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SOLAR SEMIDIURNAL TIDES OF THE ATMOSPHERIC PRESSURE
IN ŁoDZ

Atmosfera ziemska na|eży do najbardziej z|ożonych układow dynamicznych
będących w centrum uwagi współczesnychbadaczy. Stan tego ukladu jest wyni-
kiem oddziaływania wielu czynników zarówno o charakterze zewnętrznym, jak
i wewnętrznym. Duża Liczba tych czynników oraz nieliniowy charakter równań
opisujących dynamikę atmosfery powodują, że stan jej jest trudny do prognozo-
wania w dłuższym okresie. Z tego powodu d:uże znaczenie mają poszukiwania
deterministycznych cech zmienności stanu atmosfery (Fortuniak, 2000). Niepo-
ślednie miejsce wśrod prac poświęconych tej tematyce zajmują badania okreso-
wej zmienności elementów meteorologicznych. Mimo bardzo dużej Liczby publi-
kacji poruszających ten problem, niewiele z postulowanych cykli klimatycznych
można uznaĆ za bezsptzecznie istniejące stabilne okresowości. Należą do nich
cykle roczny i dobowy, chociaż i w tym przypadku należy oddzielnie analizować
zmienność poszczegóInych elementów. Na przyk|ad, cykl roczny, który cechuje
zmienność temperatury na obszarze Polski, nie jest juz tak oczywisty w przy-
padku ciśnienia atmosferycznego. AnaIiza ciśnienia w Warszawie (Fortuniak
i in., 2000) wykazuje, że pik cyklu rocznego jest stosunkowo s|abo zaznaczony
w spektrum mocy' a w kolejnych latach maksimum roczne ciśnienia może przy-
padać w miesiącu, który w innym roku cechowal się nijniŻszymi wartościami te-
go elementu. Podobne zasttzeżenia zna|eżĆ można w przypadku dobowej zmien-
ności roznych elementów.

Celem podj ęte go opracowania j est przedstawienie charak tery sty cznych cech
dobowego przebiegu ciśnienia atmosferycznego przy powierzchni ziemi w Łodzi.
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16 K. Fortuniak, W. Pawlak

SzczegóLną uwagę zwrócono na dominujące w tym przebiegu 12-godzinne wa-
hania ciśnienia, noszące nazwę,,słonecznych płyr,vow połdobowych" (ang. solar
semidiurnal tides). Wahania te przedstawiono wykorzystując dane z Łodzi z ]'at
1997_1999. Chociaz L}-godzinna zmienność ciśnienia jest obserwowana prak-
tycznie od czasu wynalezienia barometru, informacje na jej temat stosunkowo
rzadko pojawiają się w podręcznikach meteoroiogicznych. Jest ona zatem sto-
sunkowo mało znana w środowisku meteorologów i klimatologów. Ponadto
w przypadku Polski brak jest dokładnych ilościowych informacji o amplitudzie
i fazie tego cyklu, a oszacowania na podstawie regresyjnych modeli dla całej ku-
li ziemskiej mogą byĆ obarczone pewnym błędem. Te niezbyt silne wahania, mi-
mo iż najczęściej maskowane ptzez czynniki makroskalowe, są stałą cechą
zmienności ciśnienia atmosferycznego i powinny być uwzględniane w opracowa-
niach klimatologicznych i analizach synoptycznych, szczególnie podczas oblicza-
nia tendencji ciśnienia.

Półdobowe wahania ciśnienia atmosferyc znego (sPP)

Na obszarze prawie całej kuli ziemskiej obserwowane są 12-godzinne waha-
nia ciśnienia atmosferycznego na poziomie ziemi (SPP - słoneczne pływy poł-
dobowe). Ępowa amplituda tych wahań wynosi na równiku ok. ]',Ż hPa
i zmniejsza się w kierunku biegunów. Na szerokości geograflcznej Q : 300 amp-
lituda ta wynosi ok. 0,9 hPa, a w okolicach kół podbiegunowych juz tylko 0,3
hPa (Whiteman, Bian, 1996). Spadek amplitudy w kierunku biegunów został
wykryty jużw XIX wieku, podobnie jak i fakt, żełatwiej obserwować falę w sze-
rokościach równikowych niz umiarkowanych, gdzie moze ona być maskowana
przez makroskalowe zaburzenia ciśnienia. Przez analogię z pływami oceanicz-
nymi próbowano początkowo tłumaczyc SPP grawitacyjnym oddziaływaniem
Księzyca. Hipotezę pływow atmosferycznych powstających podobnie jak pływy
oceaniczne przedstawił jużI. Newton w 1687 r. w swoim dziele Philosophiae
Naturalis Principia Mąthematica trafnie oceniając, ze powinny być one bardzo ma-
łe. Dokładne analizy dowodzą jednak, że grawitacyjne oddziaiywanie Księzyca
może prowadzic do wahań o amplitudzie zaledwie 0,005_0,080 hPa (Haurwitz,
Cowley, I970). Ponadto obserwowana zmienność ciśnienia charakteryzuje się
dokładnie l}-godzinnym okresem wahań - w przeciwieństwie do pływów oce_
anicznych maksima i minima ciśnienia występują zawsze o tej samej porze dnia,
niezależnie od połozenia Księżyca. Ten Wraźny związek z dobą słoneczną, a nie
księzycową wskazuje na decydującą ro1ę Słońca W powstawaniu półdobowych
wahań ciśnienia. Podstawowym mechanizmem prowadzącym do powstawania
SPP nie jest jednak grawitacyjne oddziaływanie Słońca,Iecz nagrzewanie się at-
mosfery w wyniku absorpcji promieniowania słoneczne1o. Przeciw hipotezie po-
wstania SPP na drodze grawitacyjnego oddziaływania Słońca przemawia między
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Solarne pływy półdobowe clśnlenla

innymi fakt, że maksimum 7Ż-godzinnych wahań ciśnienia występuje nie w po-
łudnie słoneczne (kiedy oddziaływanie grawitacyjne Słońca jest najsilniejsze),
|ecz 2,3 godziny wcześniej (drugie maksimum występuje 2,3 godziny przed sło-
necznąpołnocą). Głównymi mechanizmami powodującymi dobową zmienność
ciśnienia atmosferycznego jest absorpcja podczerwonego promieniowania sło-
necznego przezparę wodną zawart'ąw troposferze (Siebert, 1961) oraz promie-
niowania ultrafioletowe1o przez ozon (ButleĘ Small, 1963). oba procesy pro-
wadzą w wyższych warstwach atmosfery do powstawania zarÓwno wahań
o okresie dobowym, jak i połdobowym. Jednakże w przypadku cykli Z$-godzin-
nych występuje około 7Ż-godzinne przesunięcie fazowe między silniejszymi wa-
haniami, spowodowanymi pochłanianiem promieniowania przez parę wodną,
a słabszymi, będącymi wynikiem absorpcji w warstwie ozonowej. Interferencja
obu fal powoduje znacznąredukcję sumarycznej amplitudy tego cyklu. Ponadto
wahania Ż -godzinne są słabo przenoszone do powierzchni ziemi ze względu na
długość fal pionowych, jakie generują (Lindzen, 1967). Wahania połdobo-
we, chociaż słabsze, generują natomiast fale pionowe dwukrotnie dłuzsze, któ-
re stosunkowo dobrze przenoszą sygnał lŻ-godzinny do powierzchni ziemi.
Szersze omówienie historii badań nad SPP oraz ftzycznych mechanizmów po-
wstawaniawahań l}-godzinnych można znależcw pracy C h ap m an a i L i n -

dz en a (1970).
Globalne charakterystyki połdobowych wahań ciśnienia przy powierzchni

ziemi podał Ha urwitz (1956). Wykorzystał on dane z 256 stacji z całego
świata, aby określić amplitudę i fazę sinusoidy o okresie IŻ godzin w funkcji sze-
rokości i długości geograficznej miejsca obserwacji

p = p, . cosQ . srn|Ż (/ + )') + ąr]

gdzie Q i )" oznaczają szerokość i długość geograficzną (wschodnią), t' - od'
cinki czasu w ciągu doby wyrażone w postaci konta godzinnego , a P, i ł6 to sta-
łe parametrY: P,: 1,16 hPa, 4o : 158". Korzyst"ajączpowyższego mode]u moż-
na obliczyc, że w Łodzi, ktorej dotyczy niniejsze opracowanie (p = 5Io45',
A : 19"Ż6'), półdobowa oscylacja ciśnienia powinna charakteryzować się am-
plitudą ok. 0,55 hPa (rys. 1a). Maksima SPP powinny występować o godzinach
8.26 i 20.26 UTC, a minima o Ż.26 i 14'26 UTC. Terminy maksimÓw i mini-
mów określone w lokalnym czasie słonecznym są nieza|eżne od położenia sta-
cji i wynoszą9.44 i 27.44 LMST w przypadku maksimow oraz 3.44 i 15.44
LMST w przypadku minimów. Na południowych i północnych krańcach Polski
teoretyczne amplitudy wahań 1'Ż-godzinnych wynoszą odpowiednio 0,62 hPa
(0 : 50") oraz O,47 hPa (0 : 54"). Jednocześnie łatwo zauważyĆ, że maksima
i minima tych wahań występują ok. 35 minut wcześniej na wschodzie niż na
zachodzie Polski.
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18 K. Fortuniak, W. Pawlak

Dane pomiarowe i średni dobowy bieg ciśnienia w Łodzi

W opracowaniu wykorzystano 3-letnią (1997_1999) serię pomiarową ciśnie-
nia atmosfetyczneło z Łodzi. Pomiary wykonywano czujnikiem PTB101B firmy
Vaisala umieszczonym w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu
Łodzkiego (ul. Lipowa 81) na wysokości 205 m n.p.m. Częstość odczytow czuj-
nika podłączone8o do rejestratora wynosiła 10 s, a obliczone na tej podstawie
średnie 1O-minutowe wartości ciśnienia atmosferycznego na poziomie barome-
tru (mierzone z dokładnością do 1 hPa) tworząbazę danych stanowiącą podsta_
wę opracowania.

Jednym z najprostszych sposobów anaIizy zmienności dobowej ciśnienia at-
mosferycznego jest wykreślenie średniego przebiegu dobowego tego elementu
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Rys. 1. Dobowy przebieg ciśnienia w Łodzi'': a) sinusoida wahań 1Z-godzinnych obliczona z modelu
Haurwitza; b) średnie dobowe przebiegi ciśnienia w Łodzi w roku i w poszczególnych sezonach (ob-

iiczone z danych zlat 7997-1999)
Fig. 1. Daily course of the atmospheric Pressure inŁódż: a) sine line of twelve hours oscil]ations ca]-
culated from the Haurwitz model; b) mean daily courses of the atmospheric pressure in Łódź for a

year and seasons (calculated for the period i997-1999)
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w wieloleciu (rys. 1b). Mimo iż w poszczególnych dniach przebieg dobowy ci-
śnienia jest całkowicie maskowany przez zmienność makroskalową, wartości
średnie z całego badanego okresu wskazują na istnienie vłyraźnych l}-godzin-
nych wahań ciśnienia z amplitudą sięgającą 0,7 hPa. Chociaż kształt krzywej sto-
sunkowo dobrze pasuje do modelu Haurwitza, nie jest on jednak czystą sinuso-
idą. Pierwsze maksimum, zaznaczające się ok. godziny 9, jest nieco wyższe od
drugiego, występującego ok. godziny 21. Podobnie nocne minimum ciśnienia jest
nieco płytsze od minimum popołudniowego. Można również zauważyĆ, iz mini-
ma nie występują dokładnie w 7Ż-godzinnych odstępach czasv' Badając dobowe
przebiegi ciśnienia w poszczegolnych porach roku da się zauważyć pewną sezo-
nowość tej zmienności. We wszystkich porach roku rytm dobowy ciśnienia cha-
rakteryzuje się dwoma v,ryraźnymi maksimami i minimami z przebiegiem zbli-
Żonym do sinusoidy. Srednie amplitudy są jednak rożne w poszcze1ólnych sezo-
nach i wynoszą od 0,7 hPa w zimie do 1,0 hPa wiosną. Kształt krzywej równiez
podlega pewnym modyfikacjom sezonowym. Bieg dobowy ciśnienia atmosfe-
rycznego najbardziej zbliżony jest do sinusoidy wiosną i jesienią. Zimą charak-
teryzuje się on stosunkowo szerokim drugim maksimum, a minimum popołu_
dniowe (ok. godziny 13) występuje zaledwie 9,5 godziny po minimum nocnym
(ok. godziny a.30). Latem odstęp między nocnym a popołudniowym minimum
ulega wydłużeniu do około 14 godzin. Sezonowość ta wskazuje na związek
kształtu przebiegu dobowego ciśnienia z długością dnia, co potwierdza solarny
charakter SPP

Spektrum mocy analizowanego szeregu

Przedstawiony powyżej średni przebieg dobowy ciśnienia w Łodzi sugeruje
istnienie 12-godzinnych wahań ciśnienia atmosferycznego. W celu potwierdze-
nia tej hipotezy i dokładnego określenia długości cyklu zastosowano analizę
spektralną. Spektrum mocy, P(fl, obliczono wykorzystując klasyczną metodę
(Blackman, Tukey, 1 9 5 9) transformaty Fouriera funkcji autokowariancyjnej :

Wielkości cooznaczają kolejne elementy funkcji autokowariancyjnej, a wu jest
funkcją wagową zaproponowaną przez Tukey'a (wp = 0,5|1 + cos(nk/M)] przy
lkl Ś M,0 w pozostałych przypadkach). Wartości spektrum obliczono d|a czę-
stości ortogonalnych, przyjmując szerokość okna wagowego równą połowie dłu-
gości ciągu (M : N/2). Analizę spektralną zastosowano do całego 3-letniego sze-
regu (rys. Ż) oraz oddzielnie do kolejnych sezonów (rys. 3). W przypadku sezo-
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Rys. 2. Spektrum mocy ciśnienia atmosferycznego w Łodzi zlat 1997_1999

Fig.2. Power spectrum of the atmospheric pressure inŁódź in the period 1997-1999

nów uśredniono sPektrum Iiczone dla trzech kolejnych lat. Spektrum mocy
przedstawiono na wykresie logarytmicznym ze Względu na fakt, że poszukiwa-
ne l}-godzinne wahania mają malą amplitudę, przez co ich udział w całkowitej
wariancji Szeregu jest niewielki Zaznaczają się one jednak bardzo wyraźnie,
zdecydowanie przewyższając poziom szumów. W przypadku catej analizowanej
serii dobrze widoczne są tylko 3 piki spektrum, odpowiadające okresowościom
1Ż-,8- i 6-godzinnym. Dwie ostatnie to zdecydowanie słabsze, wyższe harmo-
niki cyklu 7?-godzinnego, będące wynikiem niesinusoidalnego kształtu SPP
Należy pamiętać, że logarytmiczny wykres optycznie zmniejsza róznice między
mocą tych okresowości. Przy porÓwnaniu wartości liczbowych widaĆ, że waha-
nia połdobowe opisują ok. 30 razy więcej wariancji niż 8-godzinne i ok. 100 ra-
zy więcej niŻ 6-godzinne. Amplituda tego cyklu jest więc odpowiednio 5,5 i 10
razy większa od amplitud wymienionych wyższych harmonik. W przypadku re-
gresji względem sinusoid wartości te mogłyby byĆ nawet większe, w zastoso-
wanej metodzie użyto bowiem okna wagowego, które jest formą wygładzania
widma średnią ważoną. Procedurę tę stosuje się w celu uzyskania większej sta-
bilności statystycznej wynikÓw. Moc poszczegolnych częstości rozkłada się jed-
nak w tym przypadku na sąsiednie częstości, co powoduj e ,,spłaszczenie" wid-
ma, a wartości ostrych pikow są nieco mniejsze niż w prostym periodogramie.
Mimo to pik oscylacji połdobowych jest istotny statystycznie, wartości widma
wahań 7}-godzinnych są bowiem kilkaset ruzy wyższe od poziomu szumów.
W przypadku hipotezy czerwonego szumu' którą usprawiedliwia dużabezw|ad-
ność szeregu ciśnienia, 99,9To poziomowi ufności odpowiada natomiast wartość
widma zaledwie 4,7 razy większa (dla przyjętego rodzaju i szerokości okna wa-
gowego).
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Rys. 3. Spektrum mocy ciśnienia atmosferycznego w Łodzi z]'at 1997_7999 liczone oddzielnie w od-
niesieniu do poszczegolnych sezonów; a) wiosna, b) lato, c) jesień, d) zima

Fig' 3. Power spectrum of the atmospheric pressure |nŁódź in the period 1997-7999 calculated for
the seasons: a) spring, b) summeĘ c) autumn, d) winter

W poszczegolnych sezonach widma mocy charakteryzują się równiez \^:yraź-
nym pikiem wahań połdobowych (rys. 3). Zmienność roczna dobowego biegu ci-
śnienia jest natomiast związana glównie z pojawianiem się bądź zanikaniem
wyższych harmonik tego cyklu. Wiosną i jesienią, kiedy długość dnia i nocy jest
zbliżona, a przebie1 ciśnienia najbardziej przypomina sinusoidę, jest to prak-
tycznie jedyna, dominująca częstotliwość. Moc tych wahań jest kilkanaście lub
nawet kilkadziesiąt razy większa od szumu. Latem (rys. 2b) pik wahań lŻ-go-
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dzinnych jest równieżbardzo wyrażny, przewyższający kilkadziesiąt razy poziom
szumów. W sezonie tymwraźnie zaznacza się okresowość B-godzinna, jest ona
jednak zdecydowanie słabsza od wahań połdobowych. Latem można również za-
uważyc słabo zaznaczony pik wahań dobowych. W okresie zimowym (rys. 2d)
cykle i2-godzinne są zdecydowanie słabsze, ,,zaiedwie" kilkakrotnie (7_l4 razy)
silniejsze od poziomu szumów. Stosunkowo silnie zaznacza się w tym sezonie
składowa 8-godzinna, odpowiedzialna za poszerzenie i spłaszczenie drugiego
maksimum w biegu dobowym. Mimo względnie słabego piku wahań l}-godzin-
nych w zimie, przeprowadzona analiza pokazuje, że cykliczność ta występuje we
wszystkich porach roku i wraz z wyższymi harmonikami jest praktycznie jedy-

ną vłyraźną okresowością w rozważanym szeregu ciśnienia atmosferyczne1o
w Łodzl

Zmienność roczna SPP

Zarówno analiza spektralna, jak i średnie przebiegi dobowe w poszczegól-
nych porach roku dowodzą, że solarne pływy półdobowe są stałą cechą zmien-
ności dobowej ciśnienia atmosferycznego. Mozna również zauważyĆ, że kształt
SPP zmienia się w poszczególnych sezonach, prawdopodobnie w wyniku rożnic
w dopływie promieniowania słoneczne1o. Przeprowadzone analizy nie pokazują
jednak szczegołow rocznej zmienności SPP Krótki okres obserwacji uniemozli-
wia natomiast obliczenie z zadowala1ącą dokładnością uśrednionych biegow do-
bowych w kolejnych dniach roku, czy nawet w całych miesiącach. Dlatego w ce-
Iu zobrazowania rocznej zmienności SPP posłużono się pasmowym filtrem nu-
merycznym. Filtry stosuje się w celu wyeliminowania z szeregu wahań o pew-
nych częstotliwościach. W przypadku analizy dwunastogodzinnych wahań ci-
śnienia poządane jest pozbycie się zarówno fal dluższych, będących wynikiem
zmienności makroskalowej, jak i krótszych, związanych głównie z procesami za-
chodzącymi w warstwie granicznej atmosfery. Procedura numerycznego filtro-
wania danych sprowadza się w zasadzie do obliczenia ruchomej średniej ważo-
nej z odpowiednio dobranymi wagami b; (i =-S, ..., S):

,r = }b,ro,,

gdzie xri uoto elementy szeregu przed i po zastosowaniu filtru. S jest szeroko-
ścią okna Wagowego, którego arbitralny wybor jest pewnym kompromisem mię-
dzy 1akościąfiltru a |iczbąwag' W tym opracowaniu wagi filtru, b,, określone zo-
stały za pomocą procedury podanej przez Doblas-Reyesa i Dćquć
(1ee7):
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gdzie współczynniki A i B dane są przez
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B = Zdoft +

Wartości Ę i f, oznacza)ą górne i dolne ograniczenie częstotliwości, a d, są współ-
czynnikami okna konwergencji (Bloomfield, 7976)

"ś d, sin(zn . r7,)
L' 

-

^Ll ń

sinhn'f\O = t.gdzief, = i/(2S+ l).

W analizowanym przypadku górną i dolną częstotliwośc graniczną dobrano
tak, aby filtr zostawiał okresy o długościach od 4 do 20 godzin. Wybor stosun-
kowo szerokiego przedziału częstotliwości został podyktowany istnieniemvryż-
szych składowych harmonicznych okresowości 12-godzinnej. Przy zawężeniu fil-
tru do częstotliwości obejmujących tylko cykliczności zblizone do połdobowych,
nie obserwuje się praktycznie żadnych zmian sezonowych w kształcie biegu do-
bowego ciśnienia, a jedynie pewne modyfikacje amplitudy tego cyklu. Przyjęto
szerokośĆ okna wagowego równą 4 doby. Przy pomiarach wykonywanych co 10
minut daje to stosunkowo dużąLiczbę wag, S = 288, i zbliżony do prostokątne-
go kształt funkcji odpowiedzi filtru. Dane wyjściowe przekształcone tak skon-
struowanym filtrem pasmowym posłuzyły obliczeniu średnich przebiegów do-
bowych ciśnienia w poszczełolnych miesiącach. otrzymana w ten sposób rocz-
na zmienność SPP (rys. 4) wskazuje nawyraźny związek dobowej zmienności ci-
śnienia z długością dnia.

W okresie letnim wyraźnemu zawężeniu ulega nocny okres dodatnich ano-
malii ciśnienia kosztem poszerzenia maksimum dziennego. Pewnemu poszerze-
niu i pogłębieniu podlegają latem tez oba okresy ujemnych anomalii ciśnienia.
Zimą następuje wyr aźne rozmycie nocnego maksimum kosztem stosunkowo wą-
skiego, za to silnie zaznaczonego maksimum porannego. Rysunek 4 pokazuje
również, że termin porannego maksimum ciśnienia praktycznie nie zmienia się
w ciągu roku (ok. godziny 9 UTC). Wyraźnej zmienności rocznej podlegają go-
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Rys' 4. Roczny przebieg solarnych pływów półdobowych w Łodzi (1997_1999) - dodatnie (ciemne)
i ujemne (jasne) odchylenia od średniej dobowej w ciągu 24 godzin w kolejnych dniach roku

Fig. 4. Annual course of the solar semidiurnal tides in Łódźin the period (1997_1999) - positive
(dark) and negative (white) deviation from mean daily values during 24 hours in Julian days

dziny występowania obu minimów ciśnienia, zbliżając się do siebie zimą, a odda-
lając latem. Zmienność ta ma regularny charakter wyraźnie nawiązujący kształ-
tem do terminów wschodu i zachodu Słońca. Termin wystąpienia nocnego mak-
simum w półroczu ciepłym praktycznie odpowiada modelowi Haurwitza. Zimą
jest on trudny do Wznaczenia ze względu na znaczne spłaszczenie krzywej.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza potwierdza istnienie dobowego biegu ciśnienia at-
mosferyczne1o przy powierzchni ziemi. W biegu tym obserwuje się dwawyrłŻ-
ne maksima i minima. Wahania te mają niewielką amplitudę (rzędu 0,7 hPa)
i na1częście1są maskowane przez zmienność makroskalową. Solarne pływy pół-
dobowe nie mają kształtu czystej sinusoidy opisywanej przez model Haurwitza.
obserwowane są wyraźne sezonowe zaburzenia cyklu 12-godzinnego związane
z roczną zmiennością długości dnia. Nalezy również wspomnieć, że gradient ci-
śnienia związany zpływami półdobowymi powoduje powstanie dodatkowej skła-
dowej wiatru, której prędkość i kierunek można oszacować z modelu Haurwitza
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(Whiteman, Bian, 1996). W przypadku Łodzi obliczona w ten sposób prędkość
dodatkowej składowej q'iatru wynosi ok. 0,4 ms_l, a jego kierunek zmienia się
cyklicznie w ciągu )'Ż godzin. Na podkreślenie zasługuje fakt, że - mimo iż da'
ne pomiarowe użyte w opracowaniu charakteryzują się stosunkowo małą do-
kladnością (do 1 hPa) - zastosowanie odpowiednich metod analizy statystycz-
nej pozwoliło na rr1,krvcie r,vahań o mniejszej amplitudzie. Swiadczy to o duzej
czułości użytych metod, niemniej jednak mała dokładność pomiarów oraz krót-
ki, zaledwie 3-letni okres obserwacji mogą mieĆ pewien negat}ryVny wpłpv na
otrzymane rezultary. Ze względu na istotną rolę nawet niewielkich dobowych
fluktuacji ciśnienia w obliczeniach statystycznych, szczegóLnie w przypadku ba-
dania tendencji ciśnienia, oraz wrażliwość modeli numerycznych na warunki po-
czątkowe, istnieje potrzebaprzeprowadzenia dodatkowej analizy przestrzennego
zróżnicowania wahań połdobowych na obszarze Polski. Model Haurwitza daje
tylko pewien ogólny obraz rozkladu tej cykliczności na powierzchni ziemi, pod-
czas gdy rzeczywisty przebieg SSP podlega stosunkowo dużym modyfikacjom re-
gionalnym związanym ze specyfi ką procesow atmosferyc zny ch zacbodzący ch
w rejonie miejsca obserwacji.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 6Po4E01017 finansowa-
nego przez Komitet Badań Naukowych w latach 7999-200Ż.

Materiały wpłynęly do redakc-ii 5 il Żoo2 r.
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Summary

The aim of the study is to present the characteristics of a daily course of atmospheric pressure
measured in Łódź. Special consideration was given to the well marked twelve-hour pressure oscilla-
tions, so called Solar Semidiurnal Tides (SST). These ddes with the period length equal exactly twe-
ive hours are observed almost on the whole area of the globe. Their amplitude decreases with the la-
titude starting with about 7,2hPa on the Equator and decreasing to about 0,3 hPa in the polar circ-
les region.

SST were distinguished from a three-year measurements (1997-1999) taken every ten minutes.
Inlńdż SST amplitude ranges from 0,7 hPa in winter to l,0 hPa in summer. Maxima are observed at
about 9 a.m. and 9 p.m., minima at about 3 a.m. and 3 p.m. GMT while the second maximum is wi-
der and less distinct than the first one. The occurrence ofSST is confirmed by spectral analysis and
by the use of a band-pass filter with which the annual variation of SST was also determined. SST do
not compose a pure sine line but their seasonal variation is observed.

The pressure osciilations discussed, although often masked by macro-scale factors, are the ma-
in features ofdaily pressure variation and should be taken into account in synoptic studies, especially
during computations ofa pressure tendency.


