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1. Úvod

Otázky spojené s energetickou bilancí stanoviště, respektive daného území, nacházejí

uplatnění jak ve výzkumu, tak i v praktických oblastech hydrologie a vodohospodářství,

klimatologie, zemědělství, lesnictví, v ochraně přírody a v krajinné tvorbě. Na úrovni

výzkumu je pozornost věnována především jednotlivým aspektům transformace solární

energie, výparu a vztahům mezi těmito procesy a živou a neživou přírodou. Oblast hydrologie

a vodohospodářství se zaměřuje především na otázku výparu vody z území a jeho plošné

distribuce. Znalost této problematiky může významně přispět k rozhodování o

vodohospodářských úpravách v krajině. V klimatologii je energetická bilance jedním

z hlavních problémů, který zodpovídá za tvorbu místního klimatu a jeho dynamiky. Pro

zemědělce může znalost energetické bilance povrchu přispět např. k identifikaci různých typů

půd a jejich fyzikálních vlastností, které mohou být dále využity při rozhodování o osevních

postupech, dávkování hnojiv a prostředků ochrany rostlin a podobně. Využití lze najít i

v problematice závlah. Zde lze předpokládat širší využití zejména v oblasti precizního

zemědělství v budoucnu. V lesnictví může analýza prostorových změn energetické bilance

přispět k identifikaci stresových projevů lesních porostů a k možnosti jejich regulace. Využití

znalosti dynamiky a prostorové distribuce energetické bilance lze nalézt i v ochraně přírody a

krajiny a v krajinné tvorbě. Zde se jedná např. o možnost volby různých typů vegetačního

krytu a postupu realizace krajinotvorných aktivit. Příkladem může být např. problematika

rekultivací území zasažených povrchovou těžbou nerostných surovin.

Znalosti energetické bilance daného území nebo plochy, její dynamiky a prostorových

charakteristik má široké možnosti uplatnění, nicméně získat informace o prostorové distribuci

těchto dějů je poměrně náročné. Významnou pomůckou k získání informací o energetické

bilanci v prostoru může být dálkový průzkum Země (DPZ), ať už letecký nebo satelitní, který

umožňuje získávat informace o vlastnostech povrchu, jeho spektrálních projevech, teplotě

apod. Výhodou je, že je v jeden okamžik, respektive v krátkém časovém intervalu, zachyceno

rozsáhlé území.

V současnosti existuje celá řada přístupů k výpočtu složek energetické bilance na základě dat

DPZ, které jsou různě náročné na vstupní data a na vlastní zpracování (Přehled viz např.

Kalma et al. 2008, Li et al. 2009). Zde prezentovaný modul SEBCS umožňuje výpočet

jednotlivých složek energetické bilance a ukazatele vodního stresu vegetačního krytu. Modul 

je založen na kombinaci několika přístupů, kdy byly zvoleny dvě odlišné cesty výpočtu složek

energetické bilance. V prvním případě byl zvolen aerodynamický přístup založený na
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Moninově-Obuchovově teorii similarity, který vyžaduje modelování aerodynamických

veličin, ve druhém případě „gradientový“ přístup, který je založen na analýze gradientu

teploty. Detaily k výpočtům a odkazy na relevantní literaturu uvádí práce Duffková a kol.

(2012). Protože jedním z významných zdrojů dat je družice Landsat, jejíž snímky jsou

historicky k dispozici od roku 1984 v řadě případů bezúplatně, byl pro zpracování dat této

družice zařazen samostatný modul, založený na aerodynamickém přístupu výpočtu složek

energetické bilance.

Modul SEBCS přináší vedle výpočtu složek energetické bilance stanoviště též výpočet

některých parametrů vegetačního krytu, jako jsou vegetační spektrální indexy (NDVI,

MSAVI, NDMI) a stresový plodinový index (CWSI), který je ukazatelem vodního stresu

porostu.

Vlastní práce s programem SEBCS vyžaduje vedle vstupních dat popsaných níže, též základní

znalosti zpracování dat DPZ, které jsou potřeba pro přípravu dat a následnou analýzu

výsledků.

2. Licence

Modul SEBCS je licencován v rámci licence BSD 3 – Clause License

3. Instalace a nastavení

Modul SEBCS je modulem pro GIS software IDRISI (Clark Labs, Clark University

Worcester, USA, www.clarklabs.org). V současné době je aktuální verzí IDRISI Selva.

Modul byl testován v předchozích verzích IDRISI Tajga a IDRISI Andes. Návod k instalaci a

použití software IDRISI poskytuje výrobce. Vzhledem k tomu, že je software IDRISI vyvíjen

pouze pro MS Windows, je program SEBCS funkční pouze pod touto platformou.

Modul SEBCS je napsán v programovacím jazyce PythonTM, který je potřeba pro fungování

modulu.  Pokud nemáte Python ve svém počítači nainstalovaný, můžete si jej stáhnout zde:

http://python.org/download/. Modul byl napsán ve verzi PythonTM 2.6.1 a měl by být funkční

ve verzích 2.x.

Vlastní program SEBCS má formu spustitelného skriptu, který není potřeba instalovat. Po

stažení programu v archívu zip, stačí soubor rozbalit do libovolné složky. Modul spustíte 

pomocí souboru start.bat.

Může se stát, že z nějakého důvodu (například aktualizace Windows) není k dispozici modul 

win32com.client (Python ohlásí chybu „Import error: No module named win32com.client“). 



5

Modul win32com.client je obsažen v Python extensions, které můžete stáhnout např. zde: 

http://sourceforge.net/projects/pywin32/files/pywin32/Build%20217/, případně v novějším 

buildu tamtéž. Zde vyberte vhodný instalační soubor vhodný pro Vaši verzi Pythonu a 

nainstalujte jej.

Pokud se vám podařilo nainstalovat programy IDRISI, Python a nastavit interaktivní režim

spouštění pythonovských skriptů, potom by měl být modul SEBCS připravený k použití.

4. Struktura programu

Program SEBCS je koncipován jako systém tří samostatných modulů (M1, M2, M3), které

slouží k výpočtu veličin uvedených v kapitole 6. Spouštěcím souborem je soubor

„start.bat“, který je určen k orientaci mezi moduly a k jejich výběru. Jednotlivé moduly

lze spouštět i samostatně.

Výběr daného modulu závisí na použitých datech. Moduly M1 a M2 jsou určeny pro výpočty

na základě aerodynamického přístupu založeného na Moninově-Obuchovově teorii similarity.

Výpočet složek energetické bilance a dalších ukazatelů je pro oba moduly shodný. Modul M1

je určen výhradně pro data z družice Landsat 5 TM a Landsat 7 ETM+ z důvodu odlišného

výpočtu teploty povrchu a albeda oproti modulu M2. Modul M2 je univerzálně určen pro

kombinaci termálních a optických dat a meteorologických podkladů, bez ohledu na typ

zařízení. Lze tedy využívat data jak z leteckého snímkování, tak i družicová data. Oproti

modulu M1 se modul M2 liší ve způsobu zadávání povrchové teploty.

Modul M3 využívá tzv. gradientový přístup. Z hlediska zadávaných dat je stejně univerzální

jako modul M2.

Přehled výpočetních postupů je uveden v příloze manuálu.

5. Data a jejich příprava

Výpočty složek radiační a energetické bilance na bázi prostorových dat vyžadují kombinaci

termálních a optických dat a meteorologických podkladů. Jinými slovy, jsou zde potřeba

informace 1) o teplotě povrchu, která je přímým ukazatelem procesu energetické výměny, 2)

o charakteru vegetačního krytu a ostatních povrchů a 3) o stavu meteorologických prvků, jako

je příkon solární energie, teplota a vlhkost vzduchu a rychlost proudění větru. Informaci o

teplotě povrchu získáme buď z vhodné družice, která disponuje termálním skenerem

s dostatečným rozlišením (např. Landsat, Terra Aster) nebo leteckým termovizním

snímkováním. Informaci o povrchu a jeho vlastnostech získáme z optických prostorových dat
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ve viditelné (červené) a blízké infračervené oblasti. Tato data poskytuje řada dostupných

družicových systémů, případně je lze získat multispektrálním nebo hyperspektrálním

leteckým snímkováním. Výhodou družicových dat je, že jsou v řadě případů k dispozici

bezúplatně, např. archivní snímky družice Landsat (více informací na

http://landsat.usgs.gov/). Meteorologická data lze získat buď vlastním měřením na dané

lokalitě nebo z nejbližší dostupné meteorologické stanice (např. ČHMU).

Všechny datové vrstvy, ať už do programu zadávané nebo programem exportované jsou ve 

formátu IDRISI s příponami rst pro rastr a RDC pro metadata.

Příprava podkladových dat pro výpočet pomocí modulu SEBCS vyžaduje pečlivou přípravu

dat s dodržením několika zásad:

- Příprava pracovního adresáře (projektu)

Modul SEBCS využívá pro import a export dat umístění aktuálního pracovního adresáře

(projektu) programu IDRISI. To znamená, že je potřeba před spuštěním výpočtu nastavit jako

aktuální projekt ten, se kterým chceme opravdu počítat – může se stát, že máme zaškrtnutý

jiný projekt s odlišným umístěním, ale podobným jménem.

Do pracovního adresáře předem nahrajeme všechna podkladová data, se kterými bude modul

počítat. Je vhodné si vytvořit zálohu zdrojových dat mimo vlastní pracovní adresář. Všechna

použitá obrazová data musí být importována do formátu IDRISI.

- Zásada shodné výpočetní oblasti

Aby byl modul schopen provádět výpočty, je potřeba aby měla všechna podkladová

prostorová data shodný prostorový rozsah, tzn. shodnou plochu a geografické umístění,

shodný region. Volba geografického referenčního systému nemá na funkci modulu vliv.

Shodné výřezy pro data lze v IDRISI provést pomocí modulu WINDOW.

- Zásada shodného rozlišení

Všechna podkladová prostorová data musí mít shodné prostorové rozlišení, tzn. stejnou

velikost pixelu. Data lze převzorkovat pomocí IDRISI modulů EXPAND nebo CONTRACT

(viz Eastman 2009).

Data potřebná pro výpočet se částečně liší podle použitého modulu programu SEBCS.
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1. Teplota vzduchu

Teplota vzduchu je teplota měřená pomocí meteorologické stanice v referenční výšce z.

Zpravidla je to teplota měřená ve výšce 2 m nad povrchem. Teplotu vzduchu lze chápat buď

jako homogenní nebo heterogenní v daném prostoru, v závislosti na možnostech měření a

vlastního přístupu zpracovatele dat. Z tohoto důvodu je teplota vzduchu zadávána jako

teplotní vrstva pro dané území.

V případě předpokladu homogenní distribuce teploty v prostoru má vrstva pouze jednu

hodnotu, kdy vrstvu můžeme vytvořit pomocí IDRISI modulu INITIAL. Do modulu INITIAL

zadáme název výsledné vrstvy (např. teplvzd), zvolíme soubor, ze kterého bude převzata

informace o prostorových charakteristikách (velikost pixelu, počet řádků a sloupců, velikost

oblasti a geografické reference), případně prostorové charakteristiky zadáme ručně. Jako

datový typ zvolíme „real“ a jako „initial value“ zvolíme hodnotu pro teplotu vzduchu. Postup

popisuje obrázek.

Obr. 1. Způsob zadání dat do modulu INITIAL pro vytvoření vrstvy s konstantní hodnotou.

V případě předpokladu heterogenní distribuce teploty vzduchu v prostoru je potřeba teplotu

vzduchu modelovat. Pokud má zpracovatel k dispozici dostatečný počet měření v daném

prostoru, je možné použít různé interpolační a geostatistické metody k vytvoření podkladové

vrstvy teploty vzduchu. Možným způsobem vytvoření podkladové mapy teploty vzduchu je

předpoklad adiabatické změny teploty vzduchu s nadmořskou výškou (např. pokles o 0.6°C

na 100 m nadmořské výšky). V tomto případě je potřeba mít k dispozici digitální model
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terénu (výškopis převedený do rastrové podoby, viz dále) a znát nadmořskou výšku umístění

meteorologické stanice. Teplotu povrchu pak vypočteme pomocí rastrového kalkulátoru podle

vzorce:

 DMTZTT ststa 



100

kde Ta je vrstva teploty vzduchu v prostoru (°C), Tst je teplota vzduchu naměřená na

meteorologické stanici (°C), Γ je adiabatický gradient (°C) na 100 m nadmořské výšky, Zst je

nadmořská výška meteorologické stanice (m) a DMT je digitální model terénu (m).

Teplota vzduchu je na meteorologických stanicích měřena zpravidla 2 m nad povrchem 

porostu, který je většinou charakterizován, jako krátce střižený travní porost, což neodpovídá 

běžné situaci. Aby byl redukován vliv povrchu na teplotu vzduchu, je zadaná hodnota 

automaticky přepočtena na teplotu ve výšce 200 m nad povrchem (odpovídá tzv. „mixing 

layer“) při adiabatickém gradientu 0.65 °C na 100 m.  

2. Digitální model terénu

Digitální model terénu je rastrová vrstva, která zachycuje výškopis zájmového území. Tvoří

se zpravidla na základě interpolace výškopisu daného vrstevnicemi nebo výškovými body.

Možností je využít výškopis z radarových dat, např. SRTM. V případě, že výškopis není

k dispozici a jedná se o v podstatě rovinatý terén, lze použít vrstvu s konstantní hodnotou

nadmořské výšky. Tu lze vytvořit pomocí modulu IDRISI INITIAL postupem popsaným

výše.

3. Maska zájmového území

Pro rastrové výpočty se zpravidla používá obraz v kartézské soustavě souřadnic, to znamená

čtverec nebo obdélník. Požadavkem zpracovatele může být omezení výpočtu na nějakou

nepravidelnou plochu, např. na povodí, katastrální území apod. Toho lze dosáhnout zadáním

masky pro dané území. Výstupem je pak obraz, kde pixely mimo území dané maskou nesou

hodnotu 0. Masku lze vytvořit buď převodem vektorového souboru (polygonu/polygonů)

s vymezeným územím na rastrovou masku nebo pomocí rastrového kalkulátoru vymezením

území na základě požadované hodnoty pro podkladový rastr (např. území, pro které jsou

hodnoty NDVI větší než 0.5). Pixely území vymezené maskou mají hodnotu 1, ostatní plochy

hodnotu 0. Maska může mít nespojitý charakter. Příklad masky území ukazuje obrázek.
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Obr. 2. Příklad masky zájmového území v rámci plochy analyzovaného rastru. Maska je

označena červeně a má hodnotu 1, ostatní plocha má hodnotu 0.

V případě, že není požadavkem zpracovatele omezit plochu výpočtu na vybranou masku, je

potřeba zadat jako masku vrstvu, ve které budou mít všechny buňky (pixely) hodnotu 1. Tuto

vrstvu lze vytvořit pomocí modulu IDRISI INITIAL.

4. Optická data

Optická data jsou obrazová data získaná dálkovým průzkumem Země (družicovým, leteckým)

v optické části elektromagnetického spektra v rozsahu od ca 380 do 3000 nm. Zadání

optických dat se liší pro jednotlivé moduly. V případě modulu M1 (Landsat) se zadávají

všechny optické spektrální kanály (spektrální kanály 1 až 5 a 7), v případě modulů M2 a M3

se zadávají pouze snímky v červené a blízké infračervené oblasti s centrem kolem 680 nm

(červená oblast) a 900 nm (blízká infračervená oblast). Pro družici Landsat je to 3. a 4.

spektrální kanál.

Důležitou podmínkou použití optických dat je, aby data byla radiometricky upravena a byla

převedena do formy spektrální reflektance v relativním rozsahu 0 až 1. Pokud jsou data

v podobě spektrální reflektance ve formátu integer dat, lze je převést jednoduše vydělením

bitovou hloubkou dat (pozor, od bitové hloubky je potřeba odečíst hodnotu 1). Uvedeme

příklad: pokud jsou data v 8-bit formátu, pohybují se v rozsahu 0-255. Rozsah hodnot se
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vypočte jako n-tá mocnina dvou, kde n je bitová hloubka, tzn., pokud je bitová hloubka 8-bit,

pak 28 je 256, rozsah hodnot je tedy 1-256. Protože je nula považována za hodnotu, odečtením

jedné dostaneme rozsah 0-255. Relativní hodnotu pak dostaneme vydělením aktuální hodnoty

rastru číslem 255. Pokud je pro radiometrické korekce použit modul IDRISI ATMOSC, jsou

výsledná data již v relativním formátu spektrální reflektance.

5. Termální data

Termální data jsou obrazová data teploty povrchu, tedy zachycují prostorovou distribuci

radiační (jasové) teploty povrchu. V případě družice Landsat se jedná o šestý spektrální kanál.

Modul M1 je přizpůsoben pro použití dat družic Landsat 5TM (kanál č. 6) a 7ETM+ (kanál č.

6b – high gain), kdy jako vstupní je zadávána vrstva v 8-bitovém integer formátu bez dalších

radiometrických korekcí. To znamená, že jsou použita původní neupravená data, u kterých je

provedena pouze geometrická korekce. Modul provádí radiometrické korekce automaticky,

včetně výpočtu emisivity, která je následně použita jako korekční faktor pro výpočet teploty

povrchu. V průběhu výpočtu se program ptá na typ družice, podle zadané hodnoty je následně

použit vhodný algoritmus radiometrické korekce pro daný typ družice.

Zbylé dva moduly, M2 a M3 jsou nastaveny pro univerzální použití bez ohledu na použitý

zdroj dat. V tomto případě je potřeba zadávat přímo vrstvu povrchové teploty v podobě

reálných hodnot ve °C. Oba moduly disponují možností volby výpočtu emisivity, která je

započtena jako korekční faktor teploty povrchu. Zde je důležitým předpokladem, aby byla

hodnota emisivity u zdrojových dat rovna jedné. Tento požadavek je u družicových dat

zpravidla dodržen, u letecky snímaných dat je potřeba hodnotu emisivity nastavit na

konstantní hodnotu 1. Pokud je již hodnota emisivity započtena ve vrstvě zadávané povrchové

teploty, je korekce na emisivitu ve výpočtu přeskočena.

6. Výška porostu

Informace o (efektivní) výšce porostu, respektive o její maximální a minimální hodnotě je

zadávána z důvodu využití při modelování aerodynamických veličin, jako je např.

aerodynamická drsnost povrchu. Pro orientaci o zadávaných hodnotách lze buď využít

tabulku 1. nebo odhad.

Tabulka 1. Přehled maximálních a minimálních hodnot efektivní výšky porostu. Upraveno

podle Gao et al. (2011).
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Efektivní výška porostu

Max. Min.

Suché zemědělské oblasti 0.75 0.01
Lesní oblasti 15 1.50
Střední až vysoké travní porosty 0.46 0.31
Nízké a řídké trávníky 0.35 0.20
Vodní plochy 0.001 –
Zastavěná území - městská 10 –
Zastavěná území - rezidenční zástavba 5 –
Rozptýlená zástavba 5 –
Půda bez vegetace 0.001 –

Pro středoevropskou zemědělskou krajinu je maximální výška porostu 1-1,5 m pro bezlesí,

minimální hodnotu lze zadat 0,1 m. Pro lesní oblasti je vhodné určit hodnotu na základě 

znalosti daného porostu nebo lesního celku. Pro účely výpočtu se do modulů M1 a M2 

zadávají vrstvy maximální a minimální výšky porostu, které je potřeba předem připravit.

7. Meteorologická data

Vedle teploty vzduchu je pro výpočet potřeba do programu SEBCS zadat ještě další měřené

parametry, jako je relativní vlhkost vzduchu, množství dopadající globální radiace a výška 

měření meteorologických veličin. V případě modulů M1 a M2 se ještě přidává informace o

rychlosti proudění větru. Všechny hodnoty jsou zadávány jako konstanty, kdy se ve výpočtu

předpokládá homogenní prostorová distribuce hodnot v prostoru. Tento přístup je volen

s ohledem na složitost modelování daných veličin v heterogenním prostoru. V případě, že má

zpracovatel k dispozici podklady o heterogenitě dané veličiny, např. mapu proudění větru, je

možné program přizpůsobit. Pro zadávání konstantních hodnot je potřeba jako oddělovač

desetinných míst použít desetinnou tečku.

V případě rychlosti proudění větru je hodnota automaticky přepočtena na úroveň výšky 200 m 

nad povrchem (vrstva tzv. „mixing layer“) podle logaritmického zákona (viz Thom 1975, Gao 

et al. 2011). Pro účely výpočtu je potřeba zadat výšku porostu v místě měření rychlosti větru.

6. Zadávání dat

Po spuštění programu souborem start.bat se objeví okno příkazové řádky pro Windows

s úvodním textem programu SEBCS, ve kterém je možné zvolit otevření licenčního ujednání, 

manuálu a pokračování v práci s programem. Po zadání příkazu „start()“ se objeví volba 
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jednotlivých modulů (M1, M2 a M3), kdy z nabídky vybereme vhodnou variantu výpočtu 

zadáním hodnoty 1, 2 nebo 3 a potvrdíme klávesou enter. Po zadání hodnoty 1 až 3 dojde ke

spuštění požadovaného modulu, do kterého se zadávají data. V případě, že není spuštěn

program IDRISI, dojde automaticky k jeho spuštění a bude otevřen poslední používaný

pracovní adresář (projekt).

Spuštěný modul vypíše úvodní komentář a vyzve zpracovatele k zadání dat. Pro obrazová

data se zadává vždy jméno souboru bez přípony a cesty, které jsou asociovány s projektem

v programu IDRISI, tzn., že se zadá pouze jméno souboru, např. pro teplotu vzduchu

teplvzd. Názvy vstupních dat by se neměly krýt s názvy výstupů, viz níže. Po zadání názvu

souboru a potvrzení tlačítkem enter se objeví další řádka s požadavkem na zadání další vrstvy

nebo konstanty (s desetinnou tečkou). Po zadání všech potřebných dat se program zeptá na

typ družice v případě modulu M1 nebo na možnost korekce teplotní mapy na emisivitu u

modulů M2 a M3. Pokud byla všechna data zadána, dojde k výpočtu a program oznámí jeho

konec.

Vzhledem k tomu, že program IDRISI provádí při použití modulu SEBCS velký počet

výpočtů s objemnými daty, je potřeba se nelekat, že výpočet trvá dlouho.

7. Výstupy programu

Výstupy výpočtu pomocí programu SEBCS lze rozdělit do tří skupin, výstupy pod maskou,

výstupy vypočtené pro celou plochu rastru a export dat do textového souboru. Všechny 

rastrové soubory exportované programem SEBCS jsou ve formátu IDRISI s příponami rst

pro výsledný rastr a RDC pro metadata rastru.

1. Výstupy vypočtené pro celou plochu zájmového území

Jedná se o všechny vypočtené veličiny pro celou plochu území definovaného plochou

použitého rastru. Tyto výstupy lze použít pro konkrétní analýzu jednotlivých detailů struktury

energetické bilance.

Tabulka 2. Přehled vypočtených výstupů programem SEBCS a jejich význam. Zkratka uvádí

název výstupního souboru.

Název souboru Modul Popis

albedo M1, M2, M3 Albedo (rel.)

bowen M1, M2, M3 Bowenův poměr (bezrozm.)
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CWSI M1, M2, M3 Crop Water Stress Index, Stresový plodinový index 
(bezrozm.)

d M1, M2, M3 Efektivní výška porostu (m), zero plane displacement

delta M1, M2, M3 směrnice křivky nasyceného tlaku vodní páry vůči směrnici 
teplotního gradientu (kPa.°C-1)

dif_Z M1, M2, M3 Rozdíl hodnoty Z a výšky měření aerodynamických veličin 
(m)

dzeta M1, M2, M3 Moninův-Obukhovův parametr stability atmosféry

E M1, M2, M3 Tlak vodní páry nasyceného vzduchu (kPa)

ea M1, M2, M3 Tlak vodní páry vzduchu vypočtený z údajů meteostanice 
(kPa) pro výšku Z

EF M1, M2, M3 Evaporativní frakce (rel.)

EF_eq M1, M2, M3 Evaporativní frakce pro rovnovážný výpar (rel.)

emis M1, M2, M3 Emisivita povrchu (rel.)

emis_a M1, M2, M3 Emisivita vzduchu (rel.)

es M1, M2, M3 Tlak vodní páry na úrovni povrchu (kPa)

es_ea M1, M2, M3 Gradient tlaku vodní páry (kPa)

Es_sat M1, M2, M3 Tlak nasycených vodních par na povrchu porostu (kPa)

G M1, M2, M3 Tok tepla do půdy (W.m-2)

gama M1, M2, M3 Psychrometrická konstanta (kPa.K-1)

gama_x M1, M2, M3 Upravená psychrometrická konstanta pro potenciální odpor 
porostu pro přenos vodní páry podle Jackson et al. (1981), 
(kPa.K-1)

gravit M1, M2, M3 Gravitační zrychlení Země (m.s-2)

H M1, M2, M3 Tok zjevného tepla (W.m-2)

h_eff M1, M2 Vypočtená výška porostu (m)

latent M1, M2, M3 Latentní teplo výparu (J.g-1)

LE M1, M2, M3 Tok latentního tepla výparu (W.m-2)

LE_eq M1, M2, M3 Tok latentního tepla výparu pro rovnovážný výpar (W.m-2)

LE_p M1, M2, M3 Tok latentního tepla výparu pro potenciální výpar (W.m-2)

LE_PT M1, M2, M3 Tok latentního tepla výparu podle Priestley-Taylora (W.m-2)

maska_ndvi1 M1, M2, M3 Maska pro NDVI menší než 0.2

maska_ndvi2 M1, M2, M3 Maska pro NDVI větší než 0.5

maska_ndvi3 M1, M2, M3 Maska pro NDVI 0.2 až 0.5

maska_vse M1, M2, M3 Maska pro celou plochu území

MO M1, M2 Monin-Obukhova délka (m)

msavi M1, M2, M3 Index MSAVI - Modified Soil Adjusted Vegetation Index 
(bezrozm.)

ndvi M1, M2, M3 Index NDVI - Normalizovaný rozdílový vegetační index 
(bezrozm.)

ndmi M1 Index NDMI - Normalizovaný rozdílový vlhkostní index 
(bezrozm.). Pouze pro modul M1.
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omega M1, M2, M3 Omega faktor (bezrozm.)

P M1, M2, M3 Tlak vzduchu (kPa)

psi_h M1, M2 Stabilitní koeficient pro přenos tepla (bezrozm.)

psi_h_nest M1, M2 Stabilitní koeficient pro přenos tepla pro nestabilní stav 
atmosféry (bezrozm.)

psi_h_stab M1, M2 Stabilitní koeficient pro přenos tepla pro stabilní stav 
atmosféry (bezrozm.)

psi_m M1, M2 Stabilitní koeficient pro přenos hybnosti (bezrozm.)

psi_m_nest M1, M2 Stabilitní koeficient pro přenos hybnosti pro nestabilní stav 
atmosféry (bezrozm.)

psi_m_stab M1, M2 Stabilitní koeficient pro přenos hybnosti pro stabilní stav 
atmosféry (bezrozm.)

PT_alfa M1, M2, M3 Pristley-Taylorova alfa (bezrozm.)

Pv M1, M2, M3 Frakční vegetační index (bezrozm.)

ra M1, M2, M3 Aerodynamický odpor povrchu (s.m-1)

rc M1, M2, M3 Odpor povrchu pro přenos vodní páry (s.m-1)

rcp M1, M2, M3 Odpor povrchu pro přenos vodní páry při potenciálním výparu 
(s.m-1)

Rh M1, M2, M3 Relativní vlhkost vzduchu (%)

Rh_rel M1, M2, M3 Relativní vlhkost vzduchu (rel.)

Rl_dop M1, M2, M3 Dlouhovlnná složka dopadající radiace (W.m-2)

Rl_emit M1, M2, M3 Dlouhovlnná složka radiační bilance emitovaná povrchem 
(W.m-2)

Rn M1, M2, M3 Celková čistá radiace (W.m-2)

Rn_G M1, M2, M3 Rozdíl celkové čisté radiace a toku tepla do půdy (W.m-2)

ro M1, M2, M3 Měrná hmotnost vzduchu (kg.m-3)

Rs_dop M1, M2, M3 Krátkovlnná složka dopadající radiace - globální záření (W.m-

2)
sigma M1, M2, M3 Stefan-Boltzmanova konstanta (W.m-2.K-4)

t_virt M1, M2 Škálovací parametr teploty v mezní vrstvě atmosféry 
analogický třecí rychlosti (K)

ta M1, M2, M3 Teplota vzduchu na hladině Z (°C)

ta_K M1, M2, M3 Teplota vzduchu na hladině Z v K

ta_tc M1, M2, M3 Rozdíl teploty vzduchu na hladině Z a teploty povrchu (°C)

Tb_k M1, M2, M3 Teplota povrchu v K pro absolutně černé těleso

T_max M3 Maximální teplota povrchu (°C)
Ts M1, M2, M3 Teplota povrchu (°C)

Ts_filt M3 Teplota povrchu filtrovaná mediánovým filtrem 3x3 (°C)

Ts_K M1, M2, M3 Teplota povrchu v K

U M1, M2 Rychlost proudění větru (m.s-1)

u_frict M1, M2 Třecí rychlost vzduchu (m.s-1)

VPD M1, M2, M3 Vodní sytostní doplněk (kPa)
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X M1, M2 Přepočetní faktor X (bezrozm.)

Z M1, M2, M3 Výška přepočtených hodnot aerodynamických veličin (m), Z 
= 200 m

z_d M1, M2 Rozdíl hodnoty Z a efektivní výšky porostu (m)

Z_st M1, M2, M3 Výška měření aerodynamických veličin (m)

z0h M1, M2 Aerodynamická drsnost porostu pro přenos tepla a vody (m)

z0m M1, M2 Aerodynamická drsnost porostu pro přenos hybnosti (m)

2. Výstupy pod maskou

Jedná se o výstupy hlavních veličin, kde jsou vypočtené hodnoty pouze na ploše definované

maskou zájmového území. Výstupy mají předponu „vyrezM1_“, „vyrezM2_“, 

„vyrezM3_“ podle zvoleného modulu. Program SEBCS obsahuje příkaz pro zobrazení

těchto dat v okně programu IDRISI. Jedná se o vrstvy: ra, rc, rcp, EF, bowen, CWSI, omega,

LE, LE_p, Rn, G, H, albedo, Ts, ndvi, msavi, ndmi (pouze modul M1), maska.

3. Export dat do textového souboru

Modul SEBCS provádí automatický export dat do textového souboru. Pro moduly M1 až M3 

jsou soubory označeny názvy vystupM1_text.txt, vystupM2_text.txt, 

vystupM3_text.txt. Exportovaná data jsou shodná s výstupy uvedenými v bodě 2,

nicméně pro celou plochu území definovaného rozsahem použitého rastru, tzn., že jsou

zahrnuty i hodnoty mimo rozsah použité masky. Data exportovaná do datového souboru mají

formát využitelný pro import do tabulkových procesorů, respektive do statistických software,

např. R, S-plus apod. Každý soubor (vrstva) představuje sloupec hodnot, kde každá hodnota je

hodnotou jednoho pixelu obrazu.
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Příloha 1: Přehled výpočtů jednotlivých veličin

1. Výpočet podpůrných dat

Mezi podpůrné veličiny patří celá řada proměnných, ať už jde o konstanty nebo vstupní 

proměnné, jako je např. tlak vodní páry apod. Program SEBCS je založen na přepočtu veličin 

měřených na meteorologické stanici ve výšce zst (zpravidla 2 m nad povrchem) na výšku z, 

která odpovídá tzv. mixing layer, tedy vrstvě, kde dochází k intenzivnímu promíchávání

vzduchu. Zde je brána hodnota z = 200 m nad povrchem.

1.1. Teplota vzduchu pro výšku z

Teplota vzduchu je pro výšku z vypočtena na základě adiabatické změny teplotního gradientu 

Γ, tedy:

 DMTzTT ststa 



100

[1]

Jako teplotní gradient je uvažována hodnota Γ = 0,0065 °C.m-1.

1.2. rychlost proudění větru pro výšku z

Rychlost větru je vypočtena podle logaritmického zákona (viz např. Thom 1975) pro výšku z:
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kde z0m_st je aerodynamická drsnost porostu pro přenos vodní páry vypočtená jako:

ststm hz 123,0_0  [3]

1.3. Tlak vzduchu pro výšku z
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1.4. Tlak nasycených vodních par ve vzduchu pro výšku z
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1.5. Tlak vodní páry pro výšku z

100

RhE
e a

a


 [6]

1.6. Hustota vzduchu

273

4,353




aT
 [7]

1.7. Latentní teplo výparu

aT 3723.22501 [8]

1.8. Psychrometrická konstanta

622.0






Pcp [9]

2. Výpočet vegetačních indexů

2.1 NDVI

V závislosti na použitém zdroji dat (satelitní data, hyperspektrální data) lze hodnotu NDVI 

vypočítat ze vztahu:

rednir

rednir

R+R

RR
=NDVI


[10]

2.2 MSAVI

MSAVI=
1

2 [(2Rnir+1)−√(2R nir+1 )2−8 (Rnir−Rred )] [11]

2.3 NDMI

swirnir

swirnir

R+R

RR
=NDVI


[12]
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3. Výpočet teploty povrchu a teplotních parametrů

Pro výpočet teploty povrchu je možné využít teplotu povrchu absolutně černého tělesa, která 

je vypočtena z radiometrické informace pro dané těleso, resp. povrch. Pro výpočet jasové 

(radiační) teploty povrchu je potřeba stanovit emisivitu povrchu. V rámci modulu M1 je 

teplota pro absolutně černé těleso pro data družic Landsat 5 TM a Landsat 7 ETM+ vypočtena 

pomocí modulu THERMAL z binárních dat (viz např. Chander et al. 2009). Pro moduly M2 a 

M3 je možné vypočítat jasovou teplotu ze zadané teploty povrchu pro absolutně černé těleso.

3.1 Emisivita povrchu

Emisivita povrchu je vypočtena na základě empirického přístupu stanovení emisivity na 

základě tzv. NDVI Treshold Method – NDVITHM (Sobrino et al. 2004). V metodě je použit 

index NDVI (Normalizovaný rozdílový vegetační index, Tucker 1979). Pro vlastní stanovení 

emisivity je rozsah hodnot indexu rozdělen do tří kategorií:

NDVI < 0,2

V tomto případě je povrch považován za holou půdu a hodnoty emisivity jsou 

odvozeny z hodnot reflektance v červené oblasti spektra

NDVI > 0,5

V tomto případě je povrch plně pokrytý vegetací a je stanovena typická hodnota 

emisivity ε = 0,99.

0,2 ≤ NDVI ≤ 0,5

V tomto případě lze povrch považovat za směs holé půdy a vegetačního krytu a 

emisivita je vypočtena na základě následujícího vztahu:

ε=ε
v
P

v
+ε

s(1−P
v )+dε [13]

kde εv je emisivita porostu, εs je emisivita půdy a dε zahrnuje efekt geometrické 

distribuce přírodních povrchů a interní reflexi, Pv je frakce vegetace vypočtená 

podle vztahu:

2














minmax

min
v

NDVINDVI

NDVINDVI
=P [14]

kde NDVImin = 0,2 a NDVImax = 0,5.

na základě empirického vztahu lze emisivitu vypočítat následujícím způsobem:

0,9860,004 +P=ε v (bezrozm.) [15]

Podrobnosti o výpočtu jednotlivých složek emisivity viz Sobrino et al. (2004).
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3.2 Teplota povrchu

Jasová teplota je vypočtena následovně:

4

1_



B
Ks

T
T  [16]

16,273_  Kss TT [17]

3.3 Sklon teploty ke sklonu tlaku nasycených vodních par

Podle Jacksona et al. (1988) lze hodnotu Δ vypočítat následovně:

32 00224,005345,0014,303,45 TTT  [18]

kde T je aritmetický průměr mezi Ta a Ts.

3.4 Tlak nasycené vodní páry na povrchu















s

s
s

T

T
E

97,240

502,17
exp61121,0 [19]

4. Výpočet radiační bilance

Výpočet složek radiační bilance zahrnuje problematiku bilance krátkovlnné a dlouhovlnné 

radiace na aktivním povrchu a výsledně celkové čisté radiace. Součástí výpočetního postupu 

je výpočet albeda, respektive reflektance povrchu a emisivity atmosféry. V programu  SEBCS 

není zahrnuta otázka změny složek radiační bilance v závislosti na tvaru reliéfu.

4.1 Emisivita atmosféry

Emisivita atmosféry je vypočtena na základě informace o teplotě vzduchu na hladině z a 

množství vodní páry ve vzduchu. Podle Brutsaerta (1982) se vypočte:

7

1

16,273

10
24,1 














a

a
ac

T

e
 [20]

4.2 Dlouhovlnné záření emitované povrchem

Dlouhovlnné záření emitované povrchem je dáno teplotou povrchu. Výpočet vychází ze 

Stefan-Boltzmanova zákona:

 416,273
 sTRl  [21]
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4.3 Dlouhovlnné záření emitované atmosférou

Dlouhovlnné záření emitované atmosférou je vypočteno na základě teploty vzduchu měřené 

ve výšce z. Výpočet vychází ze Stefan-Boltzmanova zákona:

 416,273
 aac TRl  [22]

Tento přístup je do značné míry přibližný a s využitím vypočtené hodnoty εac jej lze využít 

pro stav počasí s jasnou oblohou. Vhodnějším přístupem je měřit hodnotu Rl↓ přímo.

4.4 Reflektance (albedo)

Výpočet celkové reflektance, respektive albeda vychází z empirických přístupů. Pro modul 

M1, který je určen pro využití dat z družic Landsat 5 TM a Landsat 7 ETM+ byl využit 

přístup podle Liang et al. (2001, 2003):

0.00180.0720.0850.3730.1300.365 75431 B+B+B+B+B=α [23]

Pro ostatní zdroje informace o spektrálním projevu povrchu v červeném a blízkém 

infračerveném spektru byl využit přístup založený na využití vegetačních indexů NDVI a 

MSAVI (Duffková et al. 2012):

3233

2222

32

NDVIMSAVIlNDVIMSAVIkNDVIMSAVIj

NDVIMSAVIiNDVIMSAVIhNDVIMSAVIg

NDVIMSAVIfMSAVIeNDVIdMSAVIcMSAVIba







[24]

kde koeficienty a až l mají hodnoty uvedené v tabulce 1:

Tabulka 1. Přehled koeficientů regresního modelu výpočtu albeda sledovaných ploch na 

základě vegetačních indexů MSAVI a NDVI.

koeficient a b c d e f g h i j k l

hodnota 0,08611 0,89472 5,55866 -0,1183 -1,9818 -4,5034 -11,463 7,46145 5,2994 4,76657 -2,3127 -3,4274

Množství odražené krátkovlnné radiace vypočteme následovně:

 αRs=Rs 


1 [25]

4.5 Celková čistá radiace


 RlRl+RsRs=Rn [26]
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5. Výpočet aerodynamických vlastností povrchu

Výpočet aerodynamických vlastností povrchu zahrnuje problematiku vlivu povrchu a 

vegetačního krytu na výměnu tepla, vodní páry a hybnosti mezi povrchem a atmosférou.

5.1 Výška porostu

Výška porostu je odvozena od hodnoty vegetačního indexu, kdy předpokládáme, že mezi 

hodnotou vegetačního indexu a výškou porostu existuje korelace. Jako vegetační index je 

použit index MSAVI. Hodnota je pak škálována následovně (Gao et al. 2011):

 maxmin

maxmin

min
min hh

MSAVIMSAVI

MSAVIMSAVI
hh 




 [27]

hodnoty hmin a hmax jsou minimální a maximální hodnoty výšky pro daný porost a je potřeba je 

odhadnout pro každý typ porostu.

5.2 Efektivní výška porostu

Efektivní výšku porostu lze podle Allena et al. (1998) zjednodušeně vypočíst následovně:

hd
3

2
 [28]

5.3 Aerodynamická drsnost porostu

Aerodynamickou drsnost porostu pro přenos hybnosti z0m a pro přenos vodní páry a tepla z0h

lze podle Allena et al. (1998) zjednodušeně vypočíst:

hz m 123,00  [29]

mh zz 00 1,0 [30]

6. Výpočet aerodynamického odporu mezní vrstvy atmosféry

Problematika výpočtu aerodynamického odporu mezní vrstvy atmosféry představuje celý 

komplex dějů spojených s prouděním vzduchu a přenosem tepla, hybnosti a vodní páry mezi 

povrchem a atmosférou. Důležitou součástí této problematiky je otázka stability atmosféry. 

Program SEBCS obsahuje výpočet aerodynamického odporu povrchu založeného na 

Moninově-Obuchovově teorii similarity a výpočtu stabilitních koeficientů pro stabilní a 

nestabilní zvrstvení atmosféry na bázi iterativního přístupu podle Itiera (1980), viz Kalma 

(1989). Pro výpočet hodnot těchto veličin je využito deseti iterací se startovlní hodnotou L = -

10000. Tento přístup zahrnují pouze moduly M1 a M2.
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6.1 Moninova-Obuchovova délka a Moninův-Obuchovův koeficient stability

Výpočet Moninovy-Obuchovovy délky L vychází z rovnice (Kalma 1989):

   
*

2
*

3
* 16,27316,273

gT

Tu

gH

Tcu
L aap



 



 [31]

Stabilitní parametr Moninovy-Obuchovovy délky je pak:

L

z
 [32]

6.2 Stabilitní koeficienty

Stabilitní koeficienty jsou počítány zvlášť pro přenos hybnosti Ψm(ς) a tepla Ψh(ς) a zvlášť pro 

stabilní (ς ≥ 0) a nestabilní a téměř netrální (ς < 0) zvrstvení atmosféry.

Pro nestabilní a téměř neutrální zvrstvení atmosféry (Liu et al. 2007):
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kde

  25.0
161 x [35]

Pro stabilní zvrstvení atmosféry (Beljaars et Holstag 1991):
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h  [37]

kde a = 1, b = 0,667, c = 5, d = 0,35.

6.3 Třecí rychlost vzduchu

Třecí rychlost vzduchu je počítána podle vztahu (Kalma 1989):
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6.4 Škálovací parametr teploty v mezní vrstvě atmosféry analogický třecí rychlosti

Parametr teploty *T je vypočten analogicky třecí rychlosti (Kalma 1989):
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[39]

6.5 Aerodynamický odpor porostu

Ze známých parametrů stability atmosféry, parametrů porostu a rychlosti proudění vzduchu 

vypočteme hodnotu aerodynamického odporu vzduchu ra (Thom 1975):
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[40]

7. Výpočet složek tepelné bilance

Složky tepelné bilance představují vlastní tepelné toky (tok tepla do půdy, tok zjevného tepla, 

tok latentního tepla výparu) a jejich parametry (evaporativní frakce, Omega faktor, Bowenův 

poměr apod).

7.1 Tok tepla do půdy

Je vypočten ze spektrální informace, teploty a hodnoty radiační bilance (Bastiaanssen et al. 

1998):

  RnNDVIα+α
α

T
=G 4s 0,9810,00740,0038 2  [41]

7.2 Tok zjevného tepla

 

a

asp

r

TTρc
=H


[42]

7.3 Tok latentního tepla výparu

Tok latentního tepla výparu je vypočten jednoduše jako rozdíl tepelných toků:

HGRnE  [43]
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7.4 Tok latentního tepla výparu z vlhkého povrchu podle Priestley-Taylora

Tok latentního tepla výparu pro vlhký povrch je vypočten podle rovnice Priestley-Taylora 

(Priestley et Taylor 1972):

 GRnE PTPT 






 [44]

kde αPT je Priestley-Taylorova alfa. Ve výpočtu je použita hodnota αPT = 1,26.

7.5 Tok latentního tepla výparu pro potenciální výpar

Tok latentního tepla výparu je vypočten podle Monteithovy úpravy Penmanovy rovnice pro 

potenciální výpar (Penman 1948, viz Monteith et Unsworth 1990):

 










VPDcGRn
E p

p [45]

kde VPD je vodní sytostní doplněk:

aa eEVPD  [46]

7.6 Evaporativní frakce

Evaporativní frakce je poměrem mezi teplem spotřebovaným na výpar a dostupným teplem 

pro výpar (Lhomme et Elguero 1999, Suleiman et Crago 2004):

s

s

TT

TT
=

GRn
=EF





 max

maxE
[47]

Pravá část rovnice je použita v modulu M3.

7.7 Omega faktor

Omega faktor (Decoupling coefficient) je vypočten jako poměr aktuálního a potenciálního 

výparu (Jarvis et McNaughton 1986), respektive jejich tepelných toků:

pE

E




 [48]

7.8 Bowenův poměr

Bowenův poměr je poměrem mezi tokem zjevného tepla a latentního tepla výparu (Bowen 

1926):

E

H


  [49]
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Ze známé hodnoty Bowenova poměru lze vypočítat tlak vodní páry na úrovni povrchu:
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[50]

8. Výpočet odporu povrchu pro přenos vodní páry

Odpor povrchu (porostu) pro přenos vodní páry vyjadřuje ochotu povrchu předávat vodní 

páru do atmosféry. Ta závisí především na fyziologickém stavu porostu. Vypočteme jej 

následovně:

ac rr 
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[51]

Potenciální odpor povrchu pro přenos vodní páry lze vypočítat buď na základě předpokladu, 

že mezi povrchem a atmosférou existuje izotermie (viz Duffková et al. 2012) nebo za 

předpokladu potenciálního výparu. Program SEBCS využívá druhého přístupu, kdy:
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[52]

9. Výpočet CWSI

Plodinový stresový index CWSI (Crop Water Stress Index, Erhler, 1973, Idso et al. 1977, 

1981) je, podle Jacksona et al. (1981) vypočten následovně:
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[53]

kde
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1*  [54]
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Příloha 2: Seznam použitých zkratek

Veličina Jednotka Popis

cp J.kg-1.K-1 Tepelná kapacita suchého vzduchu (cp = 1012 J.kg-1.K-1)
d m Efektivní výška porostu
DMT m Digitální model terénu
dε bezrozm. Efekt geometrické distribuce přírodních povrchů a interní reflexe

Ea kPa Tlak nasycených vodních par ve vzduchu
ea kPa Tlak vodní páry ve vzduchu
Es kPa Tlak nasycených vodních par na úrovni povrchu
es kPa Tlak vodní páry na úrovni povrchu
g m.s-2 Gravitační zrychlení Země (g = 9,81 m.s-2)
G W.m-2 Tok tepla do půdy
h m Výška porostu
H W.m-2 Tok zjevného tepla
hst m Průměrná výška porostu v okolí meteorologické stanice
L m Moninova-Obukhovova délka

MSAVI bezrozm. Vegetační spektrální index MSAVI
NDMI bezrozm. Vegetační spektrální index NDVI
NDVI bezrozm. Vlkostní spektrální index NDMI
P kPa Tlak vzduchu
Pv bezrozm. Frakce vegetačního krytu
ra s.m-1 Aerodynamický odporor mezní vrstvy atmosféry
rc s.m-1 Odpor porostu pro přenos vodní páry do atmosféry
rcp s.m-1 Potenciální odpor povrchu pro přenos vodní páry

Rh % Relativní vlhkost vzduchu
Rl↑ W.m-2 Dlouhovlnné záření emitované povrchem
Rl↓ W.m-2 Dlouhovlnné záření emitované atmosférou
Rnir rel. Spektrální reflektance v červené části elektromagnetického spektra
Rred rel. Spektrální reflektance v blízké infračervené části elektromagnetického 

spektra
Rs↑ W.m-2 Krátkovlnné záření odražené povrchem
Rs↓ W.m-2 Krátkovlnné záření dopadající na povrch - globální záření
Rswir rel. Spektrální reflektance ve střední infračervené oblasti
T* K Škálovací parametr teploty v mezní vrstvě atmosféry analogický třecí 

rychlosti
Ta °C Teplota vzduchu ve výšce z
TB K Teplota absolutně černého tělesa
Tmax °C Maximální teplota povrchu v rámci zájmového snímku
Ts °C Jasová teplota povrchu
Ts_K K Jasová teplota povrchu
Tst °C Teplota vzduchu změřená meteostanicí ve výšce zst
U m.s-1 Rychlost proudění vzduchu ve výšce z
u* m.s-1 Třecí rychlost vzduchu
Ust m.s-1 Rychlost proudění vzduchu změřená meteostanicí ve výšce zst
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VPD kPa Vodní sytostní doplněk
x bezrozm. Parametr výpočtu
z m Výška odpovídající tzv. mixing layer, z = 200 m nad povrchem
z0h m Aerodynamická drsnost povrchu pro přenos tepla a vodní páry
z0m m Aerodynamická drsnost povrchu pro přenos hybnosti
z0m_st m Aerodynamická drsnost povrchu pro přenos hybnosti v okolí 

meteostanice
zst m Výška měření meteorologických veličin
α rel., % Albedo, reflektance
αPT bezrozm. Priestley-Taylorova alfa
β bezrozm. Bowenův poměr
Γ °C.m-1 Adiabatický gradient změny teploty vzduchu s výškou
γ kPa.°C-1 Psychrometrická konstanta
γ* kPa.°C-1 Upravená psychrometrická konstanta podle Jacksona et al. (1981)
Δ kPa.°C-1 Sklon tlaku nasycených vodních par ke sklonu teploty
ε bezrozm. Emisivita povrchu
εac bezrozm. Emisivita vzduchu
εs bezrozm. Emisivita půdy
εv bezrozm. Emisivita porostu
κ bezrozm. Kármanova konstanta (κ = 0.41)
λ J.g-1 Latentní teplo výparu
λE W.m-2 Tok latentního tepla výparu
λEp W.m-2 Tok latentního tepla výparu pro potenciální výpar
λEPT W.m-2 Tok latentního tepla výparu z vlhkého povrchu podle Priestley-Taylora
π bezrozm. Ludolfovo číslo
ρ kg.m-3 Hustota vzduchu
ς bezrozm. Moninův-Obuchovův stabilitní parametr
σ W.m-2.K-4 Stefan-Boltzmanova konstanta (σ = 5,6703.10-8 W.m-2.K-4)

Ψh(ς) bezrozm. Stabilitní parametr pro přenos tepla
Ψm(ς) bezrozm. Stabilitní parametr pro přenos hybnosti
Ω rel. Omega faktor




