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1. INLEDNING

Syftet med detta arbete har varit att göra en analys av vindför—
hållandena i Östra Blekinges kustområden och havet sydost därom.
Främst har förhållandena på Utlängan studerats, men även Ungskär
och Olands södra grund har behandlats. Från Utlängan har uppgifter
funnits dels från en mast som gav data juni—oktober —90 och
mars—juni samt september—november -—91 och dels från en serie
pilotballong- viseringar som utfördes under perioden mars—juni
—91. På Olands södra grund finns en automatstation och på Ungskär
finns en synopstation.Från dessa stationer har SMHI:s data för
perioden augusti --90 till november --91 använts. Tidigare studier
har visat att low—level jets förekommer i dessa områden och därför
har dessa här studerats med hjälp av viseringarna. Dessutom har en
gränsskiktsmodell - med olika varianter för de olika platserna —
använts och jämförelser har gjorts. '



2. TEORI

Inom det atmosfäriska gränsskiktet ändras vinden —- till både
storlek och riktning - med höjdenDen viktigaste orsaken till
detta är friktionen mot jordytan, som gör att vinden avtar ner mot
marken och dessutom vrider sig och får en komponent in mot lägre
tryck.]ordytans skrovlighet och atmosfärens termiska skiktning(dvs
dess stabilitet) är de faktorer som främst bestämmer hur stora
vindens hastighets— och riktnings—förändringar blir.Gränsskiktet
brukar delas upp i två skikt - ytskiktet och övergångsskiktet.

2.1 Ytskiktet
Inom ytskiktet — vars tjocklek vanligen är mellan 10—100 m -
gäller Monin—Obukhovs similaritetsteori.Vid neutral skiktning
beskrivs vindhastighetens förändring med höjden av logaritmiska
vindlagen:

um u*/k-ln(z/zo)

Där u=vindhastigheten

u*=w/ -u ” w '::friktionshastigheten
kzvon Kannanls konstanta 0,4
zzhöjd Över markytan
zozskrovlighetslängden

Monin—Obukhovs similaritetsteori definierar en dimensionslös
vindgradient om:

(bm-:= au/öz—kz/u* där omedelvinden

och en dimensionslös temperaturgradient oh:

$h=89/ÖZ.kZ/T* där 9=potentiella temperaturen

T*zskalade temperaturen-== -w ' 9 '/u*

Dessa ska enligt teorin vara funktioner av enbart atmosfärens
stabilitet, uttryckt som z/L, där L är Monin—Obukhovs längd vilken
definieras som:

T*u * 3
L:: - __________._...._____ där temperaturen iKelvin

kg W” g=tyngdaccelerationen



omoch (bh kan endast bestämmas genom mätningar och här används de
uttryck som] en undersökning i Lövsta utanför Uppsala
[Högstöm,l9xx] gav:

__ (1—19,3z/L)'1/4 ,z/L( 0 (5)(bm 1+4,8z/L ,z/LZ 0

__ (l—lZz/L) ”I” ,z/L( 0$h*(7,8z/L ,z/LZ 0 (6)

lntegreras om och (bh m a p 2 från z1 till 22 fås:

». !. z

Au=utz2>å(z,)=u*/k-cpm/z dz (7)
1

Z
2

A9=9(22)—(z1)==6*/k-I (bh/z dz (8)
1

2.2 Overgångsskiktet
I övergångsskiktet —- vars tjocklek vanligen är SOG—2000 m - utgås
från de atmosfäriska rörelseekvationerna. Under antagande om sta-
tionära och horisontt homogena förhållanden samt om visko—
sitetstermerna försummas erhålles:

f(v—v )=ö/öz(u'w” )
g ) (9)

f(ug —u)=8/az(v ” w ” )

Där ugz—l/(pD—ap/ay och
vgml/(pf)ap/öx är de geostroftska vindkomponenterna
pzluftens densitet
soriolisparametern
pzlufttrycket
u'w'z—TX/p och

v'W*=—ry/p är skjuvspärmingens komponent i resp. led
11 och v är vindens två horisontella komponenter



Ekvationssystemet (9) går ej att lösa m a p u(z) och v(z) eftersom
ug,vg,u'w'(z) och v'w*(z) är obekanta.Ett vanligt sätt att lösa
detta problem är att utmyttja K-teori, enligt vilken följande
ekvationer ansätts:

—W*=K»au/az ? (10)

—v ' w '='-K av/öz

Där Kmurbulenta utbyteskoefficienten för rörelsemängd

Ekvationssysytemet (9) kan nu lösas förutsatt att ug och vg är
kända eller kan bestämmas m h a mätningar av u och v.

2.3 Interna gränsskikt
Då vinden passerar en diskontinuitet i skrovlighet eller skiktning
börjar ett nytt, 3 k internt gränsskikt växa upp.Samtidigt börjar
ett gränsskikt som är i jämvikt med det nya underlaget växa upp
underifrån - ett nytt jämviktsgränsskiktDetta växer dock mycket
långsamtDess Övre begränsningsyta har en lutning av
storleksordningen 1/200.
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Figur 1. Uppväxt av nya grärmskikt vid en
skrovlighetsdiskontinuitet.

2.4 Low-level jets
Low—level jets är vindmaxima på relativt låg nivå (vanligen
100—300 m höjd). Dessa orsakas av tröghetssvängningar, antingen i
tiden eller i rummet. I det första fallet initieras
tröghetssvängningen vid solnedgången, då det instabila gränsskikt
som funnits under dagen övergår i ett stabilt gränsskikt. I det
andra fallet - vilket är en sanno orsak till många av de fall
som studerats i detta arbete - initieras tröghetssvängningen av
att vinden passerar lmsten ut mot ett kallt hav från ett
landområde med instabil skiktning. Den termiska skiktningen blir
då kraftigt stabil. Detta medför att stämningen högre upp kan bli
nära nog frikopplad från havsytan, en tröghetssvängning startar
och en low—level jet kan bildas. Avståndet mellan kusten och
jetströmmens maximum bestäms av den rådande vindhastigheten. -



3 VINDMODELLEN

Vindmodellen består egentligen av två modeller, en för ytskiktet
och en för övergångsskiktet [H. Bergström, 1986].

3.1 Ytskiktet
Genom ett iterativt förfarande beräknas Monin—Obukhovs längd, L,
och friktionshastigheten u*.För att göra detta behövs som indata:

. vinden på en nivå

. temperaturen på två nivåer

. skrovlighetslängden zo

. mäthöjderna för temperatur och vind
Då L och a.,. är kända beräknas vindprofrlen för ytskiktet m h a
ekvation (7).

3.2 Overgångsskiktet
Denna modell utnyttjar mer direkt rörelseekvationerna (9)
tillsammans med den s k K—teorin (ekv.(lO)).Vidare antas att den
geostrofiska vinden varierar linjärt med höjden samt att dess
riktning vid marken är parallell med x—axeln, dvs:

: + .ng ugo uTz ) (11)

VZV .Z
g T

Där uT och vT är den termiska vinden i x— resp. y-led.(Den
termiska vinden är den" geostofiska vindens höjdgradient, dvs
skillnaden mellan den geostrotiska vinden på två nivåer).
Om dessa ekvationer kombineras med ekvationerna (9) och (10) fås:

_ 2 2f(v—vT—z)-—-K.a u/öz 2 ) (12)

f(ugo+é%£_oz-u_f ===K0 özv/ 82

För att lösa detta ekvationssystem behövs följande gränsvillkor:
. För stora 2 ska gälla att U ———-—>U , dvs vinden närmar sig den

geostrofrska vinden på hög höjd.
' För z=ZS(ytskiktets övre gräns) gäller U==UO, där U0 ges av
ytskiktsmodellen.

Här är U==Vu2+v2
Lösningen till (12) innehåller flera obekanta variabler - Uggxo
och 253 — varför ett iterativt förfarande blir nödvändigt för att
få fram vindprofilen.(oco är vinkeln mellan den geostrofiska vinden
vid marken (UgO) och vindriktningen vid marken (UO).)



3.3 Vindprofil på avstånd från mätplatsen
För att bestämma vinden på ett visst avstånd från en diskontinui-
tet i markytans skrovlighet o—ch den termiska skiktningen, betrak—
tas parametern Ä som definieras enligt nedan:

lUgZH- |U(x,2)|
|U,(z>l—1U2(z)l

Där U1(Z) och
U2(z) är jämviktsprofiler för zm— respektive zOZ—ytan.
U(x,z) är vindprofilen på avståndet x från diskontinuiteten.

Ä. varierar med olika stora skrovlighetsförändringar, geostrofiska
vindar och termiska skiktningar, men variationerna blir ej större
än att medelvärden av Mm) —— beräknade genom att låta ovan-
stående parametrar variera - kan användas. För Mm!) beräknas
medelkurvor (Mx,z) som funktion av z) för olika x. För att kunna
användas i vindmodellen måste dessa kurvskaror uttryckas i
analytisk form. Detta görs genom att sätta upp
regressionsutttryck för X som funktion av ln z för vissa x—värden
och sedan i modellen interpolera till det önskade avståndet.

3.4 Jämviktsvind
I vissa fall är vindriktningen sådan att man på mätplatsen inte
kan mäta en vindhastighet som är i balans med zm—ytan. dvs man
har inte jämviktsvind (se figur).Det som mäts är en övergångsvind
mellan värdet för ytorna 201 och zoz.För att göra en korrigering
för detta är kvoten noe/u av intresse, dvs kvoten mellan
jämviktsvinden för zm-ytanoch den uppmätta vindenDenna kvot är
ej en entydig funktion av ln(z02/ 201) utan beror av de aktuella
beloppen på 201 och särför väljs tre olika typer av skrovlig-
hetsdiskontinuiteter ut:

. hav—jordbruksbygd

. hav—skog
» jordbruksbygd—skog

För dessa bestäms hur noe/u varierar med avståndet till
diskontinuiteten, x.
Aven här görs kurvorna sedan om till regressionssamband som
används i modellen.Kvoten noe/u påverkas av den termiska
skiktningen, varför en korrektionstenn för detta används.



4 TILLAGG TILL VINDMODELLEN
Som indata till vindmodellen behövs bl a den termiska
skiktningen,vilket enklast fås genom att temperaturen på två
nivåer matas in.
I de data från Ungskär som användes fanns endast temperamruppgift
for en nivå, så för denna plats måste något annat tillvägagångs—
sätt användas.Eftersom molnuppgifter fanns kunde den s k Turner-
klassificeringen [D. B. Turner, 1964] användas för att få en
uppskattning av stabiliteten.

4.1 Turner-klassificering
Denna stabilitetsklassificering indelar stabiliteten i sju klasser
som funktion av nettostråhu'ng och vindhastighet.Nettostrålnings-—
index antar heltalsvärden från -2 (liten molnmängdaratt) till 4
(liten molnmängdjiög solhöjd), vilket i kombination med vind-
hastigheten ger stabilitetsklass (se vidare bilaga).De framräknade
stabilitetsklasserna uttrycks nu i Monin—Obukhovs längd - eller
snarare 1/L - for att bli användbara i modellenNedanstående
diagram [D. Golder, 1972] ger en ungefärlig relation mellan
Turner-klass, 20 och l/L.

Figur 2. l/L som funktion

av Turner—klasser och 20.

Det kan vara svårt att få exakta värden ur diagram av den här
typen,liksom att välja ett representativt zo—värdeBtt test visade
dock att vindhastigheten som fås ur modellen inte var särskilt
känslig för det exakta valet av 20 vid så små värden som det är
frågan om här. Nedanstående tabeller och figur 3 (se bilaga II)
åskådliggör detta.

z0==0,01 zo=0,001
Turnerklass l/L Turnerklass 1/L

1 -—0,1 l 1 —0,16
2 -0,08 2 —0,10
3 -0,0 3 -0,06
4 -0,01 4 -0,01
5 0,01 5 0,02
6 0,04 6 0,06
7 0,08 7 0,12



5 DATA

Data från fyra platser har - som redan nämnts i inledningen -
använts:

0 en mätmast på Utlängan
. enkelviseringar på Utlängan
. synoP—data från Ungskär
. synop—data från Olands södra grund

(Se karta i bilaga I.)

"5.1 Olands södra grund
På Olands södra grund, som är en kasunfyrfmns en automatstation.
Från denna har använts data från perioden 900801—911130.Dessa data
ger bl a vindriktning, vindhastighet och lufttemperatur en gång
per timme. Vindmätningar på kasunfyrar är behäftade med plats—fel
p g a den störning som fyren utövar på strömningen. Detta platsfel
är beroende av vindriktningen [Kvick och
Andersson,1984]Korrektion för detta har gjorts i beräkningarna på
dessa data. Vindrnätaren på kasunfyren sitter 34 m över havet, men
för att fåden rapporterade vinden jämförbar med andra stationer är
vind—hastigheten av SMHI korrigerad till 10 mzs höjd i synop—koden
(med faktorn 1,162). Detta är ej av intresse i detta arbete,
varför en "tillbaka—korrigering" är gjord. För att få en andra
temperatur har vattentemperaturen använts. Denna fås under
vintersäsongen (nov.—apr.) från SMHI:s iskartor, vilkager ett
värde var tredje eller fjärde dag, medan det under resten av året
finns två observationer per månad.

5.2 Ungskär
På ön Ungskär finns en synoptisk station som ger information var
tredje timmeData består här av bl a molnuppgifter (moln—mängd och
höjd),vindriktning,vindhastighet och temperatur. Aven härifrån har
data för perioden 900801-911130 använts.

5.3 Mätmasten på Utlängan
På våren 1990 sattes en 25 m hög mast upp på Utlängans södra udde
(se karta, bilaga I) som bl a gav vindhastighet på fyra
nivåer,temperatur på tre nivåer samt vindriktning. Dessa data —
som timmedelvärden - finns för perioden 900531—901006 (under delar
av perioden finns istället data för var tionde minut). Masten
blåste ner i oktober —90, men sattes upp våren —91 igen,varför det
även frnns data från 910320-911121 med ett avbrott under perioden”
910630—910904 p g a tekniskt fel. I data från -91 finns vind-
hastigheten endast på tre nivåer.



5.4 Enkelviseringarna på Utlängan
Under perioden 910324—910614 utfördes ungefär en pilotballong—
visering per dygn, utspridda på olika tider på dagen. Vid varje
tillfälle släpptes tre ballonger upp för att erhålla en hygglig
bild av medelvindens höjdvariation. Detta gav 52 viseringar som
kunde användas. Ett uppehåll gjordes mellan 7—19 april p g a att
ballongerna tog slut, i övrigt beror överhoppade dygn på låga moln
eller dimma, vilket omöjliggjorde enkelvisering. Viseringama, som
ägde rum på Utlängans östra sida (se karta), utfördes genom att en
s k pilotballong fylldes med vätgas och släpptes, varvid dess
stigning följdes med en teodolit( ett kikarfdrsett instrurnent for
vinkelrnätning). Höjd— och sid—vinkeln på teodoliten avlästes genom
att en potentiometer var kopplad till vardera vinkelskalan.
Spänningen över en potentiometer varierar - i detta fall alltså
med utslaget på skalan. Denna spänning omvandlas till frekvens,
vilket ger olika toner för olika spänning (dvs olika vinklar).
Dessa spelas in på kassettband. Med hjälp av en loggor läses sedan
banden av (den uppmätta frekvensen överförs till en PC) och med
kalibreringskurvor "översätts" därefter informationen till höjd-
respektive sid—vinkel.

lO



6 BEARBETNING OCH RESULTAT

Bearbetningen bestod av flera olika bitar. Först ett försök att få
så bra vindprofiler från viseringama som möjligt, sedan studera
low—level jets ur dessa profiler och därefter göra jämförelser med
vind— hastigheter och vindriktning från de andra behandlade plat—
serna. Vindrnodellen användes därvid för att erhålla vindhastig—
heten på högre höjder än de där observationer fanns.

6.1 Viseringsprofiler
Med hjälp av ett utvärderingsprogram,vilket kräver höjd— och sid-
vinklar samt stighastighet som indata, fås profiler för vind-
hastighet och vindriktuing. Stighastigheten, som antas konstant,
sattes först till 2,5 m/s. För att viseringsprogrammet ska ge rätt
höjder och vindhastighet krävs att denna hastighet är rätt. En
viss stighastighetmotsvaras av en viss mängd gas i ballongen, men
då ballongerna fylldes utomhus fanns ej här någon större möjlighet
att exaktkontrollera att det blev rätt mängd gas.På grund av detta
gjordes en korrigering av stighastighet för varje viseringstill—
fälle på följande sätt: Vindmodellen kördes för mast—data som mot-
svarade tidpunkterna för viseringarna.Med hjälp av modellen beräk—
nades vinden på 25 mzs höjd för viseringsplatsen. Denna vind järn—
fördes med den vind

- på 25 m - som viseringsprogrammet, med stig—
hastigheten 2,5 m/s, gavDärefter beräknades nya stighastigheter
(för varje viseringstillfa'lle) med hjälp av:

stighast.=u/uvis-2,5

Slutligen kördes utvärderingsprogrammet om med de nya hastig—
heterna och gav nya vindprofrler.(För de fall där vinden blåst över
ön innan den kom fram till masten och/eller viseringsplatsen
mättes dessa avstånd,dvs vindväg till skrovlighetsförändringen,
på en karta för att få dessa indata till vindmodellen).

6.2 Low—level jets
För att få en uppfattning om förekomsten av och karaktären på low-
level jets i det aktuella området har nedanstående översikts
gjorts, grundad på de fall — av de 52 viseringstillfällena - då
detta fenomen kunde ses i viseringsprofilerna. Ett försök att
klassificera low—level jet—fallen har gjorts. Dessutom har över-—
siktliga synaptiska kartor studerats, för att få en uppfattning om
vädersituationen vid dessa tillfällen.

Väderbeskrivning (förenklat och schematiserat)
Ostra delen av högtrycksområde
Västra delen av högtrycksområde
Bakom (väster om) kallfront
Nära kallfront (frontpassage under dagen)
Svagt lågtrycksområde
Svagt högtrycksområdeO
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Klassificering (se även figur 4)
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U (mis) Figur 4.Typcxcmpel för de olika low—level jet—klasserna.

Tabell 1. Fall med lowélevel jet ur data från enkelviseringama.
Höjd avser höjden upp till vindmaximat (max). Med vind-
skillnad avses skillnaden mellan max och lagsta
vindhast. ovanför (avtar denna långt upp har värdet för
900— 1000 m tagits).Den procentuella vindskillnaden ==
faktisk vindskillnad/max.

Datum kl. höjd max väder vindskillnad v.:ikt. Iklass
(m) (m/s) faktisk % (grader)

910325 9.38 125 8,6 1 5,2 60 60 1
910328 16.25 125 4,0 1 3,2 80 260 2
910329 14.03 125 6,4 1 4,1 64 250 4
910331 13.38 125 13,4 3 4,8 35 250 4
910404 16.20 225 9,8 3 4,6 47 120 3
910406 17.15 175 13,7 3 6,8 50 240 1
910420 14.40 175 7,7 3 3,4 44 50 3
910425 10.42 225 10,5 2 9,4 90 140 4
910430 14.41 275 12,0 2 2,7 23 60 3
910502 16.24 100 8,9 3 7,4 83 240 4
910512 16.42 125 14,0 3 6,4 46 280 1
910513 10.01 125 12,1 3,(6) 3,4 28 250 1
910515 15.07 275 18,7 3,(5) 4,1 22 250 5
910519 16.35 175 8,1 1,(6) 3,9 48 220 3
910521 9.25 175 15,9 1 3,6 23 280 3
910525 14.30 175 10.0 5 1,5 15 240 5
910526 17.54 225 5,2 5 3,2 62 200 3
910527 17.59 275 5,1 3 3,3 65 340 2
910528 16.36 125 8,8 3 3,2 36 250 1
910529 16.53 75 5,4 3 4,0 74 280 3
910530 15.21 125 9,4 4 8,4 89 100 2
910608 14.56 125 10,7 4 3,0 28 280 2
910609 16.25 125 9,2 3 5,1 55 230 1
910610 16.18 225 15,8 4 5,0 32 230 5
910611 14.14 175 19,3 3 6,3 33 240 1
910613 16.01 275 18,3 3 2,8 15 240 3
910614 14.58 475 20,3 3 2,2 11 230 5

,...
-3 N



Som synes i tabell 1 ovan förekom low—level jets -- mer eller
mindre utpräglat - i 27 av de 52 viseringama, dvs i drygt hälften
av fallen. De i teoridelen nämnda siffrorna för maximats höjd,
100—300 m, stämmer bra överens med det som framkommit här. Maximat
ligger i ca 80% av fallen på 225 mzs höjd eller lägre och bara i
två viseringar( 75 och 475 m), hamnar vindmaximat utanför det
nämnda intervallet. Den vädersituation som här kallas "bakom
(väster om) kallfront" är den dominerande i denna studie (56%).
Dessutom befinner sig området i östra delen av ett högtrycks—
område relativt ofta (19%). Vindrikmingsfördelningen är mycket
utpräglad,med 20 fall, dvs 3/4 ,inom intervallet 200—300 grader,
vilket nog har sin förklaring. Rent allmänt är vindar från dessa
riktningar vanliga i området (se figurer senare). Dessutom gäller
för dessa riktningar att luften från fastlandet förts över hav
innan den sedan när Utlängan, vilket var en av de förutsättningar
som "behövdes" för denna typ av low—level jets. Low—level jet-
fallen är ganska väl utspridda över de klasser som här
definierats. Fall med ett tydligt maxima, dvs 1,2 och 4, svarar
dock för drygt hälften (56%) av fallen. För 30% av dessa 27 low-
level jets fortsätter vinden att avta med höjden åtminstone till
över 1000 mzs höjd.
Under den period som enkelviseringar utfördes saknas data från 19

dygn (dvs 26% av dagarna), p g a att låga moln och dimma förhind—
rade detta. Dessa väderförhållanden motsäger dock ej att low—level
jets kan förekomma. Detta medför att statistiken kanske blivit
annorlunda om vindprofiler från dessa dygn också kunnat fås. Här-
till tillkommer att det var ett uppehåll mellan 7—19 april, dvs
totalt 32 dygn (38%) av den sammanhängande perioden 910324—910614
saknas, vilket också kan påverka resultatet.

6.3 Jämförelser av vindhastigheter vid viseringstillfällena
Figur 5 (se bilaga 11) och tabell 2 nedan visar en jämförelse av
de två mät— platserna på Utlängan; viseringSplatsen och masten.
Data från viseringsplatsen är hämtade ur viseringsprofilerna och
data från masten är modellberäknade. För 25 mzs höjd fås högre
vindhastigheter vid masten, medan hastigheterna på 75 m är ganska
lika. Går vi högre upp, till 125 m, ger viseringarna högre värden
(14% högre). När luften när viseringsplatsen på öns östsida har
den ofta passerat över ön (se figur över vindriktningsfördelning),
vilket troligen påverkar vindhastigheten på låg nivå. Modellen,
som använts för att beräkna vindarna vid masten, tar ej hänsyn
till low—level jets vilket kan vara en förklaring till att värdena
på 125 nus—nivån från masten är lägre.
Som kan ses i figur 6 (bilaga II) och tabell 2gäller ungefär

samma förhållanden vid jämförelse mellan viseringsplatsen ( data
ur viseringsprofiler) och Ungskär (modellberäknade data). Ungskär
ger högre vindhastigheter på låg nivå (25 m), på 75 ut har Utlängan
något högre vindhastigheter när denna över stiger 10 m/s, men
översiktligt stämmer vindhastigheterna bra överens och på
125 mzs höjd ger viseringama större värden.
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Vid jämförelse ” mellan Utlängan—viseringarna (data ur
viseringsprofiler)och Olands södra grund (modellbberäknade data)
ger - även här - den senare platsen högre vindhastigheter på 25 m.
Däremot stämmer här hastigheterna på både 75 m och 125 m bra
överens med viseringarna. Olands södra grund, med sitt läge långt
från andra landområden, kan förväntas ha högre vindhastigheter än
de övriga här behandlade platserna, men det visar ej denna
jämförelse på (se figur 7 - i bilaga [I — och tabell 2).

Tabell 2. Jämförelse av vindhastigheter vid viserings—
fällena.(vis=viseringsprofiler, 0. s. g.=Olands södra
grund, höjden angiven i m.)
mzrinedelvindhastighet (rn/s)
md=medianvindhastighet (m/s)
stdzstandardavvikelse (m/s)

Utlångan, vis . Utlängan,mast Ungskär Ö . s .
höjd m md std _ m md std m md std m md std

10 6,4 6,0 2,8 6,5 6,5 3,5 6,1 5,9 3,5
15 6,7 6,1 3,2 7,0 7,1 3,8 6,5 6,5 3,6
25 6,5 5,9 2,7 7,1 6,6 3,2 7,6 7,6 4,1 7,1 7,4 3,7
50 7,7 6,8 3,8 8,2 8,3 4,4 8,1 8,6 4,1
75 8,8 7,8 4,0 8,1 6,8 4,3 8,6 8,6 4,6 8,8 9,0 4,4

100 8,3 6,9 4,6 8,8 8,8 4,7 9,3 9,5 4,8
125 9,9 8,8 4,8 8,5 6,9 4,9 9,0 9,0 4,8 9,6 9,9 5,1

6.4 Jämförelse Ungskär - Olands södra grund, 900601-911130
Om vi går vidare till en jämförelse mellan U_ngskär och Olands
södra grund för perioden 900601—911130 ger Olands södra grund
högre vindhastigheter, med medelvärden på 9,7 m/s (75 m) och
10,2 m/s (125 111) mot Ungskärs 8,8 m/s (75 m) och 9,3 m/s (125 m).
(Se vidare tabell 3 nedan samt figurerna 7, 8, 9 och 10 (bilaga
II).) Här kan de olika variantema__ av vindrnodellen inverka - ut—
nyttjande av vattentemperatur för Olands södra grund och bestäm—-
ning __av l/L med hjälp av Turnerklassiiikation — men troligare är
det Olands södra grunds läge ("mitt ute i havet”) som ger den
största delen av skillnaden. Vindriktningsfördelningarna på de
båda platserna är i stora drag lika, med två toppar - en större
och en mindre —- , dock något för— skjutna i jämförelse med varan-
dra ( för Ungskär är den stora toppen förskjuten mot __ något lägre
gradtal och den lilla mot högre gradtal, jämfört med Olands södra
grund) .
I de data som finns från Ungskär är vindhastigheten angiven i

knop som i synop-koden, av SMHI, är omvandlad till m/s. Detta gör
att bara vissa värden, såsom 1,0, 2,0, 3,0, 4,1, 5,1 osv, finns
bland data. Det gör att stapeln 3,1—4,0 helt försvinner i vind—
hastighetsdiagrammen och att den i övrigt får ett "taggigt" ut-
seende. Likaså anges vindriktningen i en onoggrann skala, vilket
gör att även dessa histogram blir svåra att läsa.
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Tabell 3. Jämförelse mellan modellberäknade data från Ungskär och
Olands södra grund, 900801—911130.
mzmedelvindhastighet (m/s)
md==medianvindhastighet (m/s)
stdzstandardavvikelse (rn/s)

Ölands södra grund Ungskär
höjd m md std m md std

10 7,7 7,3 4,0 6,7 6,5 4,1
15 8,0 7,6 4,1 7,2 7,0 4,0
25 8,4 8,1 4,3 7,8 7,6 4,4
50 9,2 8,9 4,5 8,5 8,3 4,7
75 9,7 9,5 4,7 8,8 8,6 4,9

100 10,0 9,8 4,9 9,1 8,8 5,0
125 10.2 10.1 5,1 9,3 9,0 5,1

6.5 Jämförelse Ungskär - Utlängans mast
Eftersom en viss årstidsvariation kan tänkas påverka både
vindhastigheterna och vindriktningsfördehringen, plockades data
från de tidsperioder då det ej fanns mast—data bort från den
längre perioden, för att få en mer rättvisande bild vid
jämförelser med värdena från masten på Utlängan. För att inte
modellens olika varianter skulle påverka, utan en "verklig" jäm—
förelse skulle ske, användes uppmätta data. På Ungskär mäts vinden
på ca 14 rn: s höjd. I masten fanns en mätnivå på 14,6 m under
mätningarna från —90 och i data från -—91 är mätnivän 11,9 m den
närmast jämförbara.
När de tidsperioder plockades bort ur Ungskärs—data som ej hade

motsvarighet hos masten, sjönk medelvindhastigheten från 7,4 m/s
till 7,2 m/s, men medianen var densamma (7,2 m/s) (se tabell 4 och
figurerna 12— 16 i bilaga 11).Vindriktningsfördelningen är i
princip densamma som för hela perioden Vid jämförelse av
vindriktningen mellan de båda platserna ser vi att båda
fördelningarna har en större och en mindre topp. Den större toppen
är dock förskjuten mot lägre gradtal för Utlängan medan den lilla
toppen är förskjuten mot högre gradtal, jämfört med Ungskär. En
möjlighet att förklara dessa skillnader kan lokala effekter kanske
vara (se vidare diskussion). Detta kunde då stödjas av skillnaden
i vindhastighet mellan platserna: 6,6 m/s för Utlängan mot 7,2 m/s
för Ungskär. Denna skillnad i vindhastighet verkar vara beroende
av vindriktningen, vilket figur 17 och 18 (bilaga II) visar. Dessa
figurer visar timdata respektive medelvärden i 10” sektorer för
vindhastighetsskillnaden söm funktion avvindriktningen. Av dessa
ses att vinden "störs" i de sektorer då luften förts över land (se
vidare diskussion).
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Tabell 4. Jämförelse mellan mätdata från Ungskär och masten på
Utlängan,(data från delar av —90 och —91).
memedelvindhastighet
mdämedianvindhastighet
stdwstandardavvikelse

Ungskär Ungskår Utlängan,masten
hela perioden "jämförperiod" -—90 -—-91 "jämförperiod"

m 7, 4 7, 2 6, 5 6, 8 6, 8
vad 7,2 7,2 6,6 6,3 6,3

std 4,1 3,8 3,2 3,4 3,5
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7 DISKUSSION

För att börja med de data som använts bör nämnas att de
jämförelser som gjorts i detta arbete har försvårats av att data
från de olika platserna skiljde sig åt på flera sätt; olika
mätperioder, parametrar och mäthöjder är de viktigaste
skillnaderna.
Den korrigering som vindmodellen kan göra för att luften förts
över land innan den når mätplatsen, har inte utnyttjats för
Ungskär och Olands södra grund. För Olands södra grund är detta
befogat då det bara är hav runtomkring. För Ungskärs del har det
bortsetts från den - ändå ganska lilla (ca 40”) - sektor som ger
vind från land då det hade varit ett mycket omfattande arbete att
göra detta för det stora material som finns därifrån, vilket
troligen bara gett en mindre korrektion.
Om vi övergår till studierna av low-level jets ur viseringsprofi—

lerna, får det konstateras att de borde påverka medelvind— hastig—
heten på de höjder där de förekommer. Visserligen är 52 viserings—
tillfällen ett ganska litet materia1,men att low—level jets före-
kommer så mycket som i 27 av dessa torde ändå göra att denna slut—-
sats kan dras. Att det —- åtminstone mestadels - kan röra sig om
tröghetssvängningar i rummet, initierade av att luft från ett
landområde med instabil skiktning kommer ut över ett kallt hav
styrks av att tiden det tagit för luften att förflytta sig från
land till Utlängan verkar rimlig. För vindhastigheter mellan 5—10
m/s och avstånd på omkring 7—11 mil (vilka är de avstånd, för
vindriktningar mellan 2001300”, och de vindhastigheter som före-
kommer i de flesta fall här) blir tiden ca 2—6 timmar. På de lati—
tuder det rör sig om här är perioden för en tröghetssvängning ca
14 timmar och mellan ca 3—9 timmar efter "start" blir vinden kraf-
tigt supergeostrofisk. En annan orsak till dessa vindmaxima kan
också vara den termiska vinden. Om det är en kraftigare luft—
trycksgradient närmare marken än högre upp kan det få denna
effekt. Speciellt i de fall där vindhastigheten fortsätter minska
med höjden (åtminstone till över 1000 mzs höjd) kan det istället
vara detta som är förklaringen.
Att low-level jets påverkar nedelvindhastigheten tyder också

jämförelser mellan vindhastigheterna på viseringsplatsen och övri-
ga mätplatser på. För 125 mzs höjd ger viseringsprofilerna ca 1—-
l,5 m/s större värden på medelvindhastigheten än modellsimulering—
arna (för de andra platserna) ger. Olands södra grund är dock ett
undantag -— här stämmer värdena relativt bra med modellen —- men
platsen ligger mycket mera öppet och längre från både fastland och
andra öar,än Ungskär och Utlängan gör. Detta gör att högre vind——
hastigheter” förväntades här, vilket också jämförelsen mellan Ung—-
skär och Olands södra grund för perioden 900601-911130 gav. Slut-
satsen av detta blir att det är troligt att modellsimuleringen
även för Olands södra grund ger för låga vindhastigheter.
Aven andra faktorer i vindmodellen kan naturligtvis påverka

resultatet, såsom valet av zo—värde och kanske framförallt
bestämning av stabilitetsparametern l/L. Detta har inte studerats
så noggrant här, förutom den test som gjordes för känsligheten av
zo—värde i Turner-klassifrkationen. I det fallet gav valet av z0 —
vid så små värden på denna parameter som det var frågan om

- ej
någon märkbar skillnad på vindhastigheten.
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Avslutningsvis ska jämförelsen mellan Ungskär och masten på Ut—
längan nämnas. Dessa två mätplatser ligger båda på varsin ö inte
långt ifrån varandra (avståndet mellan mätplatserna är ca 3 km),
varför vädersituationen i stort oftast borde vara densamma. De
skillnader som noterats i vindhastighet och vindriktning orsakas
därför troligen av lokala effekter. T ex kan Sjöbris—cirkulation
vara en sådan - dess styrka kan tänkasavta kraftigt ungefär vid
Utlängan. Aven en viss "styrning" av vindriktningen mellan och på
öarna (p g a dessas topografi och skillnaden i skrovlighet mellan
hav och land) kanske kan inverka. Figur 17 och 18 (bilaga 11) som
illustrerar skillnaden i vindhastighet mellan dessa båda platser
som funktion av vindriktningen visar på att denna skillnad är
vindriktningsberoende. I dessa figurer (tydligast i figur 18) syns
"landsektorn" på Utlängan från sydväst mot norr. Omkring 45” finns
en skogsdunge på Utlängan vilket ger tydligt utslag i figuren. När
det blåser nordvindar syns "störningen" på Ungskär också, vilket
gör att skillnaden blir nära noll för dessa vindar.
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8. SAMMANFATTNING

I__ detta arbete har vindförhållandena på Utlängan, Ungskär och
Olands södra grund studerats. För att __ göra detta har synop—data
från SMHI:s stationer på Ungskär och Olands södra grund för tids—
perioden 900801-911130 används. Dessutom har data från en mast som
stod uppställd på Utlängans södra udde under delar av -90 och --91
samt ett 50—tal enkelviseringar, utförda på Utlängans östra sida
under perioden 910324—910614, använts.
En vindrnodell har använts för att räkna upp vinden till höjder

högre än mätningarna (upp till 125 111). Denna modell användes också
för att på data från masten beräkna vinden på viseringsplatsen.
Genom att jämföra de modellberäknade vindarna med viseringspro—
filerna kunde pilotballongernas stighastighet korrigeras och där—-
med erhölls en riktigare vindprofil från viseringarna. Modellen
hade även möjlighet att korrigera för den ändring av vinden som en
skrovlighetsförändring ger. Indata måste då vara - förutom vinden
på en nivå, temperaturen på två nivåer, mäthöjder och Z& (vilka är
de huvudsakliga inparametrarna till denna modell) - avståndet
till skrovlighetsförändringen och dess art.Detta utnyttjades vid
beräkningen av vinden för viseringsplatsen.
För Ungskär och Olands södra grund farms bara en temperatur, var-—

för två olika varianter av vindmodellen fick användas. På Olands
södra grund utnyttjades vattentemperaturen och för Ungskär be—
stämdes stabilitetsparametern 1/L genom att använda Turnerklassi—
ficering, vilken utnyttjar solhöjd, molmnängd och molnhöjd.
Med hjälp av viseringsprofrlerna har low—level jets studerats. Av

de 52 viseringarna kunde ett — mer eller mindre utpräglat - vind—
maximum ses i 27 av fallen. Drygt hälften av dessa hade ett tyd-
ligt maximum.
JJämförelser mellan viseringsprofller och modellberäknade vindar

-— för de övriga platserna —- visade på att modellen gav för låga
vindhastigheter runt 100 m:s höjd. Detta kan, åtminstone delvis,
förklaras av att modellen ej tar hänsyn till low—level jets.
En jämförelse mellan Ungskär och Olands södra grund, för

tidsperioden 900801—911130,gav högre vindhastigheter på Olands
södra grund (10,2 m/s mot 9,3 m/s på 125 mzs höjd) medan
vindriktningsfördehiingen var ungefär densamma.
Aven en jämförelse mellan Ungskär och masten på Utlängan, med

uppmätta värden för de tidsperioder då samtidiga data farms,
gjordes. Resultaten från den gav lägre vindhastigheter på Utlängan
än Ungskär (6,8 m/s mot 7,2 m/s på ca 14mzs höjd) och en något
annorlunda vindriktningsfördelning,vi1ket antyder lokal påverkan
på vindhastighet och riktning..

19



9. REFERENSER

Bergström, H. 1982: Uppdrag "Vindmodeller för atmosfärens
gränsskikt". Delrapport l: Hav, 0—2000 m.
Meteorologiska institutionen Uppsala

Bergström, H. 1984: Uppdrag "Vindmodeller för atmosfärens
gränsskikt". Delrapport 3: Inhomogena områden.
Meteorologiska institutionen Uppsala

Bergström, H. 1990: Vindklimatologisk studie för havet sydost
Blekinge. Meteorologiska institutionen Uppsala

Bergström, H.l986: A simplified boundary layer Wind model for
practical applications. Journal of Climate and Applied
Meteorology, 25, 813—824.

Golder, D. 1972: Relations among stability parameters in the
surface layer. Boundary—Layer Meteorology, 3, 47-58.

Högstöm, U. 1988: Non—dimensional Wind and temperature profiles in
the atmospheric surface layer. a re—evaluation.
Boundary—Layer Meteorology, 42, 55—78

Kvick, T. och Andersson, H. 1984: Vindstatistik från svenska
kasunfyrar. Rapport nr 1984zl4.

Simann, T. 1990: Test av vindmtidell med meteorologiska rutindata.
Meteorologiska institutionen Uppsala

Turner, D. E. 1964: A diffusion model for an urban area.
Journal of Applied Meteorology, volume 3, 90—91

20
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11. BILAGA II (figurer)

Test av z0:s och Tumerklass—grånsemas inveikan
30 f ! % ? !

25 _. .................... ;.....................: .................... ;. .................. x; .................. ....

I . I I

20 _—

1 I i I
Z Z . 2 i
I i Z Z 1

15 .......................... ;. ....................; , ....................;.................. .....
Z 1 ' I 1
i I 1 2
.

. . | . .

. . . . .

. v . . .

. . . . .

. » » v

. . . .
|__- .......... . ........................................................................................................... _—

. | . .
. . . .
. | . .

.

.

vin
dh

as
tig

he
t

(m
/s)

,m
ed

zO
=0

,00
1

O 5 10 15 20 25 30

vindhastighet (m/s) ,med 20%,01

Figur 3. Test av Turner—kassiticeringens känslighet för det exakta
valet av 20 och klassgränser.

22



Ut
lä

ng
an

m
as

te
n

Figur 5. Jämförelse mellan vindhastigheter på Utlängan
masten

Un
gs

kä
r

Figur 6. Jämförelse av vindhastigheter mellan

20
Vindhastigheter på 25 och 75 m,vid viseringstillfällena

O=Vi11dhastå(ulls) pa 25 m' 5 :xxvindhast;(n1/s)pa75m_ _ *IS,... ........................ . ................

O 1 1 x

0 5 10 15

Udängamvisermgar

20

viseringspatsen (ur viseringsproäler) mot
(modellberäknade data).

vmdhastigheter på 25 och 75 m,vid viseringstillfällena
25 ; T ;

or”—vindhasti (m/s) pa 25 mj ;
xzvindhasl (rn/s) pa 75 mi x

20 __ .............................................................. o ._

15 » — -

10 —--

5 __

OL nr ; ' 1

O 5 10 15

Utlänganxiseringama

viseringsPIatsen påUtlängan (ur viseringsprofller) och Ungskär (modell-—beräknade data).

23



Vindhastigheter på 25 och 75 m,vid viseringstillfällena
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Figur 17,18. Timdata resp. medelvärden i 10 sektorer för vind-
hastighetsskillnaden mellan Ungskär och Utlängan
(masten) som funktion av vindriktningen.(Uppmätta
värden, juni—september -90.)
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of a,; curves for the various stabilities, or by considering
the a; to— be more nearly the same for all stability
classes. For wind-speed classes the poorest agreement
occurred with low wind speeds, which resulted in
overcalculation.

Even with theerrors involved, 43.3? per cent of all
Z—hr calculations were within :el pphm of the observa—
tions. For the same seven stations 49.0 per cent of the
Z—l—hr calculations were within il pphrn of the 24—hr
observations. This indicates that, although for 24-hr
calculations, overcalculation in some 2—hr periods com—
pensates for undercalculation in others, even the 2—hr
calculations are reasonably accurate.

4. Conclusions

Data presented in the previous section have indicated
that the model, while giving encouraging results,
generally tends toward overcalculation, especially down—
wind of major sources. Calculated concentrations exeed
observed concentrations more frequently (28 per cent)
than observed concentrations exceed calculated concen—
trations (14 per cent) for 32 stations for 35 periods.

Undercalculation upwind of the major sources is also
noted and is probably due to the fact that concentra—
tions at the center of a square—mile area receives no
contribution from sources within that area but only
from other areas.

In spite of the overcalculation, 58 per cent of all
calculated concentrations were within il pphm of the
observed concentrations for the thirty—five 24—hr periods
randomly chosen from the winter half of the year. When
zero values of both calculated and observed concentra—
tions are excluded, 70 per cent of the calculated values
are within & factor of 2 of the observed values. The model
results were better than constant—concentration esti—
mates in four of the live statistics used for comparison.
The model had a skill score of 0.38 (significant at the
0.1 per cent level) in estimating three classes of concen—
tration; threshold (0 to 1 pphm), low (2 to 10 pphm)
and high (> 10 pphm). These results are especially
encouraging in view of the limitations of the model:

I) Area sources are represented as Gaussian—dis—
tributed cross—wind line sources;

2) A constant efiective height of 20 in is assumed;
3) Topographic variations are ignored;
4) Meteorological elements are given no spatial

variation;
5) Temporal variation of meteorological elements is

by Z—hr periods only;
6) Emissions occurring during a Z—hr period reach

receptors during the same 2—hr period regardless of
travel time.

Although, the model does indicate the levels of concen—
trations and the general area extent of the pollution,

ål
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certain sources of error have been pointed out. Prom
this experience improvement can be expected in future
modeling attempts.

It is planned to test a modified version of this diffusion
model in another urban area and if possible with other
pollutants, since our present knowledge oi conversion
rates of sulfur dioxide to sulfur trioxide, sulfuric acid
(lroplets, and sulfates is limited. Improvement can
possibly be achieved by more direct measurements of
Stability than was possible in Nashville. Increasing the
complexity of either the ditiusion model or the source
inventory does not appear to be warranted for these
time and space scales (24 hours with several kilometers
between sampling stations) until air pollutant field
measurements with lower thresholds and greater a';—
curacy can be routinely obtained.
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APPENDIX

A stability classification based on hourly airport
observations

This system of classifying stability on an hourly basis
for research in air pollution is based upon work accom-
plished by Dr. F . Pasquill of the British Meteorological
Otiice (1961). Stability near the ground is dependent
primarily upon net radiation and wind speed. Without
the influence of Clouds, insolation (incoming radiation)
during the day is dependent upon solar altitude, which
is a function of time of day and time of year. When
Clouds exist their cover and thickness decrease incoming
and outgoing radiation. In this system insolation is
estimated by solar altitude and modified for existing
conditions of total cloud cover and cloud ceiling height.
_At night estimates of outgoing radiation are made by
considering cloud cover. This stabilitv classification
system has been made completely objective so that an
electronic computer can be used to compute stability
classes. The stability classes are as follows: 1) Extremely
unstable, 2) Unstable, 3) Slightly unstable, 4) Neutral,
5) Slightly stable, 6) Stable, 7) Extremely stable.
Table A—l gives the stability class as a function of wind
speed and net radiation. The net radiation index ranges
from 4, highest positive net radiation (directed toward
the ground),,_ to ———2, highest negative net radiation
(directed away from the earth). Instability occurs with
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high positive net radiation and low wind speed, stabilitywith high negative net radiation and light winds, andneutral conditions with cloudy skies or high wind speeds.The net radiation index used with wind speed toobtain Stability class is determined by the followingprocedure:

1) If the total cloud cover is 10/10 and the ceiling isless than 7000 feet, use net radiation index equalto 0 (whether.day or night).
2) For night—time (between sunset and sunrise):a) If total cloud cover 54/10, use net radiationindex equal to —-2.

b) If total cloud cover >4/10, use net radiationindex equal to —— l.
3) For daytime:

a) Determine the insolation class number as &function of solar altitude from Table A—Z.b) If total cloud cover S_S/ 10, use the net radia—tion index in Table A—1 corresponding to theinsolation class number.
c) If cloud cover >S/10, modify the insolationclass number by following these six steps.1) Ceiling (7000 ft, subtract 2.

2) Ceiling ?; 7000 ft but ( 16,000 ft, subtract 1.3) Total cloud cover equal 10/10, subtract 1.(This will only apply to ceilings 27000 ftsince cases with 10/10 coverage below7000 ft are considered in item 1 above.)%) If insolation class number has not beenmodified by steps (1), (2), or (3) above, as—sume modihed class number equal to inso—lation class number.
5) If modified insolation class number is lessthan 1, let it equal 1.
6) Use the net radiation index in Table A—lcorresponding to the modified insolationclass number. '

Since urban areas do not become as stable in the lowerlayers as non—urban areas, stability classes that werecomputed as 6 and 7 by this systern were called class 5for use with this dill'usion model for Nashville, Tenn.

Tantra: A—l. Stability class as a function of net radiationand wind speed.
___...____ MM_______I

Wind speed Net radiation index(knots) 4 3 2 1 O —-1 ——2_______ ___.-._.. WM—...... _0, 1 1 1 2 3 4 6 72. 3 l 2 2 3 4 (i 74, 5 l 2 3 4 4 S ()6 2 2 3 4 4 S ()7 2 2 3 4 4 4 %8, 9 2 3 3 4 - 4 4 i10 3 3 4 4 4 4 i11 3 3 4 4 4 4 4_>__ 12 3 4 4 4 4 4 4

! l 1
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TABLE A-Z. Insolation as a function of solar altitude.

Solar altitude Insolation(a) Insolation class number

60” (a strong 435”(a$60” moderate 3150(a_(__35” slight 2a 5 15*> weak 1
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