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Sammanfattning
I den här studien analyseras grånsskiktshöjdens betydelse för hastighetsfåltet i yt—
skiktet, med hjälp av Monin—Obukhovs (MO) similaritetsteori. Studien genomfördes
för att verifiera tidigare resultat från en Large—Eddy simulering av Khanna och Bras—
seur (1995) som tyder på att hastighetsfåltet inte bara beror på z/L utan även har
ett starkt beroende av grånsskiktshöjden.

Genom att använda mastmåtningar och sonderingar från Marsta studeras hast—
ighetsfåltet och speciellt den dimensionslösa vindgradienten ((Dm) och de normali—
serade hastighetsvarianserna i horisontalled och vertikalled. Det visar sig att båda
parametrarna år beroende av grånsskiktshöjden.

Resultatet från studien är att MOs similaritetsteori inte gäller för hastighetsfåltet
vid instabil skiktning vilket är samma resultat som antyddes i Khanna och Brasseurs
(1995) studie. Detta tyder på att de storskaliga rörelserna i grånsskiktet påverkar
ytskiktet mer än vad som tidigare varit känt.
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jordaccelerationen
den horisontella hastighetsvariansen
Monin—Obukhovs längd
tid
karaktäristisk temperatur vid fri konvektion
karaktäristisk temperatur
absoluta temperaturen hos en atmosfär i vila som är torradiabatiskt skiktad
medelvärdet av vindkomponenten i x—riktningen
medelvärdet av den fluktuerande delen av vindkomponenten i x—riktningen
friktionshastigheten
medelvärdet av hastighetsvektorn
medelvärdet av vindkomponenten i y—riktningen
medelvärdet av den fluktuerande delen av vindkomponenten i y—riktningen
medelvärdet av vindkomponenten i z—riktningen
medelvärdet av den Huktuerande delen av vindkomponenten i z—riktningen
den vertikala hastighetsvariansen
karaktäristisk hastighet vid fri konvektion
koordinaten i medelvindens riktning
den horisontella koordinaten tvärs medelvindriktningen
den vertikala koordinaten
gränsskiktshöjden
temperaturens medelvärde över en ändlig yta
temperaturens avvikelse från (9
kinematisk viskositet
medelvärdet av trycket över en ändlig yta
densiteten hos en atmosfär i vila
dimensionslös vindgradient
normaliserade vertikala hastighetsvariansen
normaliserade horisontella hastighetsvariansen



1 Inledning
För att beskriva förhållandena i ytskiktet används Monin—Obukhovs (MO) simila—
ritetsteori. Den säger att statistiska parametrar i ytskiktet kan beskrivas som funk—
tioner av 2/L, där z är höjden och L är MO—längd. Khanna och Brasseur (1995)
analyserade MOs similaritetsteori utgående från en Large—Eddy simulering (LES).
De studerade instabila fall och kom fram till att temperaturfältet följde MOs si-
milaritetsteori men att hastighetsfältet avvek markant. Deras resultat tyder på att
det i hastighetsfältet inte bara finns ett samband med z/L, utan även ett starkt
samband med gränsskiktshöjden z,. Tidigare studier av Panofsky et al. (1977) har
visat att de horisontella standardavvikelserna för hastighetskomponenterna är be—
roende av z,- men att hastighetsfältet för övrigt stämmer med MOs similaritetsteori.
För att kunna verifiera om Khannas och Brasseurs resultat stämmer behövs turbu—
lensmätningar och noggranna mätningar av gränsskiktshöjden.

I den här studien har Khannas och Brasseurs resultat jämförts med hjälp av
mätningar från Märsta, som ligger ungefär 10 km norr om Uppsala i södra Sve——
rige. Där utfördes under somrarna 1994 och 1995 en stor mängd sonderingar och
flygmätningar utöver de vanliga mastmätningarna. De täta sonderingarna och flyg—
mätningarna gav en god bild av gränsskiktshöjden. Ur detta material har 13 dagar
använts och bara de instabila fallen är medtagna. Studien är koncentrerad till has—
tighetsfältet och de studerade parametrarna är den dimensionslösa vindgradienten
(Öm) och de normaliserade hastighetsvariansernai horisontalled och vertikalled.

2 Bakgrund

2.1 Det konvektiva gränsskiktet
Det konvektiva gränsskiktet definieras som den del av atmosfären som är mest
påverkad av solens uppvärmning av jordytan (Kaimal et al. 1976). Det uppkommer
då marken värms upp och det uppstår termisk turbulens. Det konvektiva gränsskik—
tetet börjar växa vid soluppgången då marken sakta blir varmare. Tillväxten sker
i början sakta på grund av den nattliga inversionen som undertrycker turbulensen
och av att instrålningen är svag vilket ger liten uppvärmning. När instrålningen
ökar blir tillväxthastigheten högre och när markinversionen är genombruten kan
skiktet växa med 500 m per timme. Skiktet fortsätter att växa tills det når in—
versionen på toppen av residualskiktet. När det nått dit avstannar tillväxten och
gränsskiktshöjden kommer att vara ungefär konstant fram till solnedgången då den
kollapsar på grund av att produktionen av termisk turbulens upphör (Högström
och Smedman 1990). Över land blir gränsskiktet på eftermiddagen mellan 1 — '2 km
tjockt (Kaimal et al. 1976). Hela gränsskiktet delas upp i två skikt, ytskiktet och
Ekmanskiktet.

2.2 Ytskiktet

Tjockleken på ytskiktet varierar med stabiliteten men är normalt 10 % av gräns—
skiktsdjupet. Det upprätthålls av den turbulenta, vertikala transporten av rörels—
emängdsmoment (Holton 1992). Inom skiktet är de turbulenta flödena av sensibelt
värme, fukt och rörelsemängdsmoment nästan konstanta med höjden. Vid en föränd—
ring av villkoren vid markytan ställer ytskiktet in sig momentant för att åter komma
i jämvikt (Högström och Smedman 1989).



2.2.1 Monin—Obukhovs similaritetsteori

Från mitten av 1940—talet till mitten av 1950—talet utarbetade Monin och Obukhov
en similaritetsteori för ytskiktet. Med hjälp av den kunde de jämföra turbulenta
flöden i ytskiktet utan att behöva lösa rörelseekvationerna. Deras teori gick ut på
att i stället för att lösa rörelseekvationerna skala turbulenta storheter så att de blir
dimensionslösa. För att få lämpliga skalningsparametrar utgick de från rörelseekva—
tionerna. Den dimensionslösa parametern kunde sedan jämföras med motsvarande
strömningar uppmätta på andra håll.

De utgick från rörelseekvationerna ( 1 — 3 ) för turbulent strömning i X-, y— och
z—led och den termodynamiska ekvationen ( 4 ):
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vilka säger att flödena i ytskiktet ska vara konstanta. De införde följande beteck—
ningar:
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där in är den karaktäristiska hastigheten i ytksiktet och T* är den karaktäristiska
temperaturen. Ur ekvation 7 noteras att "bouancy—parametern” g/TQ är viktig. På
detta sätt fick de tre för ytskiktet lämpliga skalningsparametrar. Aven höjden z
antogs ha betydelse. Utifrån de fyra storheterna u,” T*, g/T0 och z tog de genom
dimensionsanalys fram en längd

3u TL = ___—flå— (14)9k(w'9)
som kallas Monin—Obukhovs längd. Den är konstant inom ytskiktet eftersom flödena
och ui är konstanta .,

——> d:oo vid neutral skiktning.
L ( 0 vid instabil skiktning.

> 0 vid stabil skiktning.

Om vi gör vindgradienten %%]— dimensionslös med hjälp av skalningsparametrarna
säger MOs similaritetsteori att den är en entydig funktion av %

kz ÖU z
iZi—5; —— ©m(f£) (15)

där k : 0.4 är von Karmans konstant.

Den horisontella hastighetsvariansen blir enligt MO

?? 2:
11/3 : (Dh/2 (E) (16)

och vertikala hastighetsvariansen

w'2 zUZ =— %4—5) (17)
*

vilken även den ska vara en entydig funktion av 2/L (Högström och Smedman 1989).
Vid fri konvektion kan inte u,,c och T* användas som skalningsparametrar utan

nya karaktäristiska parametrar införs (Stull 1994):

Zi ——-————wi: = i—jåw'mr/B (18)
O

Zi& __ m (19)

2.3 Tidigare undersökningar
MOs similaritetsteori ger inte formen på de olika (bkurvorna utan de måste bestämmas
experimentellt. En sammanställning av tidigare uppskattningar av (Dm (Högström
1996) ger

(PM-%) = (1 —— 19%)” (20)
som visas i Figur 1. Som framgår av figuren är spridningen av mätvärdena runt
kurvan förvånansvärt stor vid instabil skiktning.
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Figur 1: (Pm plottad mot (2 —-— d) i log—log representation för instabil skiktninig.

De horisontella hastighetsvarianserna för hastighetsfåltet har i en studie av Pa—
nofsky et al. (1977) visat sig vara beroende på Zi. Eftersom MOs similaritetsteori
säger att en skalad parameter ska vara en funktiona av z/L så gäller inte teorin för de
horisontella standardavvikelserna. De vertikala standard avvikelserna ska däremot
stämma bra med MOs similaritetsteori

Khanna och Brasseur (1995) analyser i sin studie MOs similaritetsteori utgående
från en Large-Eddy simulering. Deras resultat tyder på att grånssiktshöjden zi
påverkar alla marknära variabler förutom temperaturen.Med de tre höjderna z,
zi och L kan man bilda tre dimensionslösa uttryck, z/L som betecknar stabiliteten
i ytskiktet, zz- /L som betecknar stabiliteten i hela grånsskiktet och z/zi som år den
karaktäristiska höjden på det konvektiva grånsskiktet. En av delarna i arbetet gick
ut på att studera om grånsskiktshöjden har ett indirekt inflytande på ytskiktet.
Enligt MO är den dimensionslösa storheten en funktion av bara z/L.

f __ z
EZ _ (I)/KZ) (21)

där f är en statistisk storhet och fMo är den lämpliga NIO—skalningsparametern.
För att kunna undersöka om grånsskiktshöjden utövade ett indirekt inflytande på
ytskiktet inkluderade de zi i de skalade storheterna. De fick följande kombinationer

f
fMO

ZZz'
Öf'fza f) (22)



f

fMo

De utgick från en LES simulering med hög upplösning och undersökte storheter
i ytskiktet för tre olika instabila fall -—-—z,—/L = 0.44, 3 och 8. För att få bättre
upplösning i de marknära skikten utnyttjades nestlade gridpunkter.

221;
: Öl!—__—

f Zi7L) (23)

2.4 Mätmaterial

Under sommaren 1994 och 1995 utfördes en stor mängd sonderingar och flyg—
mätningar i Märsta. De ingick i Nopex—projektet (Haldin och Lundin 1995). Dessa
mätningar utgör grunden i den här uppsatsen.

2.4.1 Marsta

Marsta ligger cirka 10 km norr om Uppsala i södra Sverige. Området är ett typiskt
odlingslandskap med spridda hus och träd. Omkring 700 rn norr om mätmasten
ligger en liten skog som stör mätningar i sektorn 320O —-— 100. Cirka 3 km österut
och 5 km västerut ligger större skogspartier. Det närmaste området kring masten är
täckt av gräs och sträcker sig 100 m mot söder, 50 rn mot norr och 20 m mot väster.
Under sommaren odlas diverse grödor på. de omkringliggande fälten (Smedman—
Högström och Högström 1973).

Figur 2: Karta över Marsta

2 4.2 Instrument

Masten är 30 m hög och har mätinstrument (anemometer och temperaturgivare)
placerade på fem nivåer: 0.84, 1.95, 4.78, 10.1, 17.2 och 29.0 rn. För vindmätning



används en vid Meteorologiska institutionen i Uppsala (MIUU) modifierad Casella—
anemometer. Mätaren är kalibrerad i vindtunnel och ”overspeedingen” är endast 1
%. l masten sitter även ett turbulensinstrument på 10 m höjd. Det är en Solent
Sonic Anemometer som ”samplas” med 20 Hz. Den ger tidsserier av vindens tre
komponenter (u,v,w) och temperaturen. Från dessa tidsserier beräknas olika sta—
tistiska storheter som flöden och standardavvikelser. Vid sonderingarna användes
en Vaisala RS80—sond.

3 Metod

3.1 Urval

Den här studien utgår från mätningar i Nopex—projektet. Gränsskiktshöjden spe—
lar en viktig roll och därför har det viktigaste kriteriet vid urval av data varit
tillgång till sonderingar. För att sedan begränsa materialet valdes dagar när det
fanns flygmätningar. Ett undantag finns för den 9 juni 94 som saknar flygmätning—
ar. Ett annat viktigt kriterium är att skiktningen ska vara instabil. Eftersom det
i Märsta finns en skog i sektor 320o -—-— 100 som gör att mätningarna blir felaktiga
kollades de utvalda mätningarnas vindriktningen, vissa av mätningar hamnade på
gränsen till det berörda området men medtogs ändå. För att få bra vindmätningar
togs fall bort när det blåst under 1 m/s. Från 1995 års mätningar försvann ett par
dagar på grund av att det inte fanns några profil eller turbulensmätningar. Kvar
blev 13 dagar som visas i tabell 1.

Tabell 1: Använda mätdata

Datum Tid
940606 9.00 - 15.00
949607 7.00 -— 17.00
940608 6.30 — 15.00
940609 7.00 — 13.00
940613 7.00 —- 18.00
940614 6.30 — 16.00
940621 6.30 — 15.00
950508 6.30 — 17.00
950509 7.00 — 15.00
950620 6.30 — 16.00
950626 9.00 — 17.00
950627 7.00 — 18.30
950628 10.00 — 15.00

3.2 Databearbetning
Khanna och Brasseur fann avvikelser från MOS similaritetsteori i hastighetsfältet.
Deras LES visar att hastighetsfältet indirekt är beroende av gränsskiktshöjden. Ef—
tersom resultaten kommer från en simulering som kanske inte "löser upp”ytskikte
tillräckligt bra måste resultatet testas mot mätningar. I den här studien används
mätningar från Marsta för att veriHera om deras resultat stämmer. Studien är kon—
centrerad till hastighetsfältet och speciellt den dimensionslösa vindgradienten ((Dm)
och de normaliserade hastighetsvarianserna, se ekvation 15 och 17. En förutsättning
för hela studien var tillgången på gränsskiktshöjden. För varje dag plottades alla
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sonderingar och den lägsta inversionshöjden avlästes. Det avlästa värdet jämfördes
sedan (där det fanns) med flygmätningar, för att få fram ett så korrekt värde som
möjligt. Genom att sedan plotta inversionshöjden som funktion av tiden och inter—
polera mellan punkterna togs en bild av tillväxten på gränsskiktet fram för varje
dag (se Figur 3).

1 200 : I I 1 1

0 = sondering

!1 000 (&%a _

800 "- _

soo — * _

400 _ '"

200 — _

6 8 10 12 14 16 18

Figur 3: Utveckling av gränsskiktshöjden, 1995—05—08.

För att kunna beräkna (Dm—funktionen (se ekvation 15) behövdes u*,T* och
%. För att avlägsna tillfälliga fluktuationer görs alla beräkningar på 30 minuters
medelvärden utom gränsskiktshöjden. De två första parametrarna togs fram från
turbulensmätningarna. I masten fanns bara ett turbulensinstrument och därför ut—
nyttjades vindmätarna i masten för att beräkna vindderivatan. Först studerades
om turbulensmätarens vindhastighet överensstämde med vindmätaren på 10.1 rn
höjd och om det var någon av vindmätarna i masten som gav konstant felaktiga
värden. Genom att vinden plottades mot log(z) konstaterades att vindmätaren på
10.1 m höjd vid låga vindhastigheter gav för låga mätresultat. Genom att göra en
andragradsanpassning mot log(z) kunde vindderivata på 10 m höjd beräknas. Ef—
tersom (lim enligt MO är en funktion av 2 /L beräknades även L, se ekvation 14. För
värdet TO har värdet från turbulensmätaren använts. MOs similaritetsteori gäller
bara i ytskiket därför har bara värden som ligger i intervallet 0 & f— é 0.2 tagits
med, (bm funktionen har plottatspå två olika sätt

Z Zi
(Pm _,—(L L) (24)

och
Z Zi

(I)??? ”7—— '(Zi L) (25)
enligt ekvation 22 och 23. Genom att dela in materialet i olika stabiltetsområden
(olika %) har betydelsen av zz- kunnats studeras. För att förtydliga uppdelningen
anpassades för hand mätvärdena inom ett stabilitetsområde med en kurva.
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För varianserna gäller ___
w'?" : 030,

025, + då,___.2____.____

Tidigare studier har visat att de horisontella standardavvikelserna år beroende av
grånsskiktshöjden (Panofsky et al. 1977). I det här fallet ingår de för att kunna
jämföra med de vertikala varianserna och för att de tidigare visat sig avvika från
MOs similaritetsteori. Varianserna har plottats på tre olika sått

h'2 :

h'2 Z Zi

ua:

w'2 Z Z.-

u*2(_£7 (27)

h'2 z zz-
2(Zi7_Z-; ) (30)

wax

QUIZ Z Zi

ZiyL
( ) (31)to...2

enligt ekvation 22 och 23. I ekvation 30 och 31 utnyttjades skalningsparametern för
fri konvektion (se ekvation 18. Aven i dessa fall gjordes en uppdelning av materialet
i olika stabilitetsområden (%) och anpassningar av kurvor till vissa områden.

4 Resultat

4.1 Dimensionslös vindgradient
4.1.1 (img?
Når (Em plottades mot z /L (se ekvation 24) för det stabilitetsindelade materialet,
uppträdde en tydlig uppdelning. Enligt MOs similaritetsteori ska ingen uppdelning
iinnas. 1 Figur 4 visas tre olika stabilitetsområden (zz- /L :: —6 —2, —30 —10, ( —50), var
och ett med respektive mätpunkter och en anpassad kurva. Den streckade linjen är
en anpassning av Högström (1996) se ekvation 20. 1 Figur 4 år de tre stabilitets—
områdena klart avgränsade från varandra. Sammanlagt delades materialet in i sex
olika stabilitetsområden (Zi/L : —2 —-0.6, —6 —2, —8 —6, —30 —10, —40 —30, ( —-50). 1 Figur
5 visas de anpassade kurvorna från alla sex stabilitetsområden. Om kurvorna stu—
deras från den mest neutrala kurvan (zi /L : —2 —O.6) till den mest instabila kurvan
(zz- /L ( ——50) visar det sig att de blir längre och förskjuts uppåt. Alla kurvor utom
zi/L : —-40 —30 och zi/L ( —50 strålar samman vid z/L : O och (bm : 1. De gröna
och svarta streckade linjerna år en tänkbara fortsättningar på respektive kurva mot
samma punkt.

12



4.1.2 %(å, %)
(Dm plottades mot z/zz- (se ekvation 25 med fyra olika stabilitetsområden (z.- /L :
—4 —0.6, —8 -—4, —20 —10, —40 »20. I Figur 6 visas både mätpunkter och de anpassad
kurvorna för tre stabilitetsområden. Uppdelningen efter z/zi är tydlig. 1 Figur 7 är
fyra områden medtagna. De streckade linjerna är en möjlig dragning av kurvorna
som borde stråla samman vid (Dm : 1.

4.2 Normaliserad hastighetsvarians
24.2.1 Hastighetsvarianser normaliserade med nu: som funktion av z/L

Figur 8 och 9 visar horisontell och vertikal hastighetsvarians normaliserad med
ni som funktion av z/L (se ekvation 26 och 27). I båda diagramen används tre
stabilitetsområden (zz- /L : -—2 —0.6, -30 —10, ( —50). Den streckade linjen i Figur 9
är en empirisk anpassning av Panofsky et al.( 1977).

%,. = 1.6 + age—%)?” (32)
I de här fallen gjordes ingen kurvanpassning. I både Figur 8 och 9 sker en uppdelning
av stabilitetsområden. I båda figurerna är de nära neutrala mätvärdena (zi/L : —
2 ——0.6) koncentrerade till det nedre högra hörnet. De andra två områdena är mer
svårskiljda men de kraftigt instabila mätvärdena (z. /L ( —50) ligger eventuelt över
mätvärdena för (zi /L == -30 —10). Den största skillnaden mellan Figur 8 och Figur
9 är att den horisontella variansen är ungefär en tiopotens större än den vertikala
variansen.

4.2.2 Hastighetsvarianser normaliserade med uf som funktion av z/z;

Figur 10 och 11 visar horisontell och vertikal hastighetsvarians normaliserad med
UZ som funktion av z/zi (se ekvation 28 och 29). I de här fallen användes fyra stabi—
litetsområden (z./L : —4 —0.6, —20 -10, —40 » —-20, ( —50). Vi får en tydlig uppdelning
av de olika stabilitetsområdena som sprider ut sig likt en solfjäder med centrum
i z/zz- & 0. De mest neutrala fallen visar minst beroende av 23/25. Uppdelningen i
Figur 10 och 11 är den tydligaste i den här studien. De anpassade kurvorna är med
för att göra uppdelningen tydligare.

4.2.3 Hastighetsvarianser normaliserade med WE som funktion av z/zi
Figur 12 och 13 visar horisontell och vertikal hastighetsvarians normaliserad med wi
som funktion av z/zi (se ekvation 30 och 31). Tre stabilitetsområden har används
(Zi/L : —2 —0.6, -—30 —10, ( —50) i båda figurerna. Även här fås uppdelning av sta—
bilitetsområdena. De är inte lika enkla att beskriva med linjer men det är tydligt
att de röda mätpunkterna (2. /L : —2 —0.6) ligger ovanför de blå mer instabila
mätpunkterna (2.— /L == -30 »10). Om utbredningen av mätpunkterna i de olika sta-—
bilitetsområdena studera ses kan man se att de röda punkterna upptar halva figuren
medans de gröna mätpunkterna (z,; /L = ( ——50) är koncentrerade till ett litet område
nere i vänstra hörnet. Detta tyder på a w... inte är den relevanta hastigheten för de
mesr neutrala fallen
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4.3 Figurer
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Figur 4: (Dm(%) uppdelad med %. Den streckade linjen är en anpassning av
Högström (1996), se ekvation 20.
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Figur 5: Anpassning efter mätvärden av ©m(%) uppdelad med %
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Figur 7: Anpassning efter mätvärden av (I)m(f—) uppdelad med %
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Figur 8: Horisontella variansen normaliserad med uf uppdelad med %
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Figur 9: Vertikala variansen normaliserad med uf uppdelad med %. Den
streckade linjen är en empirisk anpassning av Panofsky et al. (1977), se

ekvation 32.
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Figur 10: Horisontella variansen normaliserad med uf uppdelad med %
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Figur 11: Vertikala variansen normaliserad med fu...? uppdelad med %
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Figur 13: Vertikala variansen normaliserad med w,..2 uppdelad med %
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5 Diskussion

Khanna och Brasseur (1995) fick fram resultat som tydde på att gränsskiktshöjden
starkt påverkade hastighetsfältet från sin LES. De var inte helt säkra på sina resultat
eftersom värdena var simulerade. Om deras resultat jämförs med resultaten från
ovan, kan en enkel utvärdering av deras LES göras.

5.1 (PM—%;, %)
Resultatet från Khanna och Brasseur finns i Figur 14. Vid jämförelse med Figur 4
och 5 syns klara likheter. De två resultaten har samma typ av uppdelning. Kurvorna
blir längre och förskjuts uppåt med ökad instabilitet. Lägg speciellt märke till linje
1 i Figur 14 som är extremt kort. Den stämmer bra överens med kurvan för zi /L :
—2 —0.6 i Figur 5. Detta innebär att små zi/L—värden (nära neutrala fall) också ger
små z/L—värden.

Figur 14: Dimensionslös vindgradient, kurva 1: ———z,; /L : 0.44; kurva 2: ——z..- /L == 3;
kurva 3: *zi/L :: 8. Streckade linjen från Businger et al. (1971).

5.2 (DM—5; sg)
Resultatet från Khanna och Basseur finns i Figur 15. Det stämmer bra överens med
resultaten i Figur 6 och 7. Man erhåller en mindre variation med z/zi för de mest
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neutrala fallenDen krök som finns i början av varje kurva i Figur 15 har inte kunnat
verifieras.

.29 i I , | I I i 1

_l8— ?

.lö _ G —

i

014 —

I
|.12 —

i

.10 —
Z/Zi » i

!_Zö _

l
i.04 —

l
1.62 —

Figur 15: Dimensionslös vindgradient, kurva 1: ——zi/L : 0.44; kurva 2: wzi/L == 3;
kurva 3: ———zz-/L : 8.

(Dm—funktionen delar alltså upp sig efter zz— /L. Om variationer av grånsskiktshöjden
zz- är stor fås en (Pm—funktion med stor spridning. Om i stallet grånsskiktshöjden är
nästan konstant fås liten spridning. Detta resultat kan förklara hur vissa lyckats få
fina (Dm—funktioner med liten spridning se t.ex Businger et al. (1971).
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5.3 Hastighetsvarianser normaliserade med uf som funktion
av z/L

Resultatet från Khanna och Basseur finns i Figur 16 och 17. 1 Figur 16 visas den
horisontella variansen. I början av varje kurva sker en stor knyck. Om kurvorna
jämförs med Figur 8 kan det eventuellt tyda på att det ska vara en knyck i början.
De olika stabilitetsområdena stämmer bra överens. Både LES och resultatet från
mätningar placerar den mest neutrala punkterna inom ungefär samma område. I de
vertikala fallet fås samma resultat som i det horisontella se Figur 17 och Figur 9. I
båda figurerna Hnns en empirisk linje efter Panofsky et al. (1977). Den stämmer bra
med mätpunkterna 1 Figur 9 men hamnar över alla tre kurvor 1 Figur 17. Enslående
skillnad mellan de horisontella och de vertikala varianserna är att uppdelningen efter
zz— /Lär mindre tydlig för den vertikala komponenten. Detta gäller både mätningar
och simuleringar.

--z/L » _

| I

I [

Älä/uf

Figur 16: Normaliserad horisontell hastighetsvarians. kurva 1: »zi /L : 0.44; kurva
2: ——zi/L :: 3; kurva 3: ——zi/L == 8.
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Figur 17: Normaliserad vertikal hastighetsvarians. kurva 1: —-—zz— /L : 0.44; kurva 2:
—zi/L : 3; kurva 3: wzi/L = 8. Den streckade linjen är en empirisk anpassning av

Panofsky et al. (1977).



5.4 Vertikal hastighetsvarians normaliserade med uf som funk-—
tjon.aV'z/zi

Resultatet från Khanna och Basseur visas i Figur 18. Motsvarande resultat finns i
Figur 11. De stämmer bra överens med varandra. De har samma typ av solfjäders»
form och det mest instabila fallet visar störs variation med z/zi.
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;8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
U/Z/U,2

Figur 18: Normaliserad vertikal hastighetsvarians. kurva l: ——zz— /L : 0.44; kurva 2:
——-zi/L : 3; kurva 3: ——zi/L :: 8.
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5.5 Horisontell hastighetsvarians normaliserade med wf som
funktion av z/zi

Resultatet från Khanna och Basseur visas i Figur 19 och motsvarande mätningar
i Figur 11. 1 den här jämförelsen skulle knycken på kurvorna i Figur 19 kunna
stämma överens med mätvärdena i Figur 12 om det förutsätts att alla kurvor börjar
på samma ställe.
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it?/ru*?
Figur 19: Normaliserad horisontell hastighetsvarians. kurva 1: —-—zi /L : 0.44; kurva

2: ——zi/L :: 3; kurva 3: ——zi/L : 8.

6 Slutsatser

Den här jämförelsen visar att Khannas och Brasseurs LES klarar av att beskriva
förhållanden i ytskiktet.

Slutresultatet i den här studien är att Monin—Obukhovs similaritetsteori inte
gäller för hastighetsfältet vid instabil skiktning. Tidigare studier har visat att MOs
similaritetsteori inte gäller för de horisontella standardavvikelserna men att hastig—
hetsfältet för övrigt skulle stämma med teorin (Panofsky et al. 1977) vilket alltså är
felaktigt. Enligt MOs similaritetsteori ska en normaliserad storhet vara en entydig
funktion av bara z/L. Resultatet i den här studien visar på att både den dimen_
sionslösa vindgradienten och de normaliserade hastighetsvarianserna har ett tydligt
funktionsberoende av gränssiktshöjden zi. Det betyder att de storskaliga cirkulatio—
nen i gränsskiktet har betydligt större påverkan på ytskiktet än man tidigare har
trott. Höjden av gränsskiktet (Zi) tycks påverka (lim och de horisontella varianserna
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av hastighet redan vid nära neutral skiktning. De vertikala variansen av hastighet
däremot är oberoende av zz- för nära neutral skiktning men visar ett ökande beroen—
de för ökande instabilitet. För att kunna göra en bra beskrivning av hastighetsfältet
krävs alltså inte bara markmätningar utan även mätningar av gränsskiktshöjden.
Den behövs för att få reda på stabiliteten vilken har visat sig spela stor roll när
hastighetsfältet beskrivs med hjälp av skalning.
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