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Pan Tadeusz, Ks. III

U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków!
Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!
Bo każda chmura inna: na przykład jesienna
Pełznie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;
Chmura z gradem jak balon szybko z wiatrem leci,
Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci,
Szum wielki słychać wkoło. Nawet te codzienne,
Patrzcie Państwo, te białe chmurki, jak odmienne!
Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi,
A z tyłu wiatr jak sokół do kupy je pędzi;
Ściskają się, grubieją, rosną, nowe dziwy!
Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy,
Wysuwają nóg rzędy i po niebios sklepie
Przelatują jak tabun rumaków po stepie:
Wszystkie białe jak srebro, zmieszały się – nagle
Z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle,
Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie.
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Vincent Van Gogh, 1887 
obraz mostu podczas ulewnego deszczu, 
według drzeworytu "Nagła ulewa nad 
Wielkim Mostem w Atake"
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Julian Fałat, 1906, Pejzaż z Giewontem
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Charles Joseph Minard (1781– 1870): Carte figurative des pertes successives en hommes de 
l'Armée Française dans la campagne de Russie 18121813, 
Temperature en degres du thermometre de Reaumur (*1¼ Celsius, e.g. −30°R = −37.5 °C) 
Źródło: Wikimedia Commons
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Przysłowia ludowe

Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny.

Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.

Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana.

Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.

Od świętej Anki zimne noce i poranki.

Gdy sierpień w upały zbywa, lato długie zwykle bywa.

Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.

Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny.

Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w połowie stycznia zapowiada.

Gdy Barbary po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.

...

Na świętego Hieronima jest pogoda albo ni ma.
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... troszkę historii

600 p.n.e.  Tales z Miletu, związek corocznych wylewów Nilu
                                                                                     ze zmianami wiatru

334 p.n.e.  Arystoteles, Meteorologica
...każde oddziaływanie pomiędzy powietrzem i wodą, i rodzaje i części Ziemi i oddziaływania 
pomiędzy tymi rodzajami...
...Słońce porusza się, i z tego powodu wpływa na zmienność procesów, i na powstawanie i zanikanie 
tych procesów, i z powodu słońca woda jest unoszona do góry i rozpuszcza się i tworzy parę i wznosi 
się w górę, gdzie znowu kondensuje ze względu na zimno i wraca do ziemi... 

100 p.n.e.  Andronikos z Kyros, Wieża Wiatrów w Atenach
Na szczycie znajdował się ruchomy posążek Trytona, wskazujący kierunek wiatru. Ośmiu głównych 
bogów wiatru to Boreasz (wiatr północny), Kajkias (północno-wschodni), Apeliotes (wschodni), 
Euros (południowo-wschodni), Notos (południowy), Lips (południowo-zachodni), Zefir (zachodni) i 
Skiron (północno-zachodni)
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1593  Galileusz, termometr

1644  Evangelista Torricelli, barometr rtęciowy

1661  Robert Boyle i Edme Mariotte, prawo opisujące naturę gazów

1752  Leonhard Euler, równania mechaniki płynów

1860  Robert FitzRoy, używa telegrafu w celu zbierania informacji pogodowych 
w Anglii i konstruuje mapy synoptyczne, wprowadza termin prognoza pogody 
(pierwsza prognoza pogody opublikowana w The Times w 1860)

•••
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Meteorologia
gr. metéōron (μετέωρον) - unoszący się w powietrzu, 
lógos (λόγος)- słowo, wiedza)
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ATMOSFERA

Rys. wg Iribarne, Cho, 1988 (Wołoszyn E., Meteorologia i klimatologia w zarysie, 2009)
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Źródło: Lyndon State College, http://www.mojapogoda.com

Gęstość zmniejsza się z wysokością, masa 
atmosfery jest nierównomiernie rozłożona w 
pionie:

50 % masy atmosfery znajduje się do wysokości 5 km
75 % do 10 km
90 % do 16 km
95 % do 20 km
99 % do 35 km
99.99997% do 100 km

masa atmosfery jest  250 razy mniejsza od masy 
hydrosfery
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… jak to działa?

Słońce ogrzewa Ziemię i atmosferę
Ziemia krąży wokół Słońca (pory roku)

Ziemia się obraca (efekt Coriolisa)
powierzchnia Ziemi jest zróżnicowana (lądy, oceany, topografia)

różne masy powietrza o różnych właściwościach (temperatura, 
wilgotność...), fronty

powietrze się przemieszcza – wiatr

woda w atmosferze (para wodna, woda ciekła, lód) – chmury, deszcz, śnieg
...
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… siły działające w atmosferze

siła gradientu ciśnienia – powietrze porusza się od obszaru wysokiego 
ciśnienia do obszaru niskiego ciśnienia

siła Coriolisa (efekt Coriolisa związany z ruchem obrotowym Ziemi, 
odchyla ruszający się obiekt w prawo na półkuli N, najsilniejszy na 
biegunach, najsłabszy na równiku)
siła odśrodkowa (siła bezwładności związana z ruchem obrotowym)

siła grawitacji

siła tarcia – im bliżej powierzchni tym silniejsza
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Siła Coriolisa:

• Ciało upuszczone ze szczytu wieży Eiffla (wysokość 273 m z najwyższego tarasu) 
spadnie przesunięte o 6,5 cm na wschód (nie uwzględniając innych sił)

• Pocisk wystrzelony z 50 stopnia szerokości geograficznej północnej lecący z 
przeciętną prędkością poziomą 1800 m/s w kierunku południkowym (na północ lub 
na południe), w ciągu 20 sekund lotu (na 36 km) zboczy o około 40 metrów od 
celu, nie uwzględniając wpływu wiatru, ruchu obrotowego pocisku, zmiany sił 
działających na niego w wyniku zmiany kierunku ruchu

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_Coriolisa
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Wiatr na półkuli N
Wyższe warstwy, można pominąć siłę 
tarcia

-> wiatr geostroficzny

Warstwy przyziemne, uwzględniamy siłę 
tarcia

-> wiatr rzeczywisty

Źródło: http://www.hko.gov.hk/education/
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Ośrodek wysokiego (H) i niskiego (L) ciśnienia na półkuli N  -  na górze
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Ośrodek wysokiego (H) i niskiego (L) ciśnienia na półkuli N  -  na dole

Źródło: http://www.english-online.at/geography/weather/weather-elements-and-climate.htm
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Przykład pola barycznego
Źródło: http://www.mojapogoda.com
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MASY POWIETRZA nad Polską

LATO ZIMA
Źródło: http://www.mojapogoda.com
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MASY POWIETRZA nad Polską
Masy powietrza polarnego morskiego (PPm),  NW (niż islandzki),

lato - ochłodzenie, zima - ocieplenie, mgły i odwilż,
zachmurzenie oraz duże opady deszczu

Masy powietrza polarnego kontynentalnego (PPk), NE (Eurazja), 
lato – słoneczna gorąca pogoda, zima – słoneczna mroźna pogoda,
sucha masa powietrza

Masy powietrza arktycznego morskiego (PAm), N (Arktyka), 
wiosna, lato – opady i ochłodzenie, zima – ochłodzenie, duże opady śniegu

Masy powietrza arktycznego kontynentalnego (PAk), NE (Europa), 
wiosna, lato – ochłodzenie, przymrozki, jesień, zima – silne mrozy
sucha masa powietrza

Masa powietrza zwrotnikowego morskiego (PZm), SW (Wyż Azorski), 
ocieplenie, lato – opady, zima – odwilże i mgły

Masa powietrza zwrotnikowego kontynentalnego (PZk), S (Afryka, Azja Mniejsza), 
lato, jesień – słoneczna pogoda
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FRONT CIEPŁY

Źródło: The Atmosphere, Lutgens and Tarbuck, 8th edition, 2001
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Wołoszyn E., Meteorologia i klimatologia w zarysie, 2009
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FRONT CHŁODNY

Źródło: The Atmosphere, Lutgens and Tarbuck, 8th edition, 2001
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Wołoszyn E., Meteorologia i klimatologia w zarysie, 2009
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OGÓLNA  CYRKULACJA  ATMOSFERY

Urbano, L., 2011. Global Atmospheric Circulation and Biomes, Retrieved April 1st, 2014, from Montessori Muddle: 
http://MontessoriMuddle.org/.
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Inter-Tropical Convergence Zone  (ITCZ)

Urbano, L., 2011. Global Atmospheric Circulation and Biomes, Retrieved April 1st, 2014, from Montessori Muddle: 
http://MontessoriMuddle.org/.
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OGÓLNA  CYRKULACJA  ATMOSFERY

Urbano, L., 2011. Global Atmospheric Circulation and Biomes, Retrieved April 1st, 2014, from Montessori Muddle: 
http://MontessoriMuddle.org/.
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CHMURY
Źródło: Wikimedia Commons

Chmury wysokie (5-13 km)
Chmury piętra średniego (2-7 km)
Chmury niskie (0-2 km)
- w średnich szerokościach geograficznych

Cumulus - chmury kłębiaste
Stratus – chmury warstwowe
Cirrus – chmury pierzaste

1802, Luke Howard, brytyjski farmaceuta, pierwsza klasyfikacja chmur
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... pogoda i klimat

“Climate lasts all the time and weather only a few days” 
(Mark Twain)

“Climate is what you expect, weather is what you get” 
(Robert Heinlein)
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POGODA 

–ewolucja atmosfery w ciągu kilku (kilkunastu) dni

–bardzo ważna jest znajomość stanu początkowego  
▶ PROGNOZY

KLIMAT

–ewolucja statystycznych właściwości systemu klimatycznego w 
skali miesięcy, lat, stuleci

–związana z wewnętrzną dynamiką układu oraz zmianami 
wymuszeń zewnętrznych 

▶ PROJEKCJE,  SCENARIUSZE
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POGODA KLIMAT
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 ... modelowanie
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Matematyczny opis procesów atmosferycznych

zasady zachowania 
 masy
 ciepła 
 pędu
 wody

podstawowe równania
➢ ciągłości
➢ dopływu ciepła
➢ ruchu
➢ transportu wody
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Równanie ruchu

dla cząstki powietrza przyśpieszenie powinno być równe 
wektorowej sumie sił działających na cząstkę

a =
DV
Dt

=
1

ma

F =
1

ma

(Fg+Fc+F p+F f )

F: 
grawitacji
siła Coriolisa 
gradientu ciśnienia
tarcia (lepkości)

nie uwzględniono strumienia turbulencyjnego
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Równania ruchu Du
Dt

−fv=
−1


∂ p
∂ x

F x

Dv
Dt

fu=
−1


∂ p
∂ y

F y

Dw
Dt

=
−1


∂ p
∂ z

−gF z

Równanie stanu p=R T

Równanie termodynamiki DT
Dt

−
1

c p

Dp
Dt

=H

Równanie ciągłości ∂

∂ t

∂u
∂ x


∂v
∂ y


∂w 

∂ z
=0

pochodna substancjalna D
Dt

= ∂
∂ t

+u ∂
∂ x

+v ∂
∂ y

+w ∂
∂ z

u,v,w - składowe wiatru,    p-ciśnienie powietrza,  T-temperatura powietrza
ρ – gęstość powietrza, cp – ciepło właściwe
f – parametr Coriolisa, g – przyśpieszenie ziemskie, R – stała gazowa
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 układ równań różniczkowych cząstkowych

? rozwiązania analityczne (dokładne) ?

• przy założeniu wielu uproszczeń, linearyzacji

• warunki nie odpowiadają realnej atmosferze!

➔ szukamy rozwiązań przybliżonych (numerycznych)
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Vilhelm Bjerknes   1862-1951
norweski fizyk, matematyk

1904 – zaproponował procedurę 
numerycznej prognozy pogody:

➔ problem matematyki fizycznej z 
warunkiem początkowym

całkowanie “do przodu” 
równań opisujących ruch  w atmosferze 
wychodząc od znanego, obserwowanego 
stanu początkowego atmosfery 

brak możliwości obliczeniowych !!
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Lewis Fry Richardson 1881-1953
angielski matematyk, fizyk, meteorolog, psycholog, 
pacyfista

zauważył, że ruchy w atmosferze mają różne skale: 
od tysięcy km do mm

Wielkie wiry mniejsze mają,
I swoją prędkość im dają;
A te mniejsze póty trwają,
Póki lepkie się nie stają.

1920 The supply of energy from and to
          Atmospheric Eddies
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Lewis Fry Richardson 1881-1953 

pionier technik numerycznych stosowanych w prognozach pogody 

1922  po raz pierwszy sformułował równania atmosfery 
          na siatce punktów węzłowych
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1922, Weather Prediction by Numerical Process

“After so much hard reasoning, may one play with a fantasy? Imagine a large hall like a theatre, except that the circles and 
galleries go right round through the space usually occupied by the stage. The walls of this chamber are painted to form a map 
of the globe. The ceiling represents the north polar regions, England is in the gallery, the tropics in the upper circle, Australia 
on the dress circle and the Antarctic in the pit.

A myriad computers are at work upon the weather of the part of the map where each sits, but each computer attends 
only to one equation or part of an equation. The work of each region is coordinated by an official of higher rank. 
Numerous little "night signs" display the instantaneous values so that neighbouring computers can read them. Each number is 
thus displayed in three adjacent zones so as to maintain communication to the North and South on the map.

From the floor of the pit a tall pillar rises to half the height of the hall. It carries a large pulpit on its top. In this sits the man 
in charge of the whole theatre; he is surrounded by several assistants and messengers. One of his duties is to maintain a 
uniform speed of progress in all parts of the globe. In this respect he is like the conductor of an orchestra in which the 
instruments are slide-rules and calculating machines. But instead of waving a baton he turns a beam of rosy light upon any 
region that is running ahead of the rest, and a beam of blue light upon those who are behindhand.

Four senior clerks in the central pulpit are collecting the future weather as fast as it is being computed, and despatching it by 
pneumatic carrier to a quiet room. There it will be coded and telephoned to the radio transmitting station. 
Messengers carry piles of used computing forms down to a storehouse in the cellar.

In a neighbouring building there is a research department, where they invent improvements. But these is much 
experimenting on a small scale before any change is made in the complex routine of the computing theatre. In a basement an 
enthusiast is observing eddies in the liquid lining of a huge spinning bowl, but so far the arithmetic proves the better way. In 
another building are all the usual financial, correspondence and administrative offices. Outside are playing fields, houses, 
mountains and lakes, for it was thought that those who compute the weather should breathe of it freely.” 
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➔ fabryka Richardsona: 64,000 komputerów
Źródło: http://files.meteofrance.com
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próba obliczenia prognozy 20 maja 1910 

• zastosowanie modelu matematycznego
• dane z godziny 7 
• policzenie prognozy na 6 godzin

zakończyła się prognozą wzrostu 145 hPa/6h

brak zastosowania odpowiednich technik wygładzania, po ich 
zastosowaniu prognoza okazała się sensowna
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... obecnie
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Trójwymiarowe modele atmosfery i oceanu 

Źródło: Wikimedia Commons

XIII Wieczorek Popularno – Naukowy                    Warszawa, 5 kwietnia, 2014



Modele mezoskalowe (regionalne) 
zagnieżdżone (nested) w modelach globalnych

http://www.wmo.int/
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… przykład modelu liczonego w ICM  
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model mezoskalowy UM (Unified Model) 
Model globalny
769*1024*70 = 55,121,920 węzłów

Model UM
616*448*70 = 19,317,760 węzłów
krok poziomy - 4 km
krok czasowy - 100 s

liczony 4 razy/dzień: 
0, 6, 12, 18 UTC

czas obliczeń ok. 18 min
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UM – zmienne modelu (przykładowe)

• ciśnienie

• ciśnienie na poziomie morza

• temperatura powietrza na 2 m

• temperatura powierzchni

• opad

• wiatr

• widzialność

• mgła

• wilgotność

• chmury (niskie, średnie, wysokie)

• zachmurzenie ogólne

• ...
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… chaos deterministyczny
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Edward N. Lorenz  1917-2008
amerykański matematyk, meteorolog, pionier teorii chaosu

1961, obliczenia komputerowe modelem 
atmosfery – odkrycie chaosu

punkty, które są bardzo blisko siebie na 
początku, mogą się w stosunkowo krótkim 
czasie bardzo od siebie oddalić

1972, "Predictability: Does the Flap of a 
Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in  
Texas?"
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atmosfera jest niestabilna

➔ małe zmiany w warunku początkowym powodują 
różne wyniki symulacji

nie znamy dokładnie warunku początkowego!!!!!
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atmosfera jest niestabilna

➔ małe zmiany w warunku początkowym powodują 
różne wyniki symulacji

➔ symulacje wiązkowe – spektrum (zakres)  
wyników (ensemble)
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Przykład z modelu GFS (Global Forecast System):

http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavnmgeur.html
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modele klimatu:

➔ zmiany warunku początkowego (np. inny start 
symulacji) – raczej mały wpływ na wyniki, model 
klimatu „nie pamięta” warunku początkowego 

➔ zmiany parametrów fizycznych

➔ zmiany wymuszeń zewnętrznych 
   (np. scenariusze emisji)

XIII Wieczorek Popularno – Naukowy                    Warszawa, 5 kwietnia, 2014



Symulacja wiatru dla Krakowa
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rozwój modeli klimatu i pogody jest związany 
z rozwojem komputerów

➔ pozioma rozdzielczość modeli
➔ podejście wiązkowe
➔ bardziej skomplikowana fizyka
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Źródło:
IPCC
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Źródło: IPCC
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... co z tym klimatem?
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Obserwacje 18502012 

wartości roczne średniej globalnej anomalii 
temperatury powierzchni lądów i oceanów 
względem okresu 19611990

średnie dekadowe

obserwowane zmiany temperatury powietrza na 
powierzchni Ziemi w okresie 19012012 

Źródło: IPCC
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Obserwowane zmiany temperatury powietrza na powierzchni Ziemi w okresie 19012012 
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Obserwowane zmiany opadów (sumy roczne) na lądzie 
(mm/rok/dekadę)

Źródło: IPCC
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Wskaźniki zmieniającego się klimatu:

pokrywa śnieżna na półkuli północnej w okresie 
wiosennym

zasięg lodu morskiego w lecie w Arktyce

zmiany średniej globalnej ciepła w górnej warstwie 
oceanu

średnia globalna zmian poziomu morza 

Źródło: IPCC
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Wskaźniki zmieniającego się klimatu:

koncentracja CO2 
w atmosferze na wyspie Mauna 
Loa

CO2 w warstwie powierzchniowej 
oceanu

pomiary pH na Atlantyku i 
Pacyfiku – 
wzrost zakwaszenia oceanu

Źródło: IPCC
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Wymuszenie radiacyjne (W/m2)

Źródło: IPCC
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Obserwowane i symulowane zmiany klimatu

Zmiany:
 
temperatury

zasięgu lodu 
morskiego

ciepła górnej 
warstwy oceanu

Źródło: IPCC
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meteo.icm.edu.pl

klimat.icm.edu.pl
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