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ÚVOD

Práce analyzuje vztah mezi déletrvající vysokou 
sluneční/geomagnetickou aktivitou a změnou 
geopotenciálních výšek (GPH) v zimních 
obdobích (prosinec – březen) let 1950-1969 a 
1970-2002 v severní dolní atmosféře. 



Data a jejich zpracování

 Rozložení GPH v dolní atmosféře je popsáno 
60-ti denními odchylkami od jejich 
dlouholetého průměru (1950-2002), a to na 
hladinách 20 hPa/850 hPa.

 60-ti denní úseky středních hodnot 
sluneční/geomagnetické aktivity a odchylek GPH 
byly s krokem 5 dnů vypočítány tak, aby pokryly 
celé zimní období.



Data a jejich zpracování

ANALÝZA
- byla prováděna prostřednictvím kompozitních 
map, reprezentujících rozložení 60-ti denních 
anomálií GPH v době jak vysoké sluneční aktivity 
(R≥100), tak v době vysoké geomagnetické aktivity 
(ΣKp≥20).



Data a jejich zpracování
 Údaje, týkající se geopotenciálních výšek, byly 

získány z reanalyzovaného datového souboru 
NCEP/NCAR, Boulder, USA.

 Údaje, týkající se čísla slunečních skvrn R a 
hodnot geomagnetického indexu Kp, byly 
převzaty z datového centra NOAA Geophysical 
Center, Boulder, USA.



Výsledky

 Rozložení odchylek GPH závisí na 
sluneční aktivitě, geomagnetické
aktivitě a fázi zimního období (počátek 
zimy - konec zimy).

 Charakter tohoto vztahu pak závisí na 
tom, jedná-li se o interval let 1950-1969, 
nebo 1970-2002.
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Závěr

1. Interval 1950-1969

2. Interval 1970-2002



Závěr: Interval 1950-1969
 V polární stratosféře (20 hPa) byly detekovány výrazné, 

kladné odchylky GPH. K detekci těchto kladných odchylek 
docházelo jak v případě sluneční, tak geomagnetické
aktivity.

 V dolní troposféře (850 hPa) byly výrazné odchylky GPH 
detekovány až v druhé polovině zimního období, přičemž
rozložení těchto oblastí v kompozitních mapách 
sestavených podle sluneční aktivity bylo obdobné
rozložením v mapách sestavených podle geomagnetické
aktivity.



Závěr: Interval 1970-2002
 V polární stratosféře (20 hPa) byly tentokrát detekovány 

výrazné záporné odchylky GPH. K detekci těchto 
záporných odchylek docházelo jak v případě sluneční, tak 
v případě geomagnetické aktivity.

 V dolní troposféře (850 hPa) v případech sluneční
aktivity, které byly oproštěny od situací v nichž současně
s vysokou aktivitou sluneční byla zaznamenána i vysoká
aktivita geomagnetická,  nebyly zaznamenány výrazné
odchylky GPH. Geomagnetická aktivita byla naproti tomu 
spojena s výskytem výrazných odchylek GPH nad 
Atlantikem. Rozložení těchto odchylek bylo 
charakteristické pro kladnou fázi severoatlantické oscilace.



Děkujeme za pozornost!


