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SAMMANFATTNING

Mätningar av gränsskikt som utförts i Marsta (MAO) under tidsperioden 1 juli 1994

till 28 februari 1995 har analyserats. Mätningarna, som genomfördes på en 30 meter

hög mast, omfattar bland annat vindhastighet, vindriktning och temperatur på 6

nivåer. Långvågig in— och utstrålning uppmättes på en höjd, vilket även gällde

turbulenta fluktuationer av vindens 3 komponenter och temperatur.

Den här redovisade undersökningen inriktades på studier av stabila gränsskikt. Dels

studerades turbulensen samt hur temperaturavtagandet vid bildningen av ett stabilt

gränsskikt varierar med tiden. Även specialfallet, när ett neutralt skikt bildas vid

markytan i det stabila gränsskiktet mitt i natten, studerades.

För undersökning av turbulensen har jämförelser mellan dessa mätdata och andra

undersökningars mätdata genomförts. Jämförelsen har gjorts med hjälp av Monin—

Obukhovs similaritetsteori vilket innebär att man studerar hur de dimensionslösa

standardavvikelsema för 11, v, w och T och den dimensionslösa temperaturgradienten

beror av z/L. Resultaten visade att överensstämmelsen mellan denna och andra

undersökningar var relativt god. _

Genom numeriska beräkningar har man tidigare funnit att temperaturen nära marken

minskar med roten ur tiden de första 3—4 timmarna, då skiktningen blir stabil. Detta

gäller vid konstant långvågsutstrålning. I den här undersökningen uppgick

motsvarande tidsperiod till 45 minuter.

En ekvation som beskriver hur det neutrala skiktets höjd växer har härletts. Denna

ekvations giltighet har även testats. Resultatet var inte entydigt



INLEDNING

Det stabila gränsskiktet ("stable boundary layer”; SBL) bildas då jordytan är svalare

än den omgivande luften, och SBL växer upp när solen går ner på kvällen och marken

kyls av. Det stabila gränsskiktet karaktäriseras av statiskt stabil luft med svag och i

bland sporadisk turbulens. Nära markytan är vindhastigheten liten medan

vindhastigheten kan gå upp till 10-30 m/s på ca. 200 meters höjd , s.k. low—leavel jet.

Ytterligare några hundra meter upp minskar vinhastigheten för anta ett geostrofiskt

värde.

Tjockleken på SBL beror på en balans mellan mekaniskt producerad turbulens, p.g.a.

vindskjuvning, och undertryckande av turbulensen på grund av stabiliteten.

Tjockleken varierar mellan 100 meter ner till 10 meter eller ibland till och med

mindre. Om man studerar hur turbulensens medelvärde varierar med höjden så ser

man att den är mest utvecklad vid markytan för att sedan avta i höjdled (Stull, 1988).

Vid stabil skiktning blir rörelserna mycket små vilket medför att mätningar blir svåra

att utföra med hög noggrannhet, speciellt ovan ytskiktet. Turbulensen kan till och med

frikopplas från marken när tillräckligt hög stabilitet uppnås, z/L>1 (se appendix för

beteckningar), vilket kallas *z—less stratification”.

Ibland bildas ett neutralt skikt längst ned vid markytan mitt i natten, vilket är ett

intressant specialfall av det stabila skiktet. Fenomen av det här slaget är relativt

vanliga vintertid i polarområdena då strålningsbalansen är negativ. Smedman et al.

(1996) har utfört en undersökning av det här fenomenet för Östersjön. Man har

iakttagit varrnluftsadvektion ut över kallt vatten vilket medfört att det bildats ett stabilt

skikt som sedan har fått ett neutralt skikt vid ytan. Man observerade att ett antal

timmar efter det att SBL bildats byggdes ett neutralt skikt upp från marknivå. Också

resultaten från detta arbete visar att ett neutralt skikt kan bildas nära marken. Ovan det

neutrala skiktet var atmosfären åter stabilt skiktad.

I den här studien har jag använt mig av mätdata från Marsta (MAO), från juni 1994 till

och med februari 1995. Vid studierna av dessa data gällande SBL har jag bl a använt

mig av Monin—Obukhovs similaritetsteori. Jag har speciellt studerat om det finns



någon korrelation mellan de dimensionslösa parametrarna (S&W/un (ST/T=: och z/L (jfr

appendix). Jag har även studerat hur väl mätningarna stämmer med andra mätserier

genom att använda mig av den dimensionslösa temperaturgradienten (bg, uttryckt med

hjälp av Monin—Obukhovs similaritetsteori, som definieras:

äTkz
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” azul.

Den här studien fokuseras på hur temperaturen och temperaturgradienten ändrar sig i

det stabila gränsskiktet.
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Fig. 1. Karta över Märsta.



Figur 1 visar en karta över mätplatsen, Marsta. Landskapet runt omkring är en

blandning av åkrar, skog och grupper av hus. Man måste ta hänsyn till var skog och

hus ligger eftersom de stör turbulensen. Rakt norrut finns en husgrupp med

kringliggande skog relativt nära beläget. Även masten och bommen som sticker ut och

håller upp instrumenten stör turbulensen, och därför har mätdata från dessa och
motsvarande positioner (med turbulensstörningar) uteslutits. Det intervall som anses

vara acceptabelt ostört ligger mellan 1500—3200, vilket är inritat i Figur 1.

Jag har använt mig av två olika mätserier. Den första mätserien har utförts i en 30

meter hög mast med 6 olika mäthöjder: 0.84, 1.95, 4.78, 10.1, 17.2 och 29.0 meter.

Den omfattar bland annat vindhastighet, vindriktning och temperatur. Långvågig in—

och utstrålning och nettostrålning har bara uppmätts på en höjd.

Den andra mätserien utfördes på samma mast men endast på 10 meters höjd. Här

mättes turbulenta fluktuationer av vindens 3 komponenter och temperaturen med 20

Hz. Ur dessa tidsserier beräknades sedan olika statistiska storlekar som t. ex.

standardavvikelser och de vertikala flödena avimpuls och värme.

Instrumenten som använts är:

' Skålkorsanemometer för mätning av vindhastigheten, samt en vindfana för

bestämning av vindriktningen.

' För temperaturmätningarna användes en motståndstermometer. Termometern är en

platina givare med 5009 motstånd.

' Den långvågiga in— och utstrålningen uppmättes med hjälp av Eppleys instrument.

. Turbulensen mättes med en ljudanemometer, en så kallad solent sonic anemometer.

En datorn har sedan behandlat inkommande information och beräknat värden on—line.

Jag har i min tur använt dessa medelvärden förutom vid behandling av mätdata

gällande turbulens, då jag beräknat 30—minutermedelvärden. Temperaturgradienten på

10 meters höjd har jag beräknat genom att polynomanpassa de kringliggande

punkterna med hjälp av en logaritmisk funktion.



TEORI

Martin-Obukhovs similaritetsteori

Med hjälp av Monin—Obukhovs similaritetsteori kan man uttrycka similära

strömningar i det turbulenta atmosfäriska ytskiktet med en enda ekvation.

Similaritetsteorin utgår från rörelseekvationerna för turbulent strömning men den

härleds inte strikt från dem. Om man antar att strömningen är stationär och

horisontellt homogen i ytskiktet kan man härleda de karakteristiska storheter för

temperatur och hastighet, T* och ut från rörelseekvationerna och från

terrnodynamiskaekvationen erhåller man *bouyancy—parametern” gflb. Similaritet

innebär att normaliserade gradienter för vind, temperatur och fukt, enbart ska bero av
z/L där 2 är avståndet från markytan. L kallas Obukhovs längd (se appendix) och är en

stabilitetsparameter som inte varierar med höjden men däremot med tiden.

(DH är en normaliserad temperaturgradient som har gjorts dimensionslös genom att

använda ytskiktets karaktäristiska storheter, vilket innebär att den ska vara en entydig

funktion av z/L enligt Monin—Obukhovs similaritetsteori.

(DH definieras: (i) H(%) : ål./Z
äzu.

Funktionen (bga/L) kan endast bestämmas genom mätningar på grund av att

similaritetsteorin inte strikt härleds från rörelseekvationema (Högström och

Smedman, 1989). För att teorin ska vara giltig måste funktionen (DMZ/L) vara

universell. Vid en rad fältundersökningar under många år har man bestämt funktionen

(bga/L), och de tycks verifiera teorin men det föreligger skillnader mellan de olika

studierna. Dessa skillnader kan bero på, som visats av Högström (1988), att

mätningarna utförts med olika typer av turbulensmätningsinstrument. En annan viktig

parameter som har stor inverkan är von Kårmäns konstant (k). Allt tyder nu på att

k==0.40, vilket är värdet jag använt. Den $H(z./L)—funktion jag jämfört mina mätta (pH-

värden med har tagits fram från mätningar vid Lövsta utanför Uppsala. För stabil

skiktning gäller:

(bg(Z/L)-=l+7.8(z/L)

Detta ska gälla för O(z/L(O.5 (Högström och Smedman, 1989).



*z—less stratification' kallas det område som är mycket stabilt, z/L>1_ Vid ökande

stabilitet minskar den turbulenta energin vilket medför att virvlarnas storlek minskar

och blir små jämfört med avståndet till marken vilket i sin tur medför att höjden över
marken, 2, inte längre är någon relevant skalningsparameter. Turbulensförhållandena

är nu entydigt beskrivna av de lokala impuls— och värrneflödena, alltså helt av L.

Temperaturgradienten skulle därmed få utseendet (Högström och Smedman, 1990):

IE 2 51
5 U ! i | 2 !

Q.) N

(DH bör alltså öka linjärt med Z/L även för mycket stabil skiktning.

Gu, GV, O'W och GT är standardavvikelser av variablerna u, v, w och T. Dessa

standardavvikelser görs sedan dimensionslösa eller normaliserade med hjälp av u*

respektive T*. 1962 utvidgade Monin similaritetsteorin till att gälla för de

normaliserade standardavvikelserna som därmed ska vara entydiga funktioner av z/L

(Högström och Smedman, 1989).

Gu/U*=F1(Z/L) GW/U*=F3(Z/L)

Gv/U*=F2(Z/L) ÖT/T*=F4(Z/L)

Energibalansen vidjordytan

Energibalansekvationen för jordytan skrivs:

R,:R,-cro4=r—10+Eo7t+ Go
där R,, är nettostrålningen, Ri är inkommande långvågsstrålning, OTO4 är

utgående långvågsstrålning (se nedan), HO flödet av sensibel värme, BOK flödet

av latent värme och Go värrneflödet ner i marken.

Nettostrålningen är summan av inkommande— och utgående långvågig och kortvågig

strålning. På natten behöver man dock endast ta hänsyn till den långvågiga strålningen

eftersom det inte lyser någon sol. Man kan anta att markytan strålar som en svart

kropp vilket innebär att man kan tillämpa Stefan—Boltzmans ekvation: Eb=GTo4, där O'

är en konstant med värdet 5.6696*10'8. Marken kyls av tills den får en temperatur som



ger en utstrålning som är lika med den långvågiga instrålningen. När temperaturen har

nått sitt lägsta värde finns det ofta mekaniskt producerad turbulens p.ga.

vindskjuvning som blandar om skiktet närmast marken och ett neutralt skikt kan

tillväxa vid ytan.

RESULTAT OCH DISKUSSION

Standardavvikelser
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Fig. 2. Normaliserade standardavvikelser för w,u,v och T som funktioner av 2/L. De heldragna

linjerna motsvarar konsanta värden enligt Smedman (1988), de småsträckade linjerna motsvarar värden

av King (1989) och de lånsträckade motsvarar medelvärden på de i Märsta uppmätta värdena.

Figur 2 visar de normaliserade standardavvikelserna för vindkomponenterna i

vertikalt, lateralt och longitudinellt led, samt för temperaturen som funktion av z/Lr

Spridningen av punkterna ökar vid z/L=O.3. Smedman (1988) har gjort en liknande

undersökning men då har punkterna legat kring ett konstant värde upp till z/DOÖ för



att sedan bli mer spridda och öka i värde. Det konstanta värdet för respektive

normaliserad standardavvikelse i Smedmans (1988) undersökning är:

Gw/U*=l.28 Gv/U*=l.7 Gu/U*=2.3 GT/T*=2.4

Dessa konstanta värden finns inritade i respektive graf i Figur 2. Överensstämmelsen

är ganska god och man ser även här en tendens till att värdet på den normaliserade

standardavvikelsen ökar i takt med att stabiliteten tilltar.

I teorin konstaterades att fz—less stratification' inträder då z/L>l men den kanske

börjar påverka vid mindre stabila förhållanden, till exempel redan vid z/L=O.5. Det

skulle kunna förklara varför värdena plötsligt slutar vara konstanta - markens

påverkan på turbulensen försvinner per definition då czz—less stratifrcation' inträder.

Vid större stabilitet blir också turbulensen sporadisk och svag på grund av den kraftiga

dämpningen som stabiliteten utgör. Detta medför att det blir svårare att mäta

turbulensen och osäkerheten hos mätvärdena ökar. Det är också svårt att veta om man

fortfarande mäter inom ytskiktet eller ovan detta. Om man nu skulle mäta ovanför

ytskiktet så kan man inte använda sig av Monin—Obukhovs similaritetsteori. En annan

svårighet är att vinden ofta är mycket svag.

King (1989) konstaterade i sina mätningar från Antarktis att de normaliserade

standardavvikelserna för u, v och T antar väldefinierade lägsta värden:

O'V/U*=l .5 Gu/u*=2.2 GT *=l .8

O'w/ * antar istället ett medelvärde på 1.42. Även dessa värden är inritade i Figur 2.

Ovan denna gräns kan mätdata ligga nästan var som helst vilket kan tyda på att

funktionen inte är systematiskt beroende av z/L. Men det kanske finns något slags

beroende av L och eventuellt andra parametrar som man ännu inte känner till. Om

man studerar figuren kan man konstatera att värdena i stort sätt befinner sig ovan de

nämnda gränserna.

Medelvärden för den här mätseriens standardavvikelser är:

ow/u*=—_1.4 ov/u*=2.2 ou/u*=2.7 CST/Tx=2.3



Medelvärdena är uträknade i intervallet, O(z/L(0.5, för standardaavikelserna i de tre

olika vindkomponenterna. För standardavvikelsen i temperatur används intervallet,

0.2(z/L40.5, eftersom (ST/T* går mot oändligheten då skiktningen blir mer neutral.

Även dessa medelvärden är inritade i Figur 2.

Temperaturgradient
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+ +

5 10_- , _ - g, 105

Fig. 3. Dimensionslösa temperaturgradienten QH som en funktion av z/L. I a är alla mätvärden

angivna. Ib har de mest stabila fallen sållats bort. Mätvärden i b med en vindhastighet av lrn/s eller

lägre har markerats med +, övriga med'.

I Figur 3 jämförs de uppmätta resultaten av (pH då den beräknats med hjälp av

definitionen (se ovan) och jämförs med mätningar från Lövsta (se ovan). När svag

stabilitet råder beskrivs den dimensionslösa gradienten bra av funktionen,

$H(z/L)=l+7.8(z/L). (pH är då en linjär funktion på en given höjd z. Spridningen kring

linjen ökar då stabiliteten ökar. Även King (1989) får ökad spridning i mätdata med

ökad stabilitet, men punkterna ligger relativt bra efter linjen upp till z/Ld. De värden

som avviker kraftigast från linjen är de som har låg vindhastighet, dvs kring 1 m/s
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(markerade med kryss). De andra värdena har vindhastigheter kring 2 m/s och uppåt.

King (1989) använder sig av mätdata som har vindhastigheter på 10 m/s eller mer,

vilket kan vara en förklaring till att mina värden avviker mer och vid svagare

stabilitet än Kings.

Temperaturavtagande
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a

Fig. 4. Temperaturvariationen plottad mot roten ur tiden. Båda fallen är från dygnet 19940702—03. a

visar förändringen från 20.00 och 70 minuter framåt. b visar förändringen från 01.00 och 80 minuter

framåt.

Brost och Wyngaard (1978) har modellerat temperaturavtagandet vid marken när man

har konstant långvågig instrålning. Resultatet visade att temperaturen vid marken

avtar som roten ur tiden under de 3—4 första timmarna. Temperaturavtagandet är alltså

som störst i början för att sedan minska.

1 Figur 4 ser man två fall av temperaturavtagande från samma dygn 19940702 —03.

Mellan de två perioderna skedde en uppvärmning p.g.a. ökad inkommande

långvågsstrålning troligen beroende på att moln advekterades in, vilket gjorde att jag

inte kunde göra en enda lång mätperiod. I båda graferna finns ett linjärt förhållande
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mellan temperaturavtagandet och roten ur tiden för de första 45 minuterna. Sedan

viker punkterna av. I Figur 5 ser man att den inkommande långvågiga strålningen inte

är konstant vilket påverkar temperaturen och därmed den utgående

långvågsstrålningen. Vid sextiden blir nettostrålningen positiv då solen går upp.

270 ' ' 270 1 '

å &, åZBO - '-
03250 '
.E 0)
C C

::3 '_f; 255 — —
"a; 240 - ”2
% m
”9 %250 *
9230- ?»59 .5 245 —
(D __
'D (D
5 220 "2
E 0) 240 *

g a-
i 210” 3 235 -

200 ' ' 230 ' '
10 20 30 40 10 20 30 40

110 [h] 13 Tid [hl

Fig., 5. Långvågsstrålning vid olika tidpunkter. Tidsperioden är 19940702-03, mellan klockslagen

18.00 till 07.00. a visar inkommande långvågig strålning. b visar utgående långvågig strålning.

Neutralt skikt närmast marken

Figur 6 visar en speciell utveckling; vid 4—tiden börjar det lägsta skiktet vid markytan

att bli neutralt skiktade samtidigt som temperaturen ökar vid markytan. Fram till

denna tidpunkt har stabiliteten tillväxt. Mätningarna är utförda på natten mellan den

7:e och 8:e februari 1995.

När temperaturprofilen börjar att bli mer neutral ökar plötsligt den inkommande

långvågsstrålningen (Figur 7), vilket tyder på att låga moln advekterats in över

matplatsen.
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Fig. 6. Temperaturprofiler för natten mellan 950207 till 950208. a visar hur temperaturprofilerna

ändras från klockan 01.00 till 07.00, en timme mellan de olika kurvorna. b visar hur

temperaturprofilerna ändras från klockan 04.20 till 05.00, tio minuter mellan kurvorna. .:0420,

o==04.30, += 04.40, x=04.50 och *==05.00.

I Figur 8 studeras värmeflödets variation med tiden. I de fall när stabil skiktning består

hela natten så förblir värmeflödet negativt, medan värmeflödet minskar för att till och

med bli positivt när neutraliseringen påbörjas.

Även King (1989) observerar att skiktningen neutraliseras närmast marken för att

ovan ha ett stabilt skikt igen.

André och Mahrt (1981) har gjort en del undersökningar av stabilitetens effekt på

utstrålning och värmeflöden. De har genomfört sina mätningar då det råder låg

molnighet. Resultaten visade att utstrålningen beror på av hur temperaturkurvorna ser

ut. Det finns ett distinkt maximum vid toppen av inversionsskiktet och en signifikant

avkylning ovan detta. Denna process medför en fördjupning av inversionsskiktet. Då

stabiliteten ökar förstärks avkylningen vid toppen medan avkylningen vid marknära

skikt minskar eller till och med leder till lokal uppvärmning. Lokalt vid tOppen avkyls

luften på grund av utbyte av värme till de kyligare lagren under och genom utstrålning
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Fig. 7. Långvågsstrålning vid olika tidpunkter. Tidsperioden är 19950207-08, mellan klockslagen

18.00 till 07.00. a visar inkommande långvågig strålning. 0 visar utgående långvågig strålning.

till den ovanliggande atmosfären, medan de ytnära skikten får värme från de

överliggande varmare lagren.

Slutsatsen blir p.g.a. att utstrålning skiljer sig på olika nivåer medför det en

fördjupning av inversionsskiktet men samtidigt en destabilisering av de lägre delarna

av ytskiktet.

Garrett (1988) studerar i sin artikel hur höjden av ett stabilt internt gränsskikt växer

som roten ur avståndet från kusten när varm luft strömmar ut över ett kallt hav. Den

varma och torra luften kommer från de varma och torra delarna i Australien Den

varma vinden advekteras sedan ut över det kalla havet där luften är betydligt kyligare

och ett stabilt internt gränsskikt växer upp



14

0.01 ' I | + | I

+ + + +
4? 0 + + + ++ &+ # *? ”FFI”:F %$!" W
g :,h. #+ +++ ++ 'if :

';—orn-— + + ** —
+

_0.02 [ I | | |

20 22 24 26 28 30 32
a "nduq

0 | | | | i |

+ ++ +
._-.01 + *" + +++ -& 0 ”&+ + # ++|+ ++ + + 1-
:E-orxz— + +#' *; **-'tä + ** —
”"'—' + + + + +
% ++ + + +4103— ;? —

++ + +
_0'04 + :'-a I # ] ] l+

20 22 24 26 28 30 32
b Tldlhl

Fig. 8. Värmeflödet på tio meters höjd. a visar värmeflödet under natten mellan den 7:e till den 8:e
februari 1995. b visar värmeflödet under natten mellan den 13:e till den 14:e december 1994.

När det gäller tillväxten av det neutrala skiktet närmast marken är det också rimligt att

anta att höjden är en funktion av vindhastigheten p.g.a. att det vinden som bl.a.

producerar turbulensen. Man kan också anta att höjden är omvänt proportionell mot

buoyancy—terrnen gAT/T (AT, se Figur 9). Stort AT innebär att den statiska stabiliteten

ger ett stort motstånd mot tillväxten av h. 1 analogi med Garret (1988) och med

utgångspunkt från det ovan antagna kan med dimensionsanalys man få fram att höjden

på det neutrala skiktet också växter som roten ur tiden.

Den härledda ekvationen:

(Q
i—

-
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Fig. 9. Definition av AT.

För att undersöka om höjdändringen överensstämmer med den uppsatta ekvationens

höjdändring utgick jag från två nätter, 19940702—03 och 19950207—08. Höjden jag

använt mig av är inritade i Figur 10 respektive Figur 6.

För att kunna bestämma konstanten C så måste man extrapolera ner höjden till

marknivå för att få begynnelsetiden. I och med att det är ett roten ur tiden beroende

måste man iterera fram tidpunkten då tillväxten för det neutrala gränsskikitet börj ade.

Konstanten för de två olika fallen beräknades till:

C94o702-03=0—6 C950207—08'30-3

Även om C940702-03 är dubbelt så stor som C950207-og är det ändå relativt bra

överensstämmelse med tanke på att vindhastigheten var svag vid båda tillfällena.

I Figur 11 är både mätvärden, markerade med *, och den härledda ekvationens

beräknade värden, vilket markeras med heldragen linje, inritade. Mätvärdena är

anpassade efter den nya tidsskalan. På natten i februari ligger mätpunkterna bra efter

den räta linjen, medan det är större spridning på natten i juli.
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Fig. 10. Temperaturprofiler för natten mellan 940702 till 940703. a visar hur temperaturprofilerna

ändras från klockan 01.00 till 07.00, en timme mellan de olika kurvorna. b visar hur

temperaturprofilerna ändras från klockan 04.20 till 05.00, tio minuter mellan kurvorna. .==04.20,

o==04.30, +=04.40, X= 04.50 och *==05.00,

Om den härledda ekvationen ska gälla borde konstanterna vara lika i de båda fallen

vilket de inte är. Antingen tyder detta på att någon väsentlig faktor saknas eller också

beror det på att vinden är för svag som medför en ökad osäkerhet.
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Fig. 11. Inversionshöjdens tillväxt. Den heldragna linjen visar det med ekvationen uträknade värdena,

* är de uppmätta värdena. a visar mätningar från 19950207—08. b visar mätningar från 19940702—03.
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APPENDIX

konstant

totala strålningsemissionen

flödet av latent värme i atmosfären vid jordytan

jordaccelertionen (9.81 m/sz)

värmeflödet ner i marken vid ytan

det neutrala skiktets höjd

flödet av sensibelt värme i atmosfären vid jordytan

von Kärrnåns konstant (0.40)

mu,3 T X
Obukhovs längd 0

gk WG

nettostrålning

tid

——-w6 Nskalande temperatur[ u J

absoluta temperaturen hos en atmosfär i vila som är torradiabatiskt skiktad

vindhastighet

friktionshastighet

u, v, w fluktuationer i långitudinell, lateral och vertikal vindkompenent

uw

WG

z

(DH

(5

(9,9

vertikalt impulsflöde

vertikalt kinetiskt värrneflöde

höjd över marken

dimensionslös temperaturgradient

standardavvikelse

medel och fluktuation potentiell temperatur
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