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• aplikace dynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry, na problematiku modelování proudění, 
antropogenních vlivů na atmosféru, meteorologické prognózy anebo na modelování klimatu

• interdisciplinární přesahy např. do anorganické a organické chemie, deterministického chaosu 
anebo fyziky planetárních atmosfér

• výzkumné ústavy a pracoviště vysokých škol, průmyslová vývojová centra zaměřená na studium 
proudění, business prostředí v souvislosti s expertními znalostmi postupů statistického 
modelování, oblast krizového managementu v souvislosti s extrémními meteorologickými jevy, 
v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději

Katedra fyziky atmosféry MFF UK
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• vlnová rovnice -                                         s řešením

• v atmosféře mnoho různých typů vln

• zvukové vlny (lokální oscilace tlaku)

Vlny v atmosféře
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• gravitační vlny - podstatné jsou vztlakové síly, resp. gravitace

• oscilace kolem rovnovážné polohy ve stabilním prostředí

• vertikální i horizontální propagace

• zásadní pro přenos energie (hybnosti) od zemského povrchu do vyšších vrstev

• rozlišení vnější a vnitřní 

• v atmosféře všudy přítomné

Vlny v atmosféře - gravitační vlny

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=xoROLW5D2X0 

https://www.youtube.com/watch?v=xoROLW5D2X0
https://www.youtube.com/watch?v=xoROLW5D2X0
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• gravitační vlny jsou generovány

• při nuceném výstupu u orogragické překážky

• v souvislosti s konvektivní oblačností (a konvekcí obecně)

• u Kelvin-Helmholtzovy instability (u tryskového proudění)

• při tzv. geostrofickém vyrovnání

• ...

Vlny v atmosféře - gravitační vlny

Zdroj: http://photos.palebluedotphotography.com.au/

http://photos.palebluedotphotography.com.au/
http://photos.palebluedotphotography.com.au/
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• gravitační vlny jsou generovány

• při nuceném výstupu u orogragické překážky

• v souvislosti s konvektivní oblačností (a konvekcí obecně)

• u Kelvin-Helmholtzovy instability (u tryskového proudění)

• při tzv. geostrofickém vyrovnání

• ...

Vlny v atmosféře - gravitační vlny

Zdroj: numerické simulace dr. V. Fuka (KFA)
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• gravitační vlny jsou generovány

• u Kelvin-Helmholtzovy instability (u tryskového proudění)

Vlny v atmosféře - gravitační vlny

Zdroj: http://www.severe-weather.eu/

http://www.severe-weather.eu/
http://www.severe-weather.eu/
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• Kelvin-Helmholtzovy vlny se objevují i v oceánu

• studie v oblasti příkopu Romanche (jedná se o zlomové pásmo středoatlantického hřbetu 
přibližně v oblasti rovníku) ukázala v hloubce pod 4 km na  vlny vysoké až 100 metrů

• jednalo se navíc o řetězec až 250 za sebou jdoucích vln

• KH vlny v této oblasti vznikají v souvislosti s prouděním hlubinné vody

Vlny v atmosféře

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin%E2%80%93Helmholtz_instability

https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin%E2%80%93Helmholtz_instability
https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin%E2%80%93Helmholtz_instability
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• gravitační vlny jsou generovány

• v souvislosti s konvektivní oblačností 

• výrazné v tropické oblast

• generace QBO

Vlny v atmosféře - gravitační vlny

zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Ye45DGkqUkE

https://www.youtube.com/watch?v=Ye45DGkqUkE
https://www.youtube.com/watch?v=Ye45DGkqUkE
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• gravitační vlny jsou generovány

• v souvislosti s konvektivní oblačností 

• na rovníku vznik tzv. kvazibienální oscilace - QBO

• oscilace západních a východních větrů

Vlny v atmosféře - QBO

Zdroj: http://www.nwra.com/resumes/baldwin/

Obrázek 1.11: Vertikální průběh QBO v tlakových hladinách od 70 hPa do 10 hPa.
Měsíční průměr zonálních větrů v m/s v rovníkových stanicích: ostrov Kanton,
3◦S/172◦W (leden 1953 – srpen 1967), ostrov Gan (Maledivy) 1◦S/73◦E (září
1967 – prosinec 1975) a Singapur, 1◦N/104◦E (od ledna 1976). Bílá políčka značí
chybějící data. Západní větry mají kladné hodnoty rychlosti. Data z [7].

15

Zdroj: A. Kuchař, 2013

http://www.nwra.com/resumes/baldwin/
http://www.nwra.com/resumes/baldwin/


KATEDRA FYZIKY ATMOSFÉRY
 Matematicko-fyzikální fakulta  Petr Pišoft

• gravitační vlny - obecné řešení značně složité, základní odvození z pohybových rovnic 
v atmosféře, vyjádření pro specifické podmínky

• typické frekvence v rámci minut až jednoho dne

• typické vertikální vlnové délky jednotky kilometrů

• typické horizontální vlnové délky stovky kilometrů

• amplituda roste s klesající hustotou (rostoucí výškou)
až se vlny rozpadnou

Vlny v atmosféře - analytický popis

Meteorological Training Course Lecture Series
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(27)

(28)

Eliminating  between (25) and (27), and using (26) and the relation:

where  is the Laplacian speed of sound, gives:

(29)

Using (30)

to eliminate  from (24) yields:

(31)

In general , , are functions of so and are obtained by simultaneous solution of the two first
order equations (29) and (31) and the , , , fields obtained from (27), (28), (30) and (25), respectively.
However, for our present purposes it is sufficient to consider constant (mean) values of , and which are
related by . Then the differential equation for the height variation of  is:

(32)

3. EXACT SOLUTIONS OF THE LINEARIZED EQUATIONS

The exact linearized equation for , obtained by setting  in (32), is:

(33)
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Atmospheric waves
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-coordinates

Either by transforming (1)(5) or (6)–(11) we can obtain the exact -coordinate set:

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

where , and .

All partial derivatives respect their coordinate system.

Note that putting in (3), and elsewhere gives the familiar large-scale equation sets, but we
will not make this approximation at present. In principle the following linearized analysis can be done in any co-
ordinate; we will use height but much of this analysis has been done in pressure and sigma coordinates elsewhere
(e.g. Kasahara, 1974; Miller, 1974; Miller and White, 1984).

For simplicity we will suppose that the motion is independent of and neglect the variation of the Coriolis param-
eter with latitude ( ). Also we will consider small disturbances on an initially motionless atmos-
phere. A non-zero basic flow and restoration of  and non-zero  will be considered later.

In order to trace the effect of individual terms we will use ‘tracer parameters' which have the value
1 but can be set to zero to eliminate the relevant term.

We define ,where  and  is a reference pressure (e.g. 105 Pa), and write

where denote small perturbations on a mean state and define the
basic horizontally stratified atmosphere with . Since we consider small perturbations such that prod-
ucts of perturbations can be negelcted and that , ,  we can write (1)–(5) as:
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Více viz http://www.ecmwf.int/sites/default/files/Atmospheric%20waves.pdf

http://www.ecmwf.int/sites/default/files/Atmospheric%20waves.pdf
http://www.ecmwf.int/sites/default/files/Atmospheric%20waves.pdf
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• planetární Rossbyho vlny - podstatné zachování momentu hybnosti v souvislosti 
s mezišířkovou proměnnou Coriolisova parametru

• vychází z popisu vorticity (rotace vektoru rychlosti), vorticita vztažená na sloupec atmosféry 
(potenciální vorticita) se zachovává

• v atmosféře vede ke vzniku planetárních vln, vlnové délky tisíce kilometrů

• horizontální i vertikální propagace

Vlny v atmosféře

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=C_HiBj0teRY Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Potential_vorticity

https://www.youtube.com/watch?v=C_HiBj0teRY
https://www.youtube.com/watch?v=C_HiBj0teRY
https://en.wikipedia.org/wiki/Potential_vorticity
https://en.wikipedia.org/wiki/Potential_vorticity
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Vlny v atmosféře - dopad na dynamiku

• vznik a variabilita Brewer-Dobsonovy cirkulace

• v souvislosti s působením vertikálně šířících se atmosférických vln a jejich interakcí 
s pozaďovým prouděním

• vznik kompenzujících pohybů

• zásadní např. pro distribuci ozonu

zdroj: Plumb, 2002

Plumb: Stratospheric Transport 2
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Figure 1. Monthly mean meridional distributions of
(left two panels) HF (parts per billion by volume) and
of (right two panels) CH4 (parts per million by vol-
ume) during March (top) and September (bottom),
from measurements by the HALOE instrument (Russell
et al., 1993a) on the Upper Atmosphere Research Satel-
lite. Calculation of the monthly mean distributions for
these data is described in Randel et al. (1998).

altitudes. These characteristics have been confirmed
from modern radiation calculations based on observed
distributions of temperature and radiatively active con-
stituents (Rosenlof, 1995; Eluszkiewicz et al., 1996),
provided one interprets “mean circulation” as “resid-
ual mean circulation”, rather than the straightforward
Eulerian mean (it is the residual mean that is relevant
to tracer transport [e.g. Andrews et al., 1987)). A
schematic of the residual circulation of the atmosphere
(up to the mesopause) is depicted in Fig. 2. In the

Figure 2. Schematic of the residual mean meridional
circulation in the atmosphere. The heavy ellipse de-
notes the thermally-driven Hadley circulation of the tro-
posphere. The shaded regions (labelled “S”, “P”, and
“G”) denote regions of breaking waves (synoptic- and
planetary-scale waves, and gravity waves, respectively),
responsible for driving branches of the stratospheric and
mesospheric circulation.

tropical troposphere, the well-known Hadley circula-
tion can be understood, at least in its simplest form,
as a nonlinear circulation driven by latitudinal gradi-
ents in thermal forcing (Held and Hou, 1980). Despite
the temptation to interpret the apparently thermally-
direct circulation of the stratosphere in the same way, it
is clear that other processes must be involved, since air
following the circulation must lose angular momentum
as it moves poleward. The direct, large-scale, e�ects
of friction being utterly negligible in the stratosphere,
such loss of angular momentum can only be ascribed to
the impact of waves: the presence of wave drag is thus
crucial to the stratospheric circulation.
In contrast to the much more quiescent summer

hemisphere, the wintertime stratosphere is dominated
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Figure 1. Monthly mean meridional distributions of
(left two panels) HF (parts per billion by volume) and
of (right two panels) CH4 (parts per million by vol-
ume) during March (top) and September (bottom),
from measurements by the HALOE instrument (Russell
et al., 1993a) on the Upper Atmosphere Research Satel-
lite. Calculation of the monthly mean distributions for
these data is described in Randel et al. (1998).
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provided one interprets “mean circulation” as “resid-
ual mean circulation”, rather than the straightforward
Eulerian mean (it is the residual mean that is relevant
to tracer transport [e.g. Andrews et al., 1987)). A
schematic of the residual circulation of the atmosphere
(up to the mesopause) is depicted in Fig. 2. In the
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circulation in the atmosphere. The heavy ellipse de-
notes the thermally-driven Hadley circulation of the tro-
posphere. The shaded regions (labelled “S”, “P”, and
“G”) denote regions of breaking waves (synoptic- and
planetary-scale waves, and gravity waves, respectively),
responsible for driving branches of the stratospheric and
mesospheric circulation.

tropical troposphere, the well-known Hadley circula-
tion can be understood, at least in its simplest form,
as a nonlinear circulation driven by latitudinal gradi-
ents in thermal forcing (Held and Hou, 1980). Despite
the temptation to interpret the apparently thermally-
direct circulation of the stratosphere in the same way, it
is clear that other processes must be involved, since air
following the circulation must lose angular momentum
as it moves poleward. The direct, large-scale, e�ects
of friction being utterly negligible in the stratosphere,
such loss of angular momentum can only be ascribed to
the impact of waves: the presence of wave drag is thus
crucial to the stratospheric circulation.
In contrast to the much more quiescent summer

hemisphere, the wintertime stratosphere is dominated
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• pozorování Rossbyho vln relativně snadné z pole proudění

• pozorování gravitačních vln velmi složité díky malým vlnovým délkám

• modelování gravitačních vln velmi složité, v modelech téměř vždy parametrizovány

• první modelové studie s vysokým rozlišením 

Vlny v atmosféře - pozorování a modelování

Zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL062468/abstract
Liu et al., 2014: Gravity waves simulated by high-resolution Whole Atmosphere Community Climate Model, Geophysical Research Letters, 41(24), 9106–9112

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL062468/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL062468/abstract
https://www.youtube.com/watch?v=6SqMCIKV364
https://www.youtube.com/watch?v=6SqMCIKV364
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Radio Occultation

• pozorování gravitačních vln velmi složité díky malým vlnovým délkám

• klasické satelity dobré horizontální, ale špatné vertikální rozlišení

• využití GPS RO měření, využití radio occultation (rádiový zákryt)

• změna rádiového signálu při průchodu atmosférou 

• využití pro výzkum atmosfér jiných planet

• poprvé červenec 1965 - Mariner IV a výzkum Marsu
Zdroj: http://www.meted.ucar.edu/COSMIC 

http://www.meted.ucar.edu/COSMIC
http://www.meted.ucar.edu/COSMIC
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• technika dálkového průzkumu atmosféry

• využití radiových signálů z GPS (GNSS) v kombinaci s LEO satelity

• satelit přijme GPS - využití k sondáži vertikálního profilu atmosféry

• využití pohybu GPS satelitů

• výhoda pokrytí 

• velmi dobré vertikální 
rozlišení

• horší horizontální

• http://goo.gl/cbSzXi 

GPS RO

Zdroj: http://www.meted.ucar.edu/COSMIC 

http://goo.gl/cbSzXi
http://goo.gl/cbSzXi
http://www.meted.ucar.edu/COSMIC
http://www.meted.ucar.edu/COSMIC
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• podmínky, kdy je destruováno a mizí 
maximum koncentrace ozonu ve 
vertikálním profilu

• téměř nulový obsah ozonu v oblasti 
ozonové vrstvy

• jižní polární oblasti od pozdního 
léta do pozdního jara

• ozónovou dírou dnes rozumíme oblast 
nad Antarktidou, kde obsah ozónu 
poklesl pod 220 DU

Ozonová díra
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• konec jižní zimy, jaro až začátek jižního léta (konec srpna až prosinec)

Ozonová díra 2014

NASA - Ozone Hole Watch - http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov
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• podzim a zima 2014/2015 (listopad - květen)

Zima 2014/2015 severní polární oblasti

NASA - Ozone Hole Watch - http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov
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• kombinace vlivu antropogenních emisí organických halogenů a cirkulace v polární stratosféře 

• heterogenní reakce při nízkých teplotách konvertují halogeny z dlouho-životných rezervoárů 
(HCl a ClONO2) na více labilní sloučeniny (Cl2, HOCl a HOBr)

• ty pak vystaveny slunečnímu záření jsou rychle 
fotolyzovány na látky destruující O3 (Cl, ClO)

• stabilní cirkulace → nízké teploty

• nízké teploty → vznik PSC

• vznik PSC → heterogenní reakce

• heterogenní reakce → reaktivní halogeny

• reaktivní halogeny + UV → destrukce O3

Příčiny vzniku - chemie polární stratosféry

zdroj: http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov
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• cirkulace v přízemních vrstvách odráží situaci u povrchu 

• ve vyšších vrstvách symetrická cirkulace typická pro zimu a pro léto 

• v zimě velmi silné západní větry (180-360 km/h ve výškách kolem 40 km), na jihu výrazně silnější

• v létě slabší východní větry (90-180 km/h ve výškách kolem 40 km)

Příčiny vzniku - zimní cirkulace na severu a na jihu

http://goo.gl/SWQm24
http://goo.gl/SWQm24
http://goo.gl/VgkMGC
http://goo.gl/VgkMGC
http://goo.gl/M9RLXl
http://goo.gl/M9RLXl
http://goo.gl/8CGkMB
http://goo.gl/8CGkMB
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• proč jen na jihu? - vliv cirkulace ve stratosféře, otázka stability (cirkum)polárního víru 

• na jihu stabilní podmínky a nízké teploty, na severu prudké změny a vyšší teploty

• na severu vliv náhlých stratosférických otepleních

Příčiny vzniku - polární vír

zdroj: Mohanakumar, 2008
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• na severu vliv náhlých stratosférických otepleních, náhlý rozpad polárního víru během zimy

• doprovázeno prudkým zvýšením teplot o několik desítek stupňů, naprostá proměna cirkulace

• v závislosti na mnoha dalších faktorech a klimatických fenoménech 
(el Nino - ENSO, Kvasibienální oscilace - QBO, 11letý sluneční cyklus - SSC)

Příčiny vzniku III - náhlé stratosférické oteplení

zdroj: http://gmao.gsfc.nasa.gov/researchhighlights/SSW/

http://gmao.gsfc.nasa.gov/researchhighlights/SSW/
http://gmao.gsfc.nasa.gov/researchhighlights/SSW/
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• perturbace zimní cirkulace v 10 hPa (cca 31 km) - leden 2015

• Maney et al. 2015 - Polar processing in a split vortex: early winter Arctic ozone loss in 2012/13

Příčiny vzniku III - náhlé stratosférické oteplení

http://goo.gl/Iuay0B
http://goo.gl/Iuay0B
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• anomálie v poli ročních amplitud pro teplotu a zonální proudění

• výrazné minimum pro východní Asii
a severní Pacifik

• hypotéza lokalizovaného působení
gravitačních vln

Aleutská anomálie - aktuální výzkum

Fig. S1: Annual cycle amplitudes at various geopotential levels in the temperature, zonal winds and 
ozone mixing ratio series. The color-scale used represents square root  

of the wavelet power in K, m/s and mg/kg. 

Fig. S2: Vertical profiles of the zonal means of the annual cycle amplitudes in the temperature, zonal 
winds and ozone mixing ratio series. The upper row shows the zonal means computed for all longitudes, 
the bottom row presents zonal means computed only for 90°E–270°E. The color-scale used represents 

square root of the wavelet power in K, m/s and mg/kg. 

Fig. S3: Vertical profiles of the annual cycle amplitudes in the temperature, zonal winds and ozone mix-
ing ratio series computed for the northern middle latitudes (30°N–60°N mean). The color-scale used 

represents square root of the wavelet power in K, m/s and mg/kg. 
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• využití GPS RO dat (COSMIC/FORMOSAT)

• potvrzení původní hypotézy

• oblast vysoké vlnové aktivity

• nízká hladina instability a rozpadu vln 

• vhodné podmínky pro propagaci a následný rozpad

Aleutská anomálie - aktuální výzkum

http://www.cosmic.ucar.edu/ro.html
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• dopad na residuální cirkulaci - numerické experimenty potvrzují downwelling 

• otázka implikací pro horizontální vlny a jejich propagaci

• ovlivnění polární cirkulace a tropické výměny

Aleutská anomálie - aktuální výzkum

Residuální vertikální cirkulace v souvislosti s působením 
gravitačních vln na hladině 15.6 km.
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• ovlivnění dráhy polárního jet streamu 

• proměna mezišířkového teplotního gradientu, více nejasný mechanismum

• AO+ vede k zonálnímu charakteru jet streamu

• AO- vede k více meridionálnímu proudění

Dopady na troposféru - polární vír a ovlivnění počasí

zdroj: http://www.skepticalscience.com/news.php?n=1967 zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Jetstream

http://www.skepticalscience.com/news.php?n=1967
http://www.skepticalscience.com/news.php?n=1967
http://en.wikipedia.org/wiki/Jetstream
http://en.wikipedia.org/wiki/Jetstream
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• zonální proudění přináší rychlejší proměny počasí, 
průměrné podmínky, 
západní proudění

• meridionální proud je spojen s méně 
proměnlivým počasím, možné dlouhé 
episody abnormálního počasí

• v Evropě situace z počátku léta 2013, anomální 
jižní přenos vlhkého vzduchu ze Středomoří

Dopady na troposféru - polární vír a ovlivnění počasí

zdroj: http://www.skepticalscience.com/news.php?n=1967

zdroj: http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters

http://www.skepticalscience.com/news.php?n=1967
http://www.skepticalscience.com/news.php?n=1967
http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/extreme-jet-stream-pattern-triggers-historic-european-floods
http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/extreme-jet-stream-pattern-triggers-historic-european-floods

