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SUMMARY  
SOLAR VARIABILITY AND ITS RELATION TO CLIMATE CHANGE 

At the end of the twentieth century the world-wide scientific community has 
focused much attention to issues of global change in the Sun-Earth system. This 
complex topic is investigated from a number of aspects. One of them is a study of 
the plausible relationship between solar variability and climate change. The 
growing amount of evidence of such relationship is emphasized. There are 
presented the results of the analysis of data on air temperature T and total 
precipitation P from numerous meteorological stations. Spatially those are chosen 
within the latitudinal strip 35<ϕ<67° N covering mainly Central Europe (5<λ<25° E) 
and within the belt enveloping the Earth  through latitudes 35<ϕ<55° N. It means 
that several continents are considered. The differences in the main meteorological 
parameters values are indicative if extreme solar activity conditions are 
considered.  The modulation features in climate change are revealed and their 
similarity to solar activity rhythmicity is discussed. The need to study this 
interdisciplinary issue in more detail is stressed finally. 
 
 
ÚVOD  

Na konci 20. storočia sa vo vede prejavilo cieľavedomé úsilie riešiť globálne 
problémy. Práve problematika globálnych zmien v systéme Slnko-Zem sa skúma z 
viacerých aspektov. Jedným z nich je výskum slnečnej činnosti vo vzťahu ku klimatickým 
zmenám. Aj keď v tejto oblasti sa kontraverzné predstavy nepominuli, pribúdajú stále nové 
fakty potvrdzujúce význam premennej slnečnej činnosti pre procesy v klimatickom 
systéme (napr. Friis-Christensen and Lassen, 1992).  

 
História našej planéty vykazuje drastické zmeny klímy, ktorých mechanizmy 

priamo alebo sprostredkovane súvisia so Slnkom a ďalšími planetárnymi (geofyzikálnymi) 
faktormi (napr. Herman a Goldberg, 1978; Hvoždara a Prigancová, 2001). Možný vplyv 
premennej slnečnej činnosti na klimatické zmeny sa stáva predmetom interdisciplinárnych 
výskumov v poslednej štvrtine predchádzajúceho storočia. Stimulovali ich Eddyho (Eddy, 
1976) výsledky analýzy dlhodobých zmien klímy, poukazujúce na koincidenciu tzv. malej 
doby ľadovej na konci 17. a začiatku 18. storočia a známeho Maunderovho minima 
slnečnej aktivity. Postupne sa hromadili ďalšie analýzy, ktoré svedčili o nejednoznačnosti 
záverov ohľadne väzieb medzi slnečnou variabilitou a klimatickými zmenami. 
Rozporuplnosť vedeckých názorov na túto problematiku nie je stále prekonaná.  
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DYNAMIKA TEPLOTY NA MORSKEJ HLADINE  
Prevládajúca časť zemského povrchu je zastúpená prevažne nie pevninou, ale 

oceánom. Teplota na morskej hladine (SST - Sea Surface Temperature) sa sleduje 
pomocou pravidelných meraní na plavidlách od druhej polovice 19. storočia. Tieto merania 
sú menej zaťažené antropogénnymi vplyvmi, ktoré vystupujú v postindustriálnom období 
ako zdroj svojráznej novej zložky prejavujúcej sa v meraniach na pevnine. Dá sa povedať, 
že dynamika SST obsahuje menej skreslenú informáciu o prírodných faktoroch 
ovplyvňujúcich jej vývoj. Medzi tieto prírodné faktory sa zaraďuje aj slnečná variabilita. 
Krivka odchýlok priemernej globálnej teploty na morskej hladine od dlhodobého priemeru 
(v jednotkách 0.01 K) vykazuje pozoruhodnú koreláciu s krivkou 11-ročných kĺzavých 
ročných priemerov relatívnych čísiel slnečných škvŕn. Táto korelácia je, ako vidieť na 
obr. 1, preukázateľná aj pre jednotlivé regióny: Atlantik, Pacifik a Indický oceán (Reid, 
1987). Persistentný charakter dynamiky SST, konsistentný s priebehom zmien slnečnej 
aktivity, svedčí o tom, že vzťah medzi sledovanými veličinami je reálny.  
 
MODULAČNÉ VLASTNOSTI V DYNAMIKE T A P  

Monitoring hlavných meteorologických parametrov - teploty vzduchu T a úhrnu 
zrážok P - sa vykonáva sieťou meteorologických staníc v celosvetovom meradle. V 
ostatných rokoch sme spracovávali údaje o hlavných meteorologických parametroch za 
125-ročné obdobie (1871-1995) pre viaceré meteorologické stanice. Prvé výsledky sa 
získali pre meteorologickú stanicu v Hurbanove (Prigancová et al., 1998). Neskôr pre 
analýzu sa zvolili viaceré európske meteorologické stanice (Tab. 1) v dĺžkovom úseku 
(5<λ<25° E) pre pásmo šírok 35<ϕ<67° N. Na doplnenie priestorového zastúpenia 
uvažovaných meteorologických staníc pridali sa tie, ktoré sú lokalizované v šírkovom páse 
35<ϕ<55° N obopínajúcom zemeguľu (Tab. 2), t.j. do analýzy sa zahrnuli údaje z 
niekoľkých kontinentov.  
 

Údaje z uvedených meteorologických staníc potvrdili prvotné výsledky spracovania 
pre meteorologickú stanicu Hurbanovo. Pre analýzu klimatických zmien sa použila metóda 
výpočtu poľa anomálií sledovaných meteorologických parametrov T a P. Výsledné krivky 
odchýlok ∆T a ∆P vzhľadom na dlhodobý priemer vypočítaný ako ročné, resp. sezónne 
hodnoty sa použili na analýzu modulačných vlastností v dynamike T a P. Uvažovali sa 
jednotlivé sezóny roka, ako aj vegetačná (V - vegetation)  a studená (C - cold) polovica 
roka. Pri vyhladzovaní krivky poľa anomálií sú identifikovateľné modulačné efekty, resp. 
dlhodobé trendy klimatických zmien. Modulačné zložky sa aproximovali harmonickými 
funkciami, čo umožnilo zistiť modulačné periódy. Je to 22-ročná perióda a dlhodobý trend 
klimatických zmien sa viaže na ∼70-90-ročnú periódu. Uvedená rytmicita je 
charakteristická pre slnečnú aktivitu: tzv. slnečný magnetický a sekulárny cyklus. Táto 
kvázisynchronizácia v uvedených prírodných úkazoch poukazuje na pozoruhodné väzby v 
dynamike globálnych zmien.  
 

Pre ilustráciu uvádzame príklady výpočtu poľa anomálií ∆T a ∆P pre jednotlivé 
sezóny a krivky celoročných hodnôt (podrobnejší popis spracovania je uvedený v 
(Prigancová et al., 1998)) podľa údajov z vybraných meteorologických staníc. Zároveň sa 
uvádzajú vyhladené krivky (hrubé čiary) poľa anomálií a tiež priebeh aproximačných 
sinusoidálnych kriviek s odpovedajúcou periódou (bodkované čiary).  
 

Na obr. 2 je zreteľný dlhodobý trend zmien teploty vzduchu. Dobrá zhoda 
vyhladenej krivky fluktuácií ∆T a aproximačnej sínusoidy pre uvedenú stanicu München v 
zimnom období potvrdzuje prítomnosť 88-ročnej periódy. Dlhodobý trend zmien je 
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charakteristický pre všetky analyzované stanice a prejavuje sa tak v dynamike ročných 
priemerných hodnôt, ako aj v sezónnych zmenách. Ich perióda je okolo 70-90 rokov, čo 
zodpovedá už spomínanej sekulárnej variácii slnečnej aktivity.  
 

Známy 22-ročný magnetický cyklus slnečnej aktivity tiež sa prejavuje v dynamike 
teploty vzduchu v rámci aj ročnej aj sezónnej dynamiky. Ako príklad sa na obr. 3 uvádzajú 
výsledky pre meteorologickú stanicu Helsinki v letnom období. Podľa vyhladenej krivky 
fluktuácií ∆T  je vidieť, že táto rytmicita postráda fázovú ustálenosť, čo je zrejmé z 
porovnania s aproximačnou krivkou. Je to presvedčivým potvrdením toho, že klimatický 
systém je nelineárnym dynamickým systémom.  
 

Uvedenú časovú štruktúru nachádzame aj v dynamike úhrnu zrážok (Prigancová a 
Valach, 1998). Na obr. 4 je znázornený dlhodobý trend ∆P pre stanicu Boston. Krivky 
fluktuácií ročných a sezónnych (vegetačné a letné obdobie) hodnôt P vzľadom na 
zodpovedajúce dlhodobé priemery sa dobre aproximujú sinusoidou s periódou 88 rokov, čo 
je zrejmé aj z priebehu vyhladenej krivky. 22-ročný modulačný efekt v dynamike úhrnu 
zrážok je ilustrovaný na obr. 5 pre tri kontinenty na príklade staníc Kiev, Orenburg a San 
Francisco. Efekt asynchronizácie sa prejavuje aj pre tento meteorologický parameter.   
 
METEOROLOGICKÉ PARAMETRE PRI EXTRÉMNYCH PODMIENKACH 
V PRIEBEHU CYKLU SLNEČNEJ AKTIVITY  

Ďalším prejavom možných väzieb slnečnej aktivity a klimatických zmien je 
preukázateľný rozdiel δT a δP  vypočítaný z priemerných hodnôt T a P pri extrémnych 
podmienkach v rámci jednotlivých 11-ročných cyklov slnečnej  aktivity za obdobie 1871-
1995. Uvažovali sa fázy maxima a minima slnečnej aktivity podľa priemerných hodnôt 
relatívneho čísla slnečných škvŕn Rmax a Rmin v zodpovedajúcich 3-ročných intervaloch 
toho-ktorého cyklu.  
 

Výsledky pre δT sú zhrnuté v Tab. 3 pre európske meteorologické stanice a v Tab. 
4 pre stanice v šírkovom páse ϕ∈(35,55° N) obopínajúcom zemeguľu. Je vidieť, že 
sledovaná diferencia sa prejavuje zložitým spôsobom a jej výraznosť závisí od sezóny. Pre 
ročné priemery, pokiaľ je zistená odlišnosť v úrovni priemerných teplôt, δT≅0.4°C. Pre 
vegetačné obdobie je tento rozdiel približne 0.3°C a o niečo výraznejší (aj >0.4°C) je 
zimnom období. Ak sa uvažujú viaceré kontinenty, zisťujeme, že δT môže byť aj s 
opačným znamienkom. Na závislosť δT od geografickej lokalizácie bodu pozorovania 
poukázali Bochníček et al. (1996). Podobný postup sa použil aj pre výpočet δP. Diferencie 
δP sú registrovateľné, ale menej persistentné v porovnaní s  δT. Celkovo výsledky analýzy 
svedčia o reálnosti väzieb slnečnej variability a klimatických zmien. Avšak táto 
problematika vyžaduje detailné štúdium na interdisciplinárnom základe.  
 
DISKUSIA A ZÁVER  

Priebežné meteorologické podmienky sú výsledkom pôsobenia viacerých faktorov. 
Uvažovaný faktor slnečnej variability zďaleka nie je dominantný. Predovšetkým celková 
irradiancia Slnka patrí medzi dominantné faktory pri vývoji klimatických zmien. Je 
zaujímavé pripomenúť, že z družicových meraní sa zistila závislosť úrovne celkovej 
irradiancie od fázy slnečného cyklu (Fröhlich, 2000), čo je dokumentované na obr. 6. Pri 
ďalšom štúdiu uvedenej problematiky na interdisciplinárnom základe musí byť tento fakt  
uplatnený v plnom rozsahu. Jednoznačne sa dá konštatovať, že v klimatických zmenách, a 
to v dynamike teploty vzduchu a úhrnu zrážok, sú identifikovateľné modulačné vlastnosti.  
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