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Fyzika v atmosféře

1) Proč proudí vzduch jinak na jižní a jinak na severní polokouli?
   
2) Proč a jak měříme tlak vzduchu?  
   
3) Proč je u nás tak pestré počasí?
 
4) Jak vzniká oblačnost, déšť, sníh, rosa, kroupy, námraza…?
 
5) Proč je obloha modrá a západ slunce oranžový?
 
6) Co se děje při bouřce?
 
7) Bude možné předpovídat počasí na měsíc dopředu?
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mechanika - Coriolisova síla
   

mechanika - Torricelliho pokus   

termika - mořské a vzdušné proudy
 

změny skupenství - kondenzace 

optika - Rayleighův rozptyl světla
 

elektrické pole, výboje
 

nelineární dynamika, počítačové modelování



Jak počasí ovlivňuje člověka?
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• pobyt v přírodě, sport
• zdravotní stav, nálada
• zemědělství, 
• doprava, průmysl
• nebezpečné povětrnostní jevy
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Jak počasí ovlivňuje člověka?
• Naši předkové byli na počasí závislí mnohem víc, než my. Meteorologii neznali, 

neměli dostupné předpovědi počasí, ale často mu rozuměli velmi dobře na základě 
zkušenosti a pozorování.

• Dnes máme družice, počítačové modely, profesionální meteorology, kteří pro nás 
připravují předpovědi počasí. Rozumíme jim?

Kde najdeme kvalitní informace o počasí?

• www.chmi.cz (Český hydrometeorologický úřad)

• www.idnes.cz/pocasi

• www.ct24.cz/pocasi



Tepelné jevy v atmosféře

Způsoby tepelné výměny

• atmosféra se ohřívá zářením ze Slunce - solární konstanta cca 1360 W/m2

• atmosféra chladne zářením do Vesmíru

• ohřev Země je nerovnoměrný - záleží na úhlu dopadu záření, době oslunění, 
            složení atmosféry, albedu   

Země



Tepelné jevy v atmosféře

Způsoby tepelné výměny

• proudění vody a vzduchu rozvádí 

 tepelnou energii po celé Zemi

• velký význam má také tepelná kapacita vody
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Způsoby tepelné výměny

• proudění vody a vzduchu rozvádí 

 tepelnou energii po celé Zemi

• velký význam má také tepelná kapacita vody

Golfský proud u Floridského pobřeží
Q » 100.106 m3/s 
P » 1000 TW (spotřeba lidstva 15 TW)





Voda v atmosféře
       
• Absolutní vlhkost vzduchu a je hmotnost vodních par v kg obsažená v 1m3 

vzduchu.  

• Maximální absolutní vlhkost A je maximální hmotnost vodních par, které může 
vzduch obsahovat za dané teploty. Je-li max. množství překročeno, dochází ke 
kondenzaci.  

• Relativní vlhkost vzduchu  r = aA

• Rosný bod (ve 0C) je teplota, při níž dosahuje vzduch za daného tlaku stav 
nasycení (začíná kondenzovat).





Atmosférický tlak
       
Pokles tlaku s nadmořskou výškou

• Torriceliho pokus
• Normální tlak pA = 1013,25 hPa 
• Tlak přepočtený na hladinu moře





Atmosférický tlak
       
Horizontální rozložení tlaku

• Tlak není všude stejný ani po přepočtení na hladinu moře (87kPa – 109kPa) 

• Vzniká tlakový gradient, proudění

• Tlaková výše (anticyklóna) a tlaková níže (cyklóna)



Atmosférický tlak
       
• Působí Coriolisova síla
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Vznik oblačnosti a srážek
       
• Oblačnost je tvořena kapičkami vody, které vzniknou kondenzací na jemných 

částečkách prachu ve vzduchu (tzv. kondenzačních jádrech). 

• Vodní pára zkondenzuje v případě dosažení rosného bodu. To nastane
 většinou tak, že vlhký vzduch stoupá a tím klesá jeho tlak a teplota. 

• Co způsobí stoupání vzduchu?
  • je ohříván od prohřátého povrchu Země (termická konvekce)
  • narazí na překážku - hory
   • narazí na jinou vzduchovou hmotu - teplá a studená fronta     



Teplá a studená fronta



Oblačnost teplé fronty
       
• Teplejší vzduch pomalu proniká do oblasti vzduchu studenějšího a musí stoupat. 

• Vzniká vrstevnatá oblačnost, spojená většinou se souvislým srážkovým pásmem.
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cirrostratus - řasová sloha
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cirrostratus - řasová sloha



nimbostratus - dešťová sloha



Oblačnost studené fronty
       
• Studený vzduch proniká rychle do oblasti vzduchu teplého a vytlačuje jej vzhůru. 

• Vzniká kupovitá oblačnost, často doprovázena bouřkou, srážky jsou většinou 
 prudké a kratší.



cumulus - kupy
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cumulonimbus - bouřkový mrak
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cumulonimbus - bouřkový mrak



teplotní inverze



orografická oblačnost


