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Úvod 
 
 

 Táto dizertačná práca pojednáva o možnostiach pozorovania horných hraníc 
konvektívnych systémov pomocou prístrojov umiestnených na palube polárnych družíc 
formácie A-Train. Zatiaľ čo väčšina súčasných konceptuálnych modelov vychádza z 
pozemných radarových meraní a družicových snímok, prístroje Cloud Profiling Radar 
(CPR) na palube družice CloudSat a Cloud Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 
(CALIOP) na palube družice CALIPSO poskytujú úplne nové možnosti výskumu javov 
v okolí horných hraníc vertikálne mohutnej konvektívnej oblačnosti. V súčasnosti síce 
už rozoznávame niekoľko typických rysov obvykle spojených so zvýšenou intenzitou 
búrkových javov (napr. studené U, prípadne studené prstence v poli jasovej teploty, 
zvýšenú odrazivosť v pásme 3,5 – 4,0 µm, zvýšený rozdiel jasových teplôt v pásmach 
absorpcie vodnou parou, a ďalšie), ale naše poznatky o nich nie sú ani zďaleka úplné. 
Zlepšenie našich konceptuálnych predstáv o uvedených javoch a procesoch by mohli 
priniesť práve zmienené prístroje v kombinácii s dátami z prístroja Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer (MODIS), ktorý je umiestnený na palube družice Aqua.  
 
Súčasný stav problematiky 
 
 Začiatky monitorovania mohutnej konvektívnej oblačnosti z kozmu sú viazané 
na prvopočiatky družicovej meteorológie, predovšetkým v USA, kde je signifikantná 
plocha územia často postihovaná význačnými konvektívnymi javmi. Možno aj to bol 
jeden z dôvodov, prečo práve v USA vypustili už v roku 1960 prvú meteorologickú 
družicu na obežnú dráhu Zeme. Bola pomenovaná TIROS-1 a obiehala Zem po nízkej 
polárnej dráhe.  
 Krátko na to sa začali publikovať prvé odborné práce zamerané na monitoring 
nebezpečných meteorologických javov súvisiacich s konvekciou. L.Whitney publikoval 
v roku 1963 v Journal of Applied Meteorology článok s prvými obrázkami silných 
búrok získaných TIROS-om (Whitney 1963). V roku 1967 rovnaký časopis uverejnil 
štúdiu R.Bouchera o hľadaní korelácie medzi plochou vysokej oblačnosti tvoriacej 
nákovu mohutných kumulonimbov (cirrus) a intenzitou sprievodných javov na 
zemskom povrchu. Použil databázu 17 prípadov za roky 1962-1964 a dosiahnuté 
výsledky jednoznačne hovorili o tom, že kumulonimby s priemerom nákovy 250 km 
a viac sú často spojené s nebezpečnými prejavmi počasia (Boucher 1967). 
 Rýchly vývoj vesmírnej techniky pokračoval a tak v roku 1966 vypustili USA aj 
prvú experimentálnu meteorologickú geostacionárnu družicu – ATS-1. Výhodou 
geostacionárnych družíc je kontinuálne (periodické) snímanie rovnakej oblasti 
zemského povrchu. Animáciou časovo zoradených snímok bolo možné vypozorovať 
dôležité vlastnosti mezoškálových konvektívnych systémov (MCS). Patria  k nim 
predovšetkým typické tvary a plocha nákov, ako aj rýchlosť ich nárastu. Na základe 
týchto informácií  bolo preto možné uvažovať o vydávaní výstrah pred nebezpečnými 
javmi spojenými s konvektívnou aktivitou (Purdom 1971). 
 Zlepšujúce sa časopriestorové rozlíšenie družicových snímok  umožnilo už 
v priebehu 70. rokov  predpokladať oblasti vzniku intenzívnych búrok pomocou 
detekcie mezoškálových rozhraní a výtokov studeného vzduchu z už existujúcich 
konvektívnych buniek (Purdom 1976). V tomto období k tomu prispela najmä 
geostacionárna družica GOES-1 (Geostationary Operational Environmental Satellites) 
vypustená v októbri 1975. Detegovanie teplotných a vlhkostných rozhraní 
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mezoškálového meradla viedlo k odhaleniu efektu zosilnenia (resp. obnovenia) 
konvektívnej aktivity v oblastiach ich pretínania (Maddox a kol. 1980).  

Jednou z prvých význačných čŕt silných konvektívnych búrok identifikovaných 
na družicových snímkach boli vrcholky oblakov prestreľujúce nákovu (overshooting 
tops, príp. penetrating towers, ďalej OT). Vznikajú v dôsledku veľmi silných 
výstupných pohybov (updraft-ov) a od začiatku ich identifikácie boli spájané 
s nebezpečnými javmi na zemskom povrchu (napr. McCann 1979). 
 Na zabezpečenie snímania oblačnosti aj v nočných hodinách sa využíva 
infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou v pásme 10–12 µm, ktoré uniká do 
medziplanetárneho priestoru (tzv. atmosférické okno). Už na prelome 70. a 80. rokov sa 
ukázalo, že niektoré konvektívne bunky vykazujú na snímkach získaných v tejto časti 
spektra signifikantné črty (Anderson 1979, Adler a kol. 1981). Pomocou snímok 
získaných v infračervenej časti spektra sa podarilo identifikovať aj špeciálnu kategóriu 
konvektívnych útvarov nazvaných MCC (mesoscale convective complexes, Maddox 
1980). Sú definované prostredníctvom plochy jasovej teploty nákovy a jej približne 
kruhového tvaru (excentricita > 0,7). Ich výskyt je aj dnes obtiažne predpovedateľný 
a sú pomerne málo preskúmané, najmä mimo územia Severnej Ameriky. 
 Veľká pozornosť je venovaná aj štruktúre poľa jasovej teploty povrchu nákovy, 
o ktorej sa predpokladá, že nesie významné informácie o vnútornej dynamike 
konvektívnych štruktúr.  Mills a Astling boli v roku 1977 jednými z prvých autorov, 
ktorí upozornili na zaujímavý efekt uzavretej „teplej“ oblasti na povrchu nákovy (tzv. 
warm spot, WS). Okruh možných vysvetlení tohto javu zahŕňal vyššiu emisivitu oblaku, 
zmiešavanie s teplejším stratosférickým vzduchom a subsidenciu v závetrí kupoly 
kumulonimbu.  
 McCann (1983) pozoroval relatívne malé teplotné rozdiely na povrchu mohutnej 
konvektívnej oblačnosti technikou dodatočného zvýšenia kontrastu na družicových 
snímkach (image enhacement). Pomocou tejto metódy detegoval oblasť nízkych 
jasových teplôt povrchu nákovy v tvare písmena „V“ (prípadne „U“), ktorá obklopovala 
„teplú“ oblasť.  Písmeno „V“ sa roztváralo v smere výškového prúdenia v okolí nákovy 
a bolo označené ako “enhanced-V” (EV)1. McCann sa vo svojej práci snažil nájsť aj 
koreláciu medzi výskytom EV a počasím na zemskom povrchu analyzovaním veľkého 
množstva prípadov (až 900).  Väčšina búrok vykazujúcich EV  bola sprevádzaná 
význačnými prejavmi počasia, ale aj veľké množstvo búrok spôsobujúcich škody na 
zemskom povrchu EV nevykazovalo.  

Príčiny vzniku „teplého“ jadra obklopeného oblasťou nízkej jasovej teploty 
skúmali aj Adler a Mack (1986). Použili zjednodušený model updraftu (výstupného 
pohybu) a tzv. stereoskopické pozorovania (simultánne pozorovania dvomi vzdialenými 
družicami za účelom presnejšieho určenia polohy a výšky oblaku). Vytvorili 3 skupiny 
situácií, ktoré môžu nastať vo vzájomnej polohe „teplej“ a „studenej“ oblasti povrchu 
nákovy. Prínosom ich štúdie bolo, že vzali do úvahy vertikálny teplotný gradient nad 
nákovou, zmiešavanie updraftu s okolitým vzduchom a vertikálny strih vetra v okolí 
vrcholkov oblaku.  

Ďalší výskum ohľadne EV podnikli Heymsfield a Blackmer (1988) 
vyhodnotením vlastností veľkého množstva prípadov. Zistili, že šírka „V-tvaru“ súvisí 
so vzdialenosťou „teplej“ a „studenej“ oblasti a teplotný rozdiel medzi oboma 

                                                
1 V súčasnosti sa pre tento jav používa všeobecnejšie označenie „studené U“ alebo „studené V“ (cold-
U/V). Či jav pripomína písmeno U alebo V, je jednak vecou uhla pohľadu družice („studená“ časť 
„teplotného“ poľa nákovy môže na snímkach z polárnej družice pripomínať písmeno „U“, ale pri šikmom 
pohľade z geostacionárnej družice môže byť „U“ deformované na „V“), a jednak môže ísť o rozdielne 
relatívne prúdenie voči pohybu oblaku vo výške jeho nákovy (Setvák a kol. 2008). 
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oblasťami je spojený s množstvom updraftov prerastajúcich cez nákovu do spodnej 
stratosféry. Za základné ingrediencie boli považované silné updrafty, OT a strih vetra 
v okolí nákovy. Hypotézy objasňujúce vznik EV zahŕňali vnútornú dynamiku oblaku, 
emisné efekty a vplyvy prúdenia obtekajúceho horné časti kumulonimbu. Autori 
identifikovali aj limitujúce faktory pre ďalší výskum v tomto smere. Bolo to 
predovšetkým nedostačujúce rozlíšenie satelitných snímok, neistota ohľadne štruktúry 
ľadových kryštálov a teplotného poľa povrchu nákovy, komplexnosť viac-jadrových 
konvektívnych buniek a zjednodušené 3-D modely oblakov.  

Na podrobnejší prieskum povrchu nákov kumulonimbov bolo použité aj 
zariadenie SSM/I (Special Sensor Microwave/Imager), ktoré meria jasovú teplotu 
daného povrchu na mikrovlnách (85,5 GHz). Minimum jasovej teploty bolo pozorované 
v oblasti výstupných pohybov a aj vo vnútri V-regiónu (ktorý sa v infračervenej oblasti 
javil ako „teplý“). To naznačovalo prítomnosť veľkých ľadových kryštálov (Heymsfield 
a Fulton 1994).  Použitie polarizácie žiarenia takisto prinieslo zaujímavé výsledky. 
V oblasti výstupných pohybov bol polarizačný pomer minimálny, čo nasvedčuje 
prítomnosti symetrických ľadových kryštálov. Naopak, vo vnútri V-regiónu bol 
polarizačný pomer najväčší, na základe čoho možno očakávať prevažujúci výskyt 
nepravidelných ľadových kryštálov. Tieto mikrofyzikálne rozdiely pomohli aspoň sčasti 
objasniť pozorované teplotné rozdiely v infračervenej oblasti. 

Okrem OT a EV boli pomocou družíc od polovice 80. rokov pozorované ďalšie 
unikátne črty, ktoré sú často spojené s mimoriadne intenzívnymi búrkami. Ide o závoje 
opticky tenkej vysokej oblačnosti, ktoré vychádzajú z malej oblasti (obvykle poblíž OT) 
a šíria sa ponad nákovu kumulonimbu do veľkej vzdialenosti v smere výškového 
prúdenia, podobne ako dym z komínu. Podľa tejto analógie sa zaužívalo pomenovanie 
„vlečky“ (plumes), (Setvák 1989).  

Na monitorovanie vlečiek sa vzhľadom na jeho vhodné vlastnosti obvykle 
používa spektrálne pásmo 3,5 – 4,0 µm. Jedna z prvých podrobných štúdií o vlečkách 
bola publikovaná v roku 1991 v (Setvák a Doswell 1991). Okrem iného v nej autori 
predpokladali, že vlečka je tvorená malými ľadovými kryštálmi.  

Ďalšia štúdia venovaná problematike vlečiek uvádza na základe radiačných 
vlastností povrchu oblakov v spektrálnom pásme 3,7 µm, že vlečky sú tvorené malými 
ľadovými časticami (Levizzani a Setvák 1996). Autori diskutovali možnosť, že malé 
rozmery častíc vyplývajú najmä z limitovaného času na ich nárast v oblasti silného 
updraftu a z gravitačnej sedimentácie väčších častíc. Ďalším dôležitým poznatkom bolo, 
že vlečky sa javili vertikálne oddelené od nákovy.  

S pokračujúcim vývojom technológií sa najmä po roku 2000 mohli uskutočniť 
numerické simulácie uvedených javov s veľmi vysokým časopriestorovým rozlíšením. 
Výsledky modelovania radiačných charakteristík vlečiek boli publikované v (Melani 
a kol. 2003). Štúdia potvrdila predchádzajúce predpoklady o malých rozmeroch častíc 
vo vlečkách (polomer 4-7 µm).  

Modelovaniu štruktúry povrchu nákov sa venoval aj P. Wang, ktorý použil 3-D 
nehydrostatický model (Wang 2003). Podľa publikovaných výsledkov je zdrojom 
vodnej pary pre vlečky tzv. dóm, ktorý tvoria početné OT. Značné kolísanie intenzity 
updraftu vyvoláva vznik gravitačných vĺn, ktorých šírenie a interakcia s okolitým 
prúdením je v hornej časti nákovy sprevádzaná značnou turbulenciou. Týmto 
mechanizmom dochádza k erózii tropopauzy a drobné ľadové častice sú transportované 
do spodnej stratosféry, kde sú unášané výškovým prúdením pozdĺž príslušnej 
izentropickej plochy.   

V posledných rokoch (najmä po nástupe družíc MSG v roku 2002) je aj 
v Európe venovaná zvýšená pozornosť konvektívnym štruktúram. Niektoré z nich 
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vykazujú v poli jasovej teploty získanom v kanáloch IR studený prstenec (tzv. „cold-
ring shaped storms“, ďalej CRS), čím sa čiastočne odlišujú od „severoamerického“ EV. 
Tento studený prstenec obklopuje relatívne teplú oblasť povrchu nákovy nazývanú ako 
„central warm spot“ (CWS). Výskum zameraný na podmienky a príčiny vzniku CRS 
ako aj na ich súvis so štruktúrami „studeného“ U/V je zatiaľ vo svojich počiatkoch. 
Zhrnutie doterajších poznatkov o tomto type konvektívnych štruktúr môžeme nájsť 
v Setvák a kol. (2010). V súčasnosti je na túto problematiku v Európe zameraný projekt 
GAČR 205/07/0905 (Využití distančních měření při modelování a monitorování silných 
konvektivních bouří), ako aj neformálne  aktivity „EUMETSAT Convection Group“ 
(http://convection.satreponline.org/). 

Významný prínos k problematike vnútornej štruktúry mohutnej konvektívnej 
oblačnosti predstavuje v súčasnom období skupina polárnych družíc usporiadaných do 
formácie nazývanej „A-Train“ (http://www-calipso.larc.nasa.gov/about/atrain.php/).  
Jednotlivé družice tejto formácie sú postupne vypúšťané na obežnú dráhu Zeme od roku 
2002. Každá družica je vybavená prístrojmi určenými na meranie rôznych fyzikálnych 
veličín rozličnými metódami.  

Niektoré z týchto prístrojov môžu vzhľadom na svoje výnimočné technické 
vlastnosti získať dôležité údaje, ktoré by mohli pomôcť objasniť problémy súvisiace so 
štruktúrou silných búrok. Sú to:  rádiometer MODIS  (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer, http://modis.gsfc.nasa.gov/) na palube družice Aqua, rádiolokátor 
CPR (Cloud Profiling Radar) na palube družice CloudSat a lidar CALIOP  (Cloud 
Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization) na palube družice CALIPSO.  

Kým možnosti využitia MODIS-u v monitoringu výrazných konvektívnych 
štruktúr  boli už sčasti skúmané (napr. Setvák a Rabin 2003), v prípade CPR a CALIOP-
u ide o zatiaľ veľmi málo zmapovanú problematiku, v rámci ktorej sa odborné články 
iba začínajú uverejňovať.  
 
Výsledky dizertačnej práce 

 
 Detailná analýza vybraných prípadov zreteľne ukázala, že použité zariadenia 
ponúkajú unikátne možnosti pre štúdium HHO (horných hraníc oblakov) vertikálne 
mohutných konvektívnych systémov. Detekčná schopnosť týchto zariadení sa ukázala 
byť dostatočná na identifikáciu širokej škály javov vyskytujúcich sa na úrovni 
HHO vertikálne mohutnej konvekcie, t.j. prestreľujúce vrcholky v rôznych štádiách 
vývoja, gravitačné vlny, vlečky, jav nazývaný jumping cirrus, studené U/V-tvary na 
poli jasovej teploty družicových snímok, transport oblačného materiálu do spodnej 
stratosféry atď. 

Na základe analýzy vybraných prípadov možno konštatovať, že nami spracované 
súbory dát potvrdili mnohé doterajšie poznatky o horných častiach oblakov vertikálne 
mohutných konvektívnych systémov.  Medzi najzaujímavejšie poznatky získané 
rozborom množstva prípadov a použitím kombinácie meraní rádiometra MODIS, 
rádiolokátora CPR a lidaru CALIOP, patria: 

 
• vertikálna mohutnosť oblakov Cb môže dosahovať v miernych zemepisných 

šírkach výšku až 17 km, v tropických oblastiach až 20 km; 
• pole jasovej teploty (v pásme atmosférického okna 10 až 12 µm, menovite pre 

kanál 31 prístroja MODIS) je silne ovplyvnené optickou hrúbkou oblačného 
materiálu v hornej vrstve nákovy; 

• vysoká citlivosť zariadení CPR a CALIOP na materiál, z ktorého pozostávajú 
aktívne prestreľujúce vrcholky (tj. ich spoľahlivá detekcia týmito prístrojmi); 
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• OT dokážu transportovať oblačný materiál až do výšky, ktorá významne 
presahuje výšku tropopauzy okolia; 

• dokumentácia pomerne veľkého množstva prípadov s oblačnými 
„chuchvalcami“ oddelenými od nákovy, pravdepodobne spojenými s javom 
nazývaným jumping cirrus; 

• potvrdenie základných vlastností vlečiek, t.j. vertikálne oddelenie od nákovy, 
poloha ich zdroja v rámci HHO a malá (aj optická) hrúbka; 

• súvislosť CWA a studeného U s výskytom riedkeho materiálu nad HHO nákovy, 
a teda nepriame potvrdenie mechanizmu vzniku studeného U ako dôsledku 
maskovania studenej nákovy teplejšou vlečkou stratosférických cirrov (prípad 
z 23.12.2009); 

• určenie intervalu často sa vyskytujúcich hodnôt depolarizačného pomeru a ich 
súvisu s možným tvarom častíc na HHO. 

 
Táto práca bola prvým krokom vo výskume horných hraníc vertikálne 

mohutných konvektívnych oblakov pomocou meraní družíc vo formácii A-Train. Javy 
v tejto oblasti sú veľmi komplexné a je potrebné ich ďalej dôkladne skúmať. Preto by 
sme chceli v danej problematike pokračovať a to predovšetkým vo dvoch  rovinách: 

 
• skúmanie mechanizmu transportu a prítomnosti vodnej pary v spodnej 

stratosfére 
• odvodenie mikrofyzikálnych vlastností častíc v okolí hornej hranice mohutnej 

konvektívnej oblačnosti (vrátane vlečiek) pomocou profilových produktov lidaru 
CALIOP  (úroveň dát Level 2). 
 
Výskum transportu vody2 konvekciou do spodnej stratosféry3 a výskum 

kvantitatívneho odhadu jej množstva je ešte len v počiatkoch. V najnovšej literatúre sa 
odhady množstva konvekciou transportovanej vody do spodnej stratosféry značne líšia4. 
Každopádne, v komunite odborníkov venujúcich sa tejto problematike prevláda názor, 
že procesy spojené s OT dokážu transportovať oblačný materiál (alebo aspoň vodnú 
paru) až do výšky presahujúcej výšku tropopauzy okolia. Takýto materiál (vodná para) 
má tendenciu v týchto hladinách (spodnej stratosféry) zotrvávať dlhodobo, čím sa 
odlišuje od ľadových častíc nákov alebo OT, ktoré sa po odznení updraftov vracajú pod 
tropopauzu. Merania lidaru CALIOP tieto predpoklady potvrdzujú – pri prípadoch s 
dobre vytvoreným OT bol zaznamenaný oblačný materiál výrazne nad tropopauzou 
(niekedy až 3 km nad okolitou nákovou). Pomerne častý bol aj výskyt tenkej vrstvy 
ľadových kryštálov v okolí tropopauzy nízkych zemepisných šírok (cca 20° z. š.), 
ktorého dlhodobá prítomnosť ovplyvňuje radiačnú bilanciu systému Zem – atmosféra. 
Prostredníctvom transportu vodnej pary do spodnej stratosféry tak dochádza k 
prepojeniu problematiky lokálnych javov konvekcie s globálnou problematikou 
klimatickej zmeny, nakoľko vodná para je jeden z najúčinnejších skleníkových plynov. 
Tento súvis predstavuje jednu zo základných motivácií uvedeného smeru výskumu. 

Čo sa týka mikrofyzikálnych vlastností častíc v okolí HHO, sú naše doterajšie 
závery len predbežné. V ďalšom kroku bude nasledovať úprava aplikácie ccplot tak, aby 
ňou bolo možné vizualizovať aj profilové produkty lidaru úrovne Level 2. Potom sa 
v rámci medzinárodnej spolupráce pokúsime vyhodnotiť získané údaje pre väčšie 

                                                
2 Myslí sa vodná para aj oblačné častice. 
3 Resp. do výšky, kde sa udrží oveľa dlhšie než v troposfére. 
4 Napr. Wang (2003) uvádza 3 tony, Iwasaki a kol. (2010) až 100 ton. 
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množstvo prípadov objektívnymi metódami, napr. s použitím výsledkov výskumu 
Melani a kol. (2003), Iwasakiho a kol. (2010) a pod. Táto problematika úzko súvisí aj 
s množstvom vody transportovanej konvekciou nad tropopauzu, nakoľko po určení 
veľkosti a koncentrácie oblačných častíc v okolí HHO je možné odhadnúť aj množstvo 
vody (v pevnom skupenstve) transportovanej konvekciou do tejto výšky. 
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Possibilities of using The A-Train data for deep convective clouds structure studies 
 

 

Abstract 

 
The presented PhD thesis discusses the possibilities of observations of cloud tops of 

deep convective storms by instruments aboard the A-Train satellite fleet. While most of 

the recent conceptual models of tops of convective storms are based on ground-based 

radar and passive satellite observations, the space-borne Cloud Profiling Radar (CPR) 

of the CloudSat satellite and Cloud Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 

(CALIOP) of the CALIPSO satellite provide new challenges to improve our 

understanding of storm-top processes and phenomena. There are several storm-top 

features (cold-U and cold-ring shapes with various forms of embedded warm spots, 

above-anvil plumes, increased 3,5-4,0 µm reflectivity, brightness temperature difference 

between water vapor and IR window bands attributed to the lower stratospheric 

moisture generated by the storms themselves, and several other features) which are 

being used operationally as possible storm severity indicators, however which still lack 

better or unambiguous theoretical understanding. Analysis of storm-top data from the 

above mentioned instruments, together with high resolution data from the Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) aboard Aqua satellite may help 

improving our conceptual models of tops of convective storms.  

The theoretical part of the present thesis covers the technical parameters and 

physical principles of measuring methods of mentioned devices and also the 

introduction to the data set products suitable for the analysis of above mentioned storm 

top features. The practical part consists of detailed analysis of the interesting convective 

system’s regions caught by the A-Train mission satellites. Through these examples we 

document the detecting possibilities of the devices and we also try to link significant 

storm top features to the present conceptual models of them.  

The detailed case studies have clearly shown that the used devices offer good 

possibilities of studying the properties of convective cloud tops. Based on the analysis 

of these cases we can consider the new measurements have been confirming many of 

present knowledge in deep convective storm tops.  


