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Sammandrag

I denna undersökning som mestadels koncentrerat sig på VAD—algoritmen och dess fördelar
och nackdelar har till att börja med två för algoritmen särdeles viktiga parametrar undersökts.
Totala antalet VAD—cirklar respektive andelen av dessa som i slutänden ger en vind som
resultat har direkt studerats som en funktion av tiden och samtidigt indirekt mot de synoptiska
väderförhållanden som rådde vid tidpunkten i fråga. Som en andra del av arbetet utfördes en
mestadels relativ jämförelse där två till viss del olika radaralgoritmer jämfördes i samband
med olika vädersituationer och olika tider på dygnet.

Vad det gäller totala antalet cirklar visade sig en god korrelation mot det storskaliga vädret
vilket främst kunde ses i samband med frontpassager medan ingen typ av regelbunden
dygnsvariation kunde ses. Andelen cirklar som i slutänden gav godkänd vind som resultat
visade istället en starkt regelbunden dygnskorrelation medan enbart en ytterst svag korrelation
med vädret kunde ses.

Den följande jämförelsen visade på två intressanta resultat i samband med natt— respektive
dagmätningar samt mätningar utförda vid två högtryckssituationer. Den första jämförelsen
visade på en markant större skillnad i mätresultat i samband med nattliga mätningar än vid
mätningar i liknande vädersituationer utförda dagtid. Sammankopplat med resultatet som gavs
i samband med andelen resultatgivande cirklar antyder detta att VAD—algoritmen i samband
med nattliga mätningar ger ett relativt inkorrekt resultat. Ett andra intressant resultat gavs i det
visade sig finnas en signifikant skillnad i resultaten vid de jämförelsen mellan resultaten från
mätningarna utförda vid de två ovan angivna högtryckssituationerna.
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1 Inledning

Vinden är en av de viktigare parametrarna inom meteorologin som behövs när det gäller att
kunna göra goda väderprognoser. Vinden är också en parameter som är högst variabel både i
tiden och rummet. Vindmätningar utförs idag kontinuerligt och rumsligt relativt tätt på
marknivå medan höjdvindarna som storskaligt styr de synoptiska vädersystemen idag i
många länder enbart mäts på ett fåtal ställen. Den vanligaste metoden med vilken man idag
mäter höjdvindar är med hjälp av någon sorts ballongburen sond vilken efter användning
kasseras och detta leder i längden till höga kostnader vilket leder till den minskning av
antalet mätplatser och mätningar som fram till idag skett.
En lösning av problemet ovan har dock möjligen sedan ett antal år kunnat skönjas i det att
olika teorier och algoritmer för mätningar av vinden med hjälp av radar framtagits och
förfinats. lnitialkostnaderna i form av radarn blir härmed höga men detta problem förbigås i
många fall genom att en hel del länder redan idag har ett uppbyggt nätverk av
radaranläggningar som relativt enkelt kan kompletteras så de anpassas till vindmätningar.
När detta skett så har även de största investeringarna gjorts och själva mätningarna är sedan
billiga att utföra och kan även utföras kontinuerligt och tidsmässigt sett tätt vilket måste ses
som en stor fördel.
Ett nätverk med stationära radaranläggningar finns redan i Sverige. Dessa torde utan några
större rent tekniska problem kunna utrustas med vad som behövs för att utföra
vindmätningar. Frågan som då uppkommer är om de vindar som skulle fås som resultat
kvalitetsmässigt är nog bra för att använda inom den meteorologiska produktionen eller
forskningen. Denna fråga är ännu inte fullt ut besvarad utan för detta krävs fler
undersökningar. Dock är det en annan aspekt som talar till radarns nackdel och det är dess
känslighet för olika vädertyper och dess oförmåga att över huvud taget ge några mätdata i
vissa vädersituationer
Avslutningsvis hamnar vi då i dilemmat om vi ska våga ersätta den säkra men relativt dyra
radiosonderingen med den nya men osäkrare teknik som radar står för.



2 VAD

2.1 VAD—algoritmen

Vindmätningar med radar har möjliggjorts tack vare upptäckten av den så kallade doppler—
effekten under det förra århundrade. Denna effekt visar sig i form av en ändring i frekvensen
hos en utsänd våg. Detta skifte i frekvens uppträder när en vågsändare och —mål har olika
hastighet. I fallet med vindmätningar med radar så är det till att börja med själva
radarantennen som uppträder som sändare och de partiklar i luften som reflekterar
radarstrålen uppträder som mål. I och med att radarantennen i samband med markbunden
radar vanligtvis har den radiella hastigheten lika med noll, så är det enbart målens hastighet
som kan påverka radarvågens frekvens. Efter reflektion är relationen omvänd och de
reflekterande partiklar agerar i detta fallet sändare. En kombination av dessa effekter ger
ekvation (1) där den förändrade frekvensen (f ') fås som funktion av hastigheten hos
mottagaren, i detta fallet de reflekterande partiklarna i luften (vm ), och våghastigheten (w )
när källan till vågen (radar antennen) är stillastående. Originalfrekvensen hos den utsända
vågen är här benämnd fo.

(w ——vm)
(w +vm)(1) f'==fo*

Ur (1) kan sedan vm lösas ut. Denna hastighet är i fallet med radarmätningar med
dopplerradar lika med den radiella hastighetskomponenten (med radarn i origo) hos de
reflekterande partiklarna. Dessa partiklar, som mestadels utgörs av hydrometeorer av olika
storlekar, antas följa horisontella komponenten av vinden, vilket innebär att den uppmätta
radiella hastigheten är lika med projektionen i radarstrålens förlängning av horisontella
komponenten av vindvektorn.
Vid en mätning med användande av VAD (Velocity Azimuth Display) algoritmen fås som
resultat en vertikalprofil av horisontalvinden rakt ovanför radarn. Själva mätandet utförs på
en så kallad VAD-cirkel vilken karakteriseras av sin höjdvinkel och radie relaterat till
radarantennens placering.
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Figur 1: VAD—cirkel med vissa viktiga parametrar inlagda (förklaring av
parametrarna följer nedan i texten).
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Figur 2: Uppmätta punkter av radiella vinden som funktion av azimuthvinkeln.
(från Persson och Andersson (1987))



Mätningarna av radiella vinden (U M) utförs på ett i förtid valt antal olika VAD—cirklar. För
varje använd kombination av höjdvinkeln (a) och radie (r) mäts U M kontinuerligt runt
hela varv av VAD—cirkeln, dvs azimuthvinkeln ändras. Om den uppmätta radiella vinden på
en VAD—cirkel plottas mot azimuthvinkeln fås då under vissa förhållanden en ungefärlig
sinuskurva (figur 2).

Den i det närmaste exakta sinuskurvan som syns i figur 2 uppnås endast i de fall då radiella
vinden är näst intill konstant runt hela VAD—cirkeln. Då detta sällan är fallet i verkligheten
så utförs för varje cirkel en minstakvadrat—anpassning till en sinuskurva av de uppmätta
mätvärdena.
Utifrån denna sinuskurva kan sedan medel —riktningen och —beloppet av den radiella vinden
rakt ovanför radarn bestämmas. Om sedan den förutsättningen att vertikala komponenten av
vindhastigheten är horisontellt konstant inom den area som omsluts av den använda VAD—
cirkeln, utnyttjas, så kan den horisontella komponenten av vinden genom ett antal
matematiska steg fås fram. Horisontalvinden uppdelad i nord— (y ) och öst— (x) komponenter
fås till slut ur följ ande två uttryck (ekv (Za) och (2b)).

Ecom—m_s?Q! *[Z(AU*cosS)*—1—1Z—Tw—n S. *Z(AU*sinS)* S]

(221) )?: * cosa
2:15?

1+'2Zcos S* sin2 S

. * Z(AU* cos S,.)* S]
(Zb) x =: 1 * cos &

+ Zsin2 S. *Zcosz S. * 2
I 1

___—l......_.* AU* ' 9 acw—...i.”
ZsinZSi [Z( sm ') ZcoszS

U =UM,—— UM
= E(sinSiw*cosS)
== azimuthvinkel vid mätning ia

b
b

U M. = uppmätt radiell vind vid vinkel 6;
UM = ur sinuskurva framräknad radiell medelvind rakt ovanför radarn
a = höjdvinkel

I de fall då de [( uppmätta mätpunkterna av radiella vinden, efter utförd kvalitetskontroll
och gallring (se avsnitt 2.2), är fördelade jämt över en VAD—cirkel gäller följande likheter.

(321) Zsin2 Sl. cos2 S:. :—

(3b) 281116!-=Zcosöi=2sin6i*cos6i=0

Dessa två likheter (ekv (Ba) och (3b)) gör det möjligt att förenkla uttrycken för horisontella
vinden (ekv (Za) och (2b)), och om detta utnyttjas fås istället följande två ekvationer.
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2 K

(4a) y=E*Z(AU*cos65)*cosa
i==l

2 K

(4b) x=E*Z(AU*sin9i)* cosa
i=l

K = antalet ekvidistanta azimuthvinklar

Vindhastighet (v) och vindriktning (äga) i polära koordinater fås sedan fram genom
ekvation (5) och (6) där (6b) och (6c) utför konvertering av vindriktning från den
matematiska cirkelns skalning till vindrosens dito.

(5) vsxZ—tyz)

(621) 5 == arctan£ZJ
x

(613) (p = 270— & om x>O
(60) (0 = 90— 5 om X(=O

A Nord

.. _ .. _ . V

y 5

'" ' 6 ' > Ost
l—-——— x—H

E_igngå: Schematisk bild visande de olika vindkomponentema inlagda i en tänkt VAD—
cirkel



På detta sätt fås vid för goda förhållanden ett uppmätt horisontellt medelvindvärde per
använd VAD—cirkel. På grund av att de olika cirklarna berör olika höjdskikt i atmosfären får
man, genom att inom ett kort tidsintervall mäta upp vinden på flera cirklar (med olika Oc
och r), som resultat en vertikal vindprofil för horisontalvinden rakt ovanför radarn.

1992 gjorde Caya och Zawadski en undersökning som grundade sig på fourierutvecklingen
av ett linjärt vindfält. De utnyttjade ett matematiskt påstående som säger att alla reella
funktioner med hjälp av en så kallad fourierserie (ekv (7)) kan utvecklas i enbart cosinus—
och / eller sinus— termer. Att "55 " används istället för "=” beror på att likheten inte är exakt
innan gränsövergången k ———> oo skett.

k
(7) f(å) ååå—ao + 2 (an * cos(m9)+ bn *sin(n6))

f(6) = den funktion som ska fourierutvecklas
a bn : konstanter, n : O,l,2,n 7

Det som skiljer de olika termerna i en sådan serie är dess frekvens samt en konstant varje
enskild term multipliceras med. Ur ren matematisk synvinkel kan termerna delas upp efter
sina olika funktioner.

-a0 konstant som förskjuter hela funktionen antingen i positiv eller negativ
riktning (z—led), beroende på tecknet.

—a1,bl amplituderna på cosinus— respektive sinus— termen med exakt en period över
funktionens hela intervall.

—an ,bn amplituderna till cosinus— respektive sinus— termen med n perioder på
funktionens intervall.

Med hjälp av ekvation 7 gjorde Caya och Zawadski en delvis teoretisk undersökning av vad
de olika konstanterna som räknas fram i samband med en vindmätning med VAD—
algoritmen betyder och hur de kan tolkas rent meteorologiskt. Som utgångspunkt för den
tolkning som de gör i samband med linjära vindfält används ett uttryck för den radiella
vinden (V ,) framtaget av Browning och Wexler (1968) (ekv 8). Där ges radiella vinden för
ett linjärt vindfält, vid konstant radie (r) och höjdvinkel (vilket är lika med en VAD—cirkel),
som funktion av azimuthvinkeln (6 ).



(8) v ,,(r, 6): %* (rix + vy)+ ue *sin(9)+ vo * cos(t9)+

t)(>()(>

Om en jämförelse görs mellan de två uttrycken (ekv 7 och 8) finner man att

(9a) ac:—%* (rix H;)
(lOa) a1=u0 (lOb) a2=*£'* (&), +'i3x)
(lla) bl.—:vo (llb) lif—%*(v), 41.)

Genom att betrakta högerleden i de fem senaste liknelserna (9—ll) så utför Caya och
Zawadski en meteorologisk tolkning av dessa i grunden rent matematiska uttryck.

— (2510 / r) tolkas härmed som medeldivergensen av vinden inom arean omsluten av
VAD—cirkeln i fråga medan

— a1 och 191 är lika med öst— respektive nord— komponenten av radiella
vindhastigheten i mitten av den använda cirkeln, dvs rakt ovanför radarn.

-— a2 och [72 ger medelvärdena av deformationen av vindfältet beroende på skjuvning
respektive sträckning.

De sex parametrar ( ao, vO, ax, u vx, vy) som här används kan i form av uttrycken 9 - lly ?

tillsammans komplett beskriva ett linjärt vindfält.

En intressant utveckling av VAD—algoritmen borde, beroende på den verklighet som råder,
vara att med gott resultat även kunna mäta vinden hos vindfält som ej är linjära. Vid
teoretiska försök till en sådan (Caya och Zawadzki) möter man dock på problem som inte
fanns i samband med ett linjärt fält. Först och främst så blir uttrycket för den radiella vinden
på en gång en hel del mycket mer komplicerat med fler frekvenser inblandade i samband
med fourierutvecklingen och som en följd av denna ökande komplexitet så försvinner den
enkla tolkning av de matematiska parametrarna som man fann i samband med det linjära
vindfältet.



2.2 Kvalitetskontroll

För att hålla någon sorts kontroll över kvaliteten på de uppmätta vindarna utför algoritmen
för varje mätning en utgallring både av enskilda mätpunkter på en VAD—cirkel och hela
cirklar som inte klarar vissa, i algoritmen uppställda, krav. I praktiken kan en VAD—cirkel
och den medföljande vinden förkastas av två skäl.

1. För få mätpunkter med uppmätt radiell vind runt VAD—cirkeln
2. För stor skillnad mellan mätvärden och minstakvadrat—anpassad kurva

De olika gallringsprocesser som följer av dessa två anledningar utförs i olika skeden av
algoritmen och båda orsakerna kan oberoende av varandra förkasta en cirkel. När det gäller
punkt 1 så sker till att börja med ett naturligt frånfall av cirklar vid vissa vädertyper på
grund av otillräckligt med reflekterande partiklar i atmosfären. Av förståeliga skäl fås då
inga eller väldigt få vindar som resultat genom att alltför få mätpunkter av den radiella
vinden existerar runt VAD—cirklarna. Anledningen till att en cirkel med få mätpunkter ej
används är främst den osäkerhet som då ligger i minstakvadrat—anpassningen i samband med
framräknandet av den approximerade sinuskurvan.
Dock kan en cirkel komma att förkastas även om relativt många mätpunkter med radiella
vindar existerar. Detta beroende på att en viss täthet mellan de uppmätta punkterna runt
VAD—cirkeln krävs för att en trovärdigt approximerad sinuskurva ska kunna räknas fram.

I VAD—algoritmen (efter Andersson och Persson) är följande gränser, för största avstånd
mellan två, på en VAD—cirkel, konsekutiva mätpunkter av radiella vinden, samt minsta
antalet mätpunkter runt en cirkel, uppställda för att den i första steget ska bli godkänd. De
två kraven ska oberoende av varandra uppfyllas för en cirkel om den senare ska komma att
användas vid framräknandet av en vind.

—- Största horisontella avståndet mellan två konsekutiva mätpunkter: 70 grader
- Minsta antalet mätpunkter inom ett visst azimuthintervall: 5 mätpunkter / 180 grader

Det andra tillfället då en vind kan bli förkastad (efter Andersson) uppkommer i samband
med de rena matematiska beräkningarna som utförs. Dessa beräkningar sker i huvudsak med
två skilda mål.

1. Viktade medelvärden av radiella vinden räknas ut för var 10:e grad av
azimuthvinkeln.

2. Utifrån mätpunkterna i l. räknas en minstakvadrat-anpassad sinuskurva fram.

Den första kontrollen i detta skede sker i form av en jämförelse mellan konsekutiva
mätpunkter på en enskild cirkel. Denna jämförelse görs i syfte att plocka bort uppmätta
radiella vindar vars hastighet avviker alltför mycket från sina närmaste grannar. I praktiken
jämförs varje radiell vind med alla mätpunkter som ligger inom ett avstånd av
azimuthvinkeln .+_5 grader (Aö). För godkännande av en radiell Vind krävs att minst två
vindar inorn A6 skiljer sig som mest iAv m/s från mätpunkten av radiella vinden som
kontrolleras, samtidigt som ej fler än två vindar inom A6 avviker mer än iAv m/s. De
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radiella vindar som inte uppfyller dessa krav plockas i detta skede ur processen och utgår
därmed ur mätningen. På detta sätt fås ett antal relativt kontinuerligt liggande punkter runt
VAD—cirkeln.
Mellan de mätpunkter av radiella vinden, som gått genom första kontrollerna och godkänts
för vidare beräkningar, utförs en viktad interpolation där vikterna (ekv 10) är proportionella
mot inversen av absoluta azimuth—avståndet mellan de två valda punkterna.

(10) k z—L—
M

A 6 :: azimuthvinkel mellan två valda punkter

Från denna interpolierade kurva används sedan ett antal ekvidistanta punkter (med 10 grader
som minsta skillnad i azimuthvinkel) för att med hjälp av minstakvadrat—anpassning räkna
ut den tidigare nämnda approximerade sinuskurvan, vilket är den önskade slutprodukten
varur man med hjälp av ekvation 2 eller 4 kan beräkna ett medelvärde av radiella vinden
rakt ovanför radarn.
Som avslutning på denna redogörelse av VAD—algoritmen följer några intressanta data
(doppler—mode) för den radaranläggning som är placerad på Hemse, vilken är den varifrån
de data som ingår i detta arbete är tagna.

Antenn
Diameter: 4.2 m
Strålbredd: 0.9 deg

Sändare
Frekvens: 5600—5650 MHz
Utsänd effekt (W): 250 kW
Pulsbredd (s): 0.5 us
PRF (1/5): 900/ 1200 Hz

Pulsbredd : Längden av en enskild utsänd puls.
PRF (Puls Repetitions Frekvens) : Antalet utsända pulser per sekund,

Tabell 1: Data för radaranläggningen (doppler—mode) på Hemse
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3 Mätområde

Hela detta arbete koncentrerar sig geografiskt till södra halvan av Gotland med viss
omgivning, bl.a. i form av omgivande hav. Detta område kan sedan delas in i två
delområden beroende på var de olika vinddata är uppmätta samt vilken funktion de har i
arbetet.

l. Hemse
2a. Ostergarnsholm
2b. SySsne

Huvuddata är de vindprofiler som mätts upp med den radar som finns placerad vid Hemse i
centrala delen av södra Gotland. Vid sidan av dessa har data uppmätta med tre olika
metoder använts, vilka främst utnyttjats som jämförelsedata till Hemse—radarns vinddata. De
mätningarna har utförts på Östergarnsholm, vilket är en liten ö strax utanför Gotlands östra
kust och vid den på huvudöns östra kust belägna platsen Syssne.

l. Radarmätningar med FMCW—radar (RASS) vid Syssne
2. Enkelviseringar utförda på Ostergarnsholm.
3. Linsonderingar från Ostergarnsholm.

6”
V'sb ..

' y Ostergarns—
holni

Figur 4: Gotland med mätplatsema markerade. Cirklama visar avstånd (i km) från
Hemse
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Hemse ligger ungefärligen mitt i den centrala delen av södra halvan av Gotland. Kortaste
avståndet från kusten finner man åt sydost där det är cirka 10 km till havet. Västerut räknat
är det som minst 14 km till kusten. Rakt norrut är det inom en sektor på ungefär 85 grader
ett avstånd på 30 km (i mätningarna största använda radie) eller mer till havet, vilket innebär
att alla mätningar här sker helt och hållet över land. De mätpunkter som mäts upp utanför
denna sektor kommer för någon eller några cirklar att mätas ute över havet, medan alla
VAD—cirklar med radie mindre eller lika med 10 km kommer att omsluta luftmassor som
ligger helt över land. Avståndet mellan Hemse och Östergarnsholm är cirka 43 km, medan
Syssne ligger ungefär 35 km från Hemse.

Den typ av landskap som dominerar denna delen av Gotland är platt med väldigt få, om ens
några, högre platåer. Detta är för radarmätningar positivt då inga för radarstrålen hindrande
eller störande objekt finns i dess väg. Dessa skulle i annat fall ha kommit att ge falsk
reflektion för vissa radier samtidigt som stora områden bakom höjden skulle hamna i
radarskugga. Vädermässigt sett innebär dessa förhållanden att markpåverkan på vinden blir
relativt liten. I samband med gränsen mellan hav och land påverkas dock vinden av
friktionsskillnaden som föreligger mellan de två underlagen och därmed drabbas av en viss
vridning. Eftersom många av VAD—cirklarna vid något tillfälle korsar gränsen mellan hav
och land borde detta kunna synas i form av färre godkända vindar eller sämre noggrannhet
hos vindarna från dessa cirklar. Vad det gäller vindmätningar på Östergarnsholm är alla
vindar kommande från mellan nordost och sydost troligtvis helt opåverkade av land genom
att underlaget bort till Baltiska kusten enbart består av hav.
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4 Data

4.1 Linsond

Linsond (kytoon) är ett instrument, eller egentligen en instrumentinstallation, som används i
samband med många olika mätningar. Själva linsonden är nämligen inget instrument utan
bara en sorts plattform varpå en mängd olika atmosfäriska mätinstrument kan fästas.
En linsond kan vanligtvis delas upp i följande tre olika komponenter, räknat i dess relativa
placering från marken och uppåt.

* Vinsch inkluderande lina mellan mark och ballong
* Instrumentuppsättning
* Ballong

Vinschen med lina eller del av lina står placerad på marken vid den plats där mätningen ska
genomföras. I änden av linan som är upprullad på vinschen fästes därefter en tunn och lätt
aerodynamisk och heliumfylld ballong. En bit nedanför ballongen, direkt på linan eller på
någon sorts ställning är sedan de instrument som ska ingå i mätningen placerade. På detta
sätt kan ballongen och de instrument som installerats firas upp och ned genom atmosfären.
Hastigheten varmed instrumenten firades upp och ner kunde enkelt varieras via en
tillhörande kontroll.

Den höjd upptill var ballongen når begränsas oftast av ett antal olika faktorer av vilka linans
totala längd är den rent fysiska begränsning som finns hos systemet. Vid sidan av detta
hinder uppstår oftast problem en bit upp i atmosfären på grund av med höjden ökande
vindar samt en kombination av fukt och kyla. Det första problemet uppstår av den
anledningen att ballongen är väldigt lätt och därför har en tendens att dras med av vinden
vilket i kombinationen med att den är fäst vid marken medför att den dras mot marken och
att linan nere vid marken till slut tenderar att ligga horisontellt i luften. Detta ställer till
problem så fort området omkring inte är helt platt. Problemet med kombinationen av fukt
och kyla beror på att ballongen består av ett väldigt tunt material som i samband med att den
blir tyngre, vid t.ex. isbildning, riskerar att gå sönder.
Den största nackdelen med instrumentet ligger i dess vindkänslighet. Under vistelsen på
Östergarnsholm under September 1996 var vinden mestadels relativt kraftig varmed endast
ganska få profiler kunde uppmätas. En för denna undersökning annan nackdel, som direkt
framkommer i samband med användandet av instrumentet som jämförelsematerial mot
radar, är att ballongen, beroende på att ballongen ska hinna stiga i samma takt som linan
firas ut, firas upp och ned med låg hastighet. Detta leder till att en profil upp till 700—800
meter kan ta upp mot 45 minuter att genomföra, medan radarn i Hemse skapar en vindprofil
upp mot 8000 meters höjd på mindre än 10 minuter. Detta gör att tidslika jämförelser mellan
de olika instrumenten är lite vansklig att genomföra genom att de för jämförelse användbara
partierna uppmätta med linsond blir väldigt korta samtidigt som de oftast korrelerar dåligt i
tid med de utförda radarmätningarna.

Mätningarna med linsond på Östergarnsholm sträckte sig oftast upp till omkring 600 meter
där ballongen firades upp och ner genom gränsskiktstoppen. Vid några få mätningar nådde
ballongen dock ända upp till omkring 1800 meter. Instrument som medföljde var
tryckmätare (tryck och höjd), våt och torr termometer (temperatur samt absolut och relativ
luftfuktighet) samt vindflöjel och propeller—anemometer (vind— riktning och styrka). Sonden
var där tillsammans med ett forskarlag från Risö i Danmark under ledning av Jörgen
Höystrup, och själva mätandet kontrollerades av Jan Nielsen.
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Vinsch

Figur 5: Schematisk bild av linsond
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4.2 Pilotballongvisering

Den andra metoden för vindmätning, ingående i denna undersökning, som nyttjades på
Östergarnsholm är pilotballongvisering av typen enkelvisering. Mätmetoden utnyttjar det
faktum att en gasfylld ballong som släpps upp i atmosfären från marken stiger med konstant
stighastighet under det att den i horisontell led följer vinden. Genom att sedan på något sätt
följa ballongens rörelse och registrera höjd— och sidvinkel relativt observatören, samtidigt
som stighastigheten hos ballongen antas konstant, kan positionen för ballongen relaterat till
en känd fixvinkel beräknas. Fixvinkeln är en, sett från följeinstrumentet, riktning mot ett
fast objekt vilken, innan mätningen påbörjas, är känd. Mot denna fixvinkel kalibreras sedan
(om detta är nödvändigt) följeinstrumentets horisontalskala in. Eftersom den sträcka
ballongen förflyttat sig mellan två vinkelavläsningar kan beräknas samtidigt som tiden
mellan de två avläsningar är känd kan medelhastigheten för ballongen på detta intervall
beräknas och därmed har man även medelvinden över detta intervall.
Vid mätningarna på Östergarnsholm utfördes viseringarna visuellt med hjälp av en teodolit
och färgade heliumfyllda ballonger. För registrering av de vinklar som mättes var en
potentiometer kOpplad till var och en av de två vinkelskalorna. När växelström sänds genom
potentiometern ger den som resultat en ström där frekvensen skiljer beroende på vilket
motstånd den är inställd på. Detta utnyttjas genom att frekvenserna med jämna mellanrum
spelades in på en bandspelare för att sedan överföras till dator där ett program beräknade
vinden.

Pilotballongvisering (kallat enkelvisering vid användande av en teodolit) har ett antal, i
mätmetoden inneboende, felkällor. Den främsta och mest fundamentala av dessa är frågan
huruvida ballongen följer den horisontella vinden och där ligger främst en osäkerhet i hur
vertikalvinden påverkar ballongen och huruvida stighastigheten för ballongen verkligen är
konstant. Vertikalvindarna borde vara störst i samband med stor konvektion samt i
gränsskiktet där turbulens kan ge upphov till vindar av skiftande styrka och riktning. Höga
vertikalhastigheter vid stark konvektion påverkar dock visuell visering i relativt liten grad
genom att det vid dessa situationer vanligtvis bildas moln på låg höjd, vilket medför att
ballongen blir omöjlig att följa redan på låg höjd. .
Den andra stora felkällan är människan och hör samman med det sätt varmed ballongen vid
visuell visering följs. Vid vissa förhållanden kan det vara tämligen svårt att följa med
ballongens rörelse med teodoliten. Detta gäller speciellt i samband med släppandet av
ballongen och under den tidigaste delen av viseringen, då ballongen bl.a. på grund av
turbulens rör sig oregelbundet och mycket samtidigt som varje rörelse hos ballongen tvingar
fram en kraftig vridning hos teodoliten. Genom att medelvärdesbilda över större intervall
minskas dock betydelsen av dessa relativt små fel och jämförelser mellan på varandra
följande viseringar inom samma serie visar att mätningarna ger stabila resultat, speciellt när
vi tittar en bit upp från marken.
Två anledningar till i förtid avbruten visering föreligger vanligen, antingen förloras
ballongen på grund av för snabb och oregelbunden rörelse hos den eller också försvinner
ballongen in i moln. Detta senare är ett problem i samband med jämförelse med radar, då
radar i princip är beroende av moln eller andra hydrometeorer för att ge något resultat. På
detta sätt kommer de två mätmetodema vanligen i ofas, där goda mätförhållanden för visuell
ballongvisering innebär att radarn måste förlita sig på klarväderseko.

Under vistelsen på Östergarnsholm utfördes tre eller fyra serier med viseringar dagligen och
vid varje viseringstillfälle släpptes mellan tre och fem ballonger i följd för att ett medelvärde
av dessa senare skulle kunna beräknas. Dom längsta viseringarna nådde upp till knappt 3000
meter medan de kortaste mätningarna, där ballongen inte oavsiktligt förlorades, i samband
med moln fick avbrytas på omkring 700 meters höjd. Själva mätandet utfördes under en
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väldigt trevlig tidsperiod i november 1996 på Östergarnsholm delvis av mig själv med stor
hjälp och delaktighet från Anna Rutgersson och Birgitta Källstrand från meteorologiska
institutionen vid Uppsala Universitet samt den då, från Tyskland, vid samma institution
gåststuderande Matthias Mohr.
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4.3 FMCW—radar (RASS)

Den tredje mätmetoden vars mätningar används i denna undersökning är en flyttbar radar
från Meteorologiska Institutet vid Hamburgs Universitet och detta instrument är det av de
tre som avviker lite i placering. De två ovan nämnda mätningarna utfördes på
Östergarnsholm medan denna radar fanns uppställd vid Syssne på själva huvudön av
Gotland, omkring 8 km sydväst om Östergarnsholm.

Radar—RASS, egentligen FMCW—radar (RASS), är som namnet antyder en så kallad
bistatisk (bistatisk innebär att sändare och mottagare är rumsligt sett separerade från
varandra) FMCW-radar (Frequency Modulated Continuous Wave) som har utrustats med en
tillsats som kallas RASS (Radio Acoustic Sound System). Tack vare att detta system
monterats kan radarn arbeta i två skilda "moder”, vilka båda, dock ej samtidigt, kan
användas under mätningen av en vindprofil.

l/ Radar utan RASS
2/ Radar med RASS inkOpplad

I den första av dessa två varianter är RASS avstängt och radarn arbetar som en normal
FMCW—radar där dopplereffekten hos radarstrålen utnyttjas. När denna variant är den som
används har radar—RASS samma problem som alla vindmätande radar har när det gäller
svaga klarvädersekon (ekon som fås i samband med molnfri atmosfär) och behovet av
reflekterande materia, främst hydrometeorer, i atmosfären. Det är dock när det gäller att
övervinna problemet med svaga klarvädersekon som RASS kommer in i bilden och har sin
största förtjänst.
Idén med RASS bygger på att nyttja i atmosfären redan existerande, men alltför svaga,
fenomen som kan reflektera radarvågor. Det vanligast utnyttjade naturliga fenomen av
denna typ, vid sidan av t.ex. insekter och fåglar, är refraktionsindex (RI) gradienten som
under de varmare säsongerna i vårt land kan ge detekterbar reflektion även vid klart väder.
Vanligtvis är dock den reflekterade effekten vid dessa tillfällen alltför svag för att en radar
av denna storlek ska kunna detektera den. Den stora fördelen med Rl jämfört med att
utnyttja insekter ligger i den osäkerhet som föreligger när det gäller levande organismer och
deras vindföljning (Achtemeier). Refraktionsindex definieras som kvoten mellan
ljushastigheten i vakuum och dito i det material man betraktar.

(11) n:—

n = refraktionsindex
(: = ljushastighet i vakuum
u = ljushastighet i aktuella mediet

Detta är en parameter som alltid har ett värde som är större än eller lika med ett.. Den
relativt lilla skillnad som oftast föreligger mellan ljushastigheten i olika material medför att
n vanligtvis ligger väldigt nära ett. och för att bättre kunna hantera n så utför man följande
transformation och får istället refraktiviteten (N) .
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(12) N5(n——1)>*=106

Refraktivitet (eller refraktionsindex) är en parameter som har sin största märkbara betydelse
när det gäller ljusbrytning i olika materia, men påverkar över huvud taget alla typer av
elektromagnetiska vågor på likartat sett. I samband med gränsövergångar mellan två olika
material, eller delar av material, vilka har olika refraktionsindex sker en viss brytning av
vågen, vilken beror på om vågen rör sig från lägre värden på N mot högre dito eller
tvärtom. I atmosfären påverkar N alla vågor som rör sig i densamma och detta märks bl.a. i
samband med radarmätningar genom att radarstrålen vanligtvis har en krökt bana vilket
ibland kan leda till oväntade resultat (t.ex. radarhägringar). Empiriskt har följande ekvation
för N i atmosfären tagits fram.

77.6 N
(13) _— *(P+ 4810*£)——4.03*107*——2å
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tryck (hPa)
ångtryck (hPa)
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w
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"**-
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Den sista delen av högerledet är i de lägre delarna av atmosfären försumbar, och om den tas
bort får vi en ekvation som enbart beror av tre konkreta meteorologiska parametrar (”LP, e ).
N är storskaligt sett störst närmast marken och avtar sedan när man rör sig upp i atmosfären
där den till slut går mot noll.
Det intressanta i samband med radar och klarvädersekon är dock inte N utan dess gradient,
vilken innehar en förmåga att reflektera vågor. Under gynnsamma förhållanden, vilket på
våra breddgrader nästan enbart inträffar under den varmare tiden av året, kan denna gradient
bli stor nog att reflektera för radarn detekterbar effekt. Oftast är den dock alltför liten för att
de idag operativa radarmottagarna ska kunna detektera den effekt de reflekterar. Detta
medför i vanliga fall att perioder med få eller inga mätvärden alls uppkommer. För att
avhjälpa detta har en ljudkälla (RASS) monterats vid sidan av antennerna. Den fungerar på
så sätt att hela radarn vrids så att vinden blåser från ljudkällan in över antennerna. När detta
är gjort sänds en ljudvåg iväg i princip samtidigt som radarstrålen aktiveras. Om det nu
existerar en refraktionsindex—gradient i atmosfären ovanför radarn kommer denna att
förstärkas av den utsända ljudvågen varvid förhoppningsvis detekterbar effekt reflekteras.
Vridningen av hela radarn beroende på vindriktningen görs enbart av den anledningen att
ljudvågen av vinden ska föras in över den plats dit radarantennema är riktad.

När det gäller den fysiska uppbyggnaden (se figur 5) av radarn så är själva sändar- och
mottagar— elementen uppdelade i 16 enskilda celler (placerade i kvadrater av 4 x 4 celler),
där varje cell i sig är en enskild isolerad sändare respektive mottagare. Denna konstruktion
gör det möjligt att, genom att införa en fasskillnad mellan de skilda vågor som utsänds från
två närliggande celler, rikta den totala utsända vågen. Ljudkällan, den så kallade RASS—
tillsatsen, är placerat på ett stag av variabel längd (som längst 5 meter) som utgår vinkelrätt
från mittpunkten på staget mellan sändare och mottagare. Själva vridningen av hela
radarsystemet sker runt den punkt där de två stagen möts (x).
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Figur 6: Schematisk bild av en bistatisk FMCW—radar som utrustats med
RASS. (Avstånden specifika för radar använd i Syssne)

Själva metoden att få fram vinden ur mätningar med radar—RASS har i grunden en stor
likhet med VAD—algoritmen, genom att den bygger på att man mäter vindvektorns
projektion i radarstrålens förlängning för att sedan projicera ner denna på horisontalplanet.
De mätningar som rent praktiskt utförs är mätningar av radiella vinden med radarstrålen i
planet parallellt med medelvinden samt mätningar av radiella vinden i planet vinkelrätt mot
medelvinden.

(7a) (7b)

&; ? Mi

& l
l !

Medeivind— 252?
riktning &;

z
Rader 9” _,

la!,

u; : vindvektorns projektion i radarstrålens förlängning
parallellt med medelvindriktningen

u = horisontella vindkomponenten parallellt med medel—
vindriktningen
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Figur 7a och 7b: Mätprincip för radar—RASS. (oa) ger radarstrålens riktning jämfört
med radarns placering, medan (öb) ger förstoring av förhållandet

mellan u; och u.
I figur 7 ses att

(14) singpz—Lf—L, singaz—Liz-
a

av vilket följande ges

I

”i"—”2 __ ”i”—”2(15) 2u= . .mna 2*mn$

På samma sätt fås för horisontella vindkomponenten vinkelrätt mot medelvindriktningen
(V)

(16) VIM
2*smq0

v; = vindvektorns projektion i radarstrålens förlängning
vinkelrätt mot medelvindriktningen

v = horisontella vindkomponenten parallellt med medel—
vindriktningen

Vindriktning och vindhastighet fås sedan genom att utföra beräkningar liknande de som
beskrevs i samband med VAD—algoritmen (avsnitt ??, sid ) (ekv (5) och (ö)).

Mätningarna med radarn i Syssne utfördes med vissa avbrott mellan den 11:e och 26:e
september och varje profil påbörjades i de flesta fall i samband med hel timme och
medelvärdesbildades över 20 eller 30 minuters mätningar. Vanligtvis påbörjades mätningar
av horisontella komponenten av vinden varannan timme.
De profiler som uppmättes har en vertikalupplösning på 60 meter och första mätpunkt ligger
på 60 meter över marken. Högsta trovärdiga mäthöjd är satt till 1500 meter och från marken
och upp till omkring 1000 meters höjd gav mätningar med RASS inkopplat flest mätvärden.
Högre upp i profilen dominerar de mätningarna där RASS är frånkopplat.
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5 Resultat

De vinddata från dOpplerradarn i Hemse som används i detta arbete härrör från tiden mellan
11 september och 11 oktober 1996. Mätningar har utförts en gång per timme, vanligen med
start tre minuter efter hel timme och uppmätandet av en vindprofil tog mellan 5 och 10
minuter. Vid varje mättillfälle utnyttjades 30 olika radier, jämnt fördelade mellan 1 och 30
km, samt 10 olika höjdvinklar mellan 0.5 och 15 grader, vilket sammanlagt i alla
kombinationer gav 300 olika VAD—cirklar. Fördelningen av höjdvinklarna är gjord så att de
närmast marken ligger tätt medan de högre upp fördelas glesare, vilket medför en högre
upplöst profil nere vid marken än i toppen av densamma. Mellan marken och 500 meters
höjd fås vid maximalt antal godkända VAD-cirklar (300 st) en upplösning i höjdled på
ungefär 30 meter, medan upplösningen ovanför 500 meter som bäst är cirka 100 meter för
att mot toppen av profilen gradvis avta i takt med glesare upplösning av höjdvinkeln. Vid en
fullständig profil (300 cirklar) finns vinddata representerat i totalt 69 olika mätpunkter. Den
skillnad som föreligger mellan maximala antalet VAD—cirklar vid och antalet mätpunkter
som en fullständig profilen består av beror på den medelvärdesberäkning som görs med
hjälp av de olika VAD—cirklar som ligger på så gott som samma höjd. Som mest beräknas
medelvärdet av vindar från 20 VAD—cirklar för att få fram en mätpunkt i profilen. Den höjd
som den medelvärdesbildade mätpunkten ges fås följaktligen fram som medelvärdet av de
använda enskilda VAD—cirklarnas höjder.
Av ett antal olika anledningar, bl.a. för att uppnå en fri horisontlinje samt för att minska
störningar beroende på markekon, är själva radarantennen placerad på toppen av en silo på
en höjd av 58 meter över marken. Detta medför att den understa mätpunkten i profilen
hamnar på en höjd av 77 meter. En profil baserad på 300 VAD—cirklar sträcker sig upp till
knappt 7800 meters höjd (30 000 * sin 15).

Detta avsnitt består av två delar, vilka kan betecknas som en beskrivande och en kvalitativt
jämförande del. 1 den första delen undersöks två för VAD—radarn beskrivande parametrar. 1
den andra delen genomförs några för olika situationer karakteristiska jämförelser av
vinddata uppmätta med de i denna undersökning ingående mätinstrumenten.
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Figgr 7: Antalet VAD—cirklar som efter beräknade medelvärde ger en mätpunkt,
som funktion av mätpunktens höjd över marken.
Höjdvärden angivna för var 4:e höjd.
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5.1 Tillgänglighet av vindar

Grunden över huvud taget för användande av radar ligger i att en elektromagnetisk våg som
utsänds ska returneras av något medium. I samband med meteorologisk användning av radar
består det reflekterande mediet mestadels av någon slags i luften ingående typ av
hydrometeorer. När det handlar om väderradar i allmänhet så är det vanligen själva
reflektionen man är intresserad av (t.ex. vid nederbörds—följande radar). Då denna beskrivna
situation gäller är inte målet att hela tiden kunna detektera den reflekterade effekten. Istället
är man intresserad av att direkt tolka frånvaron eller närvaron av reflekterad effekt. Vid
nederbörds—detektering med radar är man enbart intresserad av den reflektion som är så
kraftig att den kan härröra från någon slags nederbörd eller moln med kapacitet att resultera
i utfällning av dito. Den reflektion som detekteras, men vilken är för svag för att härröra
från nederbörd är i detta fall inte intressant för användaren utan ska istället på något sett
filtreras bort.
I samband med vindmätning med radar är situationen med de idag använda metoderna i
allmänhet något annorlunda. I samband med sådana mätningar är man primärt inte
intresserad av den effekt som reflekteras, utan viss information som finns lagrad i den
reflekterade radarstrålen används istället för vidare tolkningar eller beräkningar, vilket leder
till att viss reflektion krävs för att en mätning ska ge något resultat. Detta medför att kraven
på vädersituationerna i samband med vindmätningar blir annorlunda (och vanligtvis större)
än vid de flesta andra radarapplikationer för att man över huvud taget ska få fram några
vindar som resultat av en radarmätning.

5. l . l Väder under mätperioden

Vädret under perioden för denna undersökning var högst varierande med inslag av både
frontpassager och utpräglat högtrycksväder. De två till tre första dagarna av tiden för VAD—
mätningarna, räknat från ll september då mina mätningar hade sin början, var vädret
mestadels styrt av ett antal vandrande lågtryck med tillhörande fronter som rörde sig från
väster och korsade Skandinavien rakt över södra Sverige och sedan vidare in över Baltikum.
Efter två eller tre dagar av övergångsväder efter perioden av dessa ovan nämnda lågtryck
stabiliserar sig sedan vädret den 17:e september i form av ett relativt kraftigt högtryck (cirka
1030 hPa) med sitt centrum över mellersta Norge. Detta väderläge består i princip till den
25:e september, endast avbrutet mellan 19:e och 22:a september då en kallfront från norr
lyckas tränga genom det blockerande högtrycket och ta sig ner längs den svenska östkusten
och den passerade den Zl:a september rakt över Gotland. Efter den 22:21 september var
högtrycksläget återställt med den synoptiska förändringen att tryckfältet planats ut och
tryckcentrum försvagats något samtidigt som hela högtycket rört sig åt öster.
Blockeringen i form av det ovan nämnda högtrycksläget börjar från den 25:e september, på
grund av ett antal uppradade djupa lågtryck med centrum i höjd med Island närmar sig, att
försvagas samtidigt som det skjuts österut bort från området av intresse. Detta låsta läge
med påtryckande fronter i väster och ett utdöende högtrycksområde över östra Sverige
kvarstår, under förskjutning österut, fram till 30:e september då den första fronten lyckas
bryta igenom. Vid denna tidpunkt är dock hela vädersystemet förskjutet så att två fronter
ligger tätt sammanpackade på vardera sidan om Östersjön, en längs med hela Baltiska
kusten och en från mellersta Norge rakt söderut genom mellersta och södra Sverige.
Efter att den första fronten tagit sig igenom följer en tid av varierande väder som
karakteriseras av två eller tre frontpassager över Sverige omväxlande med "normalt
mellanfrontsväder" karakteriserat av övervägande västliga vindar och växlande
molnmängder. Mot slutet av mätperioden, från omkring den 5:e oktober, börjar ett högtryck
med sitt centrum över sydöstra Europa att växa till sig och fördjupas samtidigt som ett
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lågtryck stationerat sig över Nordsjön mellan Norge och Grönland. Fullt utvecklat blev detta
relativt stationära läge den 6:e oktober och det karakteriserades vid detta tillfälle av relativt
kraftiga och stabila sydvästliga vindar. Ovan nämnda läget upplöses sedan den 10:e oktober
och övergick då återigen i rader med vandrande lågtryck kommande från väster.

Av tidigare givna anledning (VAD—algoritmens teoretiskt sett stora väderberoende) är det
två beskrivande parametrar hos VAD—algoritmen som är av speciellt intresse. Den första och
troligen mest grundläggande parametern när det gäller algoritmens möjligheter att över
huvud taget få några vindar som resultat av en VAD—mätning är totala antalet VAD—cirklar
eller antalet cirklar som består av fler punkter med detekterbar reflekterad effekt än den
undre gräns som den använda algoritmen föreskriver. I detta antal ingår ofta även cirklar
som senare under mätprocessen av olika anledningar kommer att förkastas. Det som denna
parameter visar är hur många mätpunkter en profil kommer att kunna bestå av som mest,
medan det dock ej direkt säger någonting om hur många punkter den faktiska profilen till
slut kommer att innehålla. Vanligtvis innebär ändå en mätning där totala antalet cirklar är
stort att det hos flertalet av cirklarna är relativt tätt mellan mätpunkterna vilket i sin tur får
som följd att enskilda dåligt anpassade mätvärden av radiella vinden utan större skada kan
förkastas. l slutänden borde detta innebära att den i mätningen resulterande vinden blir mer
korrekt.
Den andra parametern som ska studeras visar hur stor del av det totala antalet cirklar som
efter utförda utgallringar av mätpunkter ännu kunnat användas i de fortsätta räkningarna
som slutligen leder fram till en approximerad sinuskurva. Denna parameter visar därmed hur
stor andel av de i första kontrollen godkända cirklarna som vid en mätning till slut ger en
godkänd vind, och i kombination med totala antalet cirklar fås sedan det faktiska antalet
ingående punkter hos en vindprofil fram.

Med dessa två parametrar kan radarns beteende rent kvantitativt beskrivas ganska väl och
denna sida av radarn skulle sedan på något sätt även kunna kopplas till kvaliteten hos de
uppmätta vindarna. Därmed skulle det även kunna vara möjligt att indirekt korrelera relativa
noggrannheten hos en vindmätning med det synoptiska väderläget vid tidpunkten.

5.1.2 Väderberoende hos parametrar

För att kunna finna ut om något mönster i de två tidigare beskrivna parametrarna existerar
(totala antalet VAD—cirklar samt andelen av dessa som ger en accepterad vind) så har dessa
plottats mot tiden. På detta sätt är det möjligt att upptäcka en möjlig korrelation hos dessa
parametrar, både mot tiden på dygnet samt det synoptiska väderläge som råder vid
tidpunkten. Båda dessa grafer finns i helhet med i det appendix som följer i slutet (figur Al
samt figur AZ).

5. 1.2.1 Totala antalet VAD-cirklar

När grafen över totala antalet VAD-cirklar studeras så kan ett antal återkommande samt lätt
igenkännbara mönster ses. Grafen kan i grova drag, vid sidan av ett irreguljärt fluktuerande
som framkommer större delen av tiden, indelas i tre olika typer av mer eller mindre
bestående eller återkommande mönster vilka var för sig karakteriseras av en speciell
vädersituation.
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l. Passage av front / fronter
2. Högtryckssituationer
3. Situation med stabila västliga till sydvästliga vindar

Vädersituation 1.

Vid fyra olika tillfällen under mätperioden återkommer ett mönster som karakteriseras av att
totala antalet cirklar snabbt ökar från mellan 0 och 50 st till i närheten av 300 st. Därefter
håller sig antalet på en hög nivå under upp mot ett dygn, ibland med en synlig nedgång efter
ungefär halva tiden. Efter detta sker sedan en lika snabb nedgång i antalet cirklar tillbaka till
utgångsläget.
Detta mönster kan klart utläsas den 12:e, 28:e och 29:e september samt även den l:a
oktober.

Tot ala. antalet VAD-cirtzlarsom funktion av tiden
300 ;
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Figur 8: Totala antalet VAD—cirklar den 11:e till 13:e september i samband med
frontpassage. Datummarkeringar vid midnatt.

Vid samtliga av dessa fyra tillfällen håller fronter på att passera Gotland (figur AB i
appendix), vilket alltså är den främsta orsaken till det karakteristiska mönster grafen över
totala antalet cirklar antar. Det är främst två saker i kurvans utseende vid frontpassage som
är dess kännetecken. Det första är dess stabila och relativt långvariga period (i ovan givna
fall ett knappt dygn) av ett stort antal cirklar. Det andra är den snabba upp— respektive
nedgång som kurvan antar.
Den första karakteristikan är en naturlig följd av att en lite kraftigare front huvudsakligen
består av moln innehållande molndroppar som är stora nog att ge utfällning. Dessa moln är
även utsträckta i höjdled till den grad att de i princip täcker hela det höjdområde som radarn
använder som mätområde. Dessa hydrometeorer tillhör samtidigt de i atmosfären naturligt
förekommande partiklar som reflekterar radarstrålen mest effektivt, vilket leder till att totala
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antalet VAD—cirklar blir stort samt att det på de enskilda cirklarna i sin tur är tätt mellan
mätpunkter av radiella vinden. Denna täthet leder följaktligen till att många mätpunkter
kommer att finnas att tillgå för den minstakvadrat—anpassning som algoritmen utför.
Den snabba upp— och nedgång som förekommer har två olika orsaker som grund beroende
på de kriterier som är uppsatta för den i dessa mätningar utnyttjade VAD—algoritmen. Dessa
grundförutsättningar (avsnitt 2.2 sidan ?) leder till att de mätningar som sker precis innan
frontmolnen hunnit fram delvis kommer att resultera i VAD—cirklar vilka till viss del har tätt
med mätvärden medan den andra delen av samma cirklar i princip saknar mätvärden (figur
9).

Två VAD-cirklar
med olika radier

Frontens
rörelseriktning

Figur 9: Moln relativt två VAD—cirklar under det att en front närmar sig mätområdet
för en tänkt radarantenn placerad i centrum av de båda cirklarna.

I det läge som visas i figur 9 kommer den större VAD—cirkeln (RZ) ej att bli godkänd i den
första kontroll som utförs vid vilken de cirklar som har för få eller för glest med mätpunkter
sållas bort. Vid nästa mätning har frontmolnen rört sig en bit framåt och täcker då i många
fall en så stor del även av cirkeln RZ att den kan godkännas i samband med den kontroll där
den i tidigare mätningen blev underkänd. Under det att de cirklar med störst radie på detta
sättet blir underkända så kommer de mindre cirklarna, i detta fall representerat av Rl, att bli
godkända redan vid det första mättillfället. Detta leder till att totala antalet cirklar i samband
med en frontpassage hastigt uppgår till mellan 100 och 200 stycken, då de mindre VAD-—
cirklarna godkänns (fortsättningsvis kallat mellanläget), för att sedan redan efterföljande
mätning stiga till i det närmaste max—antalet. Som exempel på detta kan nämnas att vid de
fyra tillfällen då fronter säkert kan ses passera mätområdet ges följande antalet totala cirklar
i samband med "mellanläget".

960911 kl 23 : 199 VAD—cirklar
960928 kl 07 : 104 —-— ll ——
960929 kl 11 : 150 —-—— 11——
961001 kl 04 : 159 -—— 11——

För att det ovan beskrivna scenariot ska vara allmängiltigt för en hel profil från marken till
toppen av densamma krävs att molnen i fronten når fram till radarns mätområde
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ungefärligen samtidigt på så gott som alla höjdnivåer. Då detta sällan är sant, av den
anledningen att en front vanligtvis har en viss lutning relativt en tänkt lodlinje, kan ovan
nämnda teori vid de flesta situationer bara anses gällande på kortare höjdintervall. Dock
kommer ovan nämnda resonemang att vara mest intressant på ett intervall mellan marken
och drygt 3000 meter. Anledningen till att detta område kan särskiljas från resten av profilen
är att det på hela detta intervall för varje höjdnivå använts minst två VAD—cirklar för att få
fram en enskild punkt i den slutliga vindprofilen.

Vädersituation 2.

Denna vädersituation förelåg under två skilda perioder om två dygn var varvid ett ganska
speciellt utseende hos grafen över totala antalet VAD—cirklar upprepades under dessa fyra
dagar med en liten skillnad mellan de två olika perioderna. Första gången det uppträder är
den 18:e och 19:e september, och det återkommer igen, med en lätt omskalning, den 23:e
och 24:e september. En uppbyggnad av ett liknande mönster kan skönjas redan den 17:e
respektive 22:a september, då det dock inte framträder lika tydligt.
Vid båda dessa tillfällen karakteriseras den ovan nämnda grafen av två toppar som upprepas
vid samma tidpunkt under alla de ovan givna dagarna. Den första toppen, vilken också är
den med bredast "bas", infinner sig dessa dagar vid mätningen klockan 12 på dagen, varefter
en andra topp infinner sig omkring klockan 18. Den enda intressanta skillnaden som
föreligger mellan de två perioderna ifråga är storleken hos maxvärdet vid den första toppen.
Under första perioden (18:e och 19:e) ligger maxvärdet omkring 160 cirklar, medan det vid
den andra perioden (23:e och 24:e) föreligger ett toppvärde omkring 125 cirklar.

3 Totala antalet VAD—cirklarsom funktion avtiden
DU ! 1 | I |

200

100

300

200

100—-

22 24 25
Daum

Figur 12: Totala antalet VAD—cirklar 17:e till 20:e respektive 2213 till 25:e september
1996. Dateringar vid midnatt.
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Det storskaliga vädret under dessa dygn (figur A4 i appendix) styrdes huvudsakligen av ett
relativt mäktigt högtryck. Under första tidsperioden hade detta sitt centrum över den
Sydnorska kusten, medan det under den andra tidsperioden låg placerat över nordöstra
Europa och in över Asien. Denna lägesskillnad gav upphov till den enda storskaligt
vädermässiga skillnaden som återfinns mellan perioderna. Den 18:e och 19:e var vinden
mestadels nordlig eller nordvästlig, medan vinden den 23:e och 24:e hade en ostlig och
sydostlig riktning.
Den topp i antalet cirklar som föreligger ungefär mitt på dagen beror troligen på under
förmiddagen över land uppväxande Cumuliforma moln vilka i sin tur är en följd av den
instrålning och uppvärmning av land som fås i samband med högtrycksläget. De cirklar som
vid dessa tillfällen godkänts ligger alla från marken upp till ungefär 1300 meters höjd
medan det ovanför denna höjd ej existerar några cirklar med tillräckligt med mätpunkter.
Detta höjdintervall ligger väl inom det som skulle kunna betecknas som normal höjd för
lägre Cumuliforma moln.
Den smala topp som förekommer framåt kvällen är lite svårare att direkt se vad den beror
på. Först och främst är dessa profiler inte riktigt enhetliga då vindprofilen på kvällen den
18:e september, i samband med att grafen över totala antalet cirklar har sin topp, har en
största utsträckning mellan 200 meter och 2500 meter, medan samma tillfälle den 19:e, 23:e
och 24:e september enbart sträcker sig upp till ungefär 1400 meter. Om det vore ett
gemensamt väderfenomen eller ett systematiskt beteende hos radarn som gett upphov till
dessa mönster i borde även höjdsträckningen av vindprofilerna överensstämma ganska väl
med varandra. Ett skeende som skulle kunna leda till det ovan givna mönstret är att luften
inne över land avkylts snabbare än det omgivande vattnet och att detta i sin tur lett till något
som kan karakteriseras som en landbrisströmning. Denna skulle då leda till en konvektion
över havet samt en möjlig efterföljande molnbildning över desamma. Jämförelser av
temperaturer mellan en mätstation i inlandet, vid Roma, och mätningar utförda på
Östergarnsholm, som borde anta ungefär den temperatur det omgivande havet har, vid
tidpunkten för den andra toppen visar dock på en temperaturskillnad som inte vid något av
tillfällena överstigar fyra grader, vilket borde vara en alltför liten differens för att få igång en
landbrisströmning.
I de viseringar som gjorts under dessa dagar framträder en skillnad mellan dessa fyra dagar
där just den 18:e september är den av dagarna som utmärker sig. Den 18:e kan man
nämligen i viseringarna under hela dagen följa uppväxandet av en "low level jet", medan
någon sådan inte finns närvarande under de tre andra i detta fallet intressanta dagarna. Om
denna skillnad har något med skillnaderna i höjderna på vindprofilerna hos Hemse—radarn är
dock svårt att utröna.
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Vädersituation 3.

Den tredje intressanta situationen som urskiljer sig i grafen Över totala antalet VAD—cirklar,
och vilken är en av de situationer som klart visar på radarns nackdel som instrument för
vindmätningar är en period då radarn under en längre tid av på varandra följande mätning
får väldigt få eller inga cirklar som resultat. Vid andra typer av mätningar med radar är ofta
även detta ett rättvisande och bra resultat men i samband med vindmätning med doppler—
radar blir man då nästan helt utan resultat. En period av detta slaget (i stort sett hela tiden
mindre än 25 cirklar) påbörjas på kvällen den 5:e oktober och pågår till den 8:e oktober.

Totala antal et VAD—cirklarsom funktion avtiden
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Figur 14: Totala antalet VAD—cirklar mellan 6:e och 8:e oktober. Dateringar vid
midnatt.

Några få dagar innan denna period inföll låg ett lågtryck med centrum över mellersta Norge,
samtidigt som ett högtryck började växa upp sydost om Sverige. När detta väderläge hade
stabiliserat sig var lågtrycket stationerat i Norska havet mellan norra Norge och Grönland,
medan ett högtrycket hade utvecklat sig med sitt centrum över sydvästra Ryssland (figur A5
i appendix). Detta medförde för mätområdets del ett stabilt väderläge med relativt starka
vindar mellan väst och sydväst och det är denna vindriktning som det låga antalet cirklar bör
bero på. Den luften som dessa vindar består av passerar, på sin väg mot Gotland och
Östergarnsholm, Sverige och hinner under den passagen till stor del lämna från sig det
överskott av fukt den kan råka innehålla. När den sedan passerar Östersjön på sin väg ut mot
Gotland är passagen över vatten den kortast möjliga. Då vindhastigheten vid detta tillfälle är
hög samtidigt som sträckan över vatten är kort lyckas inte luften ta upp någon större mängd
fukt vilket leder till att en torr luftmassa korsar mätområdet vilket i sin tur medför ytterst lite
reflekterande materia för radarn att utnyttja.
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5. l.2.2 Andelen godkända cirklar

Till skillnad från totala antalet cirklar vars värde har ett ganska komplicerat men ändå klart
existerande väderberoende samtidigt som ett direkt dygnsberoende ej existerar så har denna
parameter, efter viss filtrering, ett enkelt dygnsberoende men ett väldigt svagt
väderberoende. Parametern ifråga är andelen av totala antalet VAD—cirklar som för en
mätning i slutänden ger en godkänd vind som resultat. I figur 14 har denna parameter, efter
enkel filtrering, för några dagar plottats mot tiden. Filtreringen sker med ett enkelt
fempunktsfilter där viktningen är proportionell mot inversen på det diskreta avståndet
mellan två punkter och görs för att jämna ut individuella pikar. Filtret har följ ande utseende.

(17) Xi, filtrerad = 0-1 * ( s + Xi+2 )+ 02 * ( Xar + Xi+1 ) + 0-4 * Xi

Xi, filtrerad :: värdet av punkten xi efter utförd filtrering
Xii t : värdet i en punkt t tidssteg före respektive efter den filtrerade punkten

An delen accepterade VAD-cirklar sem funktien avtiden
100 I I I 1 I

34550
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Figur 16: Andelen godkända cirklar som funktion av tiden mellan 17:e och 20:e
september. Datummarkering vid midnatt.

Som synes i figur 16 (samma graf gällande hela mätperioden kan ses i figur A2 i det
efterföljande appendixet) går det hos parametern över andelen godkända cirklar för en del av
tiden att finna ett kontinuerligt mönster. Detta mönstret har en ungefärlig frekvens på en
period per dygn, där maxvärdena med få undantag ligger närapå mitt på dagen och
minvärdena infaller kring midnatt. De flesta avvikelserna från detta mönster som visar sig
kan förklaras med att fronter vid dessa tillfällen passerar. Över denna reguljära svängning
ligger sedan ett, över längre tid och mer irreguljärt varierande, mönster i det att maxvärdena
hos parametern varierar över tiden. Denna storskaliga svängning kan möjligen ses som en
svag korrelation med vädret. Under frontpassagerna (12:e, 28:e och 29:e september samt
l:a oktober) är maxvärdena höga medan desamma i samband med högtrycksperioderna
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(18:e, 19:e, 23:e och 24:e september) är klart lägre. Denna korrelation med vädret är dock
mindre signifikant, och mer osäker, än den som återfanns hos grafen över totala antalet
cirklar. Den dygnsvariation som finns är dock så klar och regelbunden att den inte bör vara
någon slump. Det svaga beroende av det storskaliga vädret som denna variation visar tyder
på att andelen accepterade vindar korrelerar med något i atmosfären som har en liknande
dygnsvariation.
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5.2 Vindj ämförelser

Under tidsperioden då de huvuddata som används här (VAD—data från Hemse) blev
uppmätta så utfördes även vindmätningar på två andra platser med tre olika mätmetoder.
Dessa mätningar utfördes på och i närheten av ön Östergarnsholm några kilometer öster om
huvudön Gotland. Tack vare att dessa mätningar gjorts har det för mig blivit möjligt att göra
en jämförelse mellan vindar uppmätta med VAD—algoritmen och några andra mer eller
mindre relativa eller absoluta metoder utnyttjade för vindmätning. Undersökningen i sin
helhet är inte en undersökning där absoluta vindvärden jämförs, utan mestadels en relativ
jämförelse mellan olika icke absoluta instrument. Därav är det inte de absoluta värdena som
uppmätts som är intressanta utan den skillnad, mellan de av olika mätmetoder uppmätta
vindarna, som framkommer, samt hur denna skillnad varierar på grund av olika rådande
förhållanden.

5.2.1 Metodik

Av de mätmetoder som använts för jämförelse med radarn på Hemse, är radar—RASS det
instrument som det utfördes mätningar med mest regelbundet och det är även den mätmetod
som gett mest jämförelsedata. Eftersom radar—RASS gav data upp till som mest 1500 meters
höjd så har även resten av jämförelsen helt och hållet begränsats till den delen av atmosfären
som ligger mellan marken och 1500 meters höjd.

Med de mätmetoder som ingår i detta arbete utförs mätningarna på olika sätt och de ger
vinddata för olika höjdnivåer och de har även helt skilda upplösningar i rummet. Detta är ett
problem då vinden ofta varierar med höjden, och det i sådana fall blir svårt att bestämma
vilka höjdnivåer som ska utnyttjas för själva jämförelsen. För att kunna jämföra de
inblandade resultaten så likvärdigt som möjligt medelvärdesbildades alla mätningar på
intervall av 300 meter med första intervallet nere vid marken (0300 meter).
Medelvärdesbildningen har utförts med hjälp av en rumslig viktning där vikten är lika med
det höjdintervall som en viss medelvind råder på. Följ ande uttryck (ekv (20)) har använts för
medelvärdesbildningen.

A . * .
(20) Vm : Z Z: v:

ZAZ;

V m = medelvärde för en del av vindprofilen
Azi= höjdintervall med medelvind v,.

De framräknade medelvärdena har sedan använts både för individuella jämförelser för varje
enskilt höjdintervall och för att räkna fram medelvärden för hela profiler som sedan
jämförts. För att få fram ett jämförbart värde på skillnaderna mellan två vindvärden har tre
olika differenser av räknats ut.
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l. Direkta differensen mellan två olika vindvärden (Zl).

(21) vsk == abs(v metl _ V mer2 )

vsk = skillnaden i vind —hastighet eller ——riktning mellan två metoder
v v = de två mätmetoder som jämförsmer 1 7 mer?.

2. Normerade skillnaden i vindhastighet mellan två olika mätvärden, där skillnaden
norrnerats med medelvindhastigheten av de två olika mätvärdena.

*
2 abs(vmerl,_h vmefZJi )

(22) V rel,h=
v,;netl h + vmetZJz

v n,, ,, == normerade skillnaden i vindhastighet mellan två mätmetoder
v mem, ,v ml,, : Vindhastighet hos de tva mätmetoder som jamfors

Den av dessa två metoder som ter sig bäst för en rättvisande jämförelse är den andra, då en
högre vindhastighet vanligtvis helt naturligt ger upphov till större absolut vindvariation både
i rummet och tiden. För att denna normala större differens inte ska ta dominera så divideras
differenserna i andra fallet med medeltalet av vindhastigheterna hos de två jämförande
metoderna.
De jämförelsevärden (eller likvärdiga beräkningar) som fås fram genom ovan nämnda
uttryck (ekv (21) och (22)) är de som mest frekvent använts i tidigare utförda
undersökningar, vilket gör att dessa är de bäst lämpade för att jämföra resultatet med andra
likvärdiga undersökningar. För att genomföra en intern jämförelse mellan de olika
mätmetoderna som använts här är det mer intressant att titta på den vektoriella skillnad (ekv
(23)) som föreligger mellan två vindar uppmätta med olika metoder. Denna skillnad är den
verkliga skillnaden mellan två vindar då hänsyn tagits till både avvikelser i vindhastighet
och vindriktning.

3. Den vektoriella skillnaden mellan två vindvektorer.

——-*2 v >kcosC-D)+V
metl, 112 metZ,h2 merl hä: v,met2 h(23) vektorskillnadr: JG)

6) == skillnad i vindriktning mellan två mätmetoder

V metZ

»
Mektor—Skillnad

*..— .
T
V me! 1

Figur 17: Figur visande de olika komponenterna ingående i beräknandet
av den vektoriella skillnaden mellan två vindvärden.

32



De jämförelser som utförts har gjorts i två olika dimensioner, rummet och tiden. Dels har
vindar uppmätta i olika specifika vädersituationer jämförts med varandra för finna ut om
vädret har någon avgörande betydelse för kvaliteten hos det resultat som, till att börja med,
VAD ger, dels har en jämförelse mellan vindar uppmätta vid olika tider på dygnet, vid
likartade vädersituationer, utförts. Den sista undersökningen har främst gjorts av den
anledningen att andelen godkända vindar har ett så starkt dygnsberoende, vilket till viss del
kan tänkas visa sig i de resulterande vindar som kommer ut av VAD—mätningarna.
Som resultat av sistnämnda undersökning borde VAD—algoritmen rent teoretiskt, i
genomsnitt, producera kvalitativ sämre vindar nattetid eftersom andelen godkända cirklar då
i regel är lägre. Denna lägre andel godkända cirklar antyder att de radiella vindar som mätts
upp har alltför stor spridning i rummet och därmed avviker för mycket från den framräknade
sinuskurvan vilken VAD—algoritmen mestadels bygger på, vilket i sin tur leder till att den
vind som blir resultatet av mätningen även den innehar en större grundläggande osäkerhet.
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5.2.2 Resultat

Den skillnad i vindhastighet och vindriktning som föreligger mellan de olika mätmetoderna
kan delas in orsakerna till den uppkomna skillnaden kan i vissa fall lokaliseras. Vid en
jämförelse av denna typ, där de olika mätplatserna är skilda åt, finns det, i den vindskillnad
som mätningarna ger, en del som är verklig och som antingen beror på geografiskt skilda
mätplatser eller en viss skillnad i tidpunkt för mätningarna. Om denna del av skillnaden i
vind som beror på avståndet och tidsskillnaden mellan de två mätningarna kan beräknas och
elimineras har man sedan kvar den del som kan klassificeras som avvikelse eller skillnad
mellan de två mätmetoderna. Denna kvarvarande skillnaden, vilken mestadels har en
instrumentberoende orsak, kan även den delas in efter vad den beror på, och där framträder
två grundläggande faktorer.

— Skillnad i typ av uppmätt resultat
-— Onoggrannhet i mätning som följd av brist i någon eller båda jämförda mätmetoderna

Den första av dessa två faktorerna kommer direkt fram om man tittar på de olika
mätmetoder och instrument som har använt för detta arbete. I detta samband finner vi först
en skillnad mellan det direktmätande instrumentet som linsonden representerar och de tre
andra metoderna, vilka istället är indirekta mätmetoder där man mäter rörelser hos objekt
som rör sig i vindfältet och inte själva vinden. När de tre kvarvarande mätinstrumenten
(visering, VAD och radar-RASS) sedan jämförs ser man den direkta skillnaden som
föreligger mellan Viseringen å ena sidan och de två radarsystemen å andra sidan. Viseringen
är en metod där man följer ett externt icke naturligt objekt, vilket man inte exakt kan
förutsäga hur följsamt det är i vinden, som är tänkt att röra sig i det horisontella vindfältet
men klart avviker från vindfältet i vertikal led. I samband med radarmätningar försöker man
istället i det optimala fallet (klarväderseko) följa de reella partiklar som i princip utgör
vinden (och därmed även rör sig med den). I samband med mätningar med radar vid
nederbörd så hamnar man i ett mellanläge mellan visering och radar i samband med
klarvädersekon genom att man då försöker följa ett objekt som inte riktigt följer vinden i
vertikal led men som ändå är en naturlig del i atmosfären. Den andra skillnaderna här utgörs
även av de olika metoder som används för att ta reda på med vilken hastighet de "följda
objekten" rör sig. I samband med radar används döpplerskift och man får på detta sätt fram
en i det närmaste momentan hastighet hos objektet, medan man vid visering räknar ut en
sträcka som objektet rört sig samtidigt som man mäter den tid som förflutit under det att
objektet utfört förflyttningen och på detta sätt fås en medelhastighet på ett visst intervall
fram som resultat. De två metoder som då kvarstår att särskilja är de båda mätmetoderna
som bygger på användande av radar. De största metodmässiga skillnaderna som då kan ses i
samband med en jämförelse med de två radarbaserade instrumenten är en temporär fördel
hos VAD—metoden och en spatial fördel i samband med radar—RASS. Den temporära
fördelen hos VAD framkommer i det att en mätning med detta instrument tar någonstans
mellan 5 och 10 minuter och medan en profil med radar—RASS skapar ett medelvärde över
antingen 20 eller 30 minuter, vilket ställer ett start större krav på den temporära stabiliteten
hos vindfältet i samband med mätningar med radar—RASS. Den spatiala fördel som fås med
radar-RASS beror på det relativt stora område som VAD—radarn utnyttjar i form av den area
som de olika VAD—cirklarna omsveper. Detta i sin tur ställer stora krav på ett spatialt sett
konstant (eller linjärt varierande) vindfält. Inget av dessa lägen (temporärt eller spatialt sett
konstant vind) är särskilt vanligt i de nedre delarna av atmosfären, vilket är där vi mäter, och
därmed kan man väl säga att rent teoretiskt skulle en kombination av de två mätmetoderna
där den lilla mätytan hos radar—RASS och den korta mättiden hos VAD—algoritmen i ett och
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samma instrument kunna ge ett intressant resultat. Dock görs i denna undersökning ett
försök att visa på vid vilka situationer de olika instrumenten (med VAD—radarn som
huvudinstrumentet) passar bäst att utnyttja.
Den av de ovan diskuterade typerna av skillnader som här är intressant är den som endast
beror på instrumenten, vilket leder till att de rent rums— och tidsberoende skillnaderna bör
försöka urskiljas och elimineras. 1 en artikel av Jasperson (1982) undersöks dessa skillnader
statistiskt med hjälp av radiosondmätningar. I samband med den undersökningen släpptes
närmare 700 radiosonder, under 26 olika experiment, iväg från tre olika platser. En del av de
experiment som utfördes gick ut på att samtida, men rumsskilda, radiosondsläpp gjordes för
att försöka få fram något uttryck för vindvariabiliteten som funktion av avståndet mellan
mätplatserna. Den andra huvudtypen av experiment som utfördes gjordes främst för att
verifiera de resultat, rörande det tidsberoende som finns hos vindvariabiliteten, som kommit
fram i tidigare undersökningar. Dessa undersökningar visar på ett uttryck för tidsberoendet
som är av exponentiell typ. För att beräkna vindvariabiliteten utnyttjar Jasperson följande
uttryck.

(24) a, = jpeg)— v(lO + Anni/2

O, : variabiliteten hos vinden, vid tids— eller avståndsskillnad [
1/00), 1/00 + Al) : vind vid tidpunkt eller plats [0 resp [0 + Al

1 försöken att få fram ett samband mellan vindens variabilitet och tids— respektive
rumsskillnaden mellan mätningarna utgår Jasperson i sin undersökning från ett uttryck av
följande typ.

(25) a, = a* (Anp + k

Al = skillnad i tid eller rum mellan två mätningar
a, p, k = konstanter

Tidigare undersökningar har visat på att p i samband med den temporära variabiliteten är
lika med 1/3 eller 1/2. Jasperson finner även vid sin undersökning att p i de flesta fall ligger
i närheten av 1/3. Ovan angivna resultat är dock ej det för min undersökning mest
intressanta, då mina mätningar jämförts på ett sätt som i princip eliminerar tidsskillnaderna
mellan jämförda mätningar. Istället är det variabiliteten i samband med skilda mätplatser för
de olika mätmetodema som här ska beaktas. Något framräknande av liknande uttryck för
den rumsliga variabiliteten utförs dock ej av Jasperson. Med hjälp av de data som ingår i
Jaspersons artikel, där samtida men rumsligt skilda vindar jämförts, kan ändå ett sådant
uttryck tas fram. De data som används har mätts upp på tre olika platser samtidigt, varefter
tre jämförelser för olika avstånd mellan mätplatserna har utförts. Avstånden och de med
dessa sammankopplade vindvariabiliteter som framräknats av Jasperson ges i tabell 2.

Avstånd (m) Vindvariabilitet (m/s)
20 0.990

4415 1.741
20910 2.446

Tabell 2: De avstånd och tillhörande vindvariabilitet som fås av Jasperson
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Med hjälp av dessa tre punkter har en kurvanpassning till det tidigare givna exponentiella
uttrycket (ekv (25)) utförts. Vid anpassning räknades nedan givna konstanter fram.

3 p k
0.53 0.36 0.8

Med dessa konstanter fås följande uttryck för vindens variabilitet som funktion av avståndet
mellan två olika mätplatser.

(26) a, = oss* (ADM +0.86

Al = avståndet (km) mellan två samtida mätpunkter

Den sanna vindvariabilitet som föreligger i samband med mätningar utförda på samma plats
(Alf—0) borde rent teoretiskt vara 0 m/s vilket medför att den variabilitet som i ekvation 26
fås i samband med detta avstånd är det totala felet som finns inbyggt i själva metoden.
Genom att i ekvation 26 sätta k till noll uppnås detta

(27) 01 = 0.53 *10'36

vilket om den plottas i en graf med variabiliteten som funktion av avståndet mellan två
mätplatser ges följande utseende
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Figur 18: Vindvariabiliteten som funktion av avståndet enligt ekvation 26 (tunn)
respektive ekvation 27 (kraftig).
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Då detta resultat bygger på ett relativt stort material av data där det med stor sannolikhet
finns enskilda mätningar som avviker från det sammanlagda slutresultat som beräknats så
måste även mina egna mätdata behandlas statistiskt i samband med en jämförelse med
Jaspersons resultat, vilket innebär att ekvation 26 och 27, om de utnyttjas, hela tiden ska
användas i jämförelser med så stora datamängder som möjligt, och inte kan räknas med att
gälla i samband med jämförelser med enskilda mätningar.
De enda datapar ur min datamängd som egentligen kan användas som statistiskt material i
en jämförelse med de resultat som Jasperson fått fram är de jämförelser som gjorts mellan
de båda radarsystemen. I de andra fallen är tillgången på jämförelsedata så relativt liten (se
tabell 3) att det troligtvis inte ger ett statistiskt rättvisande utfall, utan ett resultat där
enskilda mätningar spelar alltför stor roll.

VAD - visering RASS - visering VAD —- RASS
20 st 6 st 71 st

Tabell 3: Totala antalet mellan de olika metoderna jämförbara datapar

Ett medelvärde av de vektorskillnader som räknats ut mellan VAD och RASS fås till 3.1169
m/s, medan man med hjälp av Jasperson vid avståndet mellan Hemse och Syssne, 35 km,
om ekvation (27) används får ett jämförelsevärde på 1.9061 m/s. Om däremot ekvation (26)
används fås ett värde som hamnar på 2.7461 m/s. Det sistnämnda värdet ligger väl i paritet
med det värde jag räknat fram, medan det första, vilket också är det jag teoretiskt sett tycker
borde vara det som är mest rättvisande, enligt min mening avviker lite för mycket för att
kunna sägas vara likvärdiga. En omvänd beräkning där avståndet ges från respektive
skillnad i vindhastighet (invertering av ekvation (26) och (27)) ger med användande av
ekvation (26) ett avstånd mellan mätplatsema motsvarande 137 km, medan ekvation (27)
ger ett uträknat avstånd på 57 km, att jämföra med det verkliga avståndet på 35 km.
Anledningar till den relativt stora skillnad som föreligger mellan det värde som min
tolkning av Jaspersons data ger och det värde som fås direkt från de mätdata jag analyserat
kan vara flera. Först ska det konstateras att Jaspersons data har analyserats av mig på ett
relativt enkelt och möjligen lite naivt och felaktigt sätt, vilket i brist på bakgrundsfakta om
Jaspersons metoder kan leda till fel i min analys. I detta första påstående ligger även att det
är svårt att bedöma den relevans som denna framräknade ekvation har när man använder
avstånd som ligger utanför det intervall som utgörs av största och minsta avståndet mellan
Jaspersons mätningar. Dock är sistnämnda svårt att kontrollera då likvärdiga undersökningar
är sällsynta. Mer intressant och relevant är det faktum att mätningarna är utförda på olika
platser vilka troligtvis även har olika vindregimer som regerar, t.ex. så är Gotland en relativt
liten ö vilket inneburit att de flesta mätningar på olika sätt påverkas av de speciella skeenden
som inverkar på vinden vid en gränsövergång mellan vatten och land. Detta i kontrast till
Jaspersons mätningar vilka utfördes i ett område beläget långt från närmaste större gräns
mellan vatten och land. Den tredje stora skillnaden består i det som i mitt sammanhang är
den mest intressanta och den olikhet som förhoppningsvis skall kunna utnyttjas, nämligen
skillnaden i instrumentering vid de båda undersökningarna. Trots de ovan givna
kommentarerna om mitt användningsätt och dess tänkbara felkällor är Jaspersons resultat
det enda jag har att gå efter när det gäller att ha en jämförbar "sann" skillnad i vind mellan
två från varandra åtskilda mätplatser vilket leder till att de ovan givna värdena även kommer
att användas som riktvärden i samband med jämförelser med andra instrument än de byggda
på radar.
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Liknande värden för de avstånd som föreligger mellan Östergamsholm (viseringar och
sonderingar) och Syssne (8 km) respektive Ostergarnsholm och Hemse (43 km) ges nedan,
för båda avstånden först med användande av ekvation 26 och därefter ekvation 27.

VAD -— visering RASS -— visering
ekv 26 : 2.9127 m/s 1.9804 m/s
ekv 27 : 2.0527 m/s 1.1204 m/s

Tabell 4: Vindskillnader som funktion av avstånden mellan mätplatserna, uträknade
på två sett med hjälp av Jaspersons data.

Som tillägg och jämförelsematerial till värdena i tabell 4 ges nedan (tabell 5) även de
uträknade medelvärdena för samtliga vektorskillnader mellan de i ovan nämnda tabell
representerade mätmetoder som finns representerade i mina mätdata. Först och främst kan
man se att skillnaden mellan vindarna uppmätta med visering och VAD är mindre än
densamma uppmätta med visering och VAD, vilket på grund av skillnaderna i avstånd
mellan respektive mätplatser så länge stämmer väl överens med vad verkligheten borde ge.
lntressantast vid en jämförelse mellan dessa data är dock att mina mätdata med ganska god
marginal hamnar inom det intervall som de i tabell 4 givna värdena utgör, vilket skulle
kunna tolkas som att mina mätdata i grova drag kan anses representatiVa för de avstånd de
motsvarar vilket fortsättningsvis gör att en del storskaliga slutsatser kommer att kunna dras
även genom jämförelser mellan de absoluta vindar som mätts upp.

VAD —— visering RASS —— visering
2.2179 m/s 1.4945 m/s

Tabell 5: Medelvärden av samtliga vektorskillnader tillgängliga för respektive
mätmetoder tagna ur mina mätdata.

5_.2.2.l Jämförelse mellan mätningar utförda nattetid och dagtid

Syftet med den här delen av jämförelsen är att finna ut om ett direkt samband mellan
andelen godkända vindar och kvaliteten hos de uppmätta VAD—vindarna existerar och hur
detta i sådana fall kan te sig. De mätdata som används vid denna undersökning är uppmätta
med VAD—radarn och radar—RASS. Att dessa används beror främst på att de två är de enda
instrument varmed mätningar utförts nattetid. En fördel med valet av dessa är också att
mätmetodema är likartade; båda är radarmätningar och båda instrumenten bygger på två i
grunden ganska likartade tänkesätt och mätutföranden. Detta medför att vinddifferenser på
grund av skillnader i mätmetoder minimeras. En signifikant skillnad mellan dessa två
metoder kvarstår dock. VAD—mätningama ger som resultat vindar som är ett spatialt
medelvärde, över en relativt kort tidsperiod, av vindfältet innanför den VAD—cirkel som
används, medan radar—RASS ger ett tidsmässigt medelvärde av vinden över 20 eller 30
minuter i, så gott som, en punkt rakt ovanför radarn. Detta medför att radar—RASS i
vädersituationer med, över tiden, relativt konstanta vindar rent teoretiskt vill ge mer
korrekta vindar som resultat, medan VAD-algoritmen vill ge ett mer korrekt resultat i
samband med en spatialt sett stabil vind.
De mätvärden som använts för denna jämförelse är uppmätta under en period mellan
klockan 00 den 15:e september och klockan 20 den 16:e september. Anledningen till att
denna period valts är dels den vädersituation som var rådande vid tillfället, och dels den
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goda tillgången till vindar som finns att tillgå både från radar—RASS och VAD under den
valda tidsperioden.
Under perioden ifråga sträcker sig en högtrycksrygg upp över Skandinavien samtidigt som
ett lågtryck är stationerat över den Ryska stäppen. Detta leder till stabila och relativt starka
vindar vilka till en början är nordliga, för att under periodens gång sakta vrida mot nordost.
Hela dygnet den 15:e september finns vindar att tillgå från närapå en gång i timmen, medan
det den 16:e september inskränker sig till att finnas jämförbara vindar ungefär varannan
timme. 1 tabell 6 ges medelvärdena för hela profiler av de normerade vektorskillnadena
(vektorskillnad dividerad med medelvindhastigheten av de två mätmetoderna) under den
utvalda perioden, uppdelade i mätningar utförda dag respektive natt.

DAG NATT
091505 0.1028 (091500 0.7586)
091506 0.2265 091501 0.3113
091507 01334 091502 0.3022
091508 00974 091503 0.3597
091509 0.0717 091523 0.1871
091510 01483 091600 0.2836
091511 01344 091601 0.1655
091512 01140 091602 02494
091513 01488
091518 02843
091519 0.2782
091520 0.1712
091607 0.1307
091608 0.2521
091610 0.2005
091612 0.2067
091614 0.1919
091616 0.1038
091618 0.2178
091620 0.1557

Medelvärde : 0.1685 Medelvärde : 02655 (03272)

Tabell 6: Normerad vektorskillnad mellan VAD och radar—RASS i samband med
högtrycksbetonat väder, uppdelat i mätningar utförda dagtid respektive
nattetid.

Som synes ligger värdena under dagen på ungefär hälften av de skillnader som uppmätts
under natten, vilket stämmer väl med det som teoretiskt sett borde framkomma. Som synes
finns en differens (091500) som i jämförelse med de andra möjligen kan tyckas vara
orimligt stort. Detta värde kan tänkas vara inkorrekt och borde kanske helt och hållet räknas
bort. Om detta görs fås ändå ett medelvärde på 0.2655, vilket även det skiljer sig en del från
det medelvärde som fås under dagtid. Om skillnaden är signifikant är svårt att säga, men den
relativt lilla skillnad som föreligger beror delvis på att vektorskillnadena här normerats med
vindhastigheter som är relativt höga. Onormerat fås dagtid ett medelvärde på 2.7091 m/s,
medan nattmätningar ger en medelskillnad på 3.7887 m/s vilket ger ungefär 1 m/s i skillnad
mellan natt— och dagmätningar. Det värde som fås under dagtid stämmer mycket väl överens
med det värde som framräknades med hjälp av ekvation 26 tidigare i detta avsnitt, vilket kan
tyda på att båda metoderna dagtid ger resultat som statistiskt sett kvalitetsmässigt är rätt så
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likartade. Däremot är det värde som fås nattetid, då vinden normalt även avtar, för stort för
att kunna passa in i det intervall som Jaspersons värden utgör. Kvalitetsmässigt säger detta
bara att båda mätmetoderna är ungefär lika bra i samband med mätningar utförda dagtid,
dock säger det ingenting om hur bra de båda metoderna verkligen mäter den faktiska
vinden. För en sådan kontroll krävs en jämförelse med någon typ av absolutinstrument. Som
sådant skulle här de viseringar som utförts i denna undersökning ha använts, då denna
mätmetod är det närmaste en absolutmetod jag har tillgång till och som är praktiskt
användbar för jämförelse. Då viseringar ej utförts nattetid kan en kontroll endast göras av de
under dagtid utförda mätningarna.
Den större skillnad som föreligger under natten kan troligtvis skyllas på fel hos de båda
mätmetoderna eftersom de båda bygger på samma grund och innehar samma grundproblem.
En teoretisk tankegång är dock att den större skillnaden som föreligger till största delen bör
vidläggas ett ökande fel i resultaten från VAD—radarn, beroende på de nedgångar i andelen
godkända vindar som framkommit nattetid. Färre godkända cirklar tyder nämligen på att
tillräckligt med mätpunkter existerar på relativt många VAD—cirklar men att de uppmätta
radiella vindarna i för stor grad avviker från den minstakvadrat—anpassade kurvan som
framräknats. Att stödja detta resonemang med hjälp av siffror är tyvärr lite svårt då inga
viseringar eller linsondmätningar utfördes nattetid. Otvetydigt finns dock ett samband
mellan tiden på dygnet och andelen godkända VAD—cirklar (avsnitt 5.122), vilket om det
sammankopplas med det resultat som framgår av ovan gjorda jämförelse kan ges den
slutsats att mätningar utförda nattetid med VAD—radarn är mindre noggranna än de som med
samma instrument utförs under dagtid.

52.22 Jämförelse mellan mätningar från två olika högtryckssituationer

Till denna undersökning har alla fyra mätmetoder utnyttjats till att jämförelser. Linsonden är
ett instrument som skiljer sig från dom andra genom att den kan betecknas som ett rent
absolutinstrument. Samtidigt som linsonden har den fördelen att den är ett
absolutinstrument har det den stora nackdelen att stighastigheten måste hållas låg vilket
leder till vilket leder till ett krav på konstant vind under längre tid för att en profil ska bli
representativ för en jämförbar vindprofil mätt med annat instrument. Dessa nackdelar gör att
de data som kommer från linsonden mestadels använts för att kunna punktkontrollera de
andra mätmetodernas resultat mot något som kan betraktas som den sanna vinden.

Under mätperioden förekom det två tidsperioder då vädret mestadels präglades av
närliggande högtrycksområden. Det första tillfället förelåg just efter den ovan beskrivna
vädersituationen (se kapitel 5.2.1.l) då högtrycksryggen hade försvagat det närliggande
lågtrycket, samtidigt som ryggen övergick till en isolerad högtryckscell med sitt centrum
över södra Norge (se figur A4 i appendix). Detta läge uppnåddes fullt ut den 18:e september
och låg kvar i stort sett oförändrat i knappt två dygn. Den andra perioden av liknande
vädersituation uppkom den 23:e september och liknar det första väderläget i stora drag
förutom att högtrycket nu har sitt centrum över Centralasiatiska stäppen vilket medfört att
vindförhållandena förändrats. Även detta sistnämnda väderläge kvarstod i knappt två dygn. I
de närmast följande tabellerna ges den normerade vektorskillnaden för de mätningar som
jämförts vid de ovan nämnda tidpunkterna. Samtliga jämförda värden är uppmätta under
dagtid, vilket innebär att de resultat som tidigare framkommit angående mätningar utförda
nattetid ej inverkar på de följande mätresultaten.
Om en uppdelning av de två i vektorskillnaden ingående parametrarna görs så får man en
del av felet som ligger i en skillnad i vindriktning samt en som ligger i en skillnad i
vindhastighet mellan två mätmetoder. Om en jämförelse mellan skillnader under
högtrycksperioderna görs så finner man direkt att skillnaderna i vindriktning mellan VAD
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och RASS vid de båda tidsperioderna fluktuerar en hel del med tiden. I genomsnitt så är
skillnaden vid den första perioden något mindre än skillnaden i samband med den andra
perioden även om detta ej är genomgående. Den utmärkande och helt dominerande
skillnaden ligger istället hos vindhastigheten vid de två perioderna. Det framgår direkt från
de data som framräknats att denna normerade (liksom onormerad) differens är klart större
under den andra perioden ifråga (tabell 8). 1 tabell 7 ges den vektorskillnad som föreligger
mellan vindar uppmätta i de ovan givna vädersituationerna och där framgår tydligt att
differensen vid andra mätperioden är genomgående klart större än densamma vid den
tidigare högtryckssituationen.

VAD / RASS
Tid(mmddtt) Normerad Tid(rnmddtt) Normerad

vektorskillnad vektorskillnad
091808 02785 092312 10465
091809 01311 092314 1.3889
091810 01461 092318 1.2329
091811 0.2137 092319 17286
091814 06588 092410 0.8903
091816 05889 092411 1.1492
091908 0.2907 092412 1.1863
091910 0.3733 092413 1.1056
091912 05933 092414 1.0381
091914 05107
091916 0.1749
091918 05874

Medelvärde : 0.3790 Medelvärde : 1.1963

Tabell 7: Normerad vektorskillnad mellan VAD och radar—RASS i samband med
högtrycksbetonat väder, uppdelat i mätningar utförda under två olika

tillfällen.

Om de faktiska onorrnerade vektorskillnadena för de två ovan givna tillfällena räknas ut fås
för de två olika perioderna skillnader på 22348 m/s respektive 5.0795 rn/s, vilket även i
faktiska siffror visar att minst en av mätmetoderna under andra perioden kvalitativt sett inte
klarar av att utföra bra vindmätningar. Felet som föreligger kan dock vara fördelat mellan de
båda metoderna och vari felet ligger kan enklast fås fram genom att göra en jämförelse med
den mätmetod, enkelvisering, som kan sägas vara det metod som kommer närmast att
betraktas som ett absolutinstrument.
1 tabell 8 ges direkt att den normerade skillnaden i vindhastighet mellan VAD och RASS i
dessa två högtryckssituationer skiljer sig markant. Det visar sig också att det är VAD som
under andra perioden hela tiden ger de högre vindhastigheterna, medan detta skiftar i
samband med den första perioden.

Tidsperiod (mmdd) lntervall(max — min)
0918 -— 0919 0.02 — 0.69 0.21
0923 —— 0924 0.47 - 1.48 0.98

Tabell 8: Normerad skillnad i vindhastighet mellan VAD och RASS under de två
angivna tidsperioderna givet i form av max-» respektive minvärde samt
medelvärden för differenserna.
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Eftersom den enda vädermässigt signifikanta skillnaden mellan de två situationerna är
vindens variabilitet, riktning och styrka, tyder detta på att en av metoderna är sämre på att
hantera denna ökade vindvariabilitet. Vid en jämförelse mellan dessa två radarbaserade
mätmetoder är det dock svårt (eller omöjligt) att utläsa vilken av de båda mätmetoderna som
bidrar med det största felet i samband med den ökande skillnaden under andra perioden.
Teoretiskt sett kan man komma fram till olika svar genom att resonera på olika sett, men till
sist kommer man fram till att båda metoderna är känsliga för lite olika typer av vindar. Både
VAD och radar—RASS klarar (teoretiskt sett) dåligt av att korrekt mäta vinden i ett vindfält
som är alltför variabelt. Dock är svagheten hos de två metoderna skilda så tillvida att VAD
torde ge störst fel i samband med ett vindfält som varierar som mest i de rumsliga
dimensionerna, medan radar—RASS på grund av den 20 eller 30 minuters långa
medelvärdesbildningen får störst fel vid de tillfällen då vinden är temporärt variabel. I
samband med det andra av de två valda tillfällena är vindfältet helt säkert, på grund av
högtryckscentrats placering, variabelt i den rumsliga dimensionen. Variabiliteten i tiden är
svår att veta något exakt om utifrån synoptisk nivå, men även den brukar vid den ovan
angivna vädertypen vara ganska stor. En teoretiskt tankegång leder med dessa grundfakta
till att VAD helt säkert borde ge ett stort fel i samband med den andra tidsperioden medan
det är svårt att säga något säkert om hur radar—RASS klarar av att hantera de båda
situationerna. I samband med dessa tidsperioder finns både ett antal viseringar samt några
enstaka linsonderingar utförda. När det gäller viseringar fås följande medelvärden när det
gäller de onormerade vektorskillnadena mellan VAD och viseringar respektive RASS och
viseringar, att jämföras med de skillnader (tabell 4) som med hjälp av Jaspersons mätdata
räknats fram.

Tid (mmdd) VAD — visering RASS — visering
0918 — 0919 26189 m/s 0.6544 m/s
0923 — 0924 1.8910 m/s 2.3346 m/s

Tabell 9: Vektorskillnader mellan viseringar och VAD respektive radar—RASS i
samband med de två högtrycksperioderna.

En sådan jämförelse ger som det lite oväntade resultatet att radar—RASS vid båda tillfällena
avviker oväntat mycket från de värden som ges av Jasperson medan VAD avviker mindre
och även ger jämnare värden. Detta resultat är enligt mig lite oväntat med tanke på att VAD
i samband med andra perioden teoretiskt sett genom den då mer variabla vinden borde ge
sämre vindar. En möjlig förklaring till detta kan vara att VAD är en mer utjämnande metod
medan radar-RASS bättre kan mäta de mindre nyanser som finns i ett vindfält. Dock är det
ovan, givna resultatet lite vanskligt att värdera då den sanna vindskillnaden mellan de
utvalda mätplatserna, i brist på absolutmätvärden av vinden i närheten av Syssne och
Hemse, är svår att klart verifiera.
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6 Sammanfattning

Med grundtanken att få och samtidigt förmedla en mer sammansatt bild av den
radarbaserade metod för vindmätning som VAD—algoritmen innebär har två som det visat
sig för algoritmen väldigt viktiga parametrar studerats för en mätperiod på en månad under
september och oktober 1996. Anledningen till att denna tidsperiod valdes låg främst i det att
en internationell mätkampanj under samma tid pågick i närheten av platsen för radarn
ifråga. Samtidigt visade det sig vara en bra tid på året av den anledningen att vädret
varierade ordentligt vilket gav möjlighet att se både fördelar och nackdelar med VAD—-
algoritmen och hur den hanterar olika vädersituationer vilket borde vara en viktig grund till
om algoritmen i dagsläget eller inom en överskådlig framtid kan anses vara en intressant
ersättning eller ett komplement till de, idag av många ansett som alltför fåtaliga,
radiosonderingar som utförs. Genom användande av de under ovan nämnda mätkampanj
utförda vindmätningar blev det även möjligt att göra en jämförelse som till slut främst
visade sig bestå av relativa jämförelser mellan VAD—algoritmen och en annan radarbaserad
mätmetod som har en del likheter med VAD men där även en del grundläggande olikheter
exrsterar.

Som resultat av den första delen av undersökningen framkom för de två parametrarna två
helt olika korrelationer. Totala antalet VAD—cirklar visade sig snart på olika sett korrelera
väl mot flertalet av de synoptiska väderfenomen som förekom medan andelen av totala
antalet cirklar som ger vind antar en uttalad dygnskorrelation vilken är både till VAD—
algoritmens fördel och nackdel.
Andra avdelningens resultat präglas av mer osäkerhet då dåligt med jämförbara
absolutmätningar av vinden fanns att tillgå. Dock framkom att nattliga mätningar avviker
mer från det faktiska vindfältet än mätningar utförda under dagtid vilket kunde ges en trolig
teoretisk förklaring genom en sammankoppling med den dygnskorrelation som andelen
vindgivande cirklar visade.

Sammantaget visar dessa båda delundersökningar att den använda VAD—algoritmen lider av
två olika relativt grava brister vilket leder till att den i dagsläget svårligen med bibehållna
kvalitetskrav skulle kunna ersätta de sonderingar som idag utnyttjas för vindmätningar
högre upp i atmosfären. Den största svagheten visar sig i den dåliga tillförlitlighet som
algoritmen, både från radarns och själva VAD—algoritmens sida, i vissa väderlägen och
nattetid nästan genomgående uppvisar när det gäller att över huvud taget ge vindvärden som
resultat av mätningar. Tillsammans med den osäkerhet vad gäller kvaliteten hos de vindar
som fås som resultat visas här främst att en viss utveckling både vad gäller sj älva radarn och
algoritmen behövs. Vad gäller algoritmen kan man ställa frågan om en mätmetod som
teoretiskt sett är uppbyggd för mätningar av ett linjärt vindfält utifrån dagens läge
egentligen kommer att kunna utvecklas vidare i positiv riktning till någon större grad.
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7 Appendix

19/9 20/9 21/912/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/911/9

1/1050/921/9 22/9 25/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9

11/1010/101/10 2/10 5/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10
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M: Totala antalet VAD—cirklar som funktion av tiden mellan 11 september och
lloktober 1996. Datummarkeringar vid midnatt.
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Figur AZ: Andelen (%) av totala antalet VAD-cirklar (filtrerad) som till slut ger en vind
som resultat som funktion av tiden mellan 11 september och 11 oktober

1996. Datummarkering vid midnatt.
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Figur A3: Synoptisk karta från 850 hPa—nivån 960912 00 UTC
(streckad linje isotermer med potentiell temperatur).
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Figur A4: Synoptisk karta från 850 hPa-nivån 9609l9 00 UTC
(streckad linje potentiell temperatur).
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