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ABSTRAKT 

VYUŽITÍ ANALÝZY PROSTOROVÝCH VAZEB MEZI METEOROLOGICKÝMI VELIČINAMI 

V ASIMILACI DAT DO NUMERICKÉHO MODELU PŘEDPOVĚDI POČASÍ 

Kvalitní počáteční podmínky numerických modelů, neboli hodnoty modelových veličin 

v uzlových bodech, které vstupují do modelu, mají velký vliv na správnost předpovědi. Cílem 

přípravy počátečních podmínek je na základě aktuálně naměřených hodnot meteorologických 

proměnných upravit prvotní odhad stavu atmosféry nazývaného předběžné pole tak, aby co 

nejlépe odpovídalo stávajícím podmínkám atmosféry. Tyto podmínky jsou připravovány různými 

metodami objektivní analýzy nebo asimilace meteorologických dat. Jednou z metod asimilace je 

3D variační metoda, která využívá prostorových vazeb mezi proměnnými a výsledné hodnoty se 

blíží skutečně naměřeným hodnotám. Využitím prostorových vazeb dokážeme zpřesnit 

počáteční podmínky a tím zlepšit výsledek předpovědi.  

V této práci jsme se zaměřili na studium prostorových vazeb v konvekčních bouřích na základě 

analýzy korelačních vztahů mezi modelovými veličinami. K analýze byla použita modelová data 

z modelu COSMO s horizontálním rozlišením 2,8 km, která popisovala 152 konvekčních bouří ve 

všech vertikálních hladinách. Analýza prokázala silné vazby mezi vertikálními rychlostmi, 

vertikální rychlostí a teplotou vzduchu, vertikální rychlostí a směšovacím poměrem vodní páry, 

teplotou vzduchu a směšovacím poměrem vodní páry a vertikální rychlostí a směšovacím 

poměrem oblačné vody. Ostatní vazby byly již méně výrazné, ne však zanedbatelné.  

 

Klíčová slova: 3D-VAR, analýza korelací, analýza meteorologických dat, asimilace dat, numerická 

předpověď počasí 

  



 

ABSTRACT 

UTILIZATION OF ANALYSIS OF THE SPATIAL RELATIONSHIPS BETWEEN METEOROLO-

GICAL VARIABLES IN DATA ASSIMILATION INTO A NUMERICAL WEATHER PREDICTION 

MODEL 

Quality of initial conditions has a big impact on the accuracy of numerical forecast. The aim of 

the preparation of the initial conditions is to modify the first guess of the atmospheric state 

based on the observed data of the meteorological variables so it fit the actual atmospheric state. 

At present these conditions are usually prepared by objective analysis or by assimilating 

measured data into model fields. One of the method of the data assimilation is a 3D variational 

method (3D VAR). It prepares the initial model conditions so that the model fields correspond 

to actual measured values, while maintaining the spatial relationships between the values of 

model variables. By utulising the spatial relationships we can improve the initial conditions and 

so the forecast. 

In this work we concentrate on study of the spatial relationship in the convective storms based 

on correlation analysis of the model variables. We used the model data from COSMO model 

with horizontal resolution 2.8 km, which were describing 152 convective storms in all the vertical 

levels. The analysis proved storng relationship between vertical speed, vertical speed and air 

temperature, vertical speed and mixing ratio of water vapour, air temperature and mixing ratio 

of water vapour, vertical speed and mixing ratio of cloud water. Other repationships were less 

strong but not insignificant. 

 

Key words: 3D-VAR, correlation analysis, data asimilation, meteorological data analysis, 

numerical weather forecast 
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1 ÚVOD 

Počasí výrazně ovlivňuje celou Zemi, a to jak její fyzickogeografickou, tak socioekonomickou 

sféru. A proto se už odedávných dob člověk snaží počasí předpovídat. Předpověď počasí prošla 

dlouhým vývojem a dnes se nejvíce využívá numerických modelů předpovědi počasí. Důraz je 

kladen na správnost předpovědi a včasné varování před nebezpečnými jevy, které mají na Zemi 

největší vliv.  

Přesnost numerické předpovědi počasí velmi závisí na kvalitě počátečních podmínek definujících 

aktuální stav atmosféry. V současnosti se modelové počáteční podmínky připravují pomocí 

objektivní analýzy nebo asimilací naměřených dat do modelových polí. Tyto systémy kombinují 

informaci z aktuálně naměřených hodnot meteorologických proměnných a prvotního odhadu 

stavu atmosféry, nazývaného předběžné pole. Jednou z metod asimilace dat je tzv. variační 

metoda (3D-VAR), která připravuje počáteční podmínky modelu tak, že modelová pole se blíží 

skutečně naměřeným hodnotám a zároveň se zachovávají prostorové vazby mezi hodnotami polí 

a právě této vlastnosti chceme využít. Pokud budeme vědět, jak daná naměřená hodnota 

ovlivňuje okolní hodnoty různých meteorologických proměnných, budeme schopni na základě 

této informace a naměřené hodnoty, třeba jen jedné veličiny, zpřesnit počáteční podmínky 

ostatních veličin a tím zlepšit výsledek předpovědi. 

Cílem práce je na základě rešerše literatury popsat způsoby přípravy počátečních podmínek pro 

numerický model předpovědi počasí s důrazem na aplikaci variační metody 3D-VAR. Součástí 

práce bude také analýza korelačních vztahů meteorologických proměnných v podmínkách silné 

konvekce, která může být využita v asimilaci metodou 3D-VAR. 

V práci se seznámíme se strukturou numerického modelu předpovědi počasí a charakterizujeme 

vybrané modely používané v Evropě. V další kapitole se již zaměříme na přípravu počátečních 

podmínek. Popíšeme v současné praxi využívané metody asimilace a odvodíme metodu 3D-VAR. 

Právě kovarianční matice chyb naměřených hodnot a předběžného pole, používané v metodě 

3D-VAR, definují prostorové vazby mezi proměnnými, a proto se bezprostředně po odvození 

věnujeme struktuře a způsobům odhadu kovariancí chyb. Následuje diskuze vlivu statistických 

charakteristik proměnných na výsledek analýzy metodou 3D-VAR a případová studie korelačních 

vztahů v podmínkách silné konvekce.  
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2 NUMERICKÁ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ 

2.1 Základní popis numerického modelu předpovědi počasí  

Numerická předpověď počasí (NWP) je výsledkem numerického modelu předpovědi počasí. 

Numerický model počasí je počítačový program, který simuluje vývoj atmosféry v prostoru a 

čase pomocí prognostických rovnic matematického modelu atmosféry. Základními součástmi 

modelu je dynamické jádro, soubor parametrizací, model zemského povrchu a schéma asimilace 

meteorologických dat (Meteorologický slovník, 2015), které slouží k přípravě počátečních 

podmínek. 

Dynamické jádro tvoří soustava prognostických parciálních diferenciálních rovnic, které popisují 

zákony zachování hybnosti, energie a hmoty. Mnoho komplikovaných procesů má menší 

horizontální nebo časové rozlišení než je rozlišení modelu. Takovéto procesy model nemůže 

explicitně popsat, proto musí být parametrizovány. Parametrizace se používá také pro simulaci 

jevů diabatických a nevratných a pro popis výměny hybnosti, tepla a vlhkosti mezi atmosférou a 

jejím okolím (Baťka, 2013). 

Modely NWP se dělí na hydrostatické a nehydrostatické. Hydrostatické modely zjednodušují 

reálnou situaci v atmosféře, a to tak že je předpokládána platnost rovnice hydrostatické 

rovnováhy, která je používaná v rovnicích modelu nebo aproximacích některých členů. Tento 

předpoklad má za následek omezení možnosti realistického modelování procesů souvisejících 

s vertikálními pohyby v atmosféře. Naopak nehydrostatické modely zohledňují pohyb vzduchové 

vrstvy vůči zemskému povrchu, a proto mohou explicitně modelovat konvekci.  

Vzhledem k oblasti, nad kterou je model počítán, rozlišujeme model globální, který je počítán 

pro celou zeměkouli, a model na omezené oblasti. Počáteční podmínky modelu se získávají 

objektivní analýzou nebo asimilací meteorologických dat. U modelu na omezené oblasti se často 

využívají počáteční podmínky odvozené z prognostických polí řídícího modelu, tj. modelu, který 

je integrován na větší oblasti. Kromě počátečních podmínek je pro modely na omezené oblasti 

potřeba určit okrajové podmínky, které se také získávají z řídícího modelu, který je integrován 

s menším horizontálním rozlišením.  

S ohledem na numerické reprezentace globálních polí rozlišujeme diferenční modely a modely 

spektrální. Diferenční modely počítají předpověď počasí v uzlových bodech v jednotlivých 

vertikálních hladinách a k vyjádření diferenciálních rovnic používají diference. Spektrální modely 
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reprezentují jednotlivé proměnné pomocí lineárních kombinací základních vlnových funkcí 

(Baťka, 2013).  

V dnešní době se horizontální krok sítě diferenčních globálních modelů pohybuje v řádech 

desítek km a u modelů na omezené oblasti v řádech jednotek km. Vertikální hladiny nejsou 

ekvidistantní, ale jejich hustota klesá se vzdáleností od zemského povrchu, jejich počet se 

pohybuje v řádu několika desítek. Časový krok numerické integrace závisí na horizontálním 

rozlišení. Čím větší je horizontální rozlišení, tím menší musí být i časový krok, aby nedošlo 

k narušení numerické stability výpočtu a konsistence modelovaných fyzikálních procesů (Baťka, 

2013). 

Operativní výpočty NWP modelů jsou prováděny zpravidla na superpočítačích, které jsou 

schopné provádět velké množství výpočtů nad velkými objemy dat. Hlavním cílem numerické 

předpovědi počasí je simulovat vývoj atmosféry s co největší přesností a k tomu použít co nejvíce 

vstupních informací (naměřených dat, kvalitní předběžné pole).  

2.2 Historie numerické předpovědi počasí  

Historie NWP začíná už v roce 1858, kdy pravděpodobně jako první H. Helmholtz vyslovil 

myšlenku, že počasí lze předpovídat s použitím fyzikálních metod na základě řešení soustav 

hydrodynamických a termodynamických rovnic (Helmholtz, 1858). Do té doby byla předpověď 

počasí zcela subjektivní a založená na empirických pravidlech. Teoreticky přesněji formuloval 

tuto myšlenku počátkem 20. století norský fyzik V. Bjerknes (1904). První praktické výpočty byly 

publikovány až v roce 1922 britským matematikem L.F. Richardsonem (1922). Jeho výpočty byly 

však zcela neúspěšné, protože v době kdy byla předpověď počítána, neexistovala pro daný účel 

vhodná výpočetní technika, ani vhodné numerické metody. Použitá soustava rovnic byla velmi 

obecná a obsahovala i rychlé gravitační vlny, které narušily stabilitu výpočtu (Kalnay, 2003). Pro 

stabilitu výpočtu by bylo nutné splnit kritérium stability, které v době výpočtu ještě nebylo 

známo.  

Rozvoj metod numerických předpovědí nastal až po druhé světové válce zásluhou rychlého 

vývoje výpočetní techniky a zvětšení hustoty sítě meteorologických stanic včetně využívání 

radiosondážního měření popisujícího údaje v celé troposféře (Baťka, 2013). V roce 1950 byl 

poprvé zprovozněn barotropní model J. G. Charneye (Charney a kol., 1950), který však vycházel 

z velmi zjednodušených předpokladů. Barotropní model předpokládá, že hustota vzduchu je 

pouze funkcí tlaku. Plochy konstantní teploty vzduchu, hustoty a tlaku jsou pak vzájemně 

rovnoběžné. Teprve výsledky baroklinních modelů, vycházejících z rovnice vorticity a z rovnice 
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tendence relativní topografie, byly kvalitativně srovnatelné s výsledky klasických synoptických 

metod předpovědi tlakových polí v atmosféře. Baroklinní modely se ale začaly používat až o 

generaci později než modely barotropní (Kalnay, 2003).  

V současné době se NWP používá pro výpočet všech krátkodobých, střednědobých i některých 

dlouhodobých předpovědí počasí a další rozvoj probíhá v oblastech zlepšení parametrizací dějů, 

zmenšení prostorového a časového kroku, zdokonalování metod numerické integrace a značná 

pozornost se věnuje asimilaci dat. 

2.3 Popis vybraných evropských modelů NWP 

V této části je uveden popis tří numerických modelů ECMWF, ALADIN a COSMO. Numerický 

model ALADIN je využíván k předpovědi v Českém hydrometeorologickém ústavu, model 

COSMO je numerický model provozovaný konsorciem COSMO, který je v České republice 

využíván pro vědecké účely na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a právě z tohoto modelu byla 

použita data k analýze korelačních vztahů popsaných v kapitole 5. Model ECMWF byl vybrán 

proto, že je považován za jeden z nejlepších modelů pro střednědobé předpovědi počasí. 

2.3.1 ECMWF 

Evropské centrum pro střednědobou předpověď zkráceně ECMWF je nezávislá mezivládní 

organizace podporovaná 34 státy. Česká republika podepsala dohodu o spolupráci v roce 2001. 

Hlavním cílem ECMWF je vývoj a provoz globálního modelu pro střednědobou předpověď 

počasí. Kromě vývoje a provozu globálního modelu provozuje i vědecký a technický výzkum 

v tomto oboru (ECMWF, 2015a). ECMWF je světovým centrem pro střednědobou předpověď 

počasí. 

2.3.1.1 IFS 

Integrated forecasting model (IFS) je název globálního předpovědního modelu vyvíjeného 

organizací ECMWF. Tento model má více operačních konfigurací, jako je HRES model s vysokým 

rozlišením nebo ansámblová předpověď ENS, které představují střednědobé předpovědi. Model 

počítá i předpověď dlouhodobou SEAS, kterou se zde nebudeme zabývat, její bližší popis viz 

(ECMWF, 2015b). 

ECMWF používá dvě různé numerické reprezentace globálních polí, spektrální metodu 

založenou na sférických harmonických funkcích nebo redukovanou Gaussouvskou síť (ECMWF, 

2015c). Vertikální souřadnice jsou zadány v hybridním tlakovém σ systému (ECMWF, 2015d). 
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HRES je konfigurace globálního modelu spouštěná každý den v 00 středního světového času 

(UTC) a 12 UTC. Předpověď je počítána pro 0-10 dní a prognostická pole se poskytují s časovým 

krokem 3 hodiny v intervalu T+0h-T+144h a s krokem 6 hodin v intervalu T+150h-T+240h 

(ECMWF, 2015e). Horizontální rozlišení modelu je 16 km a model je počítán v 137 vertikálních 

hladinách, kde nejvyšší hladina se nachází ve výšce odpovídající hodnotě tlaku vzduchu 0.01 hPa 

(ECMWF, 2015f). 

Součástí IFS je také ansámblová předpověď pro 51 členů ansámblu. Model je spouštěný dvakrát 

denně v 00 UTC a 12 UTC. Charakteristiky modelu jsou rozdílné pro střednědobou předpověď 

pro 0-10 dní a rozšířenou předpověď pro 10-32 dní. Předpověď pro 0-10 dní poskytuje výstupy 

s časovým krokem 3 hodiny pro T+0h-T+144h a 6 hodin v intervalu T+150h-T+240h (ECMWF, 

2015g), horizontální rozlišení je 32 km a předpověď je počítána v 91 vertikálních hladinách 

v hybridním tlakovém σ systému s maximem ve výšce odpovídající hodnotě 0.01 hPa (ECMWF, 

2015f). Předpověď pro 10-32 dní, která dává výstupy s časovým krokem 6 hodin (ECMWF, 2015h) 

má horizontálním rozlišení 64 km a vertikální rozlišení shodné s předpovědí pro 0-10 dní 

(ECMWF, 2015f).  

Počáteční podmínky modelů provozovaných v ECMWF se připravují pomocí asimilace 4D-VAR 

(ECMWF, 2015g) popsané v kapitole 3.5.4. 

2.3.2 ALADIN 

Model, který využívá Český hydrometeorologický ústav, je model původně vyvinutý konsorciem 

ALADIN (Aire Limitée, Adaptation Dynamique, Development International) a nyní provozovaný 

různými zeměmi pod názvem ALADIN. Můžeme ho popsat jako spektrální model určený pro 

krátkodobou předpověď na omezené oblasti, který je odvozený z globálního modelu ARPEGE 

(Yessad, 2015). 

Spouštění probíhá čtyřikrát denně v 00/06/12 a 18UTC se standardními výstupy s časovým 

krokem 3 hodiny a předpověď je počítána na 54 hodin dopředu (ALADIN, 2014). Model využívá 

formulace rovnic v kuželovém konformním Lambertově zobrazení na rovinu s horizontálním 

krokem sítě 4,71 km a ve vertikále je použit hybridní souřadnicový η-systém s 87 tlakovými 

hladinami (ALADIN, 2011). Okrajové podmínky jsou získávány integrací z globálního modelu 

ARPEGE (Niculae et al, 2010). Výpočetní oblast modelu ALADIN pro Českou Republiku je 

zobrazena na obr. 1. 
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K analýze přízemních polí používá model ALADIN software CANARI (Code d´Analyse Nécessaire 

à Arpege pour ses Rejects et son Initialisation), který provádí optimální interpolaci přízemních 

dat, popsanou v kapitole 3.5.2 Ostatní modelové veličiny jsou připravovány metodou 3D-

VAR,  (viz kap. 3.5.3) (Niculae et al, 2010).  

2.3.3 COSMO 

Protože v této práci se využívají data z modelu COSMO, je jeho popis podrobnější než u výše 

uvedených modelů. Consortium for Small-scale Modeling, (Konsorcium pro modelování v malém 

měřítku) je organizace, jejímiž členy je sedm národních meteorologických služeb, mnohé 

akademické instituce, regionální a vojenské služby. Hlavním cílem COSMO je vývoj, 

zdokonalování a provoz nehydrostatického modelu na omezené oblasti nazývaného COSMO 

model (COSMO, 2013a).  

Základní verzi COSMO modelu, dříve známou jako Lokal Modell (LM), vyvinula německá 

předpovědní služba DWD. Následující vývoj spojený s modelem byl již zajišťován konsorciem 

COSMO. Model byl navržený jak pro provozní numerickou předpověď počasí, tak pro různé 

vědecké aplikace v mezo β a mezo γ měřítku (COSMO, 2013a), což odpovídá meteorologickým 

jevům a procesům přibližně v rozsahu 2-200 km (Řezáčová a kol., 2007). 

Model COSMO je založený na primitivních termodynamických rovnicích popisujících stlačitelné 

proudění ve vlhké atmosféře. Modelové rovnice jsou formulovány v rotačním geografickém 

souřadnicovém systému a terén je popsán generalizovanými výškovými souřadnicemi. Řada 

fyzikálních procesů malého měřítka je parametrizována (COSMO, 2011). 

Obr. 1: Výpočetní oblast modelu ALADIN pro Českou Republiku.  
Zdroj: http://www.cnrm.meteo.fr/aladin/meshtml/coordoper/autom/MAP7.gif 
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Hlavními prognostickými proměnnými modelu jsou horizontální a vertikální rychlosti větru, tlak 

a teplota vzduchu, směšovací poměr vodní páry a směšovací poměr různých hydrometeorů 

v závislosti na použité konfiguraci modelu (Doms, Baldhauf, 2015).  

2.3.3.1 COSMO-EU 

Model COSMO-EU je model na omezené oblasti, dříve známý jako Lokal-Modell Europa (LME). 

Je spouštěn čtyřikrát denně v 00, 06 12 a 18 UTC s integračním časovým krokem 40 s a délkou 

předpovědi 72 hodin. Horizontální rozlišení modelu je 7 km a používá 40 vertikálních hladin. 

Okrajové podmínky jsou získávány z globálního modelu GME německé předpovědní služby. Pro 

asimilaci dat se používá metoda nudging, vysvětlená v části 3.5.1 (COSMO, 2013b). Výpočetní 

oblast modelu COSMO-EU je zobrazena na obr. 2. 

 

Obr. 2: Výpočetní oblast modelu COSMO-EU s orografií (výška v m).  
Zdroj: http://www.cosmo-model.org/content/tasks/operational/dwd/default_eu.htm 

2.3.3.2 COSMO-DE 

Model COSMO-DE, dříve nazývaný také Lokal-Modells Kürzestrist (LMK), je model využívaný 

německou meteorologickou službou, který je spouštěn osmkrát denně (v 00, 03, 06, 09, 12, 15, 

18 a 21 UTC) s časový krokem integrace 25 s a s délkou integrace 21 hodin. Horizontální rozlišení 

modelu COSMO-DE je 2,8 km a používá 50 vertikálních hladin. Okrajové podmínky jsou získávány 

z prognostických polí modelu COSMO-EU. Asimilace dat se v modelu COSMO-DE, stejně jako u 

modelu COSMO-EU, provádí metodou nudging (viz 3.5.1.). Navíc je prováděna asimilace 

radarových dat, která využívá speciální metodu latent heat nudging (COSMO, 2013b). Výpočetní 

oblast COSMO-DE vidíme na obr. 3.  
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Obr. 3: Výpočetní oblast COSMO-DE s orografií (výška v m).  
Zdroj: http://www.cosmo-model.org/content/tasks/operational/dwd/default_de.html  
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3 PŘÍPRAVA POČÁTEČNÍCH PODMÍNEK 

Počáteční podmínky numerických modelů předpovědi počasí, neboli hodnoty modelových 

veličin v uzlových bodech, které vstupují do numerického modelu, jsou v dnešní době 

připravovány pomocí objektivní analýzy nebo asimilace meteorologických dat. Tyto podmínky 

velmi výrazně ovlivňují výsledek předpovědi, a proto je jejich přípravě věnováno tolik pozornosti. 

Naměřená data, která nám popisují aktuální stav atmosféry, nejsou rozložena pravidelně 

v modelové oblasti a navíc jsou zatížena různými chybami. Hlavním cílem přípravy počátečních 

podmínek je určit taková data, která nejpřesněji popisují aktuální stav atmosféry a zároveň určit 

hodnoty modelových veličin v uzlových bodech modelu, ve kterých je numerická předpověď 

modelována. 

Data, která se využívají k přípravě počátečních podmínek, jsou různého typu. Využívají se 

nejenom standardní meteorologická měření jako přízemní, např. data z pozemních stanic, lodí, 

bójí, tak i výšková data získaná z radiosondážních měření nebo letadlových měření. Jako zdroj 

dat můžeme použít i radarová data, tj. odrazivost nebo radiální rychlosti nebo také data 

družicová (NOAA, 2015). Problémem u družicových a radarových dat je to, že neměří přímo 

veličiny, které model používá. Proto je nutné při asimilaci využívat vztahy mezi naměřenými a 

modelovými veličinami, což vede k řešení tzv. inverzních úloh (Lewis, Lakshmivaraham, Dhall, 

2006). Jako druhý zdroj informací o stavu atmosféry, ne tak přesný jako naměřená data, se 

v dnešní době využívá 6hodinová nebo 12hodinová modelová předpověď počasí. Tato data se 

nazývají předběžná pole. Informace získaná pomocí těchto dat je důležitá především v oblastech, 

kde je nedostatek naměřených dat. Pokud máme předběžná pole k dispozici, počáteční 

podmínky vznikají modifikací předběžného pole na základě informace zjištěné z naměřených dat. 

3.1 Historie přípravy počátečních podmínek 

V době prvních pokusů o numerickou předpověď počasí Richardson (1922) a Charney a kol. 

(1950) získávali počáteční podmínky ruční interpolací dostupných naměřených dat do pravidelné 

sítě a vzniklé pole počátečních podmínek bylo potom manuálně digitalizováno (Kalnay, 2003). 

Tato procedura se ukázala jako velmi časově náročná proto bylo zřejmé, že tento proces je nutné 

zautomatizovat.  

V roce 1949 Panofsky vyvinul první algoritmus objektivní analýzy, který byl založen na 

dvoudimenzionální polynomické interpolaci (Panofsky, 1949). Malé oblasti obsahující naměřená 

data a uzly byly aproximovány polynomem. Výsledné pole ale nebylo hladké a vykazovalo 
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singularity. Gilchrist a Cressman (1954) vyvinuli v roce 1954 lokální polynomickou interpolaci, 

která zavedla tzv. sféru vlivu. To znamená, že pro každý uzel sítě počátečních podmínek je 

definována oblast, z níž se použijí vstupní data pro interpolaci. 

Aproximace polynomem se neosvědčila. Ukázalo se, že pro tuto složitou interpolační/ 

extrapolační úlohu se hodí lépe metody založené na matematické statistice než na formálních 

matematických postupech. Statistické metody vycházejí z předběžného pole, které je 

definováno v uzlech pravidelné výpočetní sítě, a počáteční podmínky jsou získány modifikací 

předběžného pole na základě informací z naměřených dat. Předběžné pole bylo zpočátku 

definováno jako klimatologie daného místa a až později jako krátkodobá předpověď pro 6 nebo 

12 hodin (Baťka, 2013).  

První metoda, která počítala s předběžným polem, byla korekční metoda. Váhy interpolace 

závisely pouze na vzdálenosti měření od uzlu, do kterého interpolujeme. Takto se počítala 

Cressmanova metoda (Cressman, 1959) ale i Barnesova metoda (Barnes, 1964) interpolace, u 

které kromě závislosti na vzdálenosti váhy závisely ještě na iteraci.  

Další metodou, jejíž vylepšené varianty se využívají dodnes, je metoda optimální interpolace. 

Tuto metodu formulovali Eliassen (1954) v roce 1954 a nezávisle na něm také Gandin (1963) 

v roce 1963. Je to jednoduchý statistický model, který poskytuje metodiku pro prostorovou a 

časovou interpolaci dat s různou spolehlivostí. Navíc zohledňuje různou prostorovou hustotu 

naměřených dat a jejich vzájemnou vazbu (korelaci mezi měřeními).  

Metoda, která stejně jako optimální interpolace využívá prostorové vazby mezi veličinami, je 

variační metoda 3D-VAR. Tato metoda byla teoreticky odvozena a popsána Lorencem (1986) 

v roce 1986. Vychází z Bayesova vztahu pro výpočet aposteriorní pravděpodobnosti a řešení se 

hledá jako ta hodnota veličin, která má největší pravděpodobnost, že nastane. Z numerického 

hlediska úloha spočívá v minimalizaci funkcionálu (Kalnay, 2003). Později byl variační přístup 

rozšířený o časovou dimenzi. Tato metoda nazývaná 4D variační metoda, zkráceně 4D-VAR, byla 

poprvé zavedena do operativního provozu v Evropském centru pro střednědobou předpověď 

(ECMWF) koncem roku 1997 (Bouttier a Rabier 1997) a nahradila metodu 3D-VAR, která se zde 

používala dříve (ECMWF, 2014). Hlavní výhodou a důvodem zavedení 4D-VAR je rozšíření 

asimilačního procesu o dynamiku modelu. Aplikaci 4D-VAR je připisováno zřetelné zlepšení 

přesnosti předpovědi. 
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3.2 Objektivní analýza 

Objektivní analýzou, tak jak jí definuje Meteorologický slovník (2015), rozumíme proces 

interpolace nebo extrapolace naměřených meteorologických dat z nepravidelné sítě bodů, ve 

kterých jsou údaje měřeny do pravidelné sítě v prostoru, která odpovídá síti uzlových hodnot 

numerického modelu, pro který budou data použita jako počáteční podmínky. Do objektivní 

analýzy vstupují data z dvou hlavních zdrojů informací. Tím prvním jsou naměřená data 

meteorologických proměnných a druhým zdrojem dat jsou hodnoty předběžného pole, které 

definují prvotní odhad aktuálního stavu atmosféry. Jako předběžné pole se zpravidla využívají 

6hodinové nebo 12hodinové předpovědi. 

3.3 Asimilace meteorologických dat 

Asimilaci meteorologických dat definujeme podle Meteorologického slovníku (2015) jako proces 

modifikující modelové proměnné s využitím naměřených dat ze zvoleného časového intervalu, 

který nazýváme asimilačním oknem. Cílem asimilace dat je vytvoření nejlepšího odhadu 

stávajících podmínek atmosféry, které budou použity jako počáteční podmínky numerického 

modelu předpovědi počasí při začátku předpovědi. Důvodem proč se asimilace dat používá, je 

předpoklad, že pokud model dobře popisuje vývoj atmosféry v asimilačním okně, v časovém 

úseku, kde je možné ověřit správnost předpovědi, pak lze předpokládat, že i následná předpověď 

bude přesnější, než s využitím jiných počátečních podmínek. Výhodou asimilace dat oproti 

objektivní analýze je možnost využití více dat a časového vývoje modelových veličin. Asimilace 

tedy obecně spočívá v tom, že integrujeme meteorologický model v asimilačním okně a během 

integrace dodáváme modelu nová naměřená data. Po konci asimilačního okna už následuje 

volná integrace modelu v čase. V nejjednodušším případě lze asimilaci aplikovat tak, že postupně 

startujeme předpovědní modely zpravidla po šesti hodinách a počáteční podmínky získáme 

aplikací 3D-VAR na předchozí 6hodinovou předpověď modelu a aktuálně naměřená data. 

Z tohoto hlediska lze objektivní analýzu považovat za metodu asimilace. 

3.4 Analytický cyklus 

Schéma příkladu asimilace dat podle (Schlatter, 2000) je zobrazeno na obr. 4. Asimilace dat 

probíhá v analytickém cyklu. V prvním kroku se vypočte krátkodobá předpověď na základě dat, 

které byly výsledkem předchozího cyklu. Tímto získáme pole hodnot předpovědi v uzlových 

bodech, které odpovídají času nových naměřených dat. Tato pole se nazývají předběžná pole. 
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Cílem asimilace je opravit předběžná pole na základě informace získané z aktuálních 

naměřených dat meteorologických proměnných. Toho lze dosáhnout například tak, že v dalším 

kroku interpolujeme hodnoty předběžného pole xb do míst, kde byla naměřena skutečná 

aktuální data yo a následně spočítáme rozdíl mezi hodnotou v předběžném poli a skutečně 

naměřenou hodnotou. Tím získáme přírůstek (xb-yo), což je v obr. 4 označeno termínem 

innovations. Protože chceme opravit hodnoty v zadané síti uzlů, aplikujeme objektivní analýzu a 

interpolujeme/extrapolujeme přírůstek naměřených dat (xb-yo) zpět do uzlových bodů. 

Výsledkem je pole oprav (corrections), které jsou poté přičteny k předběžnému poli. Výsledné 

pole teď obsahuje informaci z předchozí předpovědi doplněnou o aktuální naměřené hodnoty a 

právě toto pole hodnot použijeme jako počáteční podmínky pro další předpověď. 

3.5 Metody asimilace 

Metody asimilace lze dělit na metody využívající objektivní analýzu, jako jsou například optimální 

interpolace a 3D variační metoda. Metody objektivní analýzy jsou relativně lehce aplikovatelné, 

ale jsou to metody statické, neobsahují informaci o vývoji v čase. Dalšími metodami jsou metoda 

nudging, 4D-VAR variační metoda a metody založené na aplikaci Kalmánova filtru popsaných 

např. v (Lewis, Lakshmivaraham, Dhall, 2006). V této práci se budeme podrobně zabývat 

metodou 3D-VAR. Ostatní metody asimilace budou dále pouze stručně popsané. Jejich 

detailnější popis lze nalézt například v publikaci (Bouttier, Courtier, 1999). 

Obr. 4: Analytický cyklus. Zdroj: (Schlatter, 2000) 
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3.5.1 Nudging 

Metoda nudging je empirická metoda asimilace založena na principu dodání pomocného členu 

na pravou stranu prognostických rovnic, který závisí na naměřených hodnotách a zajistí, aby se 

předpověď během výpočtu v asimilačním okně přibližovala naměřeným hodnotám v daném 

místě a čase (Meteorologický slovník 2015). 

Výhodou metody nudging je její snadná aplikace, výpočetní nenáročnost a aplikovatelnost i pro 

silně nelineární modely. S výhodou se také využívá v případech, kdy není známá statistická 

struktura chyb nebo je obtížně popsatelná. Parametry metody nudging jsou určovány empiricky, 

nemají teoretický základ, což je její hlavní nevýhodou. Kromě toho zkušenosti ukazují, že vliv 

asimilace mizí rychleji než v případě použití jiných asimilačních metod. 

3.5.2 Optimální interpolace 

Optimální interpolace pomocí statistické analýzy dat upravuje hodnoty předběžného pole 

s použitím lineární kombinace odchylek naměřených hodnot na stanicích a v předběžném poli 

(Meteorologický slovník, 2015). Koeficienty lineární kombinace jsou výsledkem podmínky 

minimalizace střední kvadratické chyby analýzy. Aby mohly být nalezeny koeficienty lineární 

kombinace, musíme znát plošnou závislost chyb (kovarianci chyb v ploše) předběžného pole 

v analyzované oblasti a střední kvadratickou chybu naměřených hodnot. Úloha minimalizace 

chyby vede na řešení soustavy rovnic, kde řešením jsou koeficienty lineární kombinace.  

Výhodou optimální interpolace je její relativně jednoduchý postup a střední výpočetní 

náročnost. Proto je to velmi známá a především dříve často používaná metoda. Problémem 

metody je sestavení příslušných soustav rovnic, které mají velké dimenze, a proto se úloha 

zjednodušuje tak, že se předpokládá, že naměřené hodnoty ovlivňují pouze bezprostřední okolí. 

Hlavní nevýhodou je statičnost metody, metoda postrádá informaci o vývoji, a proto 

nedostatečně ovlivňuje dynamiku modelovaných procesů. Další nevýhodou je to, že řešení 

probíhá tak, že se nejprve vypočtou koeficienty a teprve potom je možné spočítat vlastní 

hodnotu, tj. řešení neprobíhá ve fyzikálním prostoru. 

3.5.3 3D-VAR 

3D-variační metoda využívá variačního přístupu, který je založen na minimalizaci funkcionálu, 

který plyne z Bayessova teorému o podmíněné pravděpodobnosti, kde vstupní data jsou 

předpovědí numerického modelu a novou informací naměřené hodnoty. Funkcionál je součtem 

dvou členů, příspěvku od měření a předběžného pole, jejichž váhy jsou určovány kovariančními 
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maticemi chyb měření a předběžného pole. Takto charakterizuje metodu 3D-VAR 

Meteorologický slovník (2015). 

Metoda 3D-VAR je obecnější a numericky snadněji aplikovatelná než optimální interpolace. 

Rozdíl mezi metodou optimální interpolace a 3D-VAR je v postupu analýzy dat. V optimální 

interpolaci jsou nejprve nalezeny váhy a na jejich základě se vypočte hodnota analyzované 

veličiny. Metoda 3D-VAR přímo minimalizuje veličinu, která se analyzuje. Pracuje tedy ve 

fyzikálním prostoru, což je její hlavní výhodou, protože dovoluje aplikaci iteračních metod a 

výsledek každé iterace je přibližným řešením problému. Pokud předpokládáme, že chyby 

předběžného pole a chyby měření mají Gaussovo rozdělení, jsou metody 3D-VAR a optimální 

interpolace ekvivalentní. 

3.5.4 4D-VAR 

4D variační metoda, jak je charakterizována v práci (Bouttier, Courtier, 1999), je rozšířená 

metoda 3D-VAR, která umožňuje práci se všemi naměřenými hodnotami pozorovanými 

v asimilačním okně, v časovém intervalu t0-tn, kde t0 je čas spuštění modelu a tn aktuální čas. 

Hlavní výhodou 4D-VAR oproti 3D-VAR je to, že při výpočtu zohledňuje vývoj modelových 

proměnných v asimilačním okně a využívá tedy všech dostupných dat. Stejně jako metoda 3D-

VAR je metoda 4D-VAR založena na minimalizaci středních kvadratických odchylek 

předpovězených a naměřených hodnot, ale v případě 4D-VAR se využívají data z celého 

asimilačního okna vypočtená modelem. Řešení minimalizačního problému je velmi obtížné kvůli 

nelineárnosti modelu a množství analyzovaných dat. Vlastní minimalizace je založená na využití 

adjungovaného modelu (Errico, 1997), jehož konstrukce je dosti obtížná, a proto je v praxi model 

zjednodušován, např. se použije adiabatický model a zmenšením rozlišení modelu zmenšujeme 

jeho dimenzi. 

3.5.5 Kalmánův filtr 

Kalmánův filtr (KF), podle Meteorologického slovníku (2015), je algoritmus, který minimalizuje 

střední kvadratickou chybu stavového vektoru lineárního dynamického systému. Za 

předpokladu, že chyba lineárního modelu popisujícího dynamický systém má Gaussovo 

rozdělení a naměřené hodnoty mají chyby s Gaussovým rozdělením, dává optimální odhad 

stavového vektoru (Lewis, Lakshmivaraham, Dhall, 2006). Aplikací KF lze získat optimální odhad 

pro minulé, současné i budoucí stavy systému společně s jeho chybou. KF má formu sekvenční 

asimilace dat, kde následující předběžné pole je předpovědí získané z předchozí analýzy.  
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Protože modely předpovědi počasí jsou silně nelineární, existují různé modifikace Kalmánova 

filtru pro nelineární modely. Zobecněný Kalmánův filtr (EKF) aplikuje KF na linearizované okolí 

stavového vektoru. Ansámblový KF (EnKF) je aplikován na ansámbl počátečních podmínek a 

výsledná chyba předpovědi vzniká vyhodnocením ansámblu předpovědí. Další modifikací KF je 

částicový KF (PKF), který vzniká zobecněním EnKF. Na rozdíl od EnKF se neomezuje pouze na 

Gaussovo rozdělení, ale výpočet je proto časově náročnější. V dnešní době nejpoužívanější 

modifikací KF je LETKF popsaný v publikaci (Hunt a kol., 2007), což je velmi efektivní aplikace 

EnKF z hlediska výpočetní náročnosti. 

3.6 Odvození metody 3D-VAR 

Při odvození 3D variační metody asimilace budeme vycházet z práce Lorence (1986) a budeme 

používat následující označení. Vektorem x s dimenzí Nx označíme hledané počáteční podmínky 

NWP modelu a vektorem y s dimenzí Ny aktuální hodnoty naměřených dat. Prakticky to 

znamená, že vektor x obsahuje hodnoty modelových veličin v uzlových bodech modelové sítě a 

vektor y obsahuje data z míst měření zpravidla umístěná na stanicích. Dále definujeme operátor 

Kn, který nám popisuje přechod mezi hodnotami v uzlových bodech (modelová báze) a daty 

v místech měření, tj. 

𝑦 = 𝐾𝑛(𝑥) ,                                                                     (3.1) 

kde index n značí, že Kn nemusí být lineární. Je třeba si uvědomit, že x a y nemusí být stejné 

veličiny. Proto operátor Kn nemusí být jen různě komplikovaný interpolační operátor, ale může 

popisovat i vztah mezi různými veličinami. Jako příklad lze uvést využití družicové měření radiací. 

Radiace však nepatří mezi základní modelové veličiny, a proto se pomocí operátoru Kn 

transformuje na teplotu.  

Ve výše uvedeném textu se záměrně hovoří o datech z míst měření. Tato data nemáme 

k dispozici, ale máme k dispozici skutečně naměřené hodnoty, které jsou zatíženy chybami 

měření, a které budeme značit yo. Vektor yo lze považovat za odhad vektoru y. 

Dále definujeme vektor xb s dimenzí N, který obsahuje odhad hodnot veličin obsažených ve 

vektoru x v uzlových bodech. V anglické terminologii se používá termín first guess. V české 

terminologii budeme používat pojem předběžné pole (předběžné hodnoty, vektor předběžných 

hodnot apod.). V současnosti předběžné pole xb se získává výhradně z předpovědí NWP modelů. 

Používá se předpověď pro termín asimilace s nejkratší dobou předpovědi. Kromě toho, že tato 
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předpověď má zpravidla malé chyby, její výhodou je i to, že hodnoty jsou ve stejných uzlech, 

jejichž hodnoty reprezentuje vektor x.  

Nakonec definujeme vektor xt s dimenzí N, který obsahuje „správné“ hodnoty vektoru x. Vektor 

xt neznáme. 

Úlohu asimilace lze formulovat takto: máme k dispozici předběžné pole xb a známe naměřené 

hodnoty yo, je třeba najít „optimální“ x, které definuje počáteční podmínky. Pojem optimální zde 

znamená, že chceme, aby se vypočtený vektor x blížil neznámému vektoru xt, a bude 

specifikován později.  

K řešení této úlohy lze využít Bayesovu větu o apriorní a aposteriorní pravděpodobnosti, která 

definuje vztah mezi podmíněnými pravděpodobnostmi jevů, a to pravděpodobnost jevu A za 

předpokladu výskytu jevu B jako násobek pravděpodobnosti jevu A a pravděpodobnosti jevu B 

za předpokladu výskytu jevu A 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
   ,                                                        (3.2) 

v našem případě jev A je P(x=xt) a jev B je P(y=yo). 

Pomocí vztahu (3.2) můžeme vyjádřit pravděpodobnost že x=xt za předpokladu, že známe 

předběžné pole xb a naměřili jsme nové hodnoty yo 

𝑃(𝑥 = 𝑥𝑡|𝑦 = 𝑦𝑜) ≈ 𝑃(𝑦 = 𝑦𝑜|𝑥 = 𝑥𝑡) 𝑃(𝑥 = 𝑥𝑡)  .                              (3.3) 

Ve vztahu (3.3) symbol  značí přímou úměru. Vzhledem k tomu, že P(B) je konstantní a 

konkrétní hodnota pravděpodobnosti na levé straně rovnice (3.2) nás nebude zajímat, lze 

pracovat se zjednodušeným vztahem (3.3). Vztahem (3.3) jsme definovali Nx dimenzionální 

hustotu rozdělení pravděpodobnosti (PDF), kterou nazveme Pa(x). Nyní je třeba definovat 

kritérium, podle kterého budeme x s použitím vztahu (3.3) hledat, tj. definovat „optimální“ x. 

Existují dvě přirozené formulace: 

najít takové xa, jehož pravděpodobnost, že se rovná xt , je maximální, tj.  

𝑥𝑎 = 𝑥, 𝑃𝑎(𝑥) 𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í                                                         (3.4) 

nebo najít takové xa , které má minimální varianci, což je ekvivalentní s nalezením průměru xa, 

tj. 

𝑥𝑎 = ∫ 𝑥 𝑃𝑎(𝑥)𝑑𝑥  .                                                               (3.5) 

Zde se zaměříme na maximalizaci pravděpodobnosti. Vzhledem k tomu, že k vyjádření všech 

chyb použijeme Gaussovo rozdělení, výsledek optimalizace podle obou kritérií je identický. 
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Abychom mohli najít optimální x, je třeba vyjádřit členy na pravé straně vztahu (3.3) pomocí 

známých informací tak, abychom mohli provést maximalizaci pravděpodobnosti. 

Chybu předběžného pole vyjádříme v závislosti na rozdílu mezi vektorem předběžného pole xb a 

skutečnou hodnotou xt  

𝑃(𝑥 = 𝑥𝑡) = 𝑃𝑏(𝑥 − 𝑥𝑏)                                                            (3.6) 

a k popisu Pb použijeme Gaussovo rozdělení. Pak dostáváme, 

𝑃𝑏(𝑥 − 𝑥𝑏) ≈ 𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(𝑥 − 𝑥𝑏)𝑇𝑩−1(𝑥 − 𝑥𝑏)]    ,                             (3.7) 

kde B je kovarianční matice chyb předběžného pole definovaná jako 

𝑩 = 〈(𝑥𝑏 − 𝑥𝑡)(𝑥𝑏 − 𝑥𝑡)𝑇〉 .                                                     (3.8) 

Při popisu chyby jsme ve vztahu (3.7) vypustili konstanty Gaussova rozdělení, protože ty nemají 

vliv na x maximalizující pravděpodobnost. Stejně budeme postupovat i při dalších odhadech. 

Lomené závorky v (3.8) znamenají průměr přes velký počet hodnot. 

Při vyjádření prvního členu na pravé straně rovnice (3.3) je třeba si uvědomit, že se zde promítají 

dva zdroje chyb: chyba měření a chyba operátoru Kn. Při vyjádření těchto chyb budeme 

postupovat obdobně jako v předchozím případě. 

Každé fyzikální měření je zatíženo chybou. Chybu naměřených hodnot vyjádříme v závislosti na 

rozdílu yo-yt a opět použijeme Gaussovo rozdělení  

𝑃(𝑦 = 𝑦𝑜|𝑦1 = 𝑦𝑡) = 𝑃𝑜(𝑦𝑜 − 𝑦𝑡)                                                 (3.9) 

𝑃𝑜(𝑦 − 𝑦𝑜) ≈ 𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(𝑦 − 𝑦𝑜)𝑇𝑶−1(𝑦 − 𝑦𝑜)]     ,                             (3.10) 

kde O je kovarianční matice chyb naměřených hodnot definovaná vztahem 

𝑶 = 〈(𝑦𝑜 − 𝑦𝑡)(𝑦𝑜 − 𝑦𝑡)𝑇〉   .                                                   (3.11) 

 

Pokud operátor Kn není přesný, pak yf ≠yt, kde yf=Kn(xt), a definujeme jeho chybu opět s využitím 

Gaussova rozdělení v závislosti na rozdílu y1-yf 

𝑃(𝑦1 = 𝑦𝑡|𝑥 = 𝑥𝑡) = 𝑃𝑓(𝑦1 − 𝑦𝑓)                                                    (3.12) 

𝑃𝑓(𝑦 − 𝑦𝑓) ≈ 𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(𝑦 − 𝑦𝑓)𝑇𝑭−1(𝑦 − 𝑦𝑓)]      ,                                   (3.13) 

kde 

𝑭 = 〈(𝑦𝑡 − 𝐾𝑛(𝑥𝑡))(𝑦𝑡 − 𝐾𝑛(𝑥𝑡))𝑇〉    .                                            (3.14). 
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Vyjádření chyb měření a operátoru Kn spojíme pomocí známého vztahu pro vyjádření 

pravděpodobnosti jevu A, P(A)=∫P(A│B) P(B) db, kde jev B má hodnotu od b do b+db. Tak 

dostaneme 

𝑃(𝑦 = 𝑦𝑜|𝑥 = 𝑥𝑡) = ∫ 𝑃(𝑦 = 𝑦𝑜|𝑥 = 𝑥𝑡 & 𝑦1 = 𝑦𝑡)  𝑃(𝑦1 = 𝑦𝑡|𝑥 = 𝑥𝑡)𝑑𝑦1               (3.15) 

a za předpokladu, že chyby měření a chyby operátoru Kn jsou nezávislé, lze rovnici (2.15) psát ve 

tvaru  

𝑃𝑜𝑓(𝑦𝑜 − 𝑦𝑓) = ∫ 𝑃𝑜(𝑦1 − 𝑦𝑜) 𝑃𝑓(𝑦1 − 𝑦𝑓) 𝑑𝑦1      ,                               (3.16) 

čímž dostaneme 

𝑃𝑜𝑓(𝑦𝑜 − 𝑦𝑓) ≈ 𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(𝑦𝑜 − 𝑦𝑓)

𝑇
(𝑶 + 𝑭)−1(𝑦𝑜 − 𝑦𝑓)]  .                      (3.17) 

 

Substitucí (3.7), (3.11) a (3.17) do rovnice (3.3) dostaneme  

𝑃𝑎(𝑥) = 𝑃𝑜𝑓(𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥𝑡))𝑃𝑏(𝑥 − 𝑥𝑏)    ,                                        (3.18) 

a tedy 

𝑃𝑎(𝑥) ≈ 𝑒𝑥𝑝 [−
1

2
(𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥))

𝑇
(𝑶 + 𝑭)−1(𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥)) −

1

2
(𝑥 − 𝑥𝑏)𝑇𝑩−1(𝑥 − 𝑥𝑏)] .  (3.19) 

Protože maximalizace Pa je ekvivalentní minimalizaci –ln(Pa) můžeme problém nalezení 

optimálního x napsat jako variační úlohu 

𝑥 = min 𝐽, 

kde  

𝐽(𝑥) =
1

2
(𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥))

𝑇
(𝑶 + 𝑭)−1(𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥)) +

1

2
(𝑥 − 𝑥𝑏)𝑇𝑩−1(𝑥 − 𝑥𝑏) .            (3.20) 

 

Minimalizaci funkcionálu J můžeme řešit více způsoby. Jedním ze způsobu řešení je využít 

nejlepší lineární nestranný odhad – BLUE.  

K tomu potřebujeme linearizovat operátoru Kn(x), což provedeme standardním postupem 

pomocí Taylorova rozvoje 

𝐾𝑛(𝑥 + 𝑑𝑥) = 𝐾𝑛(𝑥) + 𝑲 𝑑𝑥  ,                                                   (3.21) 

kde K je Jakobiho matice (matice parciálních derivací). Pokud se gradient ∇𝑥 𝐽 položí roven nule, 

pak 

0 = 𝑲𝑇(𝑶 + 𝑭)−1{𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥𝑎)} + 𝑩−1(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)                              (3.22) 

a za předpokladu, že linearizace Kn je platná pro celý rozsah hodnot x v předběžném poli, pak 

explicitní řešení získáme vyčíslením K v místě x=xb  

𝐾𝑛(𝑥𝑎) = 𝐾𝑛(𝑥𝑏) + 𝑲(𝑥𝑏 − 𝑥𝑎)                                                  (3.23) 
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Substitucí do (2.22) je možné vyjádřit xa těmito třemi způsoby  

 𝑥𝑎 = 𝑥𝑏 + {𝑩𝑲𝑻(𝑶 + 𝑭)−1𝑲 + 𝑰}−1𝑩𝑲𝑻(𝑶 + 𝑭)−1{𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥𝑏)}                (3.24) 

𝑥𝑎 = 𝑥𝑏 + 𝑩𝑲𝑻(𝑶 + 𝑭)−1{𝑲𝑩𝑲𝑻(𝑶 + 𝑭)−1 + 𝑰}−1{𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥𝑏)}                (3.25) 

𝑥𝑎 = 𝑥𝑏 + 𝑩𝑲𝑻{𝑲𝑩𝑲𝑻 + 𝑶 + 𝑭}−1{𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥𝑏)}                                  (3.25) 

Chybu metody potom vyjádříme jako:  

〈(𝑥𝑎 − 𝑥𝑡)(𝑥𝑎 − 𝑥𝑡)𝑇〉 = 𝑩 − 𝑩𝑲𝑻(𝑲𝑩𝑲𝑻 + 𝑶 + 𝑭)−1𝑲𝑩 .                         (3.26) 

  

3.6.1 Kovarianční matice chyb naměřených hodnot 

Chyba naměřených hodnot, která se používá k sestrojení matice O, je součtem chyb ze dvou 

zdrojů. Podle Kalnay (2003) je prvním zdrojem samotná chyba měřicího přístroje a druhým chyba 

reprezentativnosti. Tato chyba vzniká proto, že dané měření může být sice naměřeno správně, 

ale nemusí být charakteristické pro dané okolí. Jako příklad můžeme uvést naměření vysokého 

tlaku vzduchu, silného větru a nízkých teplot vzduchu při zemském povrchu v oblasti výtoku 

studeného vzduchu z bouřkového oblaku. Toto měření nebude reprezentativní pro dané okolí, 

kde se již bouře nevyskytuje. Chyba měření bývá ve většině případů oproti chybě 

reprezentativnosti zanedbatelná. 

Na diagonále kovarianční matice jsou variance σ2
i jednotlivých naměřených hodnot, mimo 

diagonálu leží kovariance mezi dvěma prvky vektoru yo ukazující těsnost vztahu. Kovariance je 

definována jako střední hodnota součinu odchylek těchto dvou veličin od středních hodnot 

(Hendl, 2006). 

Při sestavování kovarianční matice chyb naměřených hodnot se využívá předpokladu 

nekorelovanosti chyb měření (Bouttier, Courtier, 1999). Takovýto předpoklad lze s jistotou 

uplatnit u vzdálených měření, nemusí to být pravda u měření pořízených stejným měřicím 

přístrojem a u blízkých měření. Většina modelů kovariančních matic naměřených hodnot tohoto 

předpokladu využívá a jsou tak v praxi pouze diagonální, kde hodnoty na diagonále určují 

samotnou střední kvadratickou chybu měření. 

3.6.2 Kovarianční matice chyb předběžného pole 

Základní struktura matice B, tak jak jí popsal ve své práci Bannister (2008a), je zobrazena na obr. 

5 pro proměnné horizontální a vertikální složka větru u a v, tlak vzduchu p a potenciální teplota 

θ. Prvek Bi,j , vyjadřuje kovarianci mezi chybami hodnot prvků v řádku i a sloupci j v předběžném 

poli (prvek a, obr. 5). Prvky i a j vždy vyjadřují jednotlivé pole a jednotlivý uzel. Pokud i=j potom 

je prvek na diagonále matice B a zobrazuje střední kvadratickou chybu předběžného pole (prvek 
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d, obr. 5). Pokud i a j reprezentuje stejné pole ale i≠j potom tyto prvky zobrazují autokovariance 

(kovariance mezi stejnými proměnnými) (prvek c, obr. 5), což zahrnuje podmatici, která se 

nazývá autokovarianční matice a je na obr. 5 zobrazena šedě. Podmatice, které nejsou na 

diagonále, reprezentují kovariance dvou různých proměnných. 

 

Obr. 5: Základní struktura matice B pro systém se čtyřmi proměnnými. Zdroj:  (Bannister, 2008a) 

Kovarianční matice chyb předběžného pole popisuje důležité charakteristiky hustoty rozdělení 

pravděpodobnosti (PDF) chyb předpovědi, u kterých se předpokládá normální rozdělení. Tato 

PDF má značný vliv na analyzovaná pole. Specifikuje důležitost použitého předběžného pole, 

rozptyluje informaci získanou z naměřených dat do okolních uzlů a do ostatních proměnných, 

umožňuje souboru naměřených dat vzájemné působení a pomáhá analýze udržovat rovnovážný 

stav (Bannister, 2008b). Kovariance chyb určují, do jaké míry bude změněno předběžné pole, 

aby odpovídalo naměřeným datům. 

Neznalost hodnoty skutečného stavu atmosféry xt nám neumožňuje sestavit matici B explicitně, 

proto je třeba chyby předběžného pole (xb-xt) aproximovat.  

Kovarianční matice předběžného pole jsou zpravidla velmi veliké a plné, což způsobuje značné 

výpočetní problémy. Dimenze matice B často přesahuje hodnotu 106, což odpovídá počtu členů 

v řádech 1012, které jsou nenulové. Aby bylo možné s takto velikou maticí B nadále pracovat, 

musí docházet ke zjednodušením, které zmenší její dimenzi. Kromě toho je snaha aproximovat 

kovarianční matice maticemi s pásovou strukturou v ideálním případě je diagonalizovat. Tím 

dojde k výraznému zmenšení počtu nenulových členů.  
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3.6.3 Způsoby modelování kovarianční matice chyb předběžného pole 

Skutečnost, že pravdivá hodnota xt stavu atmosféry v uzlových bodech sítě předběžného pole 

není známá, se řeší více způsoby. Za určitých předpokladů je možné chybu předběžného pole 

nahradit například rozdílem dvou různých předpovědí nebo nahrazením pravdivé hodnoty 

ansámblovým průměrem. Tyto způsoby řešení jsou popsány níže.  

3.6.3.1 Analýza inovací 

Podle Bannistera (2008a) lze spolehlivý odhad kovariancí chyb předběžného pole získat analýzou 

inovací. Inovace je rozdíl mezi naměřenou hodnotou a hodnotou předběžného pole ve stejném 

místě. Úspěšnost této metody silně závisí na množství na sobě nezávislých naměřených hodnot 

odpovídajících hodnotám v předběžném poli. Proto je tato metoda použitelná pouze pro oblasti, 

které jsou dostatečně pokryté měřeními, ale na jiných místech je nepoužitelná. Úspěšnost také 

závisí na znalosti hodnot předpovědi i naměřených hodnot bez systematické chyby. Matici B 

potom definujeme takto: 

𝑩 = 〈(𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥𝑏))(𝑦𝑜 − 𝐾𝑛(𝑥𝑏))𝑇〉,                                      (3.27) 

kde yo jsou naměřené hodnoty, Kn operátor a xb hodnoty předběžného pole. 

3.6.3.2 Rozdíl různě dlouhých předpovědí, „NMC metoda“ 

NMC metoda používá chyby předběžného pole pomocí rozdílu mezi párem předpovědí 

spuštěných s časovou prodlevou, ale platných pro stejný čas. Časový krok spuštění předpovědí 

by měl být takový, aby eliminoval denní chod počasí, a proto se nejčastěji používá rozdíl 24 

hodin. Průměrem rozdílů předpovědí přes různé případy v čase, typicky je používán 1 měsíc, se 

vypočítá B matice dle Bannistera (2008a) jako: 

𝑩 ≈
1

2
〈(𝑥48 − 𝑥24)(𝑥48 − 𝑥24)𝑇〉     ,                                        (3.28) 

kde x24 a x48 jsou předpovědi na 24 a 48 hodin.  

NMC metoda naráží na problém v oblastech, kde je málo naměřených hodnot, protože v těchto 

oblastech není velký rozdíl mezi předpověďmi, a proto podceňuje střední kvadratické chyby. 

Rozdíly předpovědí ve vztahu (3.28) jsou většinou počítány z předpovědí za delší dobu, zpravidla 

měsíc nebo roční období. Za tuto dobu se počasí v různých místech velice mění, proto je tato 

metoda spíše vhodná pro odhad klimatologických kovariancí. 
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3.6.3.3 Ansámblová (Monte Carlo) metoda 

Oblíbená metoda vyjádření statistiky chyb předpovědi je generováním ansámblu předpovědí, u 

kterých se předpokládá, že mají stejnou hustotu rozdělení pravděpodobnosti jako skutečná 

chyba předpovědi.  

Dle Bannistera (2008a) můžeme odhad matice B při použití N členů ansámblu počítat jako 

odchylku každého členu od průměru 

𝑩 ≈ 〈(𝑥𝑏 − 〈𝑥𝑏〉)(𝑥𝑏 − 〈𝑥𝑏〉)𝑇〉   .                                            (3.29) 

Průměr (lomené závorky) lze počítat z N členů ansámblu v konkrétním čase nebo s použitím dat 

z velkého množství asimilačních cyklů k odhadnutí klimatologické B matice. Druhou možností 

využití ansámblů k odhadu B matice je použít k výpočtu rozdíl mezi dvojicemi členů ansámblu 

místo průměrné hodnoty 〈𝑥𝑏〉. Indexy i a j reprezentují dvojice členů ansámblu. Takovýchto 

členů existuje N-1, kde N je počet ansámblů 

𝑩 ≈
1

2
〈(𝑥𝑖

𝑏 − 𝑥𝑗
𝑏)(𝑥𝑖

𝑏 − 𝑥𝑗
𝑏)𝑇〉     .                                             (3.30) 

3.6.3.4 Odhad chyby za použití předpovědí s časovými prodlevami 

Metoda někdy nazývaná také canadian quick (CQ) používá k vypočtení matice B rozdíl 

předpovědi po šesti hodinách od spuštění. S výhodou se používá v případech, kdy potřebujeme 

rychle zjistit B matici a máme k dispozici pouze dlouhý volný běh modelu. Matici B vypočteme 

podle vztahu 

𝑩 ≈
1

2
〈{𝑥𝑏(𝑡 + 6) − 𝑥𝑏(𝑡)}{𝑥𝑏(𝑡 + 6) − 𝑥𝑏(𝑡)}𝑇〉  ,                       (3.31) 

kde xb(t) je předpověď pro čas t jak uvádí ve své práci Bannister (2008a).  

Stejně jako u NMC metody zjistíme pomocí CQ klimatologické kovariance. Dalšími problémy 

metody CQ je to, že chyby předpovědi kopírují tendence předpovědí. Odchylky budou proto 

záviset na tom, jak rychle se vyvíjí pole v dané oblasti v daném čase. Neopodstatněně se přiřadí 

malé odchylky do oblastí, které se ve zkoumaném šestihodinovém období vyvíjí pomalu. Stejný 

problém nastává u oscilací s podobnou periodou, jako je časový krok předpovědi. 
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4 VLIV STATISTICKÝCH CHARAKTERISTIK PROMĚNNÝCH NA 

VÝSLEDEK ANALÝZY METODOU 3D-VAR  

V kapitole 4 budeme diskutovat, jak jednotlivé statistické charakteristiky analyzovaných 

proměnných ovlivňují výsledek analýzy metodou 3D-VAR. Budou to v první řadě střední 

kvadratická chyba předběžného pole σ2
b a naměřených hodnot σ2

m a v druhé řadě funkce použitá 

k výpočtu kovarianční matice chyb předběžného pole B. V prvním případě budeme uvažovat 

pouze jednu naměřenou hodnotu. V druhém případě použijeme naměřených hodnot více. 

4.1 Asimilace jedné naměřené hodnoty 

Pro snadnou interpretaci a přehlednost bylo použito předběžné pole s pravidelnou sítí s 41 

uzlovými body ve směru x i y s krokem 1 a s hodnotami v uzlových bodech rovnými 0 a pouze 

jedno měření s hodnotou 1, které se nacházelo v uzlovém bodě [21,21], ve středu předběžného 

pole, aby nebylo nutné naměřenou hodnotu interpolovat do uzlového bodu. Výsledné hodnoty 

jsou zobrazeny jako řez, který prochází uzlem s naměřenou hodnotou a je rovnoběžný s osou x. 

4.1.1 Sestavení matice B 

Funkce, která byla použita pro výpočet matice B, je bij=exp(-0,5*r2/c), kde r je vzdálenost 

uzlových bodů v předběžném poli od naměřené hodnoty a c parametr, který určuje, kolik 

sousedních uzlů a jak je silně bude naměřená hodnota ovlivňovat. Funkce byla testována pro 

hodnoty parametru c rovny 1, 5, 10, 50 a 100. Na obr. 6 vidíme graf této funkce pro různé 

hodnoty parametru c. S rostoucí hodnotou c se zvětšuje sféra vlivu naměřené hodnoty. Pro c=1 

bude ovlivněno pouze blízké okolí, uzlové body se vzdáleností větší než 2 se budou blížit svou 

hodnotou předběžnému poli. Naopak funkce, kde byl použit parametr c=100, ovlivňuje uzlové 

body až do vzdálenosti 30, což je pro náš případ celé předběžné pole.  
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Obr. 6: Graf fukce y=exp(-0,5*r^2/c) pro různé hodnoty parametru c. 

Jak už bylo řečeno, hodnota parametru c určuje sféru vlivu naměřené hodnoty. Na obr. 7 vidíme 

výsledek analýzy s parametry σ2
b=0,5 a σ2

m=0,5 pro různé hodnoty parametru c. Při použití 

hodnoty c=1 vliv naměřené hodnoty na předběžné pole rychle mizí a ovlivňuje pouze blízké okolí. 

Naopak vysoká hodnota parametru c=100 výsledné pole shlazuje, protože sféra vlivu je rozsáhlá. 

Podle lokálnosti jevu, který sledujeme, volíme příslušnou funkci. Maximální hodnotu analýzy 

ovlivňují parametry definující střední kvadratickou chybu měření a předběžného pole a budou 

diskutovány později. 

 

Obr. 7: Graf znázorňující výsledek analýzy s parametry σ2
m=0,5 a  σ2

b=0,5 pro různé hodnoty parametru c 
v rovnici bij=exp(-0,5*r^2/c) definující kovarianční matici B. 
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4.1.2 Chyby předběžného pole a naměřených hodnot 

Pro testování vlivu chyb předběžného pole a naměřených hodnot byla použita pro výpočet 

matice B funkce y=exp(-0,5*r2/10) a hodnoty střední kvadratické chyby 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 5 a 

100.  

Na obr. 8 a 9 jsou zobrazeny výsledky analýzy pro různé chyby měření. Střední kvadratická chyba 

předběžného pole je velmi malá, a to 0,5 (obr. 8). Při vysoké chybě naměřené hodnoty se bude 

výsledné pole hodnot velmi přibližovat předběžnému poli a naopak při nulové chybě bude 

hodnota v místě měření rovna naměřené hodnotě a předběžné pole v okolí naměřené hodnoty 

bude touto hodnotou výrazně ovlivněno. 

Pokud je střední kvadratická chyba předběžného pole veliká, σ2
b=100 (obr. 9), bude výsledné 

pole hodnot významně ovlivněno naměřenou hodnotou. Jinak tomu bude v případě, kdy je 

vysokou chybou zatížena i naměřená hodnota. V takovémto extrémním případě se většinou 

předběžné pole ani naměřené hodnoty pro analýzu nepoužijí. 

 

Obr. 8: Graf znázorňující výsledek analýzy s parametry bij=exp(-0,5*r2/10) a σ2
b=0,5 pro různé hodnoty σ2
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Obr. 9: Graf znázorňující výsledek analýzy s parametry bij=exp(-0,5*r2/10) a σ2
b=100 pro různé hodnoty 

σ2
m. 

Změna výsledku analýzy při použití různých hodnot střední kvadratické chyby předběžného pole 

je ukázána na obr. 10 a 11. V případě že střední kvadratická chyba naměřené hodnoty bude malá 

σ2
m=0,5 (obr. 10) výsledná analýza se bude přibližovat naměřené hodnotě s rostoucí chybou 

předběžného pole, pokud nebude chyba předběžného pole nulová. V takovém případě zůstane 

předběžné pole nezměněno.  

Pokud bude střední kvadratická chyba naměřené hodnoty vysoká σ2
m=100 (obr. 11), předběžné 

pole se významně nezmění a tato změna bude záviset na hodnotě střední kvadratické chyby 

předběžného pole. 

 

Obr. 10: Graf znázorňující výsledek analýzy s parametry bij=exp(-0,5*r2/10) a σ2
m=0,5 pro různé hodnoty 

σ2
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Obr. 11: Graf znázorňující výsledek analýzy s parametry bij=exp(-0,5*r2/10) a σ2
m=100 pro různé hodnoty 

σ2
b. 

Zajímavá situace nastane, když se hodnoty středních kvadratických chyb měření a předběžného 

pole rovnají. V takovém případě pravděpodobnost, že daná hodnota je správná, je stejná pro u 

hodnoty předběžného pole i naměřené hodnoty a to nezávisle na hodnotě střední kvadratické 

chyby. Výsledek analýzy v tomto případě je zobrazen na obr. 12. 

 

Obr. 12: Graf znázorňující výsledek analýzy s parametry bij=exp(-0,5*r2/10) pro shodné hodnoty středních 
kvadratických chyb měření a apředběžného pole.  
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4.2 Asimilace více naměřených hodnot 

Metoda 3D-VAR byla testována na jednoduchém souboru uměle vytvořených dat s krokem 

sítě 1. Kovarianční matice chyb předběžného pole B byla sestavena empiricky pomocí funkce 

B(i,j)=exp(-0,5*r(i,j)^2/10), kde r je vzdálenost mezi uzlovými body předběžného pole, tak aby 

výrazně ovlivňovala pouze nejbližší okolí. Graf funkce B je vykreslen na obr. 6. Kovarianční matice 

chyb naměřených hodnot je diagonální, kde na diagonále najdeme hodnoty střední kvadratické 

chyby jednotlivých měření, a to proto že předpokládáme, že střední kvadratické chyby 

naměřených dat jsou nekorelované. Pro větší přehlednost byla použita chyba pro všechny 

naměřené hodnoty stejná. Matice K, která definuje přechod mezi předběžným polem a 

naměřenými hodnotami, byla definována pomocí vztahu y(i,j)=exp(-0.2*r(i,j)), kde i je označení 

naměřené hodnoty, j je pořadí uzlu (pořadí může být zvoleno libovolně) a r(i,j) je vzdálenost mezi 

naměřenou hodnotou i a uzlem j. Při definici matice K se ke každému měření určilo 10 nejbližších 

uzlů, pro které se vypočetly y(i,j), které byly následně normalizovány, aby jejich suma byla 1. 

Zbývající prvky v i-tém řádku matice K byly položeny 0.  

V následujícím ukážeme, jak se mění výsledné pole se změnou střední kvadratické chyby 

předběžného pole a naměřených hodnot. Byly vybrány tři případy: 

1. Vysoká chyba předběžného pole σ2
b=50 a malá chyba naměřených hodnot σ2

m=0,5 

2. Vysoká chyba naměřených hodnot σ2
m=50 a malá chyba předběžného pole σ2

b=0,5 

3. Malé chyby předběžného pole σ2
b=0,5 i naměřených hodnot σ2

m=0,5. 

Hodnota chyb ovlivňuje váhu předběžného pole a naměřených hodnot. Při vysoké hodnotě 

střední kvadratické chyby předběžného pole se bude výsledné pole více přibližovat naměřeným 

hodnotám, protože předběžné pole bude mít malou váhu (obr. 13). Naopak při vysoké hodnotě 

chyby naměřených hodnot zůstane předběžné pole téměř nezměněno, neboť hodnoty 

naměřených hodnot ho neovlivní (obr. 14). Při shodné hodnotě chyby naměřených hodnot a 

předběžného pole jsou obě hodnoty považovány za stejně pravděpodobné, proto výsledek 

ovlivňují obě hodnoty shodně (obr. 15).  
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Obr. 13: Předběžné pole (vlevo) a výsledné pole analýzy (vpravo) s parametry σ2
b=50 a σ2

m=0,5, kde na ose 
x a y jsou vyneseny souřadnice uzlového bodu. Křížky značí místa s uvedenými naměřenými hodnotami a 
interval izolinií je 0,5 pro předběžné pole a 2 pro výsledek analýzy. 

 

 

 

 

Obr. 14: Předběžné pole (vlevo) a výsledné pole analýzy (vpravo) s parametry σ2
b=0,5 a σ2

m=50, kde na ose 
x a y jsou vyneseny souřadnice uzlového bodu. Křížky značí místa s uvedenými naměřenými hodnotami a 
interval izolinií je 0,5. 

předběžné pole výsledek analýzy 

předběžné pole výsledek analýzy 
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Obr. 15: Předběžné pole (vlevo) a výsledné pole analýzy (vpravo) s parametry σ2
b=0,5 a σ2

m=0,5, kde na 
ose x a y jsou vyneseny souřadnice uzlového bodu. Křížky značí místa s uvedenými naměřenými hodnotami 
a interval izolinií je 0,5. 
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5 ANALÝZA KORELAČNÍCH VZTAHŮ PRO VÝPOČET 

MATICE B 

5.1 Data a metody 

5.1.1 Příprava dat 

Data použitá pro korelační analýzu byla připravena z prognostických polí získaných integrací 

modelu COSMO. Integrace byla provedena pro vybrané letní termíny z roků 2012 a 2013, kdy 

byla registrována významná konvekční aktivita (byly pozorovány kroupy o průměru alespoň 2,5 

cm). 

Tento model byl integrován s horizontálním rozlišením 2,8 km na modelové oblasti pokrývající 

Českou republiku a část okolních zemí. Integrační oblast je zobrazena na obr. 16. Modelová 

oblast obsahovala 51 vertikálních hladin. Protože vertikální souřadnice modelu COSMO kopíruje 

terén, aktuální výška uzlového bodu závisí na nadmořské výšce daného místa. Přibližné hodnoty 

modelových hladin a vertikální rozložení výšek modelových hladin jsou uvedeny v tab. 1. 

Počáteční a okrajové podmínky byly získány z operativních předpovědí Německé meteorologické 

služby vypočtených modelem COSMO-EU s horizontálním krokem 7 km. 

Vlastní výběr dat se soustředil na oblasti, kde model COSMO generoval konvekční bouři. Tyto 

oblasti byly vybrány jako okolí uzlových bodů, kde maximální vertikální rychlost přes všechny 

hladiny překročila hodnotu alespoň 3 m/s. Zároveň se výběr provedl tak, aby se vybraná 

konvekční bouře ve vybraných datech vyskytovala pouze jednou. Výsledkem výběru bylo 

vytvoření databáze s následujícími modelovými veličinami: složky větru u, v, w, teplota vzduchu 

T, směšovací poměr vodní páry qv, směšovací poměr oblačné vody qc, směšovací poměr 

ledových částic qi, směšovací poměr sněhu qs, směšovací poměr krupek qg, směšovací poměr 

krup qh.  

Konkrétní výběr dat byl proveden podle následujícího algoritmu: 

1. Z provedených integrací modelu se zpracovávaly předpovědi pro předpovědní časy 2, 3, 

4, 5 až 12 hodin. 

2. Pro danou předpověď se vypočetly maximální vertikální rychlosti v uzlových bodech přes 

všech 51 modelových hladin. Nyní a v následujícím se uvažuje pouze vnitřní část 

modelové oblasti zúžená o 40 uzlových bodů z každé strany. Důvodem je to, aby data 

byla minimálně ovlivněná okrajovými podmínkami. 
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3. Vypočtené maximální rychlosti v bodě 2 se seřadily podle velikosti. Pokud všechny byly 

menší než 3 m/s nebyla data pro danou předpověď vybrána a pokračovalo se další 

předpovědí. 

4. Vybralo se maximálně 8 souborů dat (konvekčních bouří) takto: 

a. V prvním kole se vybral uzel s maximální vertikální rychlostí a data z 11 x 11 

sousedních uzlů se středem ve vybraném uzlu se zapsala do souboru. Zápis se 

prováděl pro výše vyjmenované modelové veličiny pro všechny modelové 

hladiny. 

b. V dalších kolech se vybral uzel s další maximální vertikální rychlostí, který byl 

vzdálen od všech dosud vybraných uzlů alespoň 85 km a zároveň maximální 

vertikální rychlost byla alespoň 3 m/s. Pokud takový uzel existoval, data byla 

zapsána do databáze. Pokud neexistoval, výběr skončil a zpracovávala se pole 

z jiných termínů. 

Pro zjednodušení dalšího zpracování dat byla data zapisována do sloupců a pro jednotlivé 

kombinace dvou veličin byly vytvořeny samostatné soubory. 

Výše popsaným způsobem bylo celkem vybráno 152 konvekčních bouří, které byly zpracovány 

níže popsaným způsobem. 

 

Obr. 16:  Příklad vyhledávání bouří. Pole zobrazuje maximální vertikální rychlost v m/s ve vertikálním 
profilu modelové atmosféry. Křížky označují identifikované bouře a číslo označuje pořadí výběru. Na ose x 
a y jsou vyneseny souřadnice uzlového bodu. 
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Tab. 1: Hodnota tlaku vzduchu a výšky jednotlivých vertikálních hladin, barevně jsou označeny hladiny 
odpovídající nízké (oranžová), střední (žlutá) a vysoké oblačnosti (modrá). Tyto hodnoty odpovídají 
použité konfiguraci modelu COSMO. 

vertikální 
hladina 

nadmořská 
výška v m 

tlak v hPa 

1 22000,0 30,1282 

2 21000,0 38,0731 

3 20028,6 47,1396 

4 19085,4 57,3756 

5 18170,0 68,8210 

6 17282,1 81,5063 

7 16421,4 95,4524 

8 15587,5 110,6704 

9 14780,0 127,1608 

10 13998,6 144,9138 

11 13242,9 163,9089 

12 12512,5 184,1152 

13 11807,1 205,4913 

14 11126,4 227,9854 

15 10470,0 251,5370 

16 9837,5 276,0756 

17 9228,6 301,5225 

18 8642,9 327,7910 

19 8080,0 354,7879 

20 7539,6 382,4134 

21 7021,4 410,5612 

22 6525,0 439,1231 

23 6050,0 467,9855 

24 5596,1 497,0334 

25 5162,9 526,1485 

26 4750,0 555,2149 

vertikální 
hladina 

nadmořská 
výška v m 

tlak v hPa 

27 4357,1 584,1151 

28 3983,9 612,7320 

29 3630,0 640,9538 

30 3295,0 668,6692 

31 2978,6 695,7718 

32 2680,4 722,1588 

33 2400,0 747,7345 

34 2137,1 772,4072 

35 1891,4 796,0915 

36 1662,5 818,7104 

37 1450,0 840,1925 

38 1253,6 860,4746 

39 1072,9 879,5000 

40 907,5 897,2220 

41 757,1 913,5995 

42 621,4 928,5995 

43 500,0 942,1985 

44 392,5 954,3790 

45 298,6 965,1316 

46 217,9 974,4533 

47 150,0 982,3502 

48 94,6 988,8329 

49 51,4 993,9182 

50 20,0 997,6311 

51 0,0    1000,0000 
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5.1.2 Zpracování dat 

Ke zpracování dat a k vyjádření závislostí mezi veličinami byl použit Pearsonův korelační 

koeficient vybraných dvojic modelových veličin. Vybrané hodnoty modelových veličin se 

rozdělily do intervalů podle vzdálenosti od středového uzlového bodu, které nalezneme 

definované v tab. 2.  

Tab. 2: Intervaly horizontálních vzdáleností, ve kterých byly počítány korelace. 

číslo 
intervalu 

vzdálenost v jednotkách 
uzlových bodů 

vzdálenost 
v km 

1 <0;1) <0;2,8) 

2 <1;2) <2,8;5,6) 

3 <2;3) <5,6;8,4) 

4 <3;4) <8,4;11,2) 

5 <4;5) <11,2;14) 

6 <5;6) <14;16,8) 

7 

 

<6;7) <16,8;19,6) 

8 <7;8) <19,6;22,4) 

 

Pearsonův korelační koeficient, je koeficient navržený pro zjištění míry závislosti dvou 

proměnných X a Y. Je počítán z n párových hodnot {(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)}. Korelační koeficient rxy je podílem 

kovariance sxy a směrodatných odchylek obou proměnných sx a sy. 

𝑠𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�𝑛

𝑖=1 )

𝑛 − 1
                                                 (5.1) 

𝑠𝑥 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
                                                                    (5.2) 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�𝑛

𝑖=1 )

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

    ,                                              (5.3) 

kde �̅� a �̅� jsou aritmetické průměry daných veličin (Hendl, 2006).  

Korelační koeficient nabývá hodnot z intervalu [-1;1] a má kladnou hodnotu jestliže je závislost 

proměnných pozitivní. Čím více se výsledná hodnota blíží 1 nebo -1 tím více jsou proměnné 

korelované, jestliže r=0 proměnné X a Y považujeme za nekorelované. Je třeba poznamenat, že 

Pearsonův korelační koeficient je teoreticky určen pro vyjádření lineární závislosti mezi 

proměnnými. Velice často se však používá i pro vyjádření závislosti obecných (nelineárních) dat, 

proto je v souladu s obvyklou praxí použit koeficient i při těchto výpočtech. 
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Pro výše vybraná data byly vypočteny korelace (autokorelace) mezi různými modelovými 

proměnnými v různých uzlech spadajících do jednotlivých intervalů pro různé vertikální hladiny. 

Pro zjednodušení a získání robustnějších (tj. méně závislých na konkrétních zpracovávaných 

datech) výsledků byly modelové hladiny seskupeny do tří skupin odpovídajících nízké, střední a 

vysoké oblačnosti a byl vypočítán aritmetický průměr korelací z jednotlivých modelových hladin. 

Musíme si uvědomit, že hodnoty výšky nad povrchem Země jednotlivých vertikálních hladin jsou 

pouze přibližné, odpovídající rovnému povrchu začínajícímu na hladině moře. Proto vybrané 

intervaly odpovídající oblačným patrům nemusí být přesné. Jako nízká oblačnost je označen 

interval vertikálních hladin 31-40 odpovídající přibližně 1 000-3 000 m nad zemským povrchem, 

jako střední oblačnost hladiny 20-30 s výškami 3 000-8 000 m a vysoká oblačnost jako hladiny 

14-19 s výškami 8 000-11 000 m. Vzhledem k tomu že ve výšce 1-3 km se zpravidla nevyskytují 

ledové částice a ve výšce 8-11 km oblačná voda, nebyly tyto proměnné v těchto intervalech 

uvažovány. 

5.2 Výsledky 

5.2.1 Korelace mezi vertikálními rychlostmi  

Konvekční buňka se projevuje výstupným proudem s vysokými vertikálními rychlostmi, který je 

kompenzován proudy sestupnými. Výstupné a sestupné proudy jsou typické pro celý rozsah 

konvekčního oblaku (Řezáčová a kol., 2007). Obě tyto vlastnosti se projevily ve výsledných 

hodnotách korelací zobrazených v obr. 17. A to tím, že není velký rozdíl mezi výsledky korelací 

v jednotlivých výškových intervalech, a že hodnota korelace prudce klesá s vzrůstající vzdálenosti 

směrem od oblasti výstupních do oblasti sestupných proudů na okrajích bouří, kde převládají 

záporné vertikální rychlosti (pokles) a korelace je zde slabě záporná.  



 

47 

 

Obr. 17: Graf hodnot korelací vertikálních rychlostí v závislosti na vzdálenosti od středového bodu v km. 
Vypočtená hodnota korelace pro daný interval definovaný v tabulce 2. byla přiřazena jeho horní hranici. 
Totéž platí pro obrázky 18-24. 

5.2.2 Korelace vertikální rychlost-teplota vzduchu 

Souvislost s výstupnými proudy a tedy s vysokými vertikálními rychlostmi má i teplota vzduchu. 

Výstupné proudy nutí vzduch stoupat. Vysoké vertikální rychlosti v oblasti konvekčních bouří 

advehují teplý vzduch z nižších hladin do vyšších a převažují nad faktem, že stoupající vzduch se 

vlivem poklesu atmosférického tlaku rozpíná a ochlazuje (Řezáčová a kol., 2007). Proto je 

hodnota korelace blízko středu bouří ve vyšších výškách výrazně kladná. 

Hodnota korelací klesá s vzrůstající vzdáleností od středového bodu pro výšky 3-8 a 8-11 km a je 

celkově vyšší pro 8-11 km. I přes pokles jsou tyto korelace ve výškách 8-11 km kladné, což lze 

zřejmě vysvětlit tím, že na okrajích bouří převažují záporné vertikální rychlosti (pokles), které 

přenášejí chladnější vzduch do nižších vrstev atmosféry. Proč je kladná korelace i pro větší 

vzdálenosti od centra bouří není zcela jasné. Naopak chování korelací pro výšky 3-8 km je logické, 

s rostoucí vzdáleností od centra bouře se korelace blíží k 0. Pro výšky 1-3 km se hodnoty korelací 

se vzdáleností mění minimálně, což můžeme vidět v grafu na obr. 18. Kladnou hodnotu korelací 

výšek 1-3 km lze patrně vysvětlit konvekcí v mezní vrstvě atmosféry, která se projevuje prakticky 

všude a to nejen v oblasti bouří.  
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Obr. 18: Graf hodnot korelací proměnných vertikální rychlost-teplota v závislosti na vzdálenosti od 
středového bodu v km. 

5.2.3 Korelace vertikální rychlost-vlhkostní proměnné 

Výstupné proudy souvisejí také s obsahem oblačné vody. Díky výstupným proudům, které nutí 

vzduch stoupat, se vzduch ochlazuje a dochází ke kondenzaci vodní páry.  

Korelace vertikální rychlost směšovací poměr vodní páry znovu klesá se vzrůstající vzdáleností a 

větší hodnoty oproti výškám 1-3 a 3-8 km obdobně jako v případě teploty vzduchu vykazují výšky 

8-11 km. Tento výsledek vidíme na obr. 19. Záporné korelace pro výšky 1-3 a 3-8 km 

pravděpodobně mohou souviset s přítomností sestupného proudu, který transportuje sušší 

vzduch z větších výšek. 

 

Obr. 19: Graf hodnot korelací proměnných vertikální rychlost-směšovací poměr vodní páry v závislosti na 
vzdálenosti od středového bodu v km. 
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Podobný charakter jako u vertikální rychlosti a obsahu vodní páry má korelace vertikální 

rychlosti s obsahem oblačné vody. Korelace, jak je vidět na obr. 20, klesá s rostoucí vzdáleností 

a od vzdálenosti 5 km je nevýrazná. Mírně vyšší hodnoty vykazují oproti výškám 1-3 km výšky 3-

8 km a to hlavně ve vzdálenosti do 2,8 km, kde je jejich rozdíl 0,25. Pokles korelací se vzdáleností 

až do slabě záporných hodnot pravděpodobně souvisí s vypadáváním srážek. 

Obsah ledových částic v korelaci s vertikální rychlostí oproti ostatním vlhkostním proměnným 

vykazuje malé korelace, kde maximální hodnota je 0,28 v intervalu 1-2 a to ve výškách 8-11 km. 

Ve výškách 3-8 km je korelace nulová což vidíme na obr. 21. Není zřejmé, jak tento výsledek 

vysvětlit. Určitě zde hraje roli to, že model rozlišuje více oblačných částic a hydrometeorů sníh, 

oblačný led, krupky a kroupy a bude třeba se zabývat jejich vzájemným vztahem. V této práci 

však sníh, krupky a kroupy nebyly zpracovány. 

 

 

Obr. 20: Graf hodnot korelací proměnných vertikální rychlost-směšovací poměr oblačné vody v závislosti 
na vzdálenosti od středového bodu v km. 
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Obr. 21: Graf hodnot korelací proměnných vertikální rychlost-směšovací poměr ledových částic 
v závislosti na vzdálenosti od středového bodu v km. 

5.2.4 Korelace teplota vzduchu-vlhkostní proměnné 

Pokles teploty vzduchu stoupajícího vzduchu je spojen s poklesem hodnoty napětí nasycení 

vodní páry. Snížením teploty vzduchu dochází ke kondenzaci vodní páry za vzniku oblačné vody 

případně ledových částic. 

Velmi vysoké korelace nalezneme ve dvojici proměnných teplota vzduchu směšovací poměr 

vodní páry. Jinak je tomu u dvojic teplota vzduchu směšovací poměr oblačné vody a ledových 

částic, kde se hodnoty korelací pohybují v intervalu -0,3-0,3. 

Maximální hodnoty v analýze korelací teplota vzduchu-směšovací poměr vodní páry, zobrazené 

na obr. 22, se nacházejí ve vzdálenosti do 2,8 km a to 0,9 pro intervaly výšek 3-8 a 8-11 km a 

0,58 pro výšku do 3 km. Hodnoty znovu klesají s rostoucí vzdáleností, kde strměji klesají pro 

výšky 3-8 km, ale na rozdíl od ostatních dvojic i ve vzdálenosti 25 km vykazují hodnoty vyšší než 

0,3, pro vysoké oblačné patro dokonce 0,4 což stále ukazuje na střední závislost. Korelační vazby 

lze pravděpodobně vysvětlit pomocí vertikální advekce, která ovlivňuje přenos tepla i vlhkosti. 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 2,8 5,6 8,4 11,2 14 16,8 19,6

h
o

d
n

o
ta

 k
o

re
la

ce

vzdálenost od středového bodu v km

3-8 km 8-11 km



 

51 

 

Obr. 22: Graf hodnot korelací proměnných teplota vzduchu-směšovací poměr vodní páry v závislosti na 
vzdálenosti od středového bodu v km. 

Korelace teploty vzduchu a obsahu oblačné vody (obr. 23) je stejně jako korelace teploty 

vzduchu a obsahu ledových částic (obr. 24) nevýrazná. Hodnota korelace teplota vzduchu versus 

obsah oblačných částic ve výškách 3-8 km klesne během 5,6 horizontálních kilometrů z hodnoty 

0,3 na hodnotu 0. A pro výšky 1-3 km je hodnota korelace záporná a se vzrůstající vzdáleností se 

mění minimálně. Záporná hodnota patrně souvisí s tím, že snížením teploty vzduchu dochází ke 

kondenzaci vodní páry a vzniku oblačné vody.  

Stejně jako u korelace teplota vzduchu-obsah oblačné vody v intervalu výšek 1-3 km nalezneme 

zápornou korelaci u výsledků teplota vzduchu-obsah ledových částic. V intervalu výšek 3-8 km 

je hodnota korelace konstantní a to -0,3, ve vysokých výškách 8-11 km hodnota korelace se 

vzdáleností mírně klesá. Záporná hodnota korelací opět nejspíše souvisí s tím, že snížením 

teploty vzduchu dochází ke kondenzaci vodní páry. 
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Obr. 23: Graf hodnot korelací proměnných teplota vzduchu-směšovací poměr oblačné vody v závislosti na 
vzdálenosti od středového bodu v km. 

 

Obr. 24: Graf hodnot korelací proměnných teplota vzduchu-směšovací poměr ledových částic v závislosti 
na vzdálenosti od středového bodu v km. 
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6 DISKUZE 

Statistická analýza struktury dat je standardní technika používaná pro přípravu kovariančních 

matic vazeb/chyb polí používaných v metodách asimilace dat jako je např. 3D-VAR. Tyto postupy 

se používají především pro základní modelové proměnné, tj. pro teplotu vzduchu, tlak vzduchu, 

horizontální složky větru. Přitom se analyzují tyto veličiny s využitím jak modelových výstupů, 

tak i s využitím naměřených dat. Pro tyto veličiny existují korelační vazby na vzdálenosti řádu 

stovek kilometrů. V případě konvekčních bouří se jedná o výrazně menší měřítko a práci, která 

by se zabývala obdobnou korelační analýzou v měřítku kilometrů, jako je náplní této práce, se 

najít nepodařilo.  

Na rozdíl od analýzy struktury dat standardních modelových veličin k analýze pro měřítko 

kilometrů je třeba použít pouze modelová data, neboť naměřená data neexistují. Dalším 

důvodem pro využití modelových dat je to, že lze provádět korelační analýzu i pro 

meteorologické veličiny, které prakticky nelze měřit, alespoň ne v potřebném rozsahu, např. 

směšovací poměr oblačné vody, směšovací poměr ledových částic. To, že se používají modelová 

data, má nevýhodu v tom, že získaná struktura odpovídá tomu, jak vztahy mezi veličinami 

„modeluje“ model a nemusí odpovídat pozorování. Vzhledem k tomu, že panuje všeobecný 

názor, že soudobé modely jsou schopné explicitně a „rozumně“ modelovat atmosférickou 

konvekci (Baldauf a kol., 2011), nelze považovat fakt, že se používají pouze modelová data za 

zásadní nedostatek. 

Základním výsledkem práce je prokázání, že existují silné vazby mezi některými modelovými 

veličinami uvnitř konvekčních bouří. Předběžná analýza prokázala silné vazby mezi vertikálními 

rychlostmi, vertikální rychlostí a teplotou vzduchu, vertikální rychlostí a směšovacím poměrem 

vodní páry, teplotou vzduchu a směšovacím poměrem vodní páry a vertikální rychlostí a 

směšovacím poměrem oblačné vody. Ostatní vazby mezi vertikální rychlostí, teplotou vzduchu, 

směšovacím poměrem vodní páry, směšovacím poměrem oblačné vody a směšovacím poměrem 

ledu byly již méně výrazné, avšak ve většině případů nebyly zanedbatelné.  

Z toho vyplývá základní výsledek práce a to, že vytvářet korelační model potřebný pro asimilaci 

dat do modelu zaměřený na silné konvekční bouře má smysl. Zásadní rozdíl získaných vazeb mezi 

veličinami v tomto případě a pro standardní modelové veličiny je jejich měřítko. V našem případě 

je měřítko určeno velikosti bouří, tj. měřítkem jsou kilometry. Rychlý pokles korelací se 

vzdáleností je zcela v souladu s charakterem studovaného jevu a byl očekáván. 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářské práce je zaměřena na přípravu počátečních podmínek numerických modelů 

předpovědi počasí s důrazem na využití prostorových vazeb meteorologických proměnných. Za 

úvodem této práce nalezneme základní popis numerické předpovědi počasí spolu s popisem 

vybraných evropských numerických předpovědních modelů. V další části se už práce věnuje 

přípravě počátečních podmínek, které vstupují do numerických modelů. Byly charakterizovány 

metody asimilace, které se v dnešní době využívají a popsáno odvození metody 3D-VAR, na 

kterou se v této práci zaměřujeme společně se způsoby modelování kovariančních matic chyb 

předběžného pole. V praktické části bakalářské práce byl zkoumán vliv statistických 

charakteristik proměnných na výsledek analýzy metodou 3D-VAR a analyzovány korelační vztahy 

vybraných meteorologických proměnných, v prostředí konvekční bouře. 

Statistická struktura dat je důležitá informace pro všechny typy moderních metod analýzy a 

asimilace dat zaměřené na přípravu počátečních podmínek pro předpovědní modely počasí. 

Dalším krokem výzkumu tématu je vytvoření statistického modelu, který by mohl být použit pro 

asimilaci dat do numerického modelu zaměřeného na velmi krátkodobou předpověď silných 

konvekčních bouří. Proto se práce zaměřila na korelační analýzu vztahů mezi vybranými 

veličinami v podmínkách silné konvekce a s vysokým horizontálním rozlišením. Získané výsledky 

potvrdily, že použitý postup lze použít k vytvoření statistického modelu pro oblasti konvekčních 

bouří. 
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