obecn¥ i pozorovat vlastnosti atmosféry, které b¥ºn¥ pozorovány nejsou, nahlíºet

na ni z jiného úhlu.

V p°edloºené práci se zabývám nelineární analýzou £asových °ad teploty v

r·zných tlakových hladinách reanalýz a globálních klimatických model·. V úvod-

ních kapitolách 1, 2 se zabývám vymezením n¥kterých pojm· souvisejících s cha-

otickým chováním jako je fázový prostor, stacionární stavy, periodické orbity, ko-

rela£ní dimenze a nejv¥t²í Ljapunov·v exponent. Poté popisuji metody, jak dané

chaotické invarianty odhadnout z £asových °ad reanalýz, £i z výstup· model·.

V praktické £ásti práce vypo£ítávám deskriptory chaosu u reanalýz v kapi-

tole 3 a u dvou globálních klimatických model· v kapitole 4 . Analyzuji nejd°íve

podrobn¥ji jednodimenzionální °ady teploty u reanalýz (oddíl 3.1). Korela£ní di-

menze se p°itom viditeln¥ neustaluje. Postupn¥ do analýz zapojuji v¥t²í mnoºství

£asových °ad z r·zných míst (oddíl 3.2). Tato snaha kon£í aº extrémním pokusem

spo£ítat korela£ní dimenzi pro celou sféru pro jednu tlakovou hladinu (oddíl 3.3).

Vzniká tak charakterizace daných reanalýz.

V dal²í £ásti se uº v¥nuji ur£ování divergence blízkých trajektorií, které

p°ímo souvisí s odhadem nejv¥t²ího Ljapunovova exponentu. Ani zde se nedá

ur£it jednozna£ný Ljapunov·v exponent, divergence trajektorií není v £ase stejná.

Nicmén¥ lze na mapce ukázat, jaká je velikost divergence v r·zných místech Zem¥.

Postupn¥ jsem vyvinul programy, které zpracovávají data reanalýz a po£í-

tají divergenci blízkých trajektorií, testuji je na nízkodimenzionálním Lorenzov¥

modelu a srovnávám s jiº existujícími programy (oddíl 3.7). Jednu podkapitolu

jsem v¥noval analýze periodického chování divergence blízkých trajektorí (oddíl

3.6). Samotnou divergenci blízkých trajektorií ur£uji dv¥ma metodami. První se

opírá o vícedimenzionální data a pracuje s analýzou hlavních komponent. Fázový

prostor rekonstruuje jako ur£itý po£et hlavních komponent (oddíl 3.8). Druhá

pracuje s jednodimenzionálními daty a p°evzatým programem (oddíl 3.10). Tyto
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metody aplikuji po reanalýzách i na dva globální klimatické modely (oddíly 4.1,

4.2) . Tím lze provést subjektivní srovnání na vytvo°ených mapách. U reanalýz

jsem téº zkou²el ode£íst ro£ní chod a zjistit jeho vliv na výsledek analýzy (oddíl

3.9).
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Kapitola 1

Pojmy z teorie dynamických

systém·

1.1 Dynamický systém

Následující kapitola je zestru£n¥ným výtahem z [5]. Má slouºit jako teoretický

úvod k tématu zavedením n¥kterých pojm·, které se v literatu°e o chaosu obje-

vují.

Dynamickou soustavu bereme jako zobecn¥ní pojmu mechanické soustavy.

Je to matematický model reálné soustavy. Modely m·ºeme d¥lit na dv¥ skupiny.

První se zabývá funkcionální strukturou dynamické soustavy, m·ºeme si je p°ed-

stavit jako £ernou sk°í¬ku. Druhá pracuje s pojmem stavu dynamického systému

a tzv. operátorem fázového toku. Touto druhou skupinou se budeme dále zabývat.

Stav soustavy je dán vektorem stavových veli£in q1, . . . , qN : q = (q1, ..., q2).

Dynamická soustava je tedy v kaºdém £ase popsána takovýmto vektorem. Mno-

ºina v²ech moºných stav· je potom stavový nebo téº fázový prostor. Mnoºina

stav· fázového prostoru, kterými soustava prochází b¥hem £asu se nazývá fázo-

vá trajektorie (nebo téº orbita). Na dynamických soustavách nás zajímá jejich

vývoj, evoluce dynamické soustavy. Operátor fázového toku T̂ (t, t0) p°evádí stav

soustavy v £ase t0 do stavu v £ase t:

q(t) = T̂ (t, t0)q(t0). (1.1)

Operátor fázového toku m·ºe být nap°íklad diferenciální, integrální, maticový,

nebo tabulkový. Fázový obraz dynamické soustavy je pak struktura, geometrické

rozloºení orbit ve fázovém prostoru. Fázové trajektorie d¥líme na oby£ejné a na

zvlá²tní. Ze zvlá²tních trajektorií jmenujme:

• Pevné (�xní, kritické) body, tj. stacionární stavy dynamické soustavy, které
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se s £asem nem¥ní, matematicky vyjád°eno:

dq0

dt
= 0. (1.2)

• Limitní cykly, které reprezentují periodické orbity, ke kterým se soustava

b¥hem doby asymptoticky blíºí

lim
t→∞

q(t) = qL(t) = qL(t+ T ), (1.3)

p°i£emº T je perioda pohybu.

• Separatrisy, které tvo°í hranice p°itaºlivosti k r·zným (ve smyslu umíst¥-

ní) stabilním zvlá²tním trajektoriím. Separatrisy odd¥lují oblasti fázového

prostoru s r·znou topologií fázového obrazu.

Zvlá²tní fázové trajektorie vytvá°ejí £asto ve fázovém prostoru integrální variety,

které mohou být bu¤ stabilní, nebo sedlové.

Podle struktury fázového prostoru m·ºeme dynamické soustavy rozd¥lit na dv¥

skupiny:

• Diskrétní dynamické soustavy. Hodnoty stavového vektoru jsou známy v

diskrétních £asech tn. Stavové prom¥nné v £ase tn+1 jsou ur£eny stavovými

prom¥nnými v £ase tn. Operátor fázového toku m·ºeme vyjád°it pomocí

funkcí f1, f2, ..., fN :

qi(tn+1) = fi(q1(tn), q2(tn), ..., qN(tn)). (1.4)

Mnoºinu funkcí fi nazýváme diskrétním zobrazením dynamické soustavy,

pokud se její hodnoty nacházejí ve stavovém prostoru dynamické soustavy.

• Dynamické soustavy se spojitým £asovým pr·b¥hem. Stavové prom¥nné

jsou známé v libovolném £ase, hodnoty stavových prom¥nných jsou obvykle

spojitými funkcemi £asu, vektor q(t) opisuje ve fázovém prostoru hladkou

k°ivku. Operátor fázového toku je obvykle dán analyticky soustavou dife-

renciálních rovnic:

dq(t)

dt
= N(q(t)), (1.5)

které jsou dány spolu s po£áte£ními podmínkami q(t0) = q(0).
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Dynamické soustavy lze dále d¥lit na autonomní, kde operátor fázového

toku T̂ nezávisí explicitn¥ na £ase a neautonomní, kde je tomu naopak. Dále pak

m·ºeme dynamické soustavy d¥lit podle toho, jestli je T̂ lineární, nebo nelineární

operátor, u kterého neplatí princip superpozice. Pro lineární operátor platí [44]:

T̂ (λ1a+ λ2b)) = λ1T̂ (a) + λ2T̂ (b), (1.6)

kde je λ1, λ2 jsou reálná £ísla a a, b jsou dané funkce.

Rovn¥º m·ºeme zavést typ soustavy podle charakteru jejich dynamiky. Na-

p°íklad Andronov zavedl pojem autooscila£ní soustava. Jde o soustavu, která

vykonává vlastní netlumené oscilace bez vn¥j²ího p·sobení periodické síly. P°í-

kladem mohou být hodiny, telegrafní dráty ve v¥tru a podobn¥. P°í£inou jejich

vlastností je nelinearita diferenciálních rovnic, ke svému fungování £asto pot°ebují

vn¥j²í zdroj energie.

1.2 Fázový objem a jeho vývoj

Fázový objem Γ(t) je spojitá oblast fázového prostoru v daném £asovém okamºi-

ku. Tím jak se body fázového objemu posunují po fázových trajektoriích b¥hem

evoluce systému (plynutí £asu), m¥ní se tvar i velikost p·vodního fázového obje-

mu.

Lze ukázat, ºe £asová zm¥na velikosti fázového objemu souvisí s divergencí

vektoru N , jemuº se £asto °íká vektor toku fázové kapaliny. Platí tedy:

dΓ(t)

dt
=

∫
Γ

∇.NdΓ. (1.7)

Zm¥na fázového objemu v £ase je dána velikostí divergence vektoru fázového toku

v tomto objemu. P°edchozí vztah p°edstavuje rovnici kontinuity v integrálním

tvaru a vektor N p°edstavuje tok jakési fázové kapaliny tvo°ené mnoºinou bod·

objemu Γ.

Kdyº je ∇.N 6= 0, chová se fázová kapalina jako stla£itelná a fázový objem

m¥ní b¥hem evoluce svoji velikost.

Pokud m·ºeme stavové prom¥nné qi rozd¥lit na dv¥ stejn¥ velké mnoºiny

a existuje-li funkce H = H(q1, ..., qk; qk+1, ..., q2k) tak, ºe pro v²echna i = 1, ..., k

platí:

Ni =
∂H

∂qk+i

, Nk+i = −∂H
∂qi

, (1.8)

z £ehoº plyne, ºe ∇.N = 0, fázový objem se zachovává a fázová kapalina se

chová jako nestla£itelná. Taková dynamická soustava se podle klasické mechaniky
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nazývá hamiltonovská. Zachování objemu fázové kapaliny vyjad°uje Liouville·v

teorém klasické mechaniky.

1.3 Stabilita orbit v okolí ustálených stav· dyna-

mické soustavy

Fázový prostor obsahuje zvlá²tní fázové trajektorie. Ty u soustav se spojitým

£asovým pr·b¥hem vznikají ustáleným °e²ením p·vodních diferenciálních rovnic.

Tato ustálená °e²ení mohou být bu¤ stabilní, nebo nestabilní. Stabilní zhruba

znamená, ºe trajektorie z·stávají v blízkosti ustálených °e²ení. Od nestabilních

°e²ení se ostatní °e²ení vzdalují. Obecn¥ lze zhruba °íci, ºe stabilní stav je obklo-

pen varietou vymezující £ást fázového prostoru tak, ºe trajektorie, která se dosta-

ne dovnit° variety se uº nikdy nedostane ven. P°esn¥j²í de�nice pojmu atraktor

vyºadují zavedení dal²ích pojm· jako nap°. invariantní mnoºina, báze atraktoru,

podrobn¥ji nap°. [12].

1.3.1 Stabilita stacionárního stavu

U stacionárního stavu q0 m·ºeme jeho stabilitu vy²et°it tím, ºe trajektorii v jeho

blízkosti vyjád°íme jako:

q(t) = q0 + w(t), (1.9)

kde w(t) reprezentuje malou odchylku od rovnováºného stavu. Poté uºitím Tay-

lorovy °ady linearizujeme rovnici 1.5 a získáme:

dwi(t)

dt
= Ni(q0 + w) = Ni(q0) +

N∑
j=1

Lij(q0)wj(t) + . . . , (1.10)

kde jsme ozna£ili

Lij(q0) =

(
∂Ni

∂qj

)
q=q0

. (1.11)

Po zanedbání £len· vy²²ích °ád· je °e²ením soustavy lineárních diferenciálních

rovnice

wi(t) = w0i exp[Re(λi)t] exp[iIm(λi)t]. (1.12)

Z vyjád°ení plyne, ºe je-li Re(λi) < 0 pro v²echna i = 1, ..., N , pak se °e²ení

q(t) = q0 + w(t) blíºí ke stacionárnímu stavu q0. Naopak pokud je n¥jaké

Re(λi) > 0 jde o nestabilní stacionární bod.
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1.3.2 Stabilita ustálené periodické orbity

Pro periodickou orbitu q0(t) = q0(t+ T ) s periodou T rozli²ujeme Ljapunovovu,

orbitální a asymptotickou stabilitu. Periodická orbita q0(t) je ljapunovsky stabil-

ní, pokud pro libovolné ε > 0 existuje takové £íslo η(ε) > 0, ºe platí-li v £ase t0
pro trajektorii r(t)

|r(t0)− q0(t0)| < η(ε), (1.13)

pak je spln¥na nerovnost

|r(t)− q0(t)| < ε. (1.14)

Tato de�nice stability °íká, ºe bod sousední orbity se p°i vývoji systému nevzdálí

od bodu periodické orbity o ur£itou vzdálenost.

Ozna£me C uzav°enou k°ivku periodické orbity q0(t). O orbitální stabilit¥

q0(t) hovo°íme, pokud pro libovolné ε > 0 existuje η(ε) > 0 tak, ºe pro trajektorii

r(t), pro kterou v £ase t0 platí nerovnost

d(r(t0), C) < η(ε), (1.15)

platí pro v²echna t > t0 nerovnost

d(r(t), C) < ε, (1.16)

kde d(q(t), C) zna£í nejkrat²í vzdálenost bodu q na trajektorii od uzav°ené k°ivky

C. Obrazn¥ to znamená, ºe si jsou �koleje� blízké, ale �vlaky� , co na nich jezdí,

mohou být vzdálené. Platí tedy, ºe Ljapunovova stabilita zaru£uje orbitální, ale

orbitální nezaru£uje Ljapunovovu.

Ustálená periodická orbita q0(t) je asymptoticky stabilní, jestliºe pro libo-

volnou jinou trajektorii r(t) platí

lim
t→∞
|r(t)− q0(t)| = 0. (1.17)

Prakticky to znamená, ºe asymptoticky stabilní trajektorii se p°ibliºují v²echny

blízké trajektorie.

Pro bod, uzav°enou k°ivku a anuloid je p°ízna£né, ºe systémy, ve kterých se

vyskytují nejsou citlivé na po£áte£ní podmínky. Tj. ºe malá zm¥na po£áte£ních

podmínek vyvolá malou zm¥nu °e²ení soustavy [12].
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1.4 Dvourozm¥rné dynamické soustavy se spoji-

tým £asovým pr·b¥hem

Mezi dvourozm¥rné dynamické soustavy pat°í nap°. Harmonický oscilátor, Du-

�ng·v oscilátor £i Van der Pol·v oscilátor. Fázový prostor t¥chto soustav lze

relativn¥ jednodu²e nakreslit, jejich stav je ur£en dv¥ma prom¥nnými

q(t) = (q1, q2). (1.18)

Vektor toku fázové kapaliny je

N(q(t), α) = (N1(q1, q2, α), N2(q1, q2, α)). (1.19)

Znak α zde reprezentuje mnoºinu °ídících parametr·. Pro stru£nost ho budu

vynechávat. Evolu£ní rovnice mají tvar:

dq1(t)

dt
= N1(q1, q2)

dq2(t)

dt
= N2(q1, q2). (1.20)

Fázovým prostorem je rovina o sou°adnicích q1, q2. Fázové trajektorie jsou potom

k°ivky v této rovin¥. Zvlá²tní (nebo téº stacionární) stavy jsou reprezentovány

body v této rovin¥. Pokud je soustava hamiltonovská 1.8, pak musí existovat

funkce H(q1, q2) tak, ºe platí rovnice:

dq1(t)

dt
=
∂H

∂q2
dq2(t)

dt
= −∂H

∂q1

.
(1.21)

V mechanice jsou to soustavy s jedním stupn¥m volnosti, p°i£emº q1 odpovídá zo-

becn¥né sou°adnici a q2 zobecn¥né hybnosti. Stacionární stav q0 zjistíme °e²ením

algebraické rovnice

N(q0) = 0. (1.22)

Sekulární determinant pro stacionární stav q0 vypadá takto∣∣∣∣∣L11(q0)− λ, L12(q0)

L21(q0) L22(q0)− λ

∣∣∣∣∣ , (1.23)

kde Lij jsme zavedli vztahem 1.11. P°i zavedení ozna£ení

Θ = (L11 + L22)/2

∆ = L11L22 − L12L21

(1.24)

8



získáme kvadratickou rovnici, pokud sekulární determinant poloºíme rovný nule:

λ2 − 2Θλ+ ∆ = 0. (1.25)

Podle velikosti parametr· Θ a ∆ kvadratické rovnice nám vyjde typ stacionárního

stavu. Základní rozd¥lení je na typ uzel, sedlo, ohnisko a st°ed.

Stabilní uzel má oba ko°eny kvadratické rovnice 1.25 záporné, coº nastane

pokud Θ2 > ∆ > 0 > Θ. Fázové trajektorie se p°ibliºují ke stabilnímu uzlu.

Pokud v p°edchozí podmínce necháme Θ > 0, bude mít kvadratická rovnice oba

ko°eny kladné a vznikne tak nestabilní uzel, od kterého se fázové trajektorie

vzdalují. Hv¥zdicový uzel vzniká v p°ípad¥, kdy jsou oba ko°eny stejné, tím je

nulový diskriminant rovnice 1.25. Jsou dv¥ moºnosti vzniku hv¥zdicového uzlu. V

prvním p°ípad¥ se L11 = L22 ≡ L a L12 = L21 = 0. Potom se Θ = L = λ1 = λ2. Z

p·vodní soustavy rovnic vzniknou dv¥ separované rovnice a fázové trajektorie pak

mají tvar p°ímky. V druhém p°ípad¥ se rovnají t°i £leny Jakobiánu v stacionárním

stavu L11 = L12 = L22 ≡ L a £tvrtý £len je nulový (L21 = 0). Tvar trajektorie

je pon¥kud komplikovaný. V obou p°ípadech hv¥zdicových uzl· platí, ºe záporný

dvojnásobný ko°en dává stabilní stav a kladný nestabilní.

Pro sedlo je charakteristické, ºe ∆ < 0. Tím je automaticky spln¥no, ºe

diskriminant D = Θ2 −∆ > 0 a máme dva reálné ko°eny. Protoºe
√
D > Θ jsou

oba ko°eny opa£ného znaménka, bez ohledu na znaménko Θ. Fázové trajektorie

°e²ení w1, w2 linearizovaných rovnic dávají hyperbolické k°ivky [5]:

w2 −K1w1

a2(K2 −K1)
=

(
w2 −K2w1

a1(K1 −K2)

)λ2/λ1
. (1.26)

Stav sedlo je nestabilní, leºí v pr·se£íku asymptot hyperbol. Asymptoty hyperbol

jsou zárove¬ separatrisami.

Pro ohnisko platí, ºe je diskriminant kvadratické rovnice 1.25 men²í jak nula,

máme tím dva komplexn¥ sdruºené ko°eny. To nastane v p°ípad¥, ºe ∆ > Θ2 > 0.

Platí, ºe Re(λ) = Θ. Imaginární £ást °e²ení nazna£uje pohyb po periodické tra-

jektorii. Výsledkem je pohyb po spirále, p°i£emº Θ > 0 vede nestabilnímu stavu,

zatímco Θ < 0 ke stabilnímu stavu. Dochází k pohybu po spirále sm¥rem k stabil-

nímu ohnisku. Pro stacionární stav typu st°ed platí, ºe ∆ > 0 jako u ohniska, ale

Θ = 0, £ímº nám vyjdou dva ryze imaginární ko°eny. �e²ení má periodický cha-

rakter, obíhá kolem st°edu. Z tvaru °e²ení lze ukázat, ºe trajektorie je ljapunovsky

stabilní a asymtoticky nestabilní.
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1.5 Poincarého zobrazení

Pokud máme zobrazení dané diferenciální rovnicí

ẋ = f(x), (1.27)

jejím °e²ením je spojitá k°ivka ve fázovém prostoru. Pokud si vybereme n¥jakou

rovinu men²í dimenze neº je celý fázový prostor, pak pr·se£ík °e²ení s touto

rovinou tvo°í obvykle posloupnost bod·. Ze spojité k°ivky pak máme diskrétní

zobrazení bod· pat°ících k °e²ení:

xj = g(xj−1). (1.28)

Symbol j nyní ozna£uje diskrétní £asy m¥°ení. Pokud se nám poda°í nalézt ta-

kovou funkci g. M·ºeme studovat diskrétní zobrazení v o jednu men²í dimenzi,

neº m¥la p°edchozí soustava. Metod¥ p°evodu na diskrétní zobrazení °íkáme Po-

incarého zobrazení [5].
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Kapitola 2

�asové °ady

2.1 Kvanti�kátory chaosu

Zp·sob, jakým od sebe odli²it £asovou °adu vzniklou z náhodného procesu od

°ady vzniklé z deterministického systému, je ur£it kvanti�kátory chaosu. Zm¥ny

hodnot t¥chto veli£in mohou ukazovat na kvalitativní zm¥nu chování v systému

související s p°ítomnou bifurkací. N¥které kvanti�kátory chaosu se nem¥ní p°i

hladké transformaci sou°adnic, pokud je vývoj ustálen na atraktoru systému.

Deskriptory d¥líme na dva typy jedny popisují geometrii atraktoru. Mezi

n¥ pat°í nejr·zn¥j²í dimenze - Hausdor�ova, informa£ní, korela£ní a kapacita.

Popisují £asto fraktální charakter atraktoru.

Druhá skupina kvanti�kátor· popisuje vývoj systému v £ase. Mezi n¥ pat°í

Ljapunovovy exponenty, Kolmogorova a korela£ní entropie. Ljapunovovy expo-

nenty udávají, jak moc se od sebe blízké trajektorie vzdalují, nebo p°ibliºují [12].

2.2 Rekonstrukce fázové trajektorie

Pokud známe °ídící rovnice systému není problém ur£it kvanti�kátory chaosu,

prakticky jsme ale £asto v situaci, kdy máme jen £asovou °adu n¥jaké veli£iny. Tu

m·ºeme chápat jako projekci p·vodního systému do jedné z os fázového prostoru.

Pro odhad hodnot kvanti�kátor· pot°ebujeme:

• rekonstruovat trajektorii ve fázovém prostoru na chaotickém atraktoru;

• vypo£ítat kvanti�kátory chaosu.

Dále je moºné zkusit nelineární p°edpov¥¤ nebo sníºit ²um signálu. Nej£ast¥j²ím

zp·sobem rekonstrukce je metoda £asových zpoºd¥ní. Po£átkem 80. let 20. století

ji navrhli Packard, Crutch�eld, Farmer, Shaw pro p°ípad disipativního nízkodi-

menzionálního Rösslerova systému [22]. Matematický p°ístup zvolil [32].
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Pro skalární veli£inu x(ti) s £asovým krokem ∆t a i = 1, . . . , N vypadá

m-rozm¥rný bod X(tj) ve fázovém prostoru takto:

X (t1) = [x(t1), x(t1 + τ), ..., x(t1 + (m− 1)τ)]

X (t2) = [x(t2), x(t2 + τ), ..., x(t2 + (m− 1)τ)]
...

X (tj) = [x(tj), x(tj + τ), ..., x(tj + (m− 1)τ)], j = 1, ...,M ,

(2.1)

kde m je tzv. dimenze vno°ení, τ vhodné £asové zpoºd¥ní a délka rekonstruované

°ady je M = N − (m − 1)τ . Teorém o vno°ení vyºaduje [32], aby pro dimenzi

vno°ení platilo, ºe m ≥ 2D+ 1, kde D je celo£íselná dimenze atraktoru. Zobecn¥-

ním postupu pro fraktální atraktor vychází podmínka m > 2dc, kde dc je kapacita

atraktoru jedna z fraktálních dimenzí [28]. P°i výpo£tu korela£ní dimenze d2 sta£í,

aby m > d2 [29]. Na £asové zpoºd¥ní neklade teorém o vno°ení ºádné podmínky,

krom vylou£ení τ , které mají hodnoty period periodických orbit. Teorém ale bo-

huºel pracuje s nekone£n¥ dlouhou °adou, která je m¥°ena zcela p°esn¥. To m·ºe

zp·sobit potíºe.

2.3 Dal²í zp·soby rekonstrukce

Ve stru£nosti zmíním rekonstrukci z m¥°ení více veli£in v jednom míst¥ z jed-

noho systému [12]. M¥jme n veli£in xj(ti) v jednom míst¥ v £asech ti, p°i£emº

i = 1, ..., N , zvolíme stav v rekonstruovaném fázovém prostoru podobn¥ jako pro

skalární veli£inu. Uvedu p°íklad stavu fázového prostoru X(ti) pro t°i (skalární)

veli£iny x1, x2, x3 [7]

X(ti) = [x1(ti), x
2(ti), x

3(ti), x
1(ti + τ), x2(ti + τ), x3(ti + τ),

...

x1(ti + (m− 1)τ), x2(ti + (m− 1)τ), x3(ti + (m− 1)τ)].

(2.2)

Dimenze vno°ení je nyní rovna 3m, τ p°edstavuje op¥t £asové zpoºd¥ní, délka

rekonstruované °ady je M = N − (m− 1)τ .

Dal²í moºností je m¥°ení stejné veli£iny v r·zných místech. M¥lo by platit, ºe

£asové °ady jsou produktem stejného dynamického systému. Rekonstrukce závisí

na po£tu pouºitých °ad, tím ur£ují dimenzi vno°ení m, £asové zpoºd¥ní v této
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rekonstrukci v·bec nevystupuje. Pro L r·zných míst máme rekonstrukci [18, 4, 2]:

X(ti) = [x1(ti)], m = 1,

X(ti) = [x1(ti), x2(ti)], m = 2,
...

X(ti) = [x1(ti), x2(ti), · · · , xL(ti)], m = L.

(2.3)

Dal²ím zp·sobem, jak rekonstruovat data z více £asových °ad je jednodu²e ud¥lat

z nich °ad jedinou tím, ºe je dáme za sebe [4]:

x1(t1), . . . , x1(tN), x2(t1), . . . , x2(tN), . . . , xL(t1), . . . , xL(tN). (2.4)

Na tuto °adu pouºijeme metodu £asových zpoºd¥ní 2.1.

V práci je²t¥ pouºívám rekonstrukci vyuºívající hlavních komponent. Roz-

dílem oproti postupu uvád¥ném v [12] je, ºe pouºívám vícedimnezionální rekon-

strukci bez £asového zpoºd¥ní τ . Jako p°íklad uvedu rekonstrukci pro t°i skalární

veli£iny x1, x2, x3

Y =


x1(t1) x2(t1) x3(t1)

x1(t2) x2(t2) x3(t2)
...

...
...

x1(tM) x2(tM) x3(tM)

 . (2.5)

Z této matice vytvo°íme symetrickou kovarian£ní matici A o rozm¥rech 3× 3

A = YYT . (2.6)

Tuto matici m·ºeme diagonalizovat

A = UDUT, (2.7)

kde D je diagonální matice vlastních £ísel matice A. Vlastní vektory kovarian£ní

matice A tvo°í sloupce matice U. Pomocí této matice získáme matici hlavních

komponent P

P = YU =


P1(t1) P2(t1) P3(t1)

P1(t2) P2(t2) P3(t2)
...

...
...

P1(tM) P2(tM) P3(tM)

 . (2.8)

Dal²ím vyuºitým postupem je srovnání vlastních £ísel od nejv¥t²ího po nejmen-

²í. Následn¥ m·ºeme redukovat dimenzi tak, ºe odstraníme sloupce v matici P

odpovídající nejmen²ím vlastním £ísl·m.
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2.4 Ljapunovovy exponenty

Ljapunovovy exponenty si m·ºeme zjednodu²en¥ p°edstavit jako míru rozpínání

nebo stla£ování trajektorií (orbit) fázového prostoru. Pokud vymezíme hypersféru

po£áte£ních podmínek s polom¥rem l(0) a budeme sledovat její vývoj v £ase,

p°ejde tato sféra v hyperelipsoid s poloosami li(t). Pro i-tý Ljapunov·v exponent

platí [12]

λi = lim
t→∞

1

t
ln
li(t)

l(0)
. (2.9)

Sou£et kladných exponent· lze spojit s Kolmogorovovou entropií K vztahem

K ≤
∑
i

λi pro λi > 0. (2.10)

P°i£emº Kolmogorova entropie je v¥t²í nebo rovná korela£ní entropii K2. O Pesi-

nov¥ identit¥ pak hovo°íme pokud nastane rovnost.

Pro v²echny Ljapunovovy exponenty záporné je atraktorem systému pevný

bod, jeº má nulovou dimenzi. Pro získání souvislosti s fraktální dimenzí zavedli

Kaplan a Yorke tzv. Ljapunovovu dimenzi, která se n¥kdy pojmenovává po nich

jako Kaplan-Yorkova dimenze. De�nice vychází ze sumy k-nejv¥t²ích exponent·

tak, aby dávaly kladné £íslo. Pro k + 1 nejv¥t²ích exponent· je uº tato suma

záporná. Máme tedy sumu

k∑
i=1

λi ≥ 0. (2.11)

Ljapunova dimenze je de�nována jako [17]

dL =


0, jestliºe takové k neexistuje

k +

∑k
i=1 λi
|λk+1|

, je-li k < m

m, je-li k = m .

(2.12)

Ljapunovova dimenze je tedy reálné £íslo mezi £íslem k a k + 1.

2.5 Odhad korela£ní dimenze

Pokud známe stavy v rekonstruovaném prostoru X(ti), i = 1, · · · ,M , m·ºeme

podle Grassbergera a Procacii [8] zji²´ovat korela£ní dimenzi d2 a to prost°ednic-

tvím tzv. korela£ního integrálu

C(m)(r) ∼ rd2 . (2.13)
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Tento vztah platí p°i limit¥ r → 0,M → ∞ a m > dc. Korela£ní integrál je

de�nován jako

C(m)(r) =
1

M(M − 1)

M∑
i,j=1
i 6=j

Θ(r − ‖X(ti)−X(tj)‖

=
2

M(M − 1)

M∑
i=1
j=i+1

Θ(r − ‖X(ti)−X(tj)‖,
(2.14)

kde Θ(x) je Heavisideova funkce

Θ(x) =

{
0 pro x < 0

1 pro x ≥ 0
(2.15)

Korela£ní integrál Cm(r) vyjad°uje pravd¥podobnost, ºe dva náhodn¥ zvolené

stavy jsou od sebe vzdáleny o mén¥ neº r. Ze vztahu 2.13 lze vypo£íst korela£ní

dimenze

d2 = lim
r→0

lim
M→∞

lnC(m)(r)

ln r
. (2.16)

Korela£ní integrál nabývá hodnot od Cm(r0) ≈ 2/M2 pro nejmen²í vzdálenost

r0, kdy je suma v integrálu nenulová, po Cm(r∞) = 1. Hodnota r∞ je nejv¥t²í

vzdálenost stav· ve fázovém prostoru, závisí na amplitud¥ m¥°eného signálu a

zp·sobu rekonstrukce. �asto se p°edpokládá, ºe vztah 2.13 platí v ur£ité oblas-

ti r ∈ 〈rmin, rmax〉. Této oblasti °íkáme ²kálovací oblast korela£ního integrálu.

Proloºíme-li body rmin, rmax p°ímku, dostaneme odhad korela£ní dimenze meto-

dou zvanou t¥tiva

d2(r) =
lnC(m)(rmax)− lnC(m)(rmin)

ln(rmax)− ln(rmin)
. (2.17)

Sm¥rodatná odchylka tohoto odhadu je [36]

σ =
d2(r)√
MC(rmax)

√
ϑ− 1

lnϑ
, (2.18)

kde

ϑ =
Cm(rmax)

Cm(rmin)
(2.19)

a MC(rmax) zna£í po£et v²ech stav· ve fázovém prostoru men²ích neº rmax. Mi-

nimální statistická chyba vychází p°i ϑ ≈ 5 [36]:

σ ≈ 5

4

d2(r)√
MC(rmax)

. (2.20)
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Nevýhodou tohoto postupu je subjektivní výb¥r ²kálovací oblasti. Dále tato me-

toda pouºívá pouze dv¥ hodnoty a ostatních si nev²ímá.

Dal²í moºností je ur£it korela£ní dimenzi z lokálního sklonu grafu lnCm(r)

na ln r

d2(r) =
dlnCm(r)

d ln r
=

r

Cm(r)

dCm(r)

dr
. (2.21)

V ²kálovací oblasti 〈rmin, rmax〉 o£ekáváme p°ibliºn¥ konstantní závislost d2(r).

P°i pouºití men²í dimenze vno°ení, neº je d2 [29], dojde k podhodnocení odhadu.

Výsledek m·ºeme vid¥t na obrázku 2.1. Podrobnosti k Lorenzov¥ modelu jsou v

oddílu 3.7.

 0
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 0.01  0.1  1  10  100

d
2
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Lorenzův systém:  korelační dimenze

Obrázek 2.1: Odhad korela£ní dimenze pro Lorenz·v systém. Dimenze vno°ení
jsou od 1 do 10. Mezi hodnotami rmin = 0, 5 a rmax = 10 pozorujeme plato
korela£ní dimenze. Pro dimenze vno°ení 1 a 2 je odhad korela£ní dimenze pod-
hodnocený.

Dále vidíme na obrázku 2.1 n¥kolik oblastí chování d2 v závislosti na r.

Nejd°íve je tu oblast se zna£nými �uktuacemi, to je zp·sobeno nedostate£ným

po£tem velmi blízkých bod·. Pak následuje ²um, který má tendenci vyplnit celý

fázový prostor a korela£ní dimenze se blíºí dimenzi vno°ení m. Závislost kore-

la£ního integrálu pak odpovídá C(m)(r) ∼ m. Pak následuje p°ibliºn¥ konstantní

²kálovací oblast. Za rmax m·ºe následovat z°etelné maximum zp·sobené �folding�

efektem. Vzniká u objekt·, které se skládají z n¥kolika v¥tví. Kdyº r p°esáhne

velikost jednotlivých v¥tví, p°ibudou dal²í body na r·zných v¥tvích objektu v

korela£ním integrálu. To zp·sobí lokální maximum d2. Tento jev je £ast¥j²í u má-

lo pokrytých objekt·, tj. £ím je krat²í °ada nebo téº u vysokodimenzionálních

systém· [20, 23, 11]. Pro nejv¥t²í m¥°ítka r se hodnota ustálí na C(m)(r) = 1, z
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£ehoº plyne d2 = 0.

Z maximáln¥ v¥rohodnostních odhad· zmíním ve stru£nosti Takens·v od-

had korela£ní dimenze, pro praktické výpo£ty vypadá takto [35]

d
(T )
2 (r) =

C(m)(r)
r∫

0

C(m)(s)

s
ds

=

r∫
0

C(m)(s)

ds
ds

r∫
0

C(m)(s)

s
ds

. (2.22)

Dal²ím jevem, který naru²uje výpo£et d2 je okrajový efekt. Okrajový efekt

je zp·soben vy£íslováním korela£ního integrálu na okrajích atraktoru, kde je mén¥

soused·. Tím se zm¥ní ²kálování korela£ního integrálu vyjád°ené 2.13. Okrajové-

mu efektu se m·ºeme vyhnout tím, ºe vy°adíme body, které jsou blízko okraje

atraktoru. Zato ale musíme mít dostate£né mnoºství dat. Pro chybu zp·sobenou

okrajovým efektem men²í neº 5% p°i uºití metody 2.21 je minimální délka °ady:

Nmin = 5m. (2.23)

P°i pouºití Takensova odhadu se délka °ady podstatn¥ li²í, jak konkrétn¥ ukazuje

tabulka 2.1 [35]:

Nmin = (1, 25)m. (2.24)

Tabulka 2.1: Nejmen²í délky °ady pro odhad d2 lokálním sklonem 2.21 a Taken-
sovým odhadem 2.22, aby chyba zp·sobená okrajovým efektem byla men²í neº
5%.
dimenze 3 4 5 6 7 8 9
N lokální sklon 125 625 3125 15625 78125 390625 2, 0.106

(p°ibliºn¥)
N Takens·v od-
had (p°ibliºn¥)

2,0 2,4 3,1 3,8 4,8 6,0 7,5

Dal²ím problémem m·ºe být kombinace p·sobení dvou systém· A a B v

°ad¥ skalárních hodnot. M·ºou (ale nemusí) vzniknout dv¥ ²kálovací oblasti kore-

la£ního integrálu. Pokud je amplituda systému A rA z°eteln¥ men²í neº amplituda

systému B rB,projevuje se ve ²kálovací oblasti r > rA pouze systém B. Kdeºto v

r < rA se projevují systémy oba. Nemusí zde docházet ke z°etelné konvergenci d2

a systém A m·ºe p·sobit jako ²um v systému B [3]. Situace, kdy dojde ke smí²ení

signál· z n¥kolika systém·, se vyskytuje u n¥kterých £asových °ad v meteorologii

[24, 6, 25].

Pom¥rn¥ zajímavý je odhad, vyskytující se v kapitole 9 v knize [13] dávající
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do souvislosti korela£ní dimenzi a délku °ady N [27]:

d2 ≤ 2 log10N. (2.25)

Jako odhad dimenze pouºijeme vztah pomocí metody �t¥tiva� 2.17:

d2 =
log10C

m(r2)− log10C
m(r1)

log10(r2 − log10(r1)
. (2.26)

P°edpokládáme, ºe r1 ≤ r2. Z prostého odhadu velikosti korela£ní sumy plyne

Cm(r1) ≥ 1

N2
, Cm(r2) ≤ 1 (2.27)

Vyd¥lením vztah· získáme

Cm(r1)

Cm(r2)
≥ 1

N2Cm(r2)
≥ 1

N2
(2.28)

a zlogaritmováním pak obdrºíme

log10C
m(r2)− log10C

m(r1) ≤ log10N
2. (2.29)

Pokud pouºijeme obecn¥j²í vyjád°ení r2/r1 ≥ %, vyjde nám

log10 r2 − log10 r1 ≥ log10 %. (2.30)

Vyd¥lením vztah· 2.29 2.30 získáme

d2 ≤
2

log10 %
log10N. (2.31)

V knize [13] se uvaºuje % = 10. Potom pro stoleté pozorování m¥sí£ních hodnot

vychází d2 ≤ 6. V mé situaci by pro jednodimenzionální °ady m¥lo platit N ≈
15000, potom vychází d2 ≤ 8. Lze toto pravidlo n¥jak obejít? Alespo¬ hypoteticky

ano, pokud graf korela£ního integrálu vzroste na krátkém úseku r. Jinými slovy

by se muselo stát, ºe lineární sklon grafu lnCm na ln r by byl jen v malé oblasti,

coº jde p°ímo proti tomu, aby pozorované plato v grafu d2 bylo dostate£n¥ dlouhé.

2.6 Odhad korela£ní entropie

Korela£ní entropii m·ºeme také odhadnout prost°ednictvím korela£ních integrál·.

Vztah 2.13 lze up°esnit jako [9]:

Cm(r) ≈ e−m∆tK2rd2 , (2.32)
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který platí pro limitu r → 0, m→∞ a korela£ní integrál je brán jako nekone£ná

°ada M → ∞. ∆t zna£í vzorkovací krok. Korela£ní entropii pak získáme jako

limitu [9]:

K2 = lim
m→∞

lim
r→0

K
(m)
2 (r), (2.33)

kde

K
(m)
2 (r) =

1

∆t
ln

C(m)(r)

C(m+1)(r)
. (2.34)

Limity nem·ºeme pro reálná data zajistit. P°edpokládáme op¥t, ºe existuje ²kálo-

vací oblast 〈rmin, rmax〉, kde vztah 2.32 platí. Sledujeme, jestli výraz 2.34 konver-

guje pro rostoucí hodnoty m, tuto hodnotu pak povaºujeme za odhad korela£ní

entropie.

2.7 Odhad nejv¥t²ího Ljapunovova exponentu

Je moºné odhadovat celé spektrum Ljapunovových exponent·, ale je to postup

komplikovan¥j²í neº odhadovat pouze nejv¥t²í (maximální) Ljapunov·v exponent.

Kladný Ljapunov·v exponent je povaºován za známku toho, ºe pracujeme s cha-

otickým systémem.

Budu vycházet ze dvou prací [26, 16], které ov¥°ují exponenciální divergenci

blízkých trajektorií. Vezmeme-li dva blízké stavy ve fázovém prostoru X(t1) a

Y (t2) s rostoucím £asem t se bude jejich velikost exponenciáln¥ zvy²ovat:

‖X(t + t1)−Y(t + t2)‖ ≈ exp(λt)‖X(t1)−Y(t2)‖, (2.35)

kde λ je nejv¥t²í Ljapunov·v exponent. Tento vztah platí jen p°ibliºn¥, rych-

lost divergence se m·ºe v r·zných £ástech atraktoru li²it. Dále vztah platí pro

dostate£n¥ malá t, kdy vzdálenost nep°ekra£uje velikost atraktoru.

K výpo£tu exponentu pouºijeme veli£inu S(t). Ve fázovém prostoru nejd°íve

náhodn¥ zvolíme W referen£ních stav· Xk k = 1, . . . ,W . Kaºdému z t¥chto

referen£ních stav· zvolíme okolí Uk o velikosti α, ve kterém jsou stavy Xk
i , i =

1, . . . , |Uk|. Dále budeme pozorovat, jak se s plynoucím £asem m¥ní vzdálenosti

mezi referen£ními stavy Xk a stavy, které byly sou£ástí jejich okolí. De�nujme

veli£inu [16]

S(t) =
1

W

W∑
k=1

ln

 1

|Uk|

|Uk|∑
i=1

|Xk(t)−X
(k)
i (t)|

 . (2.36)

Pokud divergují blízké trajektorie v pr·m¥ru exponenciáln¥ podle 2.35, veli£ina
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S(t) roste lineárn¥ s rostoucím £asem t neº se vzdálenosti p°iblíºí velikosti atrak-

toru. Sklon lineární £ásti grafu je odhadem nejv¥t²ího Ljapunovova exponentu.

Za referen£ní stavy lze zvolit v²echny body fázového prostoru, £asto sta£í

i men²í mnoºství podle [15] W ≈ 500. Volitelná je i velikost okolí α. S men²í

hodnotou je v¥t²í lineární £ást grafu S(t), dále musí okolí n¥jaké body obsahovat

(podle [10] sta£í Uk ≈ 10), tím ur£ujeme minimální velikost α.

Prakticky se hodí zvy²ovat dimenzi m fázového prostoru a sledovat, kdy

dojde k nasycení, tj. kdy se sklon S(t) stabilizuje. To se nemusí vºdy stát, nap°.

pokud jde o signál ovlivn¥ný zna£ným ²umem, jde o proces náhodný £i kvazi-

periodický [26]. Hlavní rozdíl v p°ístupu £lánku [26] je ten, ºe hledá nejbliº²ího

souseda daného referen£ního stavu, nepouºívá okolí. A za referen£ní stavy dopo-

ru£uje brát v²echny stavy fázového prostoru. Ve vzorci 2.36 tak odpadne vnit°ní

suma.

2.8 P°íklady nelineární analýzy meteorologických

veli£in

Nejprve stru£n¥ podle [12] zmíním práce, které vznikly obecn¥ v meteorologii.

Jaké veli£iny jsou podrobovány nelineární analýze? Nej£ast¥ji jsou to p°ízemní

°ady teploty a tlaku vzduchu, ale i °ady geopotenciálních vý²ek hladiny 500 hPa.

Mén¥ pak velikost rychlosti v¥tru v mezní vrstv¥ atmosféry, koncentrace izoto-

p· kyslíku v hlubinách mo°e, koncentrace celkového ozonu, poloha cyklon nebo

solární radia£ní tok v blízkosti povrchu zem¥.

Dále jde o to, jaké deskriptory se nej£ast¥ji odhadují- jsou to korela£ní di-

menze, korela£ní entropie a Ljapunovovy exponenty. Mén¥ pak provádí detekce

nelinearity jako takové. P°ikro£ím k jednotlivým pracím. Z roku 1987 je práce

Essex et al. [4], která ur£ovala korela£ní dimenzi klimatického atraktoru. Jako

data slouºilo dev¥t °ad geopotenciálních vý²ek hladiny 500 hPa. Data byla m¥-

°ena kaºdý den mezi lety 1946 aº 1982 (odhadem délka 13000 hodnot). Data

byla rekonstruována podle 2.4 a téº podle 2.3 a p°itom dávala obdobné výsledky

d2 ≈ 6.

Podobná data pouºili Keppenne et al. [18] p°i£emº jim vy²el d2 ≈ 7, 5.

Dále vy£íslením Kolmogorovovy entropie zjistili, ºe v¥t²í hodnoty geopotenciální

vý²ky 500 hPa jsou spojeny se sníºenou p°edpov¥ditelností, niº²í vý²ky naopak

se zvý²enou p°edpov¥ditelností, zde je tedy entropie niº²í.

Zeng et al. [39] ve své práci z roku 1992 zkoumali n¥kolik °ad pr·m¥r·

p°ízemní teploty a tlaku vzduchu. Jejich odhad korela£ní dimenze vy²el d2 > 8,

který závisel na poloze meteorologické stanice. Rovn¥º Ljapunovovy exponenty
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se li²ily podle polohy.

V práci [24, 25] byly pouºity °ady p°ízemní teploty vzduchu z praºské-

ho Klementina dlouhé 215 let (≈ 79000 hodnot). Tuto °adu m¥ly vytvo°it dva

podsystémy jeden nízkodimenzionální d2 ≈ 1, 6, který nejspí² souvisí s ro£ním

chodem a jeden vysokodimenzionální s d2 > 17. Odhad K2 entropie nazna£uje,

ºe vysokodimenzionální systém má p°edpov¥ditelnost v °ádu dní, zatímco u níz-

kodimenzionálního je p°edpov¥ditelnost °ádov¥ vy²²í. Dále potom jaro a podzim

se vyzna£ují niº²í p°edpov¥ditelností neº léto a zima.

S r·znorodými odhady d2 se snaºí vypo°ádat Lorenz·v £lánek z roku 1991

[19]. Lorenz zmi¬uje n¥kolik star²ích prací, kde vychází korela£ní dimenze atmo-

sférických dat mezi 3, 0 aº 8, 0. Moºnost takto nízkého odhadu vysv¥tluje tím, ºe

prom¥nná nedostate£n¥ reprezentuje daný systém. Na p°íkladu soustavy 21 dife-

renciálních rovnic ozna£ovaných jako Lorenz·v klimatický systém, u kterých lze

zjistit Ljapunovovu dimenzi jinými prost°edky, sleduje dv¥ prom¥nné ozna£me je

Z∗ a Z. Dále je²t¥ m¥ní parametr vazby c, kterým jsou rovnice svázané. Rovnice

byly numericky integrovány a tím vznikly °ady prom¥nných Z∗ a Z. Pro t¥sn¥j²í
vazbu, kdy c = 1, 0, platí pro Ljapunovovu dimenzi dL = 17, 8. Grassbergerovým

odhadem korela£ní dimenze vyjde pro slab¥ spojenou Z d2 = 7, 5, zatímco pro

siln¥ji spojenou Z∗ vyjde d2 ≈ 15, coº se více blíºí Ljapunovov¥ dimenzi. V po-

dobném duchu pak vyjde pro slab²í vazbu s parametrem c = 0, 1 pro prom¥nnou

Z d2 mezi 4, 0 a 5, 5. Pro prom¥nnou Z∗ vychází op¥t Z∗ ≈ 15, coº je op¥t blíºe

teoretické hodnot¥ dL = 17, 0. Záv¥rem £lánku je tvrzení, ºe neexistuje rozsáhlý

nízkodimenzionální atraktor po£así nebo klimatu, spí²e m·ºe jít o více £i mén¥

propojené subsystémy, které formují celou atmosféru.

V £lánku [21] najdeme analýzu dvou �jednorozm¥rných� °ad pr·m¥rné den-

ní teploty a teploty rosného bodu. Data byla získána od 1. ledna 1961 do 31.

prosince 2005 (to je 16436 hodnot) z Balbosaru v Íránu (oblast na jiºním okraji

Kaspického mo°e). Data byla o²et°ena nelineárním �ltrem, který je v TISEANU

ghkss [10]. Dále bylo pouºito programu determinism (jeho v sou£asnosti dostup-

ná verze je [41]) na zji²t¥ní míry determinismu £i náhodnosti °ady. Zjednodu²en¥

°e£eno °ada je zcela deterministická pokud parametr κ = 1 a je zcela náhodná

pokud κ = 0. Pro pr·m¥rnou denní teplotu vy²lo κ = 0, 721, pro teplotu rosného

bodu vy²lo κR = 0, 693. Dále auto°i pouºili metodu fale²ných soused· na ur£ení

dimenze vno°ení s výsledkem m = 10 pro pr·m¥rnou denní teplotu a mR = 5

pro teplotu rosného bodu. Prost°ednictvím míry vzájemné informace ur£ili £asové

zpoºd¥ní pro ob¥ °ady τ = 80 dní pro denní teplotu a τR = 67 dní pro teplotou

rosného bodu. Rovn¥º vytvo°ili projekci rekonstrukce do prvních t°í os: obrázek

ozna£ený Fig. 9 p°ipomíná torus (neodborn¥ pneumatiku). Pro výpo£et nejv¥t²í-

ho Ljapunovova exponentu pouºili proceduru TISEANU lyap_k [10]. Na ²kále 50
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dn· (usuzuji podle délky grafu) byl výsledek pro pr·m¥rnou teplotu λ = 0, 0174 a

pro teplotu rosného bodu λR = 0, 0169, coº v p°evrácené hodnot¥ dává p°ibliºn¥

60 dn·.

Pom¥rn¥ rozsáhlou metastudií je práce [31] z roku 2004, která zmi¬uje roz-

sáhlé mnoºství výsledk· z r·zných oblastí geofyziky. Zam¥°uje se p°eváºn¥ na

korela£ní dimenzi, jejíº výsledky obvykle nejsou v¥t²í neº 10, p°ípadn¥ se tvrdí,

ºe se nena²la nízká dimenze. Jde o r·zná data z r·zných míst pro sráºky, tep-

loty, objem jezer, odtok sráºek, tlaku, hodnoty geopotenciálu v tlakové hladin¥

500 hPa, rychlosti v¥tru apod.
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Kapitola 3

Analýza teploty u reanalýz ve dvou

tlakových hladinách

V následující kapitole jsou zkoumány pr·m¥rné denní teploty z reanalýz ERA-40

[37] a NCEP/NCAR [14]. ERA je zkratkou ECMWF re-analysis a ECMWF

je zkratkou organizace European Centre for Medium-Range Weather Forecast.

Zkratka NCEP zna£í americkou organizaci National Centers for Environmen-

tal Prediction a NCAR zna£í téº americkou organizaci National Center for At-

mospheric Research. Ve své práci pak zkratky ERA a NCAR pouºívám k ozna£ení

p°íslu²né reanalýzy.

Data z obou reanalýz zkoumám ve dvou hladinách 500 hPa a 850 hPa.

Gridové body jsou rozmíst¥ny v pravidelné síti 2, 5◦× 2, 5◦. To dává pro zemskou

sféru 10512 hodnot. Pro ²í°kové rozli²ení máme 90/2, 5 = 36 hodnot pro jednu

hemisféru. Za ob¥ hemisféry i s rovníkem máme 73 hodnot. Pro délkové rozli²ení

máme 360/2, 5 = 144 hodnot. Dohromady pak dostáváme 73 × 144 = 10512

£asových °ad pro jednu tlakovou hladinu a jednu reanalýzu. �asová ²kála dat je

41 let od 1.1. 1960 do 31. 12. 2000. Délka £asové °ady je 14976 dn· (365×41+11).

Sm¥rem k pól·m jsou údaje s v¥t²í hustotou, samotné póly jsou pak v datech

zastoupeny 288krát. V²ech 144 °ad pro daný pól má stejnou hodnotu. Dal²ím

problémem m·ºe být hodnota v p°ípad¥ vysokých poho°í, nicmén¥ reanalýzy

mají hodnoty zadané v²ude v síti. Ve zpracovávaných textových souborech jsem

pracoval p°ímo s pr·m¥rnou denní teplotu. Tato data mají reprezentovat skute£ný

stav atmosféry.

3.1 Jednodimenzionální °ady

P°i prvním seznámení s daty se jako nejjednodu²²í jeví analýza jednorozm¥rných

dat. V balíku Tisean [10] jsem pouºil tyto procedury p°i její analýze: mutual,
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false_nearest a d2, lyap_k, lyap_r. Testovací °adu dat jsem vybral z reanalýzy

NCAR 500 hPa. Její sou°adnice jsou 50, 0◦ s. ²í°ky 70, 0◦ v. délky. Jedná se o

oblast Kazachstánu.

Vzájemná informace klesá ke svému prvnímu lokálnímu minimu p°ibliºn¥

po 90 dnech 3.1. Je to velice podobné £íslo jako £tvrtina roku, d·vodem tohoto

chování je ro£ní chod teploty. Po£et t°íd k pouºitých v histogramu lze spo£ítat

Sturgesovým pravidlem [1]

k = 1 + 3, 3 log10N, (3.1)

kde N je délka °ady. Pro °adu dlouhou 15000 je po zaokrouhlení nahoru k = 15.
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Obrázek 3.1: Vzájemná informace pro jednodimenzionální °adu teploty reanalý-
zy NCAR v hladin¥ 500 hPa. Sou°adnice °ady jsou 50◦ s. ²í°ky a 70◦ v. délky.
Dv¥ splývající k°ivky jsou dány odli²ným po£tem t°íd pouºitých p°i sestavování
histogramu- nejprve 20, pak 15 .

Metoda fale²ných soused· slouºí k zji²t¥ní správné dimenze vno°ení [12],

ideáln¥ se po£et fale²ných soused· blíºí nule. V p°ípad¥ vybrané °ady teploty

po£et pom¥ru fale²ných soused· klesá, ale k nule se nep°iblíºí (obr. 3.2). Pro

dimenzi vno°ení 16 je zhruba na úrovni 0,1.
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Obrázek 3.2: Pom¥r po£tu fale²ných soused· v závislosti na dimenzi vno°ení. Dv¥
tém¥° identické k°ivky jsou dány r·zným £asovým zpoºd¥ním 1 den a 90 dn·.
Sou°adnice °ady jsou 50◦ s. ²í°ky a 70◦ v. délky.

Prvním pokusem ur£it invariantní veli£inu je odhad nejv¥t²ího Ljapunovova

exponentu na základ¥ vztahu 2.36. Výsledek nazna£uje mnohé vlastnosti, které

se projeví u analýz zmín¥ných v dal²ích kapitolách 3.6, 3.8. Popi²me si n¥které

jevy na obr. 3.3. P°edn¥ vidíme t°i k°ivky ozna£ené jako lyap_k1, lyap_k2 a

lyap_r. Lyap_k1 je vytvo°ena programem lyap_k s extrémními hodnotami vno-

°ení 99,100 a 101. Pro v²echny platí £asové zpoºd¥ní τ = 1 den. Vidíme p°ímkové

nasycování, pak rovné plato, pokles k lokálnímu minimu okolo 360 dn·. Pokles je

varováním nepovaºovat po£áte£ní vzestup v prvních 100 dnech za odhad nejv¥t²í-

ho Ljapunovova exponentu, by´ by se sem p°ímka vcelku hodila. Následná k°ivka

lyap_k2 má uº jiný charakter a je od dimenze 30 do dimenze 35. Je vid¥t rychlej²í

tém¥° p°ímkovitý nástup v prvních 40 dnech a nepatrné minimum v platu p°ed-

chozí k°ivky. P°i bliº²ím pohledu jsou první dv¥ k°ivky ve skute£nosti souborem

k°ivek pro dané dimenze vno°ení, které více £i mén¥ splývají. Poslední k°ivka je

vytvo°ena jiným programem lyap_r v pom¥rn¥ malé dimenzi 6. Charakter k°ivky

se zm¥nil na rychlé stoupání (v tomto grafu se zdá op¥t p°ímkové) a pak v ur£itý

oscila£ní charakter, kdy se objeví dal²í lokální minimum po zhruba 180 dnech.

Graf dává informaci o rozbíhavosti blízkých trajektorií, ale i o jejich sbíhavosti.

Za odhad Ljapunovova exponentu se povaºovat nedá. M·ºe být takto ²patn¥ in-

terpretován, pokud bychom si zobrazili jen prvních padesát dn· a ideáln¥ pouze

k°ivku lyap_k1.
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Obrázek 3.3: Odhad nejv¥t²ího Ljapunova exponentu, podle sklonu k°ivky S(t).
�ervená k°ivka je pro dimenze 99-101, zelená k°ivka je pro dimenze 30-35, ob¥
vytvo°ené programem lyap_k. Modrá k°ivka má dimenzi 6 a je vytvo°ena pro-
gramem lyap_r. Sou°adnice °ady jsou 50◦ s. ²í°ky a 70◦ v. délky.

Podobn¥ sloºitá situace byla s ur£ením fraktální korela£ní dimenze. Kore-

la£ní dimenze s rostoucí dimenzí vno°ení nevytvá°ela plato v závislosti na r obr.

3.5. Totéº platí pro korela£ní entropii obr. 3.6, coº je logické, protoºe vycházejí

ze stejných korela£ních integrál· obr.3.4.
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NCAR 500 hPa:  Korelační integrál

Obrázek 3.4: Korela£ní integrál v logaritmickém m¥°ítku na obou osách pro jed-
nodimenzionální °adu teploty reanalýzy NCAR 500 hPa. Sou°adnice °ady jsou
50◦ s. ²í°ky a 70◦ v. délky. Není vid¥t jednozna£ná �konvergence k úse£ce� . �aso-
vé zpoºd¥ní je 1 den. Kaºdá k°ivka p°edstavuje jednu dimenzi vno°ení od m = 1
po m = 35.
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NCAR 500 hPa:  Korelační dimenze

Obrázek 3.5: Korela£ní dimenze pro jednodimenzionální °adu teploty reanalýzy
NCAR 500 hPa. Sou°adnice °ady jsou 50◦ s. ²í°ky a 70◦ v. délky. Graf je po£ítán
z lokálních sklon· korela£ních integrál·. Kaºdá k°ivka p°edstavuje jednu dimenzi
vno°ení od m = 1 po m = 35. V levé £ásti dominuje divoké chování zp·sobené
²umem p°ípadn¥ malým po£tem bod· v okolí. Nepozorujeme výrazné plato.
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NCAR 500 hPa:  Korelační entropie

Obrázek 3.6: Korela£ní entropie pro jednodimenzionální °adu teploty reanalýzy
NCAR 500 hPa. Sou°adnice °ady jsou 50◦ s. ²í°ky a 70◦ v. délky. Obrázek pro
prvních 35 dimenzí je více nahu²´en, stále ale nedosahuje vodorovného plata.
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Obrázek 3.7: Standardní �t funkce Krd2 do dat korela£ního integrálu v závislosti
na r pro dimenzi vno°ení 30. Pouºil jsem teplotní °adu o sou°adnicích 50◦ s. ²í°ky
70◦ v. délky z reanalýzy NCAR 500. Funkce se rozchází, kdyº se korela£ní integrál
za£íná nasycovat. Fit byl proveden pro interval r ∈ 〈2, 30〉

Podrobn¥ji je²t¥ zkoumám korela£ní integrál °ady teplot (její sou°adnice

jsou 50◦ s. ²í°ky a 70◦ v. délky) tím, ºe do n¥j prokládám závislost podle vztahu

2.13. Problémem z·stává subjektivní ur£ení ²kálovací oblasti r ∈ 〈2, 30〉. V této

oblasti je �t pom¥rn¥ p°esný (viz relativní odchylky v tabulce 3.1). V tomto

p°ípad¥ je ²kálovací oblast p°íli² posunutá k velkým hodnotám r, protoºe siln¥

sniºuje hodnotu d2, která je men²í neº dv¥ (viz obr. ??) . Dal²ím problémem je,

ºe s rostoucí dimenzí vno°ení se odhad korela£ní dimenze nesaturuje a stále roste.

P°i pohledu na obrázek 3.5 bychom mohli usoudit, ºe jakýkoliv �t vyuºívající ??

nedosp¥je k dimenzím v¥t²ím neº zhruba 10, pokud se vyhneme zna£n¥ oscilujícím

£ástem grafu (r > 2). Záv¥r tedy je, ºe �t je moºno u£init pom¥rn¥ p°esný (z

hlediska relativní chyby) pro danou dimenzi vno°ení. Hodnoty odhadu d2 se ale

m¥ní s r·znou dimenzí vno°ení a jsou závislé na subjektivn¥ ur£ené ²kálovací

oblasti.

dim d2 K
14 1,4 (3%) 1, 1.10−3 (12%)
20 1,6 (3%) 6, 0.10−3 (12%)
30 1,8 (3%) 3, 0.10−3 (12%)

Tabulka 3.1: Odhad parametr· pro data korela£ního integrálu pro jednodimen-
zionální teplotní °adu reanalýzy NCAR podle vzorce 2.13. V závorce je relativní
chyba ur£ená programem gnuplot.
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3.2 Výsledky pro vícedimenzionální data s moº-

ným vyuºitím PCA

Zpracovával jsem ERA reanalýzu v tlakové hladin¥ 500 hPa. Vzal jsem dev¥t °ad

vzdálených o 2,5 stupn¥ tvo°ících £tverec st°edem v 50◦ s. ²í°ky 15◦ v. délky.

S v¥t²ím mnoºstvím °ad existuje v¥t²í mnoºství technik jejich zpracování.

Tisean u d2 umoº¬uje zpracování vícerozm¥rných dat. V duchu vztahu 2.2 volím

m = 5 s £asovým zpoºd¥ním τ = 1 den. Tisean pak postupn¥ vykresluje v²ech

9 × 5 = 45 k°ivek. Na obrázcích 3.8, 3.9 vidíme, jak skupina devíti °ad spojuje

do daného vlákna a jak zvý²ení dimenze dané £asovým zpoºd¥ním vytvá°í dal²í

vlákno, t¥ch je celkem p¥t. U korela£ní dimenze nepozorujeme plato.
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ERA 500 hPa 9 řad: Korelační integrál

Obrázek 3.8: Korela£ní integrál pro ERA reanalýzu 500 hPa z 9 °ad bez pouºití
PCA. St°ed °ad je v 50◦ s. ²í°ky 15◦ v. délky. �asové zpoºd¥ní je 1 den a dimenze
vno°ení je 1 aº 45.
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ERA 500 hPa 9 řad: Korelační dimenze

Obrázek 3.9: Korela£ní dimenze pro ERA reanalýzu 500 hPa z 9 °ad bez pouºití
PCA. St°ed °ad je v 50◦ s. ²í°ky 15◦ v. délky. �asové zpoºd¥ní je 1 den a dimenze
vno°ení je 1 aº 45.. Nevidíme plato u korela£ní dimenze a se vzr·stající dimenzí
vno°ení roste korela£ní dimenze.

Dále jsem se pokusil zapojit analýzu hlavních komponent (Principal Com-

ponent Analysis, PCA). První pokus jsem maximáln¥ zjednodu²il a program pca

pouºil na 9 °ad bez pouºití £asového zpoºd¥ní. Program tedy po£ítal kovarian£ní

matici o rozm¥ru 9 × 9. Na data transformovaná do prostoru vlastních vektor·

jsem pouºil program d2 op¥t bez £asového zpoºd¥ní, ²lo tedy o zp·sob 2.8. Vý-

sledek ukazují obrázky 3.10 a 3.11 a tabulka 3.2. Situace je podobná výsledku

bez PCA pro m = 0 s tím rozdílem, ºe °ady u PCA rychleji sp¥jí k mezní hod-

not¥. Jinými slovy °ady reprezentované malými vlastními £ísly neovliv¬ují tolik

výsledek.
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ERA 500 hPa 9 řad (PCA):  Korelační integrál

Obrázek 3.10: Korela£ní integrál pro 9 °ad vzniklých bez pouºití £asového zpoº-
d¥ní s pouºitím PCA. St°ed °ad je v 50◦ s. ²í°ky 15◦ v. délky. Vidíme p°ibliºování
ke spodní tlust²í £á°e.
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ERA 500 hPa 9 řad (PCA):  Korelační dimenze

Obrázek 3.11: Korela£ní dimenze pro 9 °ad vzniklých bez £asového zpoºd¥ní s
pouºitím PCA. St°ed °ad je v 50◦ s. ²í°ky 15◦ v. délky. Pr·b¥h zde zobrazovaný
není tolik dramatický jako d°íve, p°esto není vid¥t jasné plato. Z grafu by ²lo
usuzovat, ºe sloºky odpovídající men²ím vlastním £ísl·m ovliv¬ují více men²í r
neº v¥t²í.

Dal²í ukázka je o n¥co sloºit¥j²í. V pca uº pouºívám £asové zpoºd¥ní tau = 1

a m = 5. Postupuji v duchu [12] na stran¥ 398, vzniká kovarian£ní matice o roz-

m¥rech 45×45. Dimenze vno°ení je 45, máme 9 °ad a m = 5. Vybírám prvních 27

vlastních £ísel (a tím i °ad) a ty p°edávám programu tiseanu d2 jako vícedimenzi-

onální sloºku, které nedovoluji následné dal²í £asové zpoºd¥ní. Výsledek ukazují
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Tabulka 3.2: Prvních p¥t nejv¥t²ích vlastních £ísel pro dev¥t °ad teplot bez po-
uºití £asového zpoºd¥ní. Vlastních £ísel je tedy celkov¥ dev¥t stejná je i dimenze
vno°ení. Vidíme výrazné první vlastní £íslo.
po°adí vlastní £íslo (zaokrouhlené)
1 330
2 10
3 4.9
4 0.59
5 0.59

3.12 3.13, je patrná tlustá £ára, která je zp·sobena nahu²t¥ním k°ivek. Nejv¥t²í

vlastní £ísla jsou v tabulce 3.3.

Tabulka 3.3: Prvních p¥t nejv¥t²ích vlastních £ísel pro dev¥t °ad teplot s pouºitím
£asového zpoºd¥ní 1 den a dimenzí vno°ení 45. Celkový po£et vlastních £ísel je
45. Vidíme výrazné první vlastní £íslo.
po°adí vlastní £íslo (zaokrouhlené)
1 1419
2 132
3 61
4 28
5 23
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ERA 500 hPa 9 řad (PCA):  Korelační integrál

Obrázek 3.12: Korela£ní integrál pro reanalýzu ERA z 9 °ad. Pouºitím PCA s
£asovým zpoºd¥ním 1 den a dimenzí vno°ení 45 a následným sníºením dimenze
na 27 vidíme práv¥ t¥chto 27 °ad, které ale splývají ve spodní obalovou tlustou
£áru.
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ERA 500 hPa 9 řad (PCA):  Korelační dimenze

Obrázek 3.13: Korela£ní dimenze pro reanalýzu ERA z 9 °ad. Pouºitím PCA s
£asovým zpoºd¥ním 1 den a dimenzí vno°ení 45 a následným sníºením dimenze
na 27 vidíme práv¥ t¥chto 27 °ad. S rostoucí dimenzí vno°ení se k°ivky stále
p°ibliºují, aº tvo°í horní obalovou k°ivku.

3.3 Výpo£et korela£ní dimenze pro data pokrýva-

jící celou sféru

Ve výpo£tu byla pouºita data z reanalýz ERA a NCAR a to pro ob¥ hladiny

tlakové hladiny 850 hPa a 500 hPa. Otázkou byl výb¥r velikosti souboru, tj. po£et

°ad, které budou reprezentovat ur£itou tlakovou hladinu. Pro volbu po£tu jsem

nem¥l ºádný zvlá²tní d·vod, £íslo bylo kompromisem mezi dostate£ným pokrytím

a výpo£etní náro£ností úlohy. Nejprve vezm¥me rozli²ení ve východozápadním

sm¥ru. Protoºe jsem ne zcela prozírav¥ zvolil krok 25◦, °ada má uzlové body v 0,

25, 50,..., 350◦. Vzniká tak zub 10◦ mezi 350◦ a 0◦. V severojiºním sm¥ru jsem

se vyhnul pól·m a za£al od 85◦ s. ²í°ky s krokem 10◦ k 85◦ j. ²í°ky. Takovéto

rozli²ení vede k po£tu 15× 18 = 270 °ad.

Postup je pom¥rn¥ p°ímo£arý, nicmén¥ moºností, jak realizovat výpo£et ji-

nak, je mnoho. Byla op¥t pouºita procedura d2 z TISEANU [10], která standart-

n¥ dává výsledky pro korela£ní integrál, výpo£et d2 (je ur£en metodou lokálního

sklonu z dat korela£ního integrálu) a výpo£et entropie (op¥t ur£en z dat kore-

la£ního integrálu). Uvádím pouze výsledek d2. Stru£n¥ popí²u n¥které parametry

spu²t¥ní. Nejzásadn¥j²ím bylo v první fázi nepouºití £asového zpoºd¥ní, sloºky re-

konstruovaných vektor· tvo°ily °ady z r·zných geogra�ckých poloh podle vztahu

2.3. Kv·li úspo°e £asu výpo£tu jsem sníºil po£et pár· na 6000.

Procedura na£etla 270 °ad z jednoho textového souboru reprezentujícího
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jednu tlakovou hladinu jedné reanalýzy.

Posledním prvkem, který ovliv¬uje výsledné subjektivní hodnocení je, co a

jak se ukáºe v grafu. V²ech 270 £ar vytvá°í zmatek. Zobrazuji aº posledních 71

°ad (tj. dimenze 200 aº 270).

P°ejd¥me k popisu obrázk· 3.14 aº 3.17. U v²ech pozorujeme následující

vlastnosti:

• V levé £ásti grafu prudké oscilace, které lze p°i£ítat ²umu, nebo nedostate£né

délce °ady.

• Pr·b¥h s jedním lokálním minimem (mezi 6 aº 10) s následujícím lokálním

maximem (mezi 17 aº 20).

• Dále v²ech posledních 71 k°ivek v jednom grafu si je pom¥rn¥ podobných.

Dalo by se °íci, ºe konvergují, coº je patrn¥ zp·sobeno tím, ºe °ady s v¥t²ím

po°adovým £íslem uº nep°iná²ejí informaci navíc.

Drobný rozdíl je v tom, ºe hladina 850 hPa pro ob¥ reanalýzy vykazuje

men²í hodnoty minim neº hladina 500 hPa.
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ERA 500 hPa: Korelační dimenze

Obrázek 3.14: Výpo£et korela£ní dimenze pro 270 °ad globáln¥ rozmíst¥ných °ad
reanalýzy ERA 500 hPa bez £asového zpoºd¥ní podle vztahu 2.3.
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NCAR 500 hPa: Korelační dimenze

Obrázek 3.15: Stejné jako 3.14 pro NCAR 500 hPa.
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ERA 850 hPa: Korelační dimenze

Obrázek 3.16: Stejné jako 3.14 pro ERA 850 hPa.

35



 0

 5

 10

 15

 20

 1  10  100

d
2

r

NCAR 850 hPa: Korelační dimenze

Obrázek 3.17: Stejné jako 3.14 pro NCAR 850 hPa.

Dále jsem se zabýval tím, co se stane pokud p°idáme parametr £asového

zpoºd¥ní pro °adu ERA 500 hPa. Tím rekonstruujeme prakticky podle 2.2 s tím,

ºe m¥°ení jsou ale v r·zných místech. V nejzaz²ím p°ípad¥ je dimenze fázového

prostoru 3× 270 = 810. Program bohuºel neumí najednou p°idat 270 sloºek, ale

p°idává °ady postupn¥ a u kaºdé po£ítá korela£ní integrál a d2. P°i výpo£tu do

dimenze 810 jsem sníºil po£et pár· na 3000. �asové zpoºd¥ní jsem volil stejn¥ jako

u jednorozm¥rných °ad tj. jeden den. Pohledem na graf 3.18 zjistíme, ºe k°ivky

stále mají charakter dvou extrém· p°i£emº maximum s dimenzí vno°ení roste

k hodnot¥ 26 . Minimum nevýrazn¥ roste. Závislost d2(r) se m¥ní s pouºitou

dimenzí, nedocházíme k n¥jakému nasycení, i kdyº charakter k°ivky pro tyto

hodnoty z·stává zachován.
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ERA 500 hPa:  Korelační dimenze

dimenze 1

dimenze 2

dimenze 3

Obrázek 3.18: Výpo£et korela£ní dimenze pro ERA 500 hPa v závislosti na di-
menzi vno°ení p°i τ = 1 den. K°ivka ozna£ená �dimenze 1� odpovídá chování
bez uºití £asového zpoºd¥ní zobrazuje dimenze 260 aº 270. K°ivka �dimenze 2�
pak uº vyºaduje £asové zpoºd¥ní a zobrazuje dimenze vno°ení 530 aº 540. K°ivka
�dimenze 3� pak analogicky odpovídá dimenzi vno°ení 800 aº 810.

Pro zajímavost se pokusme uºít odhadu 2.31 dávajícího do souvislosti délku

°ady, ²kálovací oblast a horní hodnotu korela£ní dimenze. Diskutabilní je mimo

jiné ur£ení ²kálovací oblasti r. Pokud bychom hled¥li pouze na extrém, tj. relativn¥

velice malou oblast, kde má k°ivka korela£ního integrálu podobný sklon, mohli

bychom tuto oblast povaºovat za malou. Pro maximum pro dimenzi 270 °ekn¥me

r = 〈10, 12〉 viz obr. 3.18. Takovýto odhad dává:

d2 ≤
2

log10(12/10)
log10(15000) ≈ 105. (3.2)

Kdybychom se striktn¥ drºeli v¥t²í ²kálovací oblasti r = 〈10, 100〉 a °ekli si, ºe

°adu povaºujeme za del²í díky tomu, ºe °ad je 270, tj. snaºili se n¥jak teoreticky

navý²it její délku

d2 ≤
2

1
log10(15000× 270) ≈ 13. (3.3)

Vidíme, ºe pak je teoretická hranice men²í, neº nám prakticky vychází. Tedy ºe

bychom pot°ebovali je²t¥ mnohem del²í °adu.
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3.4 Program divergence-s na reanalýzy

ERA a NCAR

Program divergence-s po£ítá veli£inu S(t) v závislosti na £ase, pot°ebnou k vý-

po£tu nejv¥t²ího Ljapunovova exponentu. Drºím se výpo£tu pomocí vztahu 2.35.

Dal²í detaily pouºití programu divergence nechávám stranou a popí²u celkový

postup výpo£tu.

Úpln¥ na za£átku byly textové soubory pro jednotlivé gridové body (s roz-

li²ením 2,5 x 2,5 stupn¥) pokrývající celou zem¥kouli. Tyto °ady jsem seskupil do

tzv. oken, coº jsou u reanalýz pásy ²iroké 30 stup¬· ve východozápadním sm¥ru a

20 stup¬· v severojiºním. Krajní severní hrana okna byla na 85 stupních severní

²í°ky a jiºní hrana jiného okna na 75 stupni jiºní ²í°ky. Východní okraj potom

za£ínal na nulté délce. T¥mito okny jsem nakonec pokryl celou zem¥kouli s rozli-

²ením 20x20 stup¬·. Tato okna jsem pouºil jako vstup procedury pca programu

TISEAN [10]. Rekonstrukce probíhala podle vztahu 2.8 . Cílem bylo redukovat

dimenzi okna, ta byla p·vodn¥ stejná jako po£et °ad v okn¥ tedy 9 × 13 = 117.

Po provedení analýzy hlavních komponent jsem se£etl vlastní £ísla a srovnával

je se sou£tem prvních q vlastních £ísel. Jakmile sou£et p°ekro£il 95% povaºoval

jsem to za novou dimenzi tohoto okna a pokra£oval ve výpo£tu. Závislost této

dimenze na geogra�cké poloze ukazují mapky 3.19, 3.20, 3.21, 3.22.

Co p°esn¥ zobrazovat v mapce je diskutabilní, kdyº uváºíme, ºe pro okno

nám vychází závislost hodnot S na t. Ve své práci zavádím veli£inu E jako rozdíl

veli£in S(t) vyd¥lený p°íslu²ným £asem:

E(t, v) =
S(t)− S(v)

t− v
, v = 0, 1, 2, 3, . . . t ≥ (v + 1). (3.4)

Hodnota S(0) je výrazn¥ niº²í neº ostatní hodnoty, díky tomu jsou veli£iny E(1, 0)

v¥t²í neº ostatní. Pro p°irozená a > b > c platí vztah mezi veli£inami E, vyplý-

vající z de�nice:

(a− b)E(a, b) + (b− c)E(b, c) = (a− c)E(a, c). (3.5)

Konkrétn¥ lze nap°íklad E(5,0) rozloºit na

E(5, 4) + E(4, 3) + E(3, 2) + E(2, 1) + E(1, 0) = 5E(5, 0). (3.6)
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Obrázek 3.19: Dimenze ur£ená podle sou£tu vlastních £ísel pro reanalýzu NCAR
vý²ky 850 hPa. Slouºí jako dimenze vno°ení pro dal²í výpo£ty.

Obrázek 3.20: Dimenze ur£ená podle sou£tu vlastních £ísel pro reanalýzu ERA
vý²ky 850 hPa. Slouºí jako dimenze vno°ení pro dal²í výpo£ty.
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Obrázek 3.21: Dimenze ur£ená podle sou£tu vlastních £ísel pro reanalýzu NCAR
vý²ky 500 hPa. Slouºí jako dimenze vno°ení pro dal²í výpo£ty.

Obrázek 3.22: Dimenze ur£ená podle sou£tu vlastních £ísel pro reanalýzu ERA
vý²ky 500 hPa. Slouºí jako dimenze vno°ení pro dal²í výpo£ty.

Pomocí vlastních £ísel ur£ená dimenze okna pak slouºila jako vstupní para-

metr pro program divergence-s a divergence-t (viz oddíl 3.8) a ur£ovala tak rozm¥r

rekonstruovaných vektor·. Poté jsem uº vypsal veli£inu S(t) od nultého dne po

14. den. P°i pohledu na n¥kolik °ad k°ivka S(t) nevykazuje lineární chování.

Hlavní praktickou nectností programu divergence-s je, ºe pomalu nachází

sousedy. Program není dostate£n¥ automatický. B¥hem výpo£tu pevn¥ nastavená

velikost okolí zp·sobuje problémy v malých zem¥pisných ²í°kách, kde se najde

málo soused·. Toto okolí jsem r·zn¥ a nesystematicky zv¥t²oval, coº m·ºe zne-
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hodnocovat výsledek. Pro n¥které výpo£ty jsem taky pouºil Theilerovo okno. Tyto

problémy jsou odstran¥ny v programu divergence-t. Orienta£n¥ uvádím reanalýzy

z hladiny 850 hPa 3.23, 3.24. Uº na t¥chto obrázcích je patrný dále pozorovaný

charakter veli£iny E(1, 0).

Je²t¥ zmíním po£et oken na jednu mapu. Toto nastavení je stejné pro v²ech-

ny reanalýzy i v dal²ích kapitolách. V severojiºním sm¥ru je to 8 oken a v výcho-

dozápadním 18, celkov¥ 144 oken na jednu mapu. Okno, které vychází z hodnot

z oblasti 30◦ × 20◦ je zobrazeno jako zúºené na 20◦ × 20◦. Pro mapy, kde by-

la okna, jsem v programu Panoply [45] nepouºíval interpolaci, takºe mapy jsou

kosti£kované.

Obrázek 3.23: Veli£ina E(1, 0) reanalýzy NCAR tlakové hladiny 850 hPa. Tento
výsledek spo£ítaný prost°ednictvím programu divergence-s je spí²e orienta£ní.
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Obrázek 3.24: Veli£ina E(1, 0) reanalýzy ERA tlakové hladiny 850 hPa. Výsledek
spo£ítaný prost°ednictvím programu divergence-s je spí²e orienta£ní.

Nejspolehliv¥j²í charakteristikou bude patrn¥ ur£ení dimenze pocházející z

analýzy hlavních komponent 3.19 - 3.22. A£ je vid¥t, ºe vy²²í hodnoty jsou u v²ech

reanalýz kolem rovníku, nedá se °íct, ºe by se shodovaly p°esn¥ jak geogra�cky,

tak nap°. v maximálních hodnotách. M·ºeme si v²imnout, ºe pole má své skoky.

3.5 Program divergence-tp

Nejd°íve n¥kolik technických poznámek, dále pouºívaný program vznikl uprave-

ním subroutiny lyap popsané v knize Kantze a Schreibera [15] str. 268. Hlavní

zm¥nou oproti kódu v knize je, ºe moje verze nepracuje s rekonstrukcí pomo-

cí £asového zpoºd¥ní, ale s vícedimenzionálním stavem na£ítaným p°ímo z dat,

které pro²ly PCA. Zp·sob fungování programu je ten, ºe program hledá ncmin

referen£ních bod·, které mají alespo¬ nfmin soused· v maximální vzdálenosti ε.

Program bere referen£ní body od za£átku °ady. Pokud má daný bod málo souse-

d·, je vynechán a je místo n¥j vzat dal²í. V p°ípad¥ malého okolí tak nemusí ani

najít ncmin bod·, které by m¥ly dostatek soused·, v úpln¥ extrémním p°ípad¥

nevyhovuje ºádný bod. Dále je moºné vynechat nmin stav· bezprost°edn¥ p°ed

a po daném stavem tzv. Theilerovo okno. Vzdálenosti m¥°í v maximové norm¥,

vzdálenost dvou vektor· o sloºkách xi, yi je

d(X,Y) = maxi|(xi − yi)|. (3.7)

Na základ¥ odhad· ze vztahu 2.36 lze dosp¥t k odhadu velikosti S(0) [16]. V

£ase t = 0 je maximální moºná vzdálenost mezi stavy omezena práv¥ pouºitou
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velikostí okolí ε.

S(0) =
1

W

W∑
k=1

ln

 1

|Uk|

|Uk|∑
i=1

|Xk(0)−X
(k)
i (0)|

 ≤

≤ 1

W

W∑
k=1

ln

 1

|Uk|

|Uk|∑
i=1

|ε|

 = ln ε ≡ S(0)odhad.

(3.8)

Podobn¥ lze pro °ady normované na interval 〈0, 1〉 odhadnout horní mez,

kterou m·ºe S(t) nabývat. Tato hodnota je dána maximální moºnou vzdáleností v

maximové norm¥ na daném intervalu a tou je jedni£ka, ln 1 = 0 a tudíº hodnota

S(t) by nikdy nem¥la p°ekro£it nulu, pokud pouºijeme normovaná data. Pole

vstupující do programu divergence-tp je normované tak, aby nejmen²í hodnota v

poli byla 0 a nejv¥t²í 1.

3.6 Rekonstrukce funkce sinus a ro£ní chod

Celý model má ko°eny v provád¥ných vizualizacích rekonstrukce fázového prosto-

ru a ve sledování vývoje veli£iny S(t) v del²ím období. Funkce S(t) se pro data

s ponechaným ro£ním chodem ve vy²²ích ²í°kách jeví jako periodická s periodou

jednoho roku. Dal²ím zdrojem byl £lánek dávající odhad Ljapunovova exponentu

[21] pro p°ízemní teplotní °adu λ = 0, 0174 den−1. Nejpozd¥ji jsem za£al zkou-

mat funkci sinx - se ²umem a bez n¥j. Za£nu ale od ní, protoºe výsledky jsou

nejnázorn¥j²í a nejlépe pochopené.

Nejprve vezm¥me funkci sinus zcela bez ²umu dlouhou 10000 bod· s perio-

dou p°ibliºn¥ 1974. Jak se potom chová graf S(t)? V ideálním p°ípad¥ to je rovná

£ára, coº odpovídá nulovému Ljapunovovu exponentu, který skute£n¥ má vyjít

[15] pro kaºdý periodický d¥j. Na obrázku 3.25 tuto situaci vidíme.
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Obrázek 3.25: Programem lyap_k spo£ítaná °ada S(t) pro funkci sin(x) s peri-
odou T = 1974. V tomto p°ípad¥ jsou k°ivky ideáln¥ rovné, odpovídají dv¥ma
pouºitým velikostem okolí.

Jsou ale moºnosti, jak provést analýzu ²patn¥. První moºností je volit malé

zpoºd¥ní, tím se nám rekonstruovaný objekt (s velkou pravd¥podobností jde o

elipsu) velice zúºí na tak°íkajíc úse£ku a p°i hledání bod· z okolí referen£ního

stavu dojde k nalezení bod· z prot¥j²í strany elipsy. Ty se s b¥ºícím £asem za£nou

vzdalovat od referen£ního stavu, dochází k postupnému nár·stu funkce S(t), ale

pr·m¥rn¥ jen do doby £tvrt periody signálu a pak se za£nou znovu p°ibliºovat

a za p·l periody se p°iblíºí na lokální minimum. Za t°i £tvrt¥ periody se zase

oddálí na lokální maximum a za celou periodu op¥t p°iblíºí a takto se situace

opakuje viz 3.26. Pokud si zobrazíme graf jen do 1/4 periody, m·ºeme to myln¥

povaºovat za kladný Ljapunov·v exponent. Na obrázku 3.26 vidíme tentýº sinus

s t°emi velikostmi okolí (0,02-0,1) a r·znými dimenzemi vno°ení (7-10) pro £asové

zpoºd¥ní τ = 1.
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Obrázek 3.26: R·zné typy chování funkce S(t) pro r·zné dimenze vno°ení 7-10
a t°i velikosti okolí 0,02- 0,1. V²ude je pouºito £asové zpoºd¥ní τ = 1. Vidíme
periodický charakter funkce S(t).

K podobnému (i kdyº sloºit¥j²ímu jevu) dojde, pokud necháme £asové zpoº-

d¥ní správn¥ veliké, ale zvolíme p°íli² velké okolí, takºe vybereme spoustu bod·

a i body z prot¥j²í £ásti elipsy. Toto nastavení taky vyvolává periodické chování

S(t) ale s mnohem men²í amplitudou.

Tyto p°edstavy jsou motivovány tím, ºe vybereme body ze ²patné £ásti

elipsy, tento efekt je pro m¥ zatím jediným vysv¥tlením periodi£nosti funkce S(t)

u signálu sinx. Tím se dostáváme k °ad¥ sinusové s p°idaným ²umem. K sinusové

°ad¥ jsem p°i£ítal náhodná £ísla generovaná normálním rozd¥lením se sm¥rodat-

nou odchylkou σ = 0, 01. Pro takto malý ²um se objeví periodi£nost s malou

amplitudou 3.27. Na obrázku jsou viditeln¥j²í záporné píky dané £asovým zpoº-

d¥ním τ = 90, které trvají aº do dimenze vno°ení m = 7, jejich výskyt je dán ko-

relací sloºek vektor· [20]. Na za£átku grafu vidíme start z hodnoty S(0) = −4, 8,

horní odhad vycházející z hladiny ²umu je lnσ = ln 0, 01 = −4, 6, hodnoty se

ustálí p°ibliºn¥ na −4 , horní odhad pro S(t) z velikosti okolí je ln 0, 02 = −3, 9.

V tomto p°ípad¥ se stal opak toho, co je popsáno v [16]: z hodnoty ²umu jsme

sko£ili na velikost okolí. Hodnota okolí je pro tento p°ípad zbyte£n¥ vysoká.
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Obrázek 3.27: Veli£ina S(t) pro sinusovou °adu s ²umem a £asovým zpoºd¥ním
τ = 90, periodické oscilace jsou nepatrné s periodou T = 1974. Dále vidíme zá-
porné píky zp·sobené velikostí £asového zpoºd¥ní a první pík zp·sobený velikostí
²umu.

Sklon veli£iny S(t) po nasycení na obr. 3.27 m·ºe p°ipomínat malý Ljapu-

nov·v exponent.

V reálných datech je potíº s tím, ºe nevíme dop°edu, co nám má vyjít za

atraktor. Na obrázku 3.28 vidíme p°íklad dále zpracovávaných dat. Jde o okno

20◦ × 30◦ se st°edem v 35◦ severní ²í°ky a 35◦ východní délky (oblast Turecka).

Data navíc pro²la PCA, tím se nám oto£ila sou°adná soustava a sou°adnice x

te¤ odpovídá sou°adnici v·£i nejv¥t²í hlavní ose elipsoidu. Nicmén¥ by stále m¥lo

platit, ºe dochází k prolínání hodnot z jara a podzimu. Ro£ní periodi£nost dat

po provedení PCA probíhá podle x-ové osy. Výsledek tohoto p·sobení se odráºí

v pr·b¥hu S(t) na 3.29.
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Obrázek 3.28: Rekonstrukce nejv¥t²ích t°í hlavních komponent fázového prostoru
teploty pro jedno okno 20◦× 30◦ reanalýzy ERA 500 hPa se st°edem v 35◦ s. ²í°ky
a 35◦ v. délky. Pro p°ehlednost jsou zobrazeny pouze první dva roky z celkové
°ady.
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Obrázek 3.29: Závislost S(t) na £ase pro okno se st°edem v 35◦ s. ²í°ky a 35◦ v.
délky z reanalýzy ERA 500 hPa. Vidíme periodický pr·b¥h závislosti.

Na obrázku 3.30 vidíme atraktor v podob¥ za²umn¥né elipsy, která je mno-

hem pravideln¥j²í neº rekonstrukce reálných dat. Pokud sinusový signál generuje

elipsu, bude periodický generovat uzav°enou k°ivku. Periodický signál se ²umem

pak bude generovat obal kolem této smy£ky a kone£n¥ periodický signál se zna£-

n¥ velkým ²umem bude generovat sféru (v¥t²í neº p·vodní smy£ka), která bude

hust¥j²í podél smy£ky.
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Obrázek 3.30: Sinusová °ada s ²umem a τ = 90, rekonstrukce ve t°ech dimenzích.
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Obrázek 3.31: Rekonstrukce jednodimenzionální °ady se sou°adnicemi 50◦ s. ²í°ky
a 70◦ v. délky z reanalýzy NCAR 500 hPa. �asové zpoºd¥ní je 90 dn·. Vidíme
útvar, který p°ipomíná toroid.

Analogicky k elipse m·ºeme vid¥t hypotetický toroid, který má periodu ob¥-

hu jeden rok. Obrázek 3.31 takovou situaci p°ipomíná. Aby nebyl toroid zúºený,

je t°eba volit v¥t²í £asové zpoºd¥ní, tj. kolem 90 dn·. Pro vysv¥tlení periodického

chování S(t) je nutné mít toroid zúºený ve správném sm¥ru. P°esn¥ °e£eno by ²lo

o útvar, který vytvo°í sféra pohybující se po výst°edné elipse. Pokud bereme okolí

podzimního referen£ního stavu, £ást soused· je rovn¥º podzimních a £ást jarních.

S probíhajícím £asem se od sebe stavy za£nou vzdalovat- nejd°íve rychle vlivem

synoptických d¥j·, poté pomaleji vlivem ro£ního chodu. B¥hem devadesáti dn·
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vzdálenost podzimních a jarních stav· maximáln¥ naroste, z podzimních se sta-

nou zimní a z jarních letní. Poté se za£nou stavy p°ibliºovat tím, jak se referen£ní

stav blíºí k jaru a druhá skupina blízkých stav· se blíºí k podzimu. Podobn¥ se

op¥t vzdálí, kdyº jde referen£ní stav k létu a £ást skupiny soused· k zim¥. Za

dal²ích devadesát dn· jsme ve výchozí pozici. Tímto zp·sobem tedy b¥hem roku

dojde k dv¥ma maxim·m funkce S(t) 3.29.

Nejspí²e jsou i jiné moºné mechanizmy vysv¥tlující kolísání S(t). Nap°íklad,

kdyby byly v pr·b¥hu roku stavy dvakrát za sebou více nahu²t¥ny. Toroid by na

sob¥ m¥l dv¥ �boule� a dv¥ zúºení. Zárove¬ by v t¥chto boulích muselo být mén¥

stav·, aby bylo pravd¥podobn¥j²í vybrat referen£ní stav, kde je malá pr·m¥rná

vzdálenost soused· a ten mohl b¥hem devadesáti dn· odcestovat do míst, kde je

v¥t²í pr·m¥rná vzdálenost. Tato p°edstava nejspí² nevysv¥tlí velké kolísání S(t),

ale hodí se i pro p°edstavu, ºe se jarní stavy nemíchají s podzimními.

Situace atraktoru ve tvaru toroidu je ve studii [21]. Odpovídá to modelu

periodického chování s men²ím ²umem. Zde vychází pro pr·m¥rnou denní teplotu

λ = 0, 0174 den−1 ur£ený b¥hem 50 dn· pr·b¥hu S(t). Jestli dochází k situaci

vybírání soused· z prot¥j²í £ásti toroidu, je nejasné. M·ºu jen odhadovat, ºe ve

studii se vyhnuli po£áte£ním £as·m pod ²est dní, kde bych o£ekával nar·stání

vzdáleností v rámci pr·m¥ru trubice toroidu. Rovn¥º, a to je je²t¥ podstatn¥j²í,

auto°i neukazují grafy po padesátém dnu. Jinými slovy, aby byl výsledek odhadu

Ljapunovova exponentu spolehlivý, m¥lo by dojít k nasycení vzdáleností, které

dále neoscilují.

Co se tý£e mých vlastních dat po pouºití PCA, toroid se spí²e neobjevuje,

atraktor vypadá jako chuchvalec, nebo klín nap°. obr. 3.28. Co se objevuje je

periodický chod funkce S(t) v závislosti na zem¥pisné ²í°ce 3.29. Snad je²t¥ ten£í

led je potom ur£ení charakteru rozbíhavosti S(t) v °ádu n¥kolika dn·. Jeden

pohled je charakterizovat synoptickou situaci jako ²um. To odpovídá interpretaci

obrázku 3 z [16].

Dal²í moºností je hledat dynamiku uvnit° atraktoru, tj. tvrdit, ºe za od-

d¥lování blízkých trajektorií m·ºe exponenciální vzdalování. Meteorologicky by

to m¥lo znamenat, ºe podobné po£así v dané lokalit¥ nap°. 2. dubna 1962 a 12.

kv¥tna 1973 se bude dramaticky li²it za následujících n¥kolik dní. Lépe °e£eno to

znamená, ºe kaºdé podobné po£así v r·zných dnech se bude v pr·m¥ru drama-

ticky li²it za n¥kolik dní.

Dal²í je²t¥ sloºit¥j²í p°edstava souvisí s tím, jak se závislost S(t) zm¥ní,

ode£teme-li ro£ní chod. P°edpokládám, ºe by m¥l vymizet p·vodní toroid. V

p°ípad¥ neuzav°ené smy£ky, prob¥hlé za jeden rok, se bude smy£ka stále více

stahovat a body se budou k sob¥ p°ibliºovat - stavy v lét¥ budou stejn¥ blízko

stav·m v zim¥, coº p°ed tím tém¥° nebylo moºné. Co by to m¥lo mít za d·sledky:

49



nár·st po£tu soused· pro danou velikost okolí, nejspí²e i vymizení ro£ního chodu

v S(t) 3.33. Tvar atraktoru by se mohl podobat sfé°e. Výsledek rekonstrukce pro

první dva roky vidíme na obr. 3.32.
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Obrázek 3.32: Rekonstrukce nejv¥t²ích t°í hlavních komponent fázového prostoru
teploty pro jedno okno 20◦× 30◦ reanalýzy ERA 500 hPa se st°edem v 35◦ s. ²í°ky
a 35◦ v. délky po ode£tení ro£ního chodu. Pro p°ehlednost jsou zobrazeny pouze
první dva roky z celkové °ady. Dále je zobrazena fázová trajektorie prvních 25
dn·.

-3

-2.8

-2.6

-2.4

-2.2

-2

-1.8

-1.6

 0  50  100  150  200  250  300  350  400

S
(t

)

t[den]

Obrázek 3.33: Závislost S(t) pro data odpovídající 3.32, tj. okno po provedení
PCA a ode£tení ro£ního chodu. Ro£ní chod S(t) tém¥° není vid¥t.
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3.7 Program divergence-t, divergence-tp na Lo-

renzov¥ modelu

Tento oddíl ukazuje testy mnou vytvo°ených program· a srovnání s programy

jiº existujícími v Tiseanu [10]. Popi²me Lorenz·v model [12] a vytvo°ení °ady.

Rovnice popisující tento model:

ẋ = σ(y − x)

ẏ = −xz + rx− y
ż = xy − bz.

(3.9)

Podle internetové stránky [40] jsem £erpal nastavení parametr·: σ = 16, b = 4,

r = 45, 92. Poté jsem generoval °adu vzniklou integrací programem Tisean [10].

Uº zde vzniká více moºností realizace nap°. tím, kolik po£áte£ních dat vypustíme,

jak hust¥ data vzorkujeme. Pouºil jsem 10000 dat a 10000 po£áte£ních dat jsem

vypustil, p°i hustot¥ nastavení 100 záznam· na £asovou jednotku. Snad zane-

dbatelnou nevýhodou je, ºe program po£ítá pouze na 3 desetinná místa. Naopak

výhodou je, ºe poskytuje vlastní odhad Ljapunovových exponent·. Po zaokrouh-

lení vycházelo: λ1 = 1, 419, λ2 = 0, 000, λ3 = −21, 371. Tato £ísla p°itom zcela

neladí s výsledky uvád¥nými v [40] λ1 = 1, 50, λ2 = 0, λ3 = −22, 46, kde se

odkazuje na £lánek [38].

M¥ bude nejvíce zajímat první exponent, tedy nejv¥t²í Ljapunov·v expo-

nent, který jsem jednak podrobil zkou²ce programem lyap_k a následn¥ i lyap_r

(op¥t z Tiseanu [10]). P°ipojím praktické poznámky ohledn¥ uºívání t¥chto pro-

gram·. S lyap_k mám v¥t²í zku²enosti, je v jistém smyslu sloºit¥j²í, protoºe

umoº¬uje více nastavení parametr·, tím také vzniká více typ· výsledk·. Je to

jednak nastavení maximálního mnoºství referen£ních stav·, dále r·zné velikosti

okolí, Theilerovo okno, rozsahy dimenzí vno°ení. Zde se potom nabízí odhadovat

výsledek jako �t p°es r·zné velikosti (rozumn¥) nastavených parametr·. Toto pak

celou situaci m·ºe komplikovat. Já jsem se spokojil s jedinou dimenzí 3, pouºil

jsem v²echny body jako referen£ní stavy a nenastavoval jsem Theilerovo okno. Je-

diný parametr, který jsem m¥nil byla velikost okolí na hodnoty 0,5 a 0,25. �asové

zpoºd¥ní jsem nechal podle minima vzájemné informace na τ = 10.

Program lyap_r vybírá sám v²echny referen£ní body, velikost okolí je spí²e

pomocná, protoºe program okolí zv¥t²uje, aº do chvíle, neº najde nejbliº²ího sou-

seda (ve vzorci 2.36 odpadá vnit°ní suma). Theilerovo okno jsem nechal nulové.

�asové zpoºd¥ní jsem op¥t nastavil na 10. Rozdíl v metod¥ je ten, ºe lyap_r

pouºívá v²echna data a lyap_k m·ºe pouºít v²echna data (závisí na volb¥ para-

metru), ale pouºije z nich jen ta, která mají dostatek soused· (tedy p°i malém

okolí t°eba ºádná). Co bohuºel p°ímo nastavit nejde je minimální po£et soused·
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v okolí referen£ního stavu.

Moje vlastní programy pak ²ly zhruba touto cestou: první program divergence-s

vznikal podle vzorce 2.36 a z mých intuitivních p°edstav, byl neefektivní ve zp·-

sobu hledání soused· v okolí referen£ního stavu, takºe pracoval pomalu a nakonec

jsem ho opustil. Divergence-tp pak vznikl drobnou úpravou kódu obsaºeného v

[15], rychleji prohledává okolí, pracuje s maximovou metrikou a m¥l by být nej-

podobn¥j²í programu lyap_k. Pracuje tedy s pevným okolím pro hledání bod·

(p°ípadn¥ ho m·ºe pevn¥ nastavit). Drobnou zm¥nou v kódu pak vznikla verze

divergence-t, která je ur£itým mezistupn¥m mezi lyap_k a lyap_r. V¥t²inu para-

metr· má jako lyap_k, ale u bod·, kde nenajde dostatek soused·, zv¥t²uje okolí,

neº najde minimální nastavený po£et soused·.
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Obrázek 3.34: Veli£ina S(t) pro r·zné programy a nastavení parametr·. �ísla v
legend¥ udávají odhady jednotlivých Ljapunovových exponent·.

Uve¤me srovnání program· v podob¥ obrázku 3.34. Za£n¥me zelenou k°iv-

kou lyap_r po první strm¥j²í £ásti do t=50 je del²í výrazná £ást k zhruba t=250,

kde se za£ínají vzdálenosti nasycovat. Tato k°ivka vlastn¥ musí za£ínat mezi

nejmen²í vzdáleností mezi body v atraktoru a nejv¥t²í vzdáleností v²ech nej-

bliº²ích soused·. Dále tato k°ivka netrpí tolik na oscilace, nejspí² kv·li zahrnutí

v²ech bod· atraktoru. �ervené k°ivky lyap_k ji prakticky následují, jen jsou vý²

nebo níº. Pro niº²í platí, ºe ve vn¥j²í sum¥ �guruje 4176 bod· a pro vy²²í k°ivku

8464 bod·, takºe pracujeme stále v okolích, kde ne v²echny body mohou být po-

vaºovány za referen£ní stavy. S t¥mito k°ivkami koresponduje sv¥tle modrá k°ivka

divergence-tp. Volba velikosti okolí, parametr programu divergence-tp, byla zá-

m¥rn¥ stejná jako u lyap_k tedy 0,5 a 0,25. Potom do²lo je²t¥ k normalizaci

°ady na velikost 〈0, 1〉 a p°itom se v pom¥ru zmen²ilo okolí. Výsledkem pro v¥t²í
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hodnotu okolí bylo 7777 referen£ních stav· a pro men²í hodnotu 3575, tj. v obou

p°ípadech men²í hodnota neº u lyap_k. Podstatná informace je²t¥ je, ºe ve vnit°-

ní sum¥ jsem pouºil pouze jeden bod. �áste£n¥ jsem se tak p°iblíºil k programu

lyap_r, to taky nazna£uje, jakoby lyap_k pouºíval pro svoji statistiku taky pouze

jeden bod z okolí (viz vnit°ní sumu ve vzorci 2.36 ), coº by bylo pon¥kud p°e-

kvapivé, p°esto to pravd¥podobn¥ neovliv¬uje výsledek odhadu exponentu, jak

uvidíme dále.

Pokus pouºít více bod· v okolí vidíme u £erné k°ivky divergence-tp3 (na-

ho°e v grafu). V tomto p°ípad¥ bylo v okolí minimáln¥ dev¥t bod·, okolí bylo

zvý²eno na hodnotu r = 1, to p°esto sta£ilo jen na 4916 referen£ních bod·, coº

se zdá být logické, pokud chceme více bod·, pot°ebujeme v¥t²í okolí. K°ivka vy-

padá, ºe více osciluje. Pro zajímavost m·ºeme uvést, ºe po p°epo£tu byl odhad

veli£iny S(0)odhad = ln(0, 00413.4) = −4, 1 (vztah 3.8), hodnota ode£tená z grafu

je ≈ −4, 5. Pro srovnání k°ivka t2, vzniklá z programu divergence-t m¥la okolí

velikosti 0,25, které se ale mohlo zv¥t²ovat, a poºadavek byl, aby referen£ní bod

m¥l minimáln¥ 9 soused·. Vidíme, ºe pak se k°ivka chovala podobn¥ jako p°ede-

²lá, aº na to, ºe je hlad²í, pravd¥podobn¥ tím, ºe obsahovala v²ech 9980 bod·.

Podstatný pro vzhled k°ivky je tedy minimální po£et bod· v okolí.

Zatím jsme °e²ili vzhled k°ivek v závislosti na parametrech a pouºitých me-

todách, p°istupme k hlavnímu výsledku, a sice k odhadu Ljapunovova exponentu

vzniklého proloºením p°ímkou. Výsledky ukazuje tabulka 3.4. Podstatnou po-

známkou je, ºe prokládání bylo mezi hodnotami t=60 a t=140, v¥t²ina hodnot je

podhodnocená oproti hodnot¥ z literatury. Bohuºel nedokáºu °íct, jestli pro moje

data je správn¥j²í hodnota z literatury, nebo ta vypo£tená programem Tisean (

ozna£ená v tabulce jako num. odhad).

Tabulka 3.4: Odhad nejv¥t²ího Ljapunovova exponentu r·znými programy
liter. num. odhad lyap_k lyap_r div. t div. t2 div. tp div. tp3
1,50 1,419 1,47 1,31 1,36 1,40 1,30 1,32

Nejmen²í hodnota odhadu Ljapunovova exponentu je o 13% men²í neº nej-

v¥t²í hodnota. Zji²t¥né zm¥ny chování k°ivek jsou ale pom¥rn¥ komplikované i

pro tak relativn¥ jednoduchý systém jako je Lorenz·v. Vytvo°ené programy pod-

le mého soudu netrpí n¥jakou hrubou chybou p°i po£ítání, coº je hlavní záv¥r

celého testování.
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3.8 Divergence-t pouºití na reanalýzách ERA a

NCAR s ro£ním chodem

Program divergence-tp jsem sice pouºil pro reanalýzy, ale výsledky nezobrazuji.

U programu divergence-t je otázkou jak velké pouºít okolí. Jedna moºnost je

dát okolí pevn¥. Druhou moºností je odhadnout ho z velikosti atraktoru, nebo

amplitudy dat. Dal²í otázkou je volba minimálního mnoºství soused· v okolí.

Okolí jsem nakonec volil podle maximální vzdálenosti v atraktoru (v maxi-

mové norm¥), okolí pak bylo zvoleno jako 1/40 této velikosti. Po£et referen£ních

stav· jsem zvolil 1000 a vybíral je postupn¥ v celé p°ípustné délce °ady (p·vodní

verze programu z [15] vybírala referen£ní stavy postupn¥ od t = 1). Výb¥r 1000

bod· je ur£itým kompromisem v·£i £asové náro£nosti výpo£tu. Z experimentu

na jedné °ad¥ soudím, ºe tolik neovliv¬uje výsledek. Parametr, který asi nejvíc

ovliv¬uje výsledek, je minimální po£et soused·. Tento parametr jsem nechal na

9. Patrn¥ platí, ºe £ím men²í po£et soused·, tím men²í okolí sta£í a tím del²í je i

r·st k°ivky S(t). Theilerovo okno jsem nastavil na 3 dny.

Celý výpo£et p°i t¥chto parametrech probíhal vcelku bez problém·. P°i

zobrazování výsledk· do mapy jsem je²t¥ zkusil pouºít odhad hodnoty S(0). Tento

odhad je podle vzorce, který jsem odvodil z 3.8:

Sodhad div-t(0) =
n∑
i=1

ln(ε(
√

2)i−1)ri, (3.10)

kde ri je relativní po£et referen£ních stav· pro okolí ε(
√

2)i−1, £ísla ri mi po-

skytl program divergence-t. Hodnota odhadu vychází obvykle v¥t²í neº skute£ná

hodnota, pro ov¥°ení jsem si zobrazil pom¥r odhadu a skute£né hodnoty. Pom¥r

vycházel obvykle v intervalu 〈0, 9; 1〉, protoºe jsou ob¥ hodnoty S(0) záporné.
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Obrázek 3.35: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, sklon S(t) mezi prvním a nultým dnem

pro reanalýzu NCAR 850 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.

Obrázek 3.36: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, sklon S(t) mezi prvním a nultým dnem

pro reanalýzu ERA 850 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.
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Obrázek 3.37: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, sklon S(t) mezi druhým a prvním dnem

pro reanalýzu NCAR 850 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.

Obrázek 3.38: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, sklon S(t) mezi druhým a prvním dnem

pro reanalýzu ERA 850 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.

Kdyº nebudeme p°íli² zkoumat detaily, je na v²ech mapách 3.35 - 3.42 vi-

d¥t ²í°ková závislost, tedy v¥t²í hodnoty veli£iny kolem pól· a men²í na rovníku,

podobn¥ jako tomu bylo u p°edchozího výpo£tu divergence-s, který má ale nesys-

tematicky a subjektivn¥ ur£ovanou velikost okolí. P°i bliº²ím zkoumání je vid¥t

ur£ité opakující se barevné vzory mezi reanalýzami stejné tlakové hladiny, kdy

jsou nap°. 3 £tverce podobn¥ barevné jako na jiné reanalýze. Jednozna£n¥ je vid¥t,

ºe veli£ina E(2, 1) je men²í oproti E(1, 0). Dále si m·ºeme v²imnout, ºe rozloºení

veli£iny E(2, 1) je mén¥ geogra�cky pravidelné, zejména v hladin¥ 850 hPa. Dále
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jakoby se v¥t²í hodnoty více p°iblíºily k rovníku.

Obrázek 3.39: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, sklon S(t) mezi prvním a nultým dnem

pro reanalýzu NCAR 500 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.

Obrázek 3.40: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, sklon S(t) mezi prvním a nultým dnem

pro reanalýzu ERA 500 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.
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Obrázek 3.41: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, sklon S(t) mezi druhým a prvním dnem

pro reanalýzu NCAR 500 hPa. Výpo£et uskute£nil program divergence-t.

Obrázek 3.42: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, sklon S(t) mezi druhým a prvním dnem

pro reanalýzu ERA 500 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.

3.9 Divergence-t pouºití na reanalýzách ERA a

NCAR s ode£teným ro£ním chodem

Má smysl se podívat na výsledek pro data, u kterých jsem ode£etl ro£ní chod.

Tato data pak op¥t pro²la PCA, kde se pak dimenze ur£ila podle sou£tu prvních

vlastních £ísel p°esahujících sou£et v²ech vlastních £ísel. Dimenze by obecn¥ vzato

m¥la být v¥t²í, protoºe klesne velikost nejv¥t²ího vlastního £ísla. P°edpokládám,

58



ºe zmizí periodi£nost chování S(t), coº jsem skute£n¥ pozoroval.

Za£n¥me velikostí okolí. To se po£ítá jako 1/40 maximální velikosti atrak-

toru. Aº na jedinou hodnotu vychází 0,025, coº odpovídá tomu, ºe maximální

velikost atraktoru je práv¥ jedna. Jinými slovy ode£tení ro£ního chodu a násled-

ná PCA roztahuje atraktor na celou velikost povoleného intervalu 〈0, 1〉. Dal²ím
parametrem je dimenze vno°ení. Jako p°íklad vezmu hladinu 500 hPa reanalýzy

ERA (obr. 3.43), ta se od p°edchozích dat v jistém smyslu zm¥nila. Ve v¥t²in¥

polí£ek na map¥ se dimenze zv¥t²ila o 2 aº 3 a i kdyº nejv¥t²í hodnoty z·staly na

rovníku, roz²í°ily se i na sever a na jih od n¥j. Na obr. 3.22je p·vodní dimenze

vno°ení pro data s ro£ním chodem.

Obrázek 3.43: Dimenze vno°ení pro reanalýzu ERA 500 hPa po ode£tení ro£ního
chodu. Tato dimenze slouºí jako vstup programu divergence-t. Je v¥t²í neº bez
ode£ítání ro£ního chodu.

Dal²í mapou, meteorologicky spí²e nepodstatnou, hodící se spí² do analý-

zy £asových °ad je pom¥r odhadnuté a vypo£tené hodnoty Sodhad div-t(0)/S(0)

obr.3.44 podle vzorce 3.10. Pom¥r se u v²ech reanalýz drºel v podobných hod-

notách bez ohledu na ode£tení ro£ního chodu. I zde m·ºeme sledovat ²í°kovou

závislost, kdy je odhad lep²í u rovníku a sm¥rem k pól·m se nepatrn¥ sniºuje.
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Obrázek 3.44: Pom¥r hodnoty odhadu Sodhad div-t(0) a nam¥°ené hodnoty S(0)
pro reanalýzu ERA 500 hPa po ode£tení ro£ního chodu. Hodnoty se p°íli² neli²í,
p°esto je vid¥t ²í°ková závislost.

Nejd·leºit¥j²í je pak op¥t odhad veli£iny E(1, 0). Je zobrazena v mapkách

3.45 - 3.48. Vidíme op¥t ²í°kovou závislost, ale maximum pro hladinu 500 hPa

neleºí tentokrát na rovníku jako u 3.40, ale více severn¥.

Obrázek 3.45: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým

dnem pro reanalýzu NCAR 850 hPa po ode£tení ro£ního chodu.
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Obrázek 3.46: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým

dnem pro reanalýzu ERA 850 hPa po ode£tení ro£ního chodu.

Obrázek 3.47: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým

dnem pro reanalýzu NCAR 500 hPa po ode£tení ro£ního chodu.
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Obrázek 3.48: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým

dnem pro reanalýzu ERA 500 hPa po ode£tení ro£ního chodu.

3.10 Lyap_r pro jednodimenzionální data

reanalýz ERA

V úvodu stála my²lenka ud¥lat mapu s pouºitím diference 3.4, konkrétn¥ji E(t, 0),

pro jednorozm¥rná data bez pouºití PCA. Prvním pokusem v tomto sm¥ru bylo

pouºít lyap_k na jednorozm¥rné °ady. Toto samoz°ejm¥ je v principu moºné, ale

pon¥kud komplikované na provedení. Za£al jsem proto pouºívat program lyap_r.

Výpo£et byl rychlý a nevyºadoval vstup tolika parametr·. Proto jsem zvý²il roz-

li²ení zobrazovaných dat na 10◦ × 10◦. Postupn¥ jsem upravil výstupní mapu z

p°edchozích výpo£t· a dosp¥l tak k rozm¥r·m 18 bod· severojiºním sm¥ru a 36

bod· ve východozápadním. Toto nastavení dává zhruba dvakrát v¥t²í rozli²ení

v obou sm¥rech neº u p°edchozích map. Dal²ím neznámým parametrem byla di-

menze vno°ení, zkusmo jsem jí poloºil rovnou 6 u v²ech °ad. Theilerovo okno jsem

nechal na 0, patrn¥ to není ideální hodnota, ale výsledky s Theilerovým oknem 7

dn· dopadaly u reanalýzy ERA v hladin¥ 500 hPa podobn¥ jako bez n¥j. �asové

zpoºd¥ní volím τ = 1 den. Má zachycovat zm¥ny synoptického charakteru a téº

tím napodobujeme výsledky s PCA, kde ºádné £asové zpoºd¥ní není. Posledním

parametrem pak bylo vypo£ítat do jakého £asu se bude po£ítat S(t). Zvolil jsem

t=400 dní. Tato volba byla op¥t tradi£ní a nem¥la by v zásad¥ ni£emu vadit.

Následné vizuální zkoumání se týkalo jen prvních n¥kolika dní.

Nebudeme-li se zabývat detaily, vycházejí pom¥rn¥ podobné výsledky pro

veli£inu E(t,1) (de�ni£ní vztah 3.4) pro ob¥ tlakové hladiny a ob¥ reanalýzy,

p°i£emº t=2,3,4,5. Li²í se p°eváºn¥ ve velikosti veli£iny, geogra�cká struktura je
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podobná.

Ukaºme zde pro stru£nost reanalýzu ERA v tlakové hladin¥ 850 hPa 3.49

a 3.50. Oproti p°edchozím mapkám je vid¥t lep²í rozli²ení a rovn¥º jsem pouºil

interpolaci v programu Panoply (pole je hlad²í) [45]. Nem·ºeme tak snadno ur-

£it hodnotu pro konkrétní °adu, ale získáváme více celkový dojem. Stejn¥ jako

u divergence-t platí, ºe E(1, 0) je v¥t²í neº E(2, 1). Je u nich ale více odli²ná

geogra�cká struktura a jiné rozsahy hodnot. Pro E(1, 0) v hladin¥ 850 hPa vidí-

me kladnou hodnotu kolem Antarktidy a nízké hodnoty nad Indií a nad jiºním

pólem. Toto chování je pom¥rn¥ ojedin¥lé a nejde n¥jak jednodu²e popsat. Veli-

£ina E(2, 1) má podobné rozloºení na obou polokoulích. Dále pozorujeme ²í°kové

rozloºení minim kolem rovníku, maxima kolem obratník·, dále mén¥ výrazná

minima a mén¥ výrazná nepravidelná maxima kolem pól·. Maxima p°ipomínají

rozloºení tlakových vý²í v²eobecné cirkulace. Jist¥ zde existují výjimky, nap°íklad

útvar nad Afrikou na obrázku 3.50.

Obrázek 3.49: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým

dnem pro reanalýzu ERA 850 hPa s ponechaným ro£ním chodem. Výpo£et pro
jednotlivé °ady byl provád¥n programem lyap_r.
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Obrázek 3.50: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi druhým a prvním

dnem pro reanalýzu ERA 850 hPa s ponechaným ro£ním chodem. Výpo£et pro
jednotlivé °ady byl provád¥n programem lyap_r. Maxima veli£iny E(2, 1) p°ipo-
mínají rozmíst¥ní tlakových vý²í.

Pro hladinu 500 hPa jsou výsledky odli²né. Veli£ina E(1, 0) (obr. 3.51) tvo°í

mírn¥j²í maximum kolem Antarktidy, zárove¬ tu je ale mírný h°eben kolem rov-

níku oproti vý²ce 850 hPa. Minima a maxima nejsou tak ostrá. Veli£ina E(2, 1)

má podobný ²í°kový pr·b¥h jako v hladin¥ 850 hPa. Minima v rovníkové oblasti

jsou lokalizována nad kontinenty Jiºní Amerikou, tropickou Afrikou a Indonésií.

Maxima jsou v oblasti obratník· nad oceány.

Obrázek 3.51: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým

dnem pro reanalýzu ERA 500 hPa s ponechaným ro£ním chodem. Výpo£et pro
jednotlivé °ady byl provád¥n programem lyap_r
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Obrázek 3.52: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi druhým a prvním

dnem pro reanalýzu ERA 500 hPa s ponechaným ro£ním chodem. Výpo£et pro
jednotlivé °ady byl provád¥n programem lyap_r.

Pus´me se spí² neº do hypotéz do kladení otázek. Pokud skute£n¥ tyto

pozorované útvary n¥jak souvisí s tlakovými, jak je to jen moºné? V datech máme

teplotní pole, které tlakové nekopíruje. Druhá otázka je, pro£ souvisí práv¥ p°es

veli£inu S(t), lépe °e£eno, hrubý odhad Ljapunovova exponentu? Ljapunov·v

exponent má být rozdílností po£así v daném míst¥, rychlostí jeho zm¥ny, mírou

chaoti£nosti dané veli£iny. Platilo by tedy, ºe ve vý²ích se po£así m¥ní rychleji?

Myslím, ºe odpov¥¤ na tuto otázku je záporná, alespo¬ pro zemský povrch.
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Kapitola 4

Analýza teploty modelových dat

v tlakové hladin¥ 500 hPa

Data pro moji analýzu byly vybrány z výstup· dvou globálních klimatických

model· (GCM- global climate model) za£len¥ných do projektu CMIP5 (Coupled

Model Intercomparison Project Phase 5, [34]). Simulace model· v CMIP5 jsou

základem pro pátou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro klimatickou zm¥nu

(AR5 je zkratka Assessment report 5, pátá hodnotící zpráva IPCC vydaná v

letech 2013 aº 2014) [43]. IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change - je

zkratkou Mezivládního panelu pro zm¥ny klimatu. Z mnoºství model· jsem vybral

modely HadCM3 a MPI-ESM-MR. Jejich star²í verze slouºily jako podklady pro

scéná°e zm¥ny klimatu na území �R i jako °ídící modely pro simulace regionálních

klimatických model· pro st°ední Evropu.

Model HadCM3 vytvo°ilo britské Met O�ce Hadley Centre. MPI-M je

zkratka n¥mecké instituce Max Planck Institute für Meteorologie, zbytek zkratky

modelu znamená Earth System Model running on medium resolution grid. Vý-

stupy model· jsem stahoval z internetového archivu:

http://pcmdi9.llnl.gov/esgf-web-fe/

Vybral jsem typ simulace �historical� , který p°edpokládal v pr·b¥hu 20. století

pozorované koncentrace skleníkových plyn· a zm¥ny ve vyuºívání povrchu zem¥

[34]. Dále �historical� pokrývá £asové období obsaºené u reanalýz (1960-2000).

Fyzikální ensemble byl základní �r1i1p1� . Analýzu jsem provád¥l na pr·m¥rné

denní teplot¥ tlakové hladiny 500 hPa.

Rozli²ení atmosférické £ásti modelu HadCM3 je 73 × 96 = 7008 bod· na

jednu tlakovou hladinu. Vzdálenost mezi gridovými body je 2,5 a 3,75 stup¬·.

Modelový £as je po£ítán v letech s 360 dny a kaºdý m¥síc má 30 dn·. Rozli²ení

modelu MPI-ESM-MR je v¥t²í 96 × 192 = 18432 a vzdálenost mezi gridovými

body je v obou sm¥rech 1,875 stup¬·. Technickým detailem, který je t°eba vzít v

úvahu p°i zpracování map je to, ºe sí´ se vyhne pól·m a rovn¥º rovníku, proto je
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moºný sudý po£et gridových bod· (96) v severojiºním sm¥ru. �as tohoto modelu

je klasický kalendá°; pro 41 let od roku 1960 do roku 2001 má 14976 dní.

4.1 Lyap_r pro jednodimenzionální data model·

Metoda je stejná jako u reanalýz viz kapitola 3.10. Za£n¥me modelem HadCM3

v tlakové hladin¥ 500 hPa. Délkové rozli²ení mapy je 11,25 stup¬· a ²í°kové je 10

stup¬·, p°i£emº st°ed nejsevern¥j²í analyzované °ady je na 85 stupních severní

²í°ky. Toto rozli²ení by ²lo p°irozen¥ roz²í°it na v²echny dostupné gridové body

modelu, výpo£et by ale byl £asov¥ náro£ný. Data pokrývají celou zem¥kouli a

tvo°í 18 × 32 = 576 °ad. Z °ad byl odstran¥n první m¥síc (30 záznam·), který

spadal do roku 1959, a dále bylo vzato 41 × 360 = 14760 dn· v kaºdé °ad¥.

Modelový rok má jen 360 dn· a v²echny m¥síce mají 30 dní. �ada t¥chto dat je

o málo krat²í neº °ada reanalýz (14976 dn·). �asové zpoºd¥ní bylo zadáno op¥t

jako jeden den a dimenze vno°ení byla napevno stavena na 6.

Nejzajímav¥j²í otázkou je geogra�cké rozloºení veli£iny E(t, v). P°i pohledu

na obrázky 4.1 a 4.2 vidíme rysy pozorované uº u reanalýz. Veli£ina E(1, 0) je spí²e

zonáln¥ symetrická, ale nestejná pro ob¥ hemisféry s výrazným h°ebenem kolem

Antarktidy. Oproti reanalýze ERA 500 hPa (obr. 3.51) má navíc slab²í h°eben

kolem rovníku, jinak si jsou podobné, její chování je podobné i vy²²í tlakové

hladin¥ 850 hPa reanalýzy ERA (obr. 3.49). Veli£ina E(2, 1) má ur£itou souvislost

s rozloºením tlakových útvar· a je podobná pro ob¥ hemisféry. E(2, 1) dosahuje

celkov¥ vy²²ích hodnot neº u reanalýzi ERA 500 hPa. Proti následujícímu modelu

MPI-ESM-MR dosahuje extrémn¥j²ích hodnot, má vy²²í maxima a niº²í minima

(srovnejte s obr. 4.4 ).

67



Obrázek 4.1: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým dnem

pro model HadCM3 v hladin¥ 500 hPa s ponechaným ro£ním chodem. Výpo£et
pro jednotlivé °ady byl provád¥n programem lyap_r. Struktura geogra�ckého roz-
li²ení se odli²uje od veli£iny E(2, 1). Existuje výrazná podobnost s ERA hladinou
850 hPa (viz obr. 3.49).

Obrázek 4.2: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi druhým a prvním

dnem spo£ítaný lyap_r pro model HadCM3 500 hPa. Veli£ina p°ipomíná rozloºení
tlakových útvar·, podobn¥ jako u ERA 500 hPa na obrázku 3.52.

P°ikro£me k modelu MPI-ESM-MR. Jeho rozli²ení (1, 875◦ × 1, 875◦ ) by

dovolovalo výrazn¥ p°esn¥j²í mapy, já jsem se omezil na rozli²ení: 7,5◦ ve výcho-

dozápadním sm¥ru a 9,375◦ v severojiºním sm¥ru. �asové zpoºd¥ní je op¥t jeden

den a dimenze vno°ení je op¥t 6. Na obr. 4.3 vidíme E(1, 0) s výrazným h°ebenem
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kolem Antarktidy. A dále s mírn¥j²ím h°ebenem kolem rovníku, je²t¥ slab²í lokál-

ní maxima se vyskytují nad oceány severní polokoule. Lokální minimum je nad

Himalájí. Velice podobná situace je potom u ERA reanalýzy v hladin¥ 500 hPa

(obr. 3.51). Oproti modelu HadCM3 (obr. 4.1) má model MPI-ESM-MR siln¥j²í

h°eben kolem rovníku.

Veli£ina E(2, 1) má h°ebeny kolem obratník· a na pólech, je podobná jak

modelu HadCM3 tak reanalýze ERA, jen nedosahuje tak silných minim a maxim.

Obrázek 4.3: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým dnem

spo£ítaný programem lyap_r pro model MPI-ESM-MR 500 hPa. Struktura geo-
gra�ckého rozli²ení se odli²uje od veli£iny E(2, 1). M·ºeme zde vid¥t podobnost
s reanalýzou ERA 500 hPa 3.51.
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Obrázek 4.4: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi druhým a prvním

dnem spo£ítaný programem lyap_r ro model MPI-ESM-MR 500 hPa. Veli£ina
E(2, 1) p°ipomíná rozloºení tlakových útvar·, podobn¥ jako má reanalýza ERA
500 hPa 3.52.

4.2 Program divergence-t na modelových datech

Program divergence-t po£ítá odhad veli£iny S(t), p°i£emº pokud nenajde dosta-

te£ný po£et blízkých bod·, zvedá velikost okolí. Tento program je na pouºití

komplikovan¥j²í vzhledem k nutnosti vybírat okna s °adami teplot. V principu

nejde dodrºet stejný po£et °ad v okn¥ a p°itom stejnou velikost okna u model·

jako u reanalýz, za p°edpokladu, ºe nebudeme n¥jaké °ady p°edem vy°azovat.

Drºel jsem se toho, aby okna byla podobného rozm¥ru jako u reanalýz a sou£as-

n¥ aby vyhovovala rozli²ení daného modelu. P°i£emº jsem se nesnaºil mít mapu

p°íli² podrobnou (zejména z d·vodu £asové náro£nosti).

U modelu HadCM3 je velikost okna 20◦ × 30◦ a takové je i rozli²ení mapy,

takºe se okna nep°ekrývají jako u v²ech d°ív¥j²ích reanalýz. Po£et oken je 8×12 =

96 na jednu mapu. Na jedno okno potom p°ipadalo 9 × 9 = 81 °ad. Dosud

nezmi¬ovaná skute£nost je ta, ºe dané okno bere °ady i po celém svém obvodu,

takºe se obvodové °ady okna po£ítají do dvou a více oken. Kladem této skute£nosti

je, ºe okno je reprezentováno p°esn¥ svým st°edem. P°i hlub²ích úvahách by ²lo

namítat, ºe se projevuje výrazné zkreslení kolem pól·. Patrn¥ dochází k v¥t²í

vzájemné korelaci °ad. Délka °ady by u modelu HadCM3 m¥la být 41 × 360 =

14760 dn· pro roky 1960-2000 (v£etn¥). �asové zpoºd¥ní zde není pot°eba a

dimenzi vno°ení ur£ujeme jako u reanalýz podle vlastních £ísel kovarian£ní matice

(obr. 4.5).
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Obrázek 4.5: Dimenze vno°ení pro model HadCM3, hladinu 500 hPa . Vypo£ítáno
programem divergence-t.

Na obrázku 4.6 vidíme tém¥° zonáln¥ symetrickou veli£inu E(1, 0) jako jsme

ji vídali na obrázcích u reanalýz NCAR (obr. 3.39) a ERA (obr. 3.40). Rozdílné je,

ºe u modelu HadCM3 je veli£ina E(1, 0) pr·m¥rn¥ men²í neº u reanalýz. Veli£ina

E(2, 1) (obr. 4.7) je mén¥ pravidelná ve smyslu zonální symetrie neº veli£ina

E(1, 0). E(2, 1) má o n¥co v¥t²í hodnoty neº u reanalýz, viz p°edchozí obrázky

3.41, 3.42.

Obrázek 4.6: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým dnem

pro model HadCM3 500 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.

71



Obrázek 4.7: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi druhým a prvním

dnem pro model HadCM3 500 hPa. Vypo£ítáno programem divergence-t.

Podívejme se na model MPI-ESM-MR. Vzhledem k jeho vy²²ímu rozli²ení

byl výpo£et £asov¥ náro£n¥j²í. Velikost okna je 20, 625◦ × 30◦ a tato okna bez

vzájemného p°ekrývání pokrývají celou mapu aº na póly. Po£et oken je op¥t

8 × 12 = 96. Na jedno okno potom p°ipadá 12 × 17 = 204 °ad. Délka °ady je

stejná jako u reanalýz 14976 dn· pro roky 1960-2000 (v£etn¥). Maximální dimenze

vno°ení nep°esahuje 20 (obr. 4.8).

Obrázek 4.8: Dimenze vno°ení pro hladinu 500 hPa modelu MPI-ESM-MR. Vy-
po£ítáno programem divergence-t. Dimenze je nejv¥t²í kolem rovníku, p°itom je
podobn¥ vysoká jako u modelu HadCM3.

Veli£ina E(1, 0) je op¥t zonáln¥ symetrická, je zobrazena na obrázku 4.9.
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Její hodnoty jsou nepatrn¥ men²í neº u reanalýz NCAR a ERA, ale jsou v¥t²í neº

u modelu HadCM3 (obr. 4.6).

Veli£ina E(2, 1) na obrázku 4.10, kde stále p°evládá minimum kolem rovníku

a maximum na pólech, má op¥t mén¥ pravidelný pr·b¥h neº E(1, 0). Má niº²í

hodnoty na jih od Austrálie, v¥t²í hodnoty na Sibi°i. Ve srovnání s reanalýzami

má vy²²í minima a maxima (srovnejte s obr.3.41 ,3.42). Její hodnoty jsou spí²e v

dolní polovin¥ m¥°ítka oproti reanalýzám. Veli£ina E(2, 1) má podobné nejv¥t²í

a nejniº²í hodnoty jako u modelu HadCM3, její hodnoty jsou ale mén¥ kontrastní

neº u modelu HadCM3.

Obrázek 4.9: Veli£ina E(1, 0)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi prvním a nultým dnem

pro hladinu 500 hPa modelu MPI-ESM-MR. Vypo£ítáno programem divergence-
t.
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Obrázek 4.10: Veli£ina E(2, 1)
[
den−1

]
, tj. sklon S(t) mezi druhým a prv-

ním dnem pro hladinu 500 hPa modelu MPI-ESM-MR. Vypo£ítáno programem
divergence-t.
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Záv¥r

Po p°íprav¥ dat a jejich po£íta£ovém zpracování ukazují hlavní výsledky grafy

a mapy daných veli£in. Jako srovnávací charakteristika pro reanalýzy a modelo-

vá data byla vybrána veli£ina E související s divergencí blízkých trajektorií ve

fázovém prostoru. Fázový prostor byl rekonstruován dv¥ma metodami. V první

jsem pouºil v¥t²í základní oblast tzv. okno a následn¥ zpracovával pomocí analýzy

hlavních komponent. T¥mito okny jsem pokryl danou tlakovou hladinu modelu

nebo reanalýzy. U veli£iny E(1, 0) (divergence mezi prvním a nultým dnem) je

pozorována zonální závislost, kdy na rovníku jsou minimální hodnoty a na pó-

lech maximální. Zhruba toto chování p°íslu²í v²em reanalýzám i model·m. U

zobrazované veli£iny E(2, 1) (divergence mezi druhým a prvním dnem) dojde k

jejímu poklesu oproti E(1, 0) a její prostorové rozd¥lení je komplikovan¥j²í. Zonál-

ní charakter není tak výrazný, dochází k v¥t²ím �uktuacím. Po ode£tení ro£ního

chodu u reanalýz se zmen²í E(1, 0) zejména na kontinentech severní polokoule.

To souvisí s v¥t²í dimenzí vno°ení, která vznikne tím, ºe klesne nejv¥t²í hlavní

komponenta, do které p°ispívá ro£ní chod.

Reanalýzy ERA a NCAR v dané tlakové hladin¥ si jsou podobné a´ uº

pro veli£inu E(1, 0) nebo veli£inu E(2, 1). Model HadCM3 má v hladin¥ 500 hPa

hodnoty E(1, 0) posunuté globáln¥ níºe neº model MPI-ESM-MR a neº ob¥ re-

analýzy. Hodnoty E(2, 1) mají oba modely v hladin¥ 500 hPa nepatrn¥ vý²e neº

jsou ob¥ reanalýzy.

Druhá metoda vyuºívající jednodimenzionální °ady teploty vykazuje sloºi-

t¥j²í chování. Op¥t platí, ºe veli£ina E(1, 0) má obecn¥ vý²²í hodnoty neº E(2, 1).

Maxima veli£iny E(2, 1) místy odpovídají p°ízemním oblastem vysokého tlaku

vzduchu. Jsou v míst¥ obratník· (zejména nad oceány) a u pól·, mezi nimi jsou

lokální minima funkce E(2, 1). Veli£ina E(1, 0) vykazuje mén¥ pravidelné chování

neºE(2, 1). Toto chování je p°eváºn¥ ilustrováno h°ebenem táhnoucím se kolem

Antarktidy a men²ími hodnotami kolem pól·. Veli£ina E(1, 0) u modelu HadCM3

v hladin¥ 500 hPa je niº²í p°eváºn¥ kolem rovníku oproti modelu MPI-ESM-MR.

Model MPI-ESM-MR vykazuje podobné chování jako reanalýza ERA. Veli£ina

E(2, 1) je v hrubých rysech podobná jak pro modely tak pro reanalýzu ERA. V

jemn¥j²ích rysech se vzájemn¥ odli²ují modely i reanalýza ERA.
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Zobrazované výsledky jsou v jistém smyslu ²pi£kou ledovce. Je moºné zob-

razovat jiné veli£iny neº E(1, 0) a E(2, 1). Je moºné pozm¥¬ovat metody nebo jen

parametry program·, které jsem sestavil. V dal²ích studiích je moºné zkoumat i

jiné meteorologické veli£iny, p°ípadn¥ je zkusit kombinovat.

76



Literatura

[1] And¥l J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha (2007),s. 23.

[2] Barker H. W., van Zyl B.: Correlation dimension of local, short-term climatic

attractors from observations and global climate modle. J. Climate, 6 (1993),

s. 858.

[3] Eckmann J.-P., Ruelle D.: Ergodic theory of chaos and strange attractors.

Rev. Mod. Phys., 57 (1985), s. 617.

[4] Essex C., Lookman T., Nerenberg M.: The climate attractors over short time

scale. Nature, 326 (1987), s.64.

[5] Fiala J., Skála L.:Úvod do nelineární fyziky, Matfyzpress, Praha (2008), s.

223.

[6] Freadrich K., Grotjanhn R., Leslie L. M.: Estimates of cyclone track pre-

dictability. II.: Fractal analysis of midlatitude cyclones. Q. J. R. Meteorol.

Soc., 116 (1990), s. 317.

[7] Fraedrich K., Wang R.: Estimating the correlation dimension of an attractor

from noisy and small datasets based on re-embedding. Physica D, 65 (1993),

s. 373.

[8] Grassberger P., Procaccia I.: Characterization of strange attractors. Phys.

Rev. Lett., 50 (1983), s.346.

[9] Grassberger P., Procaccia I.: Estimation of the Kolmogorov entropy from a

chaotic signal. Phys. Rev. A, 28 (1983), s.2591.

[10] R. Hegger, H. Kantz, and T. Schreiber, Practical implementation of nonlinear

time series methods: The TISEAN package, CHAOS 9, 413 (1999).

[11] Hegger R., Kantz H., Olbrich E.: Problems in reconstruction of high-

dimensional deterministic dynamics from time series. In: Kantz H., Kurths

J., Mayer-Kress G. eds: Nonlinear analysis of physiological data, Springer,

Berlin 1998, s.22.

77



[12] Horák J., Krlín L., Raidl A.: Deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace,

Academia, (2003), (437 pp.).

[13] Horák J.: Matematické modelování v problémech klimatu, Academia, Praha

(2006). s. 248.

[14] Kalnay E., Kanamitsu M., Kistler R. et al.: The NCEP/NCAR 40-year rea-

nalysis project. Bull. Amer. Meteor. Soc., 77 (1996), s. 437-470.

[15] Kantz H., Schrebeiber T.: Nonlinear time series analysis. Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 1997.

[16] Kantz H.: A robust method to estimate the maximal Lyapunov exponent of a

time sereis. Phys. Lett. A, 185 (1994), s. 77.

[17] Kaplan J. L., Yorke J. A.: Chaotic behavior of multidimensional di�erence

equtions. In: Walter H. O., Peitgen H.-O. eds: Functional di�erential equati-

ons and approximation of �xed points. Lecture in Mathematics, 730, Springer,

Berlin 1979, s. 204.

[18] Keppenne C. L., Nicolis C.: Global properties and local structure of the

weather attractor over vestern Europe. J. Atmos. Sci., 46 (1989), s. 2356.

[19] Lorenz E. N. Dimension of weather and climate attractors. Nature, 353

(1991), s. 241.

[20] Mik²ovský J.: Nelineární analýza meteorologických £asových °ad. Diplomová

práce, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2000.

[21] Millán H., Ghanbarian-Alavijeh B., García-Fornaris I.: Nonlinear dynamics

of mean daily temperature and dewpoint time series at Babolsar, Iran,

1961�2005, Atmospheric Reasearch, 98 (2010), s. 89-101.

[22] Packard N., Crutch�eld J., Farmer D., Shaw R.: Geometry from a time series.

Phys. Rev. Lett., 45 (1980), s.712.

[23] Potapov A., Kurths J.: Correlation integral as a tool for distinguishing be-

tween dynamics and statistics in time series data. Physica D, 120 (1998), s.

369.

[24] Raidl A.: Determinismus, nahodilost a prediktabilita atmosférických proces·.

Doktorská diserta£ní práce, Univerzita Karlova v Praze 1995.

[25] Raidl A.: Estimating the fractal dimension, K2 entropy, and predictability of

the atmosphere. Czech. J. Phys., 46 (1996), s. 293.

78



[26] Rosenstein M. T., Collins J. J., De Luca C. J.: A practical method for calcula-

ting largest Lyapunov exponents from small data sets. Physica D, 65 (1993),

s. 117.

[27] Ruelle R.: Deterministic chaos: the science ad the �ction. Proc. Roil. Soc. A

427 Londýn, s. 241.

[28] Sauer T., Yorke J., Casdagli M.: Embedology. J. Stat. Phys., 65 (1991), s.

579.

[29] Sauer T., Yorke J. : How many delay coordinates do you need? Int. J. Bif-

furcation and Chaos, 3 (1993), s.737.

[30] Sko°epa J.: Základní postupy analýzy chaotických signál· zaloºených na te-

orii dynamických systém·. Bakalá°ská práce, Matematicko-fyzikální fakulta,

Univerzita Karlova, Praha 2010.

[31] Sivakumar B.:Chaos theory in geophysics: past, present and future. Chaos,

Solitons and Fractals, 19 (2004), s.441-462.

[32] Takens F.: Deteckting strange attractors in turbulence. Lecture Notes in

Math., 898 (1981), s. 366-381.

[33] Takens F.: On the numerical determination of the dimension of an attractor.

In: Braaksma B. L. J., Broer H. W., Takens F.: Dynamical systems and

bifurcations. Lecture notes in Math., 1125 (1985), Springer, Heidelberg- New

York, s. 99.

[34] Taylor K. E., Stou�er R. J., Meehl G. A.: An overview of CMIP5 and the

experiment design. Amer. Met. Soc., (2012), s. 485-498.

[35] Theiler J.: Estimating fractal dimension. Opt. Soc. Am. A, 7 (1990), s. 1055.

[36] Theiler J., Lookman T.: Statistical error in chord estimator of correlation

dimension: the �rule of �ve� . Int. J. Bif. Chaos, 3 (1993), s. 765.

[37] Uppala S. M., Kallberg P. W., Simmons A. J. et al. The ERA-40 re-analysis.

Quart. J. R. Meteorol. Soc., 131 (2005), s. 2961-3012.

[38] Wolf A., Swift J. B., Swinney H. L., and Vastano J. A.: Determining Lya-

punov exponents from a time series. Physica 16D, 285 (1985).

[39] Zeng X., Pielke R. A., Eykholt R.: Estimating the fractal dimension and the

predictability of the atmosphere. J. Atmos. Sci., 49 (1992), 649.

79



[40] http://sprott.physics.wisc.edu/chaos/lorenzle.htm,

datum p°ístupu: 30. 3. 2014.

[41] http://www.matjazperc.com/ejp/time.html,

datum p°ístupu: 3. 4. 2014.

[42] http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/,

datum p°ístupu: 3. 4. 2014.

[43] http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fifth_Assessment_Report,

datum p°ístupu: 3. 4. 2014.

[44] http://cs.wikipedia.org/wiki/Lineární_operátor,

datum p°ístupu: 3. 4. 2014.

[45] http://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/,

verze programu 3.2.1

80

http://sprott.physics.wisc.edu/chaos/lorenzle.htm
http://www.matjazperc.com/ejp/time.html
http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/
http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fifth_Assessment_Report
http://cs.wikipedia.org/wiki/Line�rn�_oper�tor
http://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/


Seznam tabulek

2.1 Nejmen²í délky °ady pro odhad d2 lokálním sklonem 2.21 a Taken-

sovým odhadem 2.22, aby chyba zp·sobená okrajovým efektem

byla men²í neº 5%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.1 Odhad parametr· pro data korela£ního integrálu pro jednodimen-

zionální teplotní °adu reanalýzy NCAR podle vzorce 2.13. V zá-

vorce je relativní chyba ur£ená programem gnuplot. . . . . . . . . 28

3.2 Prvních p¥t nejv¥t²ích vlastních £ísel pro dev¥t °ad teplot bez pou-

ºití £asového zpoºd¥ní. Vlastních £ísel je tedy celkov¥ dev¥t stejná

je i dimenze vno°ení. Vidíme výrazné první vlastní £íslo. . . . . . 32

3.3 Prvních p¥t nejv¥t²ích vlastních £ísel pro dev¥t °ad teplot s pouºi-

tím £asového zpoºd¥ní 1 den a dimenzí vno°ení 45. Celkový po£et

vlastních £ísel je 45. Vidíme výrazné první vlastní £íslo. . . . . . . 32

3.4 Odhad nejv¥t²ího Ljapunovova exponentu r·znými programy . . . 53

81



Seznam zkratek

AR5 Assessment report 5, pátá hodnotící zpráva IPCC vydaná v letech 2013 aº

2014

CMIP5 Coupled Model Intercomparison Project Phase 5

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

ERA ECMWF re-analysis; v mojí práci ozna£ení p°íslu²né reanalýzy

GCM Global climate model, globální klimatický model

HadCM3 GCM britského Met O�ce Hadley Centre

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change - Mezivládní panel pro zm¥ny

klimatu

MPI-ESM-MR GCM instituce Max Planck Institute für Meteorologie. Celé jmé-

no modelu je MPI Earth System Model running on medium resolution

grid.

NCAR National Center for Atmospheric Research, v mojí práci téº ozna£ení

p°íslu²né reanalýzy

NCEP National Centers for Environmental Prediction

PCA Principal Component Analysis. Analýza hlavních komponent
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