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Vår planet är under ständig omvandling, där de allt snabbare 
förändringarna i klimatet är mest påtagligt. Havsnivåföränd-
ringar, vilket påverkar hela planeten, bestäms ur ett glaciolo-
giskt perspektiv främst av hur mycket vatten som når haven vid 
smältning av stora mängder is. Smälter glaciärer, kan vatten från 
ytan leta sig ned genom isen och nå botten under den, vilket kan 
leda till ökad hastighet hos glaciären. Isdynamik är ett komplext 
område, och vattnets väg genom isen och dess påverkan är 
dåligt känt. Det är därför betydelsefullt att få större kännedom 
om den fascinerande roll glaciärer spelar för vår planet. 
 Vid tidigare markradarundersökningar på Grönland har 
reflektionsmönster i radardata upptäckts, vilka har gett upphov 
till spekulationer om vilken sorts vattenkropp som kan ha lett till 
det uppvisade mönstret. Då geofysiska metoder ofta kan leda till 
att olika vattenkroppar kan ge upphov till samma mönster, krävs 
ytterligare behandling av datat. 
 Genom att använda en två-dimensionell, numerisk 
modell av fortplantingen av en elektromagnetisk puls genom ett 
medium, kan en teori om en viss vattenkropp uteslutas eller 
stödjas. Efter att modellen körts med både glaciärbrunnar och 
supraglaciala sjöar, framkommer det att sjöar ger ett tydligare 
VSH-mönster än brunnar, vilka tidigare antagits ha varit orsa-
ken till nämnda VSH-mönster. Detta kan leda till ökad insikt om 
ytsmältvattnets förunderliga väg genom isen, isars dynamik och 
dess påverkan på havsytenivån. 
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Abstract 
Our planet is under constant change, where the accelerating changes in the climate 
are most evident. Sea level change which affects the entire planet, is from a 
glaciological perspective mainly determined by how much water that reaches the 
oceans when large quantities of ice melts. When a glacier melts, water from the 
surface can run down through the glacier and reach the ground beneath it, which 
may lead to increased speed of the glacier through lubrication of the bed.  

Ice dynamics is a complex area, the way water takes through the ice and its 
effects are not well known. It is therefore important to gain greater knowledge about 
the fascinating role glaciers play for our planet. 

In previous ground-penetrating radar surveys on Greenland, reflection patterns in 
the radar data have been discovered, which has given rise to speculations about 
what type of water body that may have led to the pattern. While the use of 
geophysical methods often resulting in different water bodies giving the same 
reflection patterns, further processing of the data is needed. 

By using a two-dimensional, numerical model of the propagation of an 
electromagnetic pulse through a medium, the theory of a particular water body can 
be ruled out, or supported. After the model has been run with both moulins and 
supraglacial lakes, it appears that the lakes provides a clearer VSH pattern than 
moulins, which was previously assumed to have been the cause of the VSH pattern. 
This can lead to greater insight of the marvelous way of surface melt water through 
the ice, ice dynamics and its impact on sea level. 

Sammanfattning 
Vår planet är under ständig omvandling, där de allt snabbare förändringarna i 
klimatet är mest påtagligt. Havsnivåförändringar vilket påverkar hela planeten, 
bestäms ur ett glaciologiskt perspektiv främst av hur mycket vatten som når haven 
vid smältning av stora mängder is. Smälter glaciärer kan vatten från ytan leta sig ned 
genom isen och nå botten under den, vilket kan leda till ökad hastighet hos glaciären 
genom smörjning av underlaget. Isdynamik är ett komplext område och vattnets väg 
genom isen och dess påverkan är dåligt känt. Det är därför betydelsefullt att få större 
kännedom om den fascinerande roll glaciärer spelar för vår planet.  

Vid tidigare markradarundersökningar på Grönland har reflektionsmönster i 
radardata upptäckts, vilka har gett upphov till spekulationer om vilken sorts 
vattenkropp som kan ha lett till det uppvisade mönstret. Då geofysiska metoder ofta 
kan leda till att olika vattenkroppar kan ge upphov till samma mönster, krävs 
ytterligare behandling av datat.  

Genom att använda en två-dimensionell, numerisk modell av fortplantingen av en 
elektromagnetisk puls genom ett medium, kan en teori om en viss vattenkropp 
uteslutas eller stödjas. Efter att modellen körts med både glaciärbrunnar och 
supraglaciala sjöar, framkommer det att sjöar ger ett tydligare VSH-mönster än 
brunnar, vilka tidigare antagits ha varit orsaken till nämnda VSH-mönster. Detta kan 
leda till ökad insikt om ytsmältvattnets väg genom isen, isars dynamik och dess 
påverkan på havsytenivån.  
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1. Inledning 
Med ett ständigt skiftande klimat som mycket tack vare den antropogena 
växthuseffekten blir allt varmare, kommer fler av jordens glaciärer och inlandsisar att 
smälta snabbare. Detta kommer att påverka hela jorden och dess invånare, då en 
förhöjd havsyta kan få förödande effekter. År 2007 uppmättes ett smältrekord på 
Grönland, då vissa områden smälte under 25-30 dagar längre än tidigare år 
(Tedesco, 2007). Denna trend har sedan fortsatt, vilket visade sig år 2012 när mer is 
än vad som tidigare observerats via satelitbilder och borrkärnor de senaste 100 åren 
smälte (NASA 2012). 

Smältvattnets väg genom isen, från glaciärens yta till havet, påverkar även 
glaciärens rörelse eftersom smältvatten smörjer underlaget och ökar 
bottenglidningen. Detta kan skapa en positiv återkoppling som kan få en 
accelererande mängd is att röra sig mot havet och i sin tur orsaka större 
havsyteförändringar. Hur smältvattnet tar sig genom glaciären, och de mekanismer 
som verkar, är dock dåligt känt och är viktigt att förstå för att kunna förutspå 
glaciärers bidrag till havsyteförändringar.   

Delar av det englaciala systemet beskrivs av Benn (et. al., 2009) att kunna uppstå 
på en tidsskala av dagar eller timmar, från uppkomsten av ytsmältning till de 
observerade företeelser som indikerar bildning eller reaktivering av subglaciala 
dräneringssystem. Den enda mekanismen som kan etablera nya englaciala 
dräneringssystem på sådana tidsskalor är spridning av vattenfyllda ytsprickor. En 
hydrologiskt driven utbredning av ytfrakturer uppstår när en kombination av 
draghållfasthet och vattentryck är tillräckligt stor för att övervinna brottsegheten hos is 
(Alley et. al., 2005). Ytfrakturer kan tränga ned hela vägen till glaciärbotten om 
vattenförsörjningen är stor nog att fylla den växande frakturen och motverka frysning 
på väggarna. När frakturer väl är etablerade, förser de isen med gångar med hög 
hydraulisk konduktivitet genom glaciären, vilket sedan kan utökas till glaciärbrunnar, 
så kallade moulins, med hjälp av strömmande vatten. Om frakturen eller brunnen inte 
helt stängs under vintermånaderna, kan den återaktiveras under följande 
smältsäsong (Benn et. al., 2009).  

Att direkt observera det englaciala dräneringssystemet är problematiskt på grund 
av dess svårtillgänglighet. Ett sätt att erhålla denna viktiga kunskap om englaciala 
system är att använda markradar. Ett flertal studier med radar har därför gjorts på 
Grönland, b.la har Catania et.al. (2008) använt en simuleringsmodell för att försöka 
karaktärisera det englaciala dräneringssystemet som förekommer där. Men en 
svaghet med Catanias studie är att enbart vertikala glaciärbrunnar har modellrats. 

I detta arbete undersöks om samma radarrespons kan uppkomma från andra 
hydrologiska fenomen, så som t.ex. sjöar på ytan av en glaciär, så kallade 
supraglaciala sjöar. En numerisk modell kommer här att användas för att undersöka 
vad reflektioner i radardata från tidigare undersökningar från Grönland kan ha 
uppstått ifrån. Glaciärbrunnar med flera olika geometrier kommer att simuleras, även 
supraglaciala sjöar med olika djup och bredd kommer att vara en del av arbetet. 

Resultatet av från denna modell kommer att jämföras med radardata från 
Grönland, för att utesluta eller stödja en viss konfiguration.  
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2. Bakgrund  
Med en yta på 2.2 miljoner km2 (Nationalencyklopedin, 2013) är Grönland jordens 
största ö. Här finns ca 10 % av jordens totala ismassa, vilket motsvarar ungefär 2.5 
miljoner km3 is. Skulle all denna is smälta, skulle detta leda till en havsytehöjning på 
ca 6.5 meter (Chen et.al., 2006). Massbalansen hos Grönlands istäcke är därför ett 
viktigt forskningsområde, både på grund av den komplexa kopplingen till 
klimatförändringar, och dess direkta effekt på havsytenivån (Zwally et. al., 2005).  

Det är känt sedan tidigare att växlingar i ytsmältning påverkar isdynamiken hos 
glaciärer och inlandsisar, men dess inverkan på inlandsisen på Grönland i ett allt 
varmare klimat är fortfarande inte helt fastställd (Sundal et. al., 2011).  

Vad konsekvenserna blir av en ökad smältning på isens massbudget och global 
havsytenivå beror främst på hur mycket smältvatten som faktiskt når havet. 
Smältvatten har observerats infiltrera vertikalt och heterogent genom ansamlingar av 
snö och firn som ackumulerats under flera år (Harper et. al., 2012). Smältvattens väg 
från ytan ned till botten av en glaciär är som tidigare nämnt inte helt känd, men väl på 
botten fungerar vattnet som smörjmedel vilket leder till ökad hastighet hos isen (Das 
et. al., 2008). Den ökade hastigheten tillsammans med interaktionen mellan varmare 
sommartemperaturer, ökad ytsmältvattenproduktion och vattenflöde till basen av isen 
leder till en snabb respons hos inlandsisar vid klimatförändringar (Zwally et. al., 
2002). 

Det är även enligt Zwally (et. al., 2002) troligt att flödet av smältvatten genom 
brunnar, och möjligen även sprickor, ger ett vidsträckt och kontinuerligt dränage från 
ytan av isen till botten av den under smältsäsongen. Supraglaciala sjöar dräneras 
vanligtvis på sommaren, men deras dränering tenderar att vara sporadisk, beroende 
på den oregelbundna timingen hos öppningen hos dräneringskanalerna från sjöarna 
på ytan. Det är därför av intresse att undersöka hur vattnets väg genom istäcket på 
Grönland ser ut, eftersom vattnets fördelning i och under en glaciär samt med vilken 
hastighet den tränger igenom ned till botten påverkar glaciärens förmåga att lagra 
vatten, dess tryck och med vilken hastighet glaciären rör sig (NASA, 2006).  

Som tidigare nämnts har det gjorts ett flertal markradarundersökningar på 
Grönland, bl.a. har Catania (et.al., 2008) använt sig av en liknande modell som 
används i detta arbete vid undersökningar av det englaciala dräneringssystemet på 
Grönland. Catania har då modellerat raka, vertikala brunnar, brunnar som ej når 
botten, avsmalnande brunnar samt gjort modellering med olika infill-material så som 
is, vatten och luft. I modelleringen som gjorts har interna, vertikala lager använts. En 
teknik som Catania använt kallas för inversion av geofysisk data, vilket innebär att 
modellering av syntetiska radarbilder sker utifrån en känd konfiguration. Denna 
jämförs sedan med radarbilder, och om dessa överensstämmer kan antagandet 
göras att den observerade radarbilden kommer från en sådan konfiguration. 

Enligt den undersökning Catania har gjort finns det ingen perfekt korrelation 
mellan förekomsten av glaciärbrunnar och supraglaciala sjöar, eller något direkt 
samband mellan supraglaciala sjöar och VSH-mönster, vilket är ett hyperbel-mönster 
(vertikalt staplade hyperbler, se Appendix 1) som indikerar en englacial 
dräneringsväg i radardata. Däremot skall det finnas korrelation mellan brunnar och 
VSH-mönster, vilket har lett till slutsatsen att radarmönstret tros ha uppstått på grund 
av förekomst av glaciärbrunnar i området. Det är dock enligt Catania möjligt att 
brunnar inte är det enda som kan ge upphov till ett VSH-mönster, men anser att det 
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är troligt att det faktiskt är brunnar som gett upphov till de observerade VSH-
mönstren i det undersökta området.  

3. Markradar 
Markradar är en etablerad geofysisk teknik som länge har tillämpats vid 
undersökning av en rad olika egenskaper hos diverse geologiska material, till 
exempel en ismassa.  

Vid undersökningar med markradar används sändande och mottagande antenner.  
Den sändande antennen sänder ut korta pulser av högfrekventa (vanligen 
polariserade) radiovågor i marken. När vågen träffar ett föremål, eller en gräns med 
olika dielektriska material, reflekteras vågen och mottagarantennen registrerar 
variationer i den reflekterade retursignalen. Tiden det tar för pulsen att skickas ned 
och återvända registreras, vilket tillsammans med en känd våghastighet anger djup 
och plats för reflektionen.    

Det är enligt Plewes & Hubbard (2001) grundläggande att korrekt bestämma Vis 
för radarmätningar av isars tjocklek och djupet (h) bestäms genom den bestämda 

tvåvägsrestiden (  ) och vågens hastighet:  
 

    
  

   
                                                                                 (1) 

  

Djupet vid användning av markradar begränsas av den elektriska konduktiviteten hos 
marken, och sändningsfrekvensen. När konduktiviteten ökar, minskar 
inträngningsdjupet. Detta beror på att den elektromagnetiska energin snabbare 
skingras till värme, vilket orsakar en förlust i signalstyrka vid djup. Högre frekvenser 
ger bättre upplösning, men tränger inte lika långt ned som lägre frekvenser. 

I en sammanfattning av Plewes & Hubbard (2001) presenteras fysisk teori och 
principer för användning av radar inom glaciologi, vilket delar av sammanfattas 
nedan. 

Radar baseras på transmisson och detektion av elektromagnetiska vågor på 
frekvenser mellan 1 och 1000 MHz. Radarvågor, vilka propagerar genom ett medium 
utan överföring av materia, har ofta använts för att undersöka interna och basala 
egenskaper hos ismassor.  

Radarsignalers fortplantning genom is bestäms i huvudsak av två elektriska 
egenskaper: 1) Relativ elektrisk permittivitet; och 2) Elektrisk konduktivitet.  
 

1) Elektrisk permittivitet (F m-1) beskriver isens kapacitet att lagra en elektrisk 
laddning, vilket effektivt hindrar flödet av en pålagd elektrisk ström (Plewes & 
Hubbard, 2001). Permittivitet beskrivs vanligtvis relativt till den i tomma rummet 
(8.854∙10–12 F m–1), vilken benämns som relativ permittivitet eller dielektrisk 
konstant, relativ permittivitet är dimensionslös (Nationalencyklopedin (2013).  
Permittivitet för is är ~3, men kan öka vid närvaro av färskvatten (permittivitet 
~80) och orenheter som syror och salter. Isens permittivitet är också känslig för 
materialets egenskaper, exempelvis kristallorientering och är svagt tryck-och 
temperaturberoende (Plewes & Hubbard, 2001).  

 
2) Elektrisk konduktivitet (mS m-1) beskriver ett materials förmåga att transportera 

en elektrisk laddning. Trots att den elektriska konduktiviteten för is är tryck-och 
temperaturberoende, kontrolleras den i princip av isens joniska, eller orena 
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innehåll. Elektrisk konduktivitet för is är ~0.01 mS m–1(Plewes & Hubbard, 
2001). 

 
Det är vidare enligt Plewes & Hubbard (2001) elektrisk permittivitet och elektrisk 
konduktivitet som kontrollerar utbredningen av radarsignaler i materialet, denna 
utbredning kan i sin tur betraktas i form av (a) Signalhastiget, b) Signaldämpning, och 
c) Signalupplösning.   
 
a) Radarvågshastighet: Utbredningshastigheten av radarvågor i is (Vis) ges vanligtvis 
av:   

                                                    
 

{(
  
 
) (    )   }

                                              (2) 

 
Där c är hastigheten av radarvågor i tomma rummet, 3.0∙108 m s-1 (ljusets hastighet), 

   är permittivitet och P är förlustfaktor, P = σω  , där σ är den elektriska 
konduktiviteten, och ω är vinkelfrekvensen (=2  f, där f är radarvågens frekvens).  
Radarvågens hastighet i is är därför i huvudsak en funktion av elektrisk konduktivitet, 
permittivitet (och de materialegenskaper som kontrollerar den), och i mindre 
utsträckning radarvågsfrekvens.  

Ekvation (2) kan enligt Hubbard & Glasser (2005) ofta förkortas till   
 

√  
 (

  

     
), 

då konduktiviteten (    ) är så liten att den kan förbises.  
 

Plewes & Hubbard (2001) fortsätter sin sammanfattning med att is ofta är 
inhomogen, och uppvisar en föredragen kristallaxels orientering. Den resulterande 
anisotropin kan inducera radarvågsrefraktion, där vågor kan bli uppdelade beroende 
på vid vilken vinkel de infaller på c-axeln. Detta innebär en icke-linjär resväg och kan 
degradera noggrannheten i djupbestämningarna.  

Högre permittivietsvärden har uppmätts parallellt med iskristaller än vinkelrätt mot 
dem. Refraktion kan också ske där firn eller snö ligger ovanpå isen, då 
våghastigheten är markant högre än i den förstnämnda, vilket beror på att det är mer 
luft i firn än i is. Då is och snö är en blandning mellan luft och vatten får även 
permittiviteten ett blandat värde, och leder därmed till högre hastighet. Detta kan leda 
till en felkälla på 10 % av firntjockleken, om inte en korrektionsfaktor används.         

Dubbelbrytning beskriver skillnaden mellan maximum och minimum 
refraktionsindex hos ett material, som är cirka 5.4% i is. 
 
b) Signaldämpning: Är förlust av radarsignalens styrka vilket anges i enheten decibel 
(dB) och inträffar som ett resultat av ett antal processer, inklusive: 1) Spridning, 
2) Dielektrisk absorption, och 3) Geometrisk spridning. Dämpningskoefficienten (α) 
beskriver förlusten av radarvågsenergi per tillryggalagd sträcka från källan i dB m-1 
och härleds från: 

    {(
  
 
) [(

    

       
)
   

  ]}                                              (3) 

 

Alla termer är detsamma som i ekvation (2). 
 

Dämpningskoefficienten för is är vanligtvis låg, 0.01dB m-1, men är starkt beroende 
av permittivitet och främst elektrisk konduktivitet, och är positivt relaterad till 
radarsignalsfrekvens. 
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1)Spridning: I praktiken sker den mesta dämpningen genom signalspridning, vilket 
innefattar reflektion, refraktion och diffraktion.  

Önskvärd spridning, eller ”signal” skapas av vågreflektion från objektet av 
intresse, medan oönskad spridning kallas ”brus”.  

Spridning uppkommer när signalen sprids i en slumpmässig riktning från objektet. 
Det förekommer när objektet är jämförbart i storlek med våglängden på 
radarsignalen. Om ett objekt, eller en yta, är många gånger mindre än våglängden 
blir det en reflektion som när signalen reflekteras i en förutbestämd riktning, enligt 
Snell’s lag.    

Ett av målen i radarstudier är att optimera signal-till-brus-förhållandet. 
Spridningsförluster är en funktion av antal, storlek och typ av spridningskroppar i isen 
och deras elektriska och geometriska kontraster. Reflektivitet är styrkan av den 
infallande radarenergi som återvänder till mottagaren efter reflektion. 
Reflektionsförmågan av ett mål kan kvantitativt beskrivas genom 
reflektionskoefficienten, (PRC), (dB): 
 

             (
 

  (   (
 

 
))
)                                             (4) 

 
där A är amplituden för den mottagna radarvågen relativt den överförda effekten, 
G är tvåvägs antennförstärkning, D är dielektrisk absorption (alla i enheter av dB), 
och termen inom parentes står för geometrisk spridning och brytning av vågorna, där 
ʎ är signalvåglängden i luft, h är isens djup hos en IRH (Internal Reflection Horizons),  

   är hinderfrihet för använt flygplan och n är brytningsindex för is.  
 
2) Dielektrisk absorption: Dielektrisk absorption av radarvågor i is sker genom två 
processer, konduktion och relaxation. Konduktion leder till att elektroner förskjuts 
något i förhållande till deras kärnor, och förlorar energi från det elektriska fältet till det 
mottagande materialet. 

Relaxation leder till att energi går förlorad genom svängning av vattenmolekyler. 
Dielektrisk absorption ökar i oren is som kännetecknas av ökad permittivitet och 
elektrisk konduktivitet, och är ofta kopplad till temperatur som påverkar 
svängningsfrekvensen. 
 
3) Geometrisk spridning: Radarsignaler överförs vanligen som en stråle med en 
konvinkel på 90°, beroende på antenntyp. När avståndet från sändaren ökar, 

genomgår energin geometrisk spridning, och förloras med en hastighet av 
 

  
 , där r 

är avståndet från källan. Eftersom radarsignaldämpning är positivt relaterad till 
signalfrekvens (ekv. 4), kan penetration därför ofta kompromissas med resolution, 
som förbättras vid höga frekvenser. Högre frekvenser ger mer dämpning, och 
således kommer ej signalen lika djupt. Djupet vid vilken signalen har minskat i 

amplitud till 
 

 
 (dvs. 37 %) av den initiala amplituden, är känd som inträngningsdjupet 

(δs), där:   
        

                                                               
 

 
                                       (5) 
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Inträngningsdjup är dock inte nödvändigtvis direkt relaterat till penetrationsdjup, 
eftersom det sistnämnda dessutom påverkas av faktorer såsom initial signalstyrka 
och groundcoupling.  
 

c) Upplösning och detekterbarhet: Upplösning är ett mått på förmågan att skilja 

mellan två reflektorer intill varandra. Vertikal upplösning är en direkt funktion av 
signalfrekvens, vilket teoretiskt sett motsvarar ungefär en fjärdedel av radarsignalens 
våglängd. I verkligheten är den faktiska upplösningen minskad till mellan en tredjedel 
och hälften av signalvåglängden på grund av den komplexa karaktären hos den 
utsända radarsignalen och responsen i marken.  

Detekterbarheten av ett föremål i marken (dvs. i vilken utsträckning de producerar 
en detekterbar reflektion) beror på dess fysiska storlek, geometri och uppställning, 
elektrisk kontrast med mediet och på radarsignalfrekvens, brus och störningar 
(Plewes & Hubbard, 2001). 

4. Metod 
I detta arbete kommer en två-dimensionell, numerisk modell av fortplantingen av en 
elektromagnetisk puls genom ett medium att användas. Resultatet är en syntetisk 
radarbild utav den modelldomän som skapats. Simulering av olika konfigurationer av 
vattenkroppar som är troliga att bildas på, och i, glaciärer som t.ex. supraglaciala 
sjöar och glaciärbrunnar kommer att göras. De modellerade radarbilderna kommer 
sedan att jämföras med fältinsamlat data (Appendix 1; Figur 1 och Figur 2.) för att på 
så sätt försöka avgöra vad de olika reflektionerna i datat kan ha uppstått ifrån. En 
kortare jämförelse med en tidigare simuleringsmodell av Catania (et.al., 2008) 
kommer också att göras. 

För att efterlikna riktiga vattenkroppar, kommer samma geometri som verkliga 
glaciärbrunnar och supraglaciala sjöar har att efterskapas i ett 
bildredigeringsprogram, för att sedan kopplas till Matlab där modellen körs. 

4.1 Modelldomäns-konfigurationer  
Tre olika supraglaciala sjöar och tre olika glaciärbrunnar kommer att modelleras för 
att hitta en trolig källa för de tidigare upptäckta reflektionerna. Supraglaciala sjöar har 
observerats i många olika storlekar på Grönland (Selmes et. al., 2011), men här har 
de vanligaste proportionerna använts för att få en idealisk överblick över området.  
Varje domän har ett bottenlager på 15 m, vilket representerar berggrunden under 
isen. Detta gäller dock ej för simulering av ”Moulin 3”, vilken har ett bottenlager på 
3,75 m. Varje domän är 1000 meter djup, och 2000 meter bred. Till alla domäner 
lades även ett topplager till med den dialektriska konstanten för luft.  

En andra omgång med två av de tidigare domänerna kommer också att köras, 
den här gången med nio stycken 1.25 m breda, interna lager vilket kan representera 
vulkanisk aska och föroreningar i isen, vilket observerats på både Grönland och 
Antarktis (Svensson et.al., 2006). 

Dessa lager adderas också för att kunna jämföra simuleringsresultatet med 
Catanias (2008), och för att undersöka deras betydelse för reflektionerna. 

 ”Moulin3” vilket är en avsmalnande brunn, samt ”Lake2”, den mindre sjön, 
kommer att köras igen med de horisontella lagren. 
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4.1.1 Glaciärbrunnar 
Glaciärbrunnar varierar i storlek, vilket bland annat beror på ålder och mängd vatten 
som dräneras där, men ett flertal brunnar med diameter på 1-2 meter har observerats 
på västra Grönland (Thomsen et. al 1989). NASA (2006) har även rapporterat om 
brunnar som är 10 meter breda, eller ännu större.  

Den vanligaste strukturen hos studerade brunnar är i stort sett vertikal, men det 
finns även studier som tyder på att de kan förekomma med en lutning på mellan 0-45 
grader (Holmlund 1988). Med detta som grund konstruerades sedan de olika 
konfigurationerna till modellen.  
 
Moulin 1: Består av en 2.5 m bred, vertikal brunn. 
Moulin 2: Består av en 2.5 m bred brunn, som knappt halvvägs ned i domänen viker 
av 45 grader åt vänster, ned till botten. 
Moulin 3: Består av en vertikal brunn som vid ytan, och ned till ca en tredjedel av 
domänen är 3.75 m bred, varefter den blir 1.25 meter bred tills den når botten. 

4.1.2 Supraglaciala sjöar 
Även supraglaciala sjöar av varierande storlek har observerats (Selmes et. al., 2011). 
Stora sjöar med en diameter på upp till 2 km i diameter (Das et.al 2008), och med 
djup ned till 12.2 meter (Box & Ski, 2007) har upptäckts. Till simuleringen av sjöar har 

därför konfigurationer av både små och stora sjöar använts.  
Det finns även sjöar med tillhörande, dränerande brunnar observerade 

(Johansson 2012). 
 
Lake 1: Består av en 100 meter bred, och 12.5 meter djup sjö.  
Lake 2: Består av en 75 meter bred, och 5 meter djup sjö. 
Lake 3: Består av en 75 meter bred, och 5 meter djup sjö, med en 2.5 meter bred 
brunn som dränerar sjön och når ned till botten.  

4.2 Modell 
Modellen som används är en två-dimensionell, elektromagnetisk vågformsmodell 
(Giannopoulos, 2005). Modellen använder en finite-difference time-domain (FDTD) 
metod för en numerisk lösning av Maxwells ekvationer (Catania et. al., 2008), och 
beskriver hur en elektromagnetisk våg fortplantar sig genom en domän och 
interagerar med objekt i modelldomänen. TD i FDTD beskriver hur vågen förändras 
över tid. Modellen gör även ett flertal antagande:  
 

1. Alla medium är linjära (dielektriska egenskaper är oberoende av det 
propagerande elektromagnetiska fältet) och isotropa. 

2. Sändarantennen är modellerad som en punktkälla. 
3. Modellens ekvationer antas vara frekvens-oberoende. 
4. Gränserna för modelldomänen är regioner där eventuella vågor som träffar 

dem absorberas, vilket möjliggör trunkering av domänen och förhindrar 
reflektioner från modelldomänens kanter.  

 
Medierna i modellen beskrivs av deras dielektriska konstant (relativ permitivitet) och 
elektriska konduktivitet. Karakteristiska värden för berggrund, kall is, färskvatten, 
interna lager och luft används (tabell 1; Catania et. al., 2008).   
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Tabell 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andra modellparametrar är centerfrekvens, vilket sattes till 2.5 MHz för att tydliggöra 
ytnära egenskaper samt för att öka upplösningen på modellerade hyperbler. 
Avståndet mellan sändare och mottagare är 150 meter.  

Samplingsfrekvensen är 200∙106 samples/sekund, då antalet samples bör vara i 
proportion till djupet. Maxdjup sattes till 1000 m, och maxbredd 2000 m. Antal 
dämpande gränslager (PML) är 20. För att modellen skall kunna köras under rimlig 
tid har domänen skalats ned något, medan radarparametrarna höjts för att bibehålla 
upplösningen. 

5. Resultat  
Körning av modellen leder till att sjöar och till viss del även brunnar ger upphov till ett 
VSH-mönster (vertikalt staplade hyperbler), ett mönster som även tidigare 
observerats av t.ex. Catania (et.al., 2008). Bottenlagret gav i vissa fall också avtryck i 
form av en hyperbel. Nedan visas även en förminskad version av den modelldomän 
som ledde till den syntetiska radarbilden. Den högra bilden visar modelldomänen, 
medan den vänstra bilden visar resultatet efter att modellen körts.  

I Appendix 1 finns exempel på VSH-mönster som kommer från undersökningar 
gjorda Grönland, vilka även användes vid jämförelse med de syntetiska radarbilderna 
som modellen genererade.  
  

Material Dielektrisk 
konstant 

Elektrisk 
Konduktivitet  
S m-1 

Luft 1 0 
Färskvatten 80 3x10-3 

Kall is  3 2x10-5 
Berggrund 6 4x10-4 
Interna lager 7 2x10-5 
   

Cataina (et.al., 2008)   
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5.1 Glaciärbrunnar 
Brunnar ger i allmänhet ett mycket svagt, om än något VSH-mönster, annat än en 
tydlig hyperbel från bottenlagret som i fallet med Moulin 1 och Moulin 3. 

 

  
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Moulin 2: Med en avvikande brunn i 45 grader åt 
vänster, syns ett något tydligare VSH mönster. 
Återigen ger bottenlagret reflektion. På den vänstra 
sidan av domänen finns en stark reflektion av 
brunnen. 

Moulin 1: Ger ett svagt VSH-mönster, bottenlagret 
avspeglar också en viss reflektion. 
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Moulin 1; Interna lager: En brunn med nio stycken 
interna lager ger ett klart starkare VSH-mönster. 

Moulin 3: Den avsmalnande brunnen ger ett 
liknande resultat som den vertikala Moulin 1. 
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5.2 Supraglaciala sjöar  
Stora som små sjöar ger ett VSH-mönster, starkare än vad brunnarna frambringade.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Lake 1: Ger ett tydligt VSH mönster, här ger inte 
bottenlagret ett lika stort avtryck i reflektionerna. 

Lake 2: Ger ett tydligt VSH-mönster. Inget direkt 
avtryck från bottenlagret. 
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Lake 3: Ger ett tydligt VSH-mönster, med en 
avrundad reflektion från bottenlagret. 

Lake 2; Interna lager: Ger ett tydligt VSH-mönster, 
som är något starkare vid närvaro av interna lager. 
Inget avrundat VSH-mönster från bottenlagret. 
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6. Diskussion 
Vid undersökningar med markradar krävs ofta tolkning av ett resultat som många 
gånger är komplicerat, men där användning av en inversions-modell kan underlätta 
processen.  

Resultatet från modellen tyder på att olika geometrier ger något olika VSH-
mönster, olika storlekar kan ge olika resultat. Men sammantaget ger sjöar ett starkt 
VSH-mönster medan detta var svårt att uppnå vid modellering av glaciärbrunnar. 

Vid simulering med interna lager syns ett tydligare VSH-mönster, vilket även var 
fallet vid simulering av brunnar som annars gav mindre tydliga reflektioner. Detta 
tyder på att det är de interna lagren som främst frambringar VSH-mönster och inte 
brunnarna i sig självt. Detta till trots är det inte omöjligt att även brunnar kan ge 
upphov till en viss grad av VSH-mönster, vilket kan bero på oregelbundenheter i 
brunnarna. Detta medan sjöar gav ett tydligt VSH-mönster, både med och utan 
interna lager, vilket ofta är fallet då det är starka kontraster mellan is och luft.  

Vid närmare studier av resultaten från modellen kan man urskilja att Moulin 1 ger 
ett avtryck i form av en hyperbel från bottenlagret vilket troligtvis uppkommer vid den 
skarpa kontrasten mellan bottenlagret och brunnen. Det finns också något som svagt 
skulle kunna tolkas som ett VSH-mönster där brunnen möter ytlagret. I fallet med 
Moulin 2 som är den lutande brunnen är hyperbeln från bottenlagret något förskjuten 
åt sidan, vilket beror på att brunnen inte går rakt ned i bottenlagret. Däremot syns 
reflektionen från den lutande brunnen tydligt, här spelar även ringning in.  

Inte heller Moulin 3 uppvisar något anmärkningsvärt VSH-mönster. Denna 
konfiguration påminner mycket starkt om Moulin 1, en avsmalnande brunn verkar 
alltså inte förändra resultatet nämnvärt jämfört med en helt rak, jämntjock brunn. Det 
är först när interna lager är närvarande i konfigurationen som ett starkt VSH-mönster 
uppstår, som i fallet med Moulin 1 med interna lager.  

När det kommer till konfigurationer med sjöar ser resultatet något annorlunda ut. 
Där skiljer sig Lake 1 något från övriga sjöar då det bildats multipla reflektioner från 
sjöbotten. Detta beror på att signalen reflekteras mot sjöbotten upp mot ytan, för att 
sedan reflekteras nedåt igen efter att den träffat vattenytan, vilket fortsätter tills 
energin dör ut. Detta är en företeelse som även kallas ringning och är mest trolig att 
uppstå när permittivitetskontrasten är stor, som vid fallet med färskvatten och is, då 
en stor skillnad i permitivitet ger en stor reflektion. 

I Lake 2 blir ringningen inte lika tydlig, då sjön är för grund för att ringningen skall 
synas tydligt då den sker över kortare avstånd. Avstånd mellan Tx och Rx, vilket är 
sändare och mottagare, är också avgörande.  

Först med konfigurationer som Lake 3 syns en hyperbel från bottenlagret, denna 
kommer från den dränerande brunnen från sjön som når botten och uppstår då det 
skapas ett hörn mellan den horisontella botten och den vertikala brunnen. Det är 
detta hörn som orsakar hyperbolen vid botten, vilket även sker vid modellering av 
glaciärbrunnar. 

Vid modellering av supraglaciala sjöar med interna lager blir inte resultatet 
markant annorlunda som med fallet vid modellering av brunnar med interna lager.  

Enligt Catania (et.al., 2008) finns det ingen korrelation mellan sedda VSH-mönster 
i radardata och supraglaciala sjöar i satellitdata. Men modellen som använts i det här 
arbetet visar att det faktiskt finns en korrelation mellan VSH-mönster och 
supraglaciala sjöar. Denna avsaknad av korrelation av VSH-mönster i Catanias 
rapport kan bero på att vissa sjöar hinner dräneras innan vintern, medan andra inte 
gör det. Detta kan då antas vara anledningen till att vissa sjöar kan skapa VSH, 
medan andra inte gör det.  
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I Catanias arbete användes även de interna lagren vid alla simuleringar, vilket 
leder till att brunnarna gav upphov till ett VSH-mönster, något som inte är fallet i detta 
arbete där brunnar simulerades både med och utan interna lager. Detta kan vara 
ytterligare en orsak till att resultatet och tolkningen modellerna emellan skiljer sig åt. 

För att förbättra resultatet och erhålla ett mer sanningsenligt sådant, skulle andra 
konfigurationer kunna modelleras t.ex. ojämna brunnar, då de i verkligheten sällan 
förekommer som ett vertikalt, slätt hål. Men hur en glaciärbrunn verkligen ser ut från 
ytan och ned genom isen är inte helt fastställt, vilket försvårar modellering av dessa. 

Även sjöarna skulle kunna modelleras något annorlunda, eftersom inte heller de 
förekommer med en helt plan och jämn botten. Detta skulle leda till mer varierande 
VSH-mönster, vilket mer liknar verkliga reflektioner. För att ytterligare förbättra 
resultatet skulle andra vattenkroppar kunna modelleras, då de två modellerade 
vattenkropparna i detta arbete inte är helt representativt för en glaciär. 

Ett annat tillvägagångssätt för att uppnå ett bättre resultat är att kartera sjöar och 
brunnar från satellitdata för att sedan jämföra med radardata, för att på så sätt 
försöka härleda sedda reflektioner, samt jämföra olika satellitbilder för att bestämma 
om sjöar dränerats eller ej. Detta skulle även kunna göras för att urskilja vilka som 
orsakar ett VSH-mönster. 

Figur 3 i Appendix 2 visar en karta över området där radardatat som användes vid 
jämförelse kommer ifrån, där bakgrundsbilden är en LANDSAT satellitbild från 1:a 
augusti 2010. Dessa verkar sammanfalla med supraglaciala sjöar eller vattendrag, 
vilket ytterligare tyder på att sedda VSH-mönster kommer från supraglaciala sjöar. 
Detta är ett tillvägagångssätt som skulle kunna tillämpas vid flera undersökningar och 
på flera olika platser, för att på så sätt få en bättre överblick över tydlig förekomst av 
supraglaciala sjöar och observerat VSH-mönster från fältdata.    

Sjöar kan återkomma år efter år på samma ställe då de kan bildas i fördjupningar 
och svackor, och områden där inflödet är större än utflödet. Det är då lättare att 
förutsäga var de skulle uppkomma och görs undersökningar på samma ställe 
upprepade gångar kan mönster upptäckas.  

Användning av modellen är något man kan jobba mera med, dock bör både 
modell, metod och tillvägagångssätt utvecklas och förbättras, men är en början för att 
ta reda på vad VSH-mönster kommer ifrån. Detta för att så småningom få en insikt i 
vattnets väg, och nå ökad förståelse om isdynamik.  

7. Tackord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Rickard Pettersson för allt hans 
engagemang och all hjälp under arbetets gång. Han har med stort tålamod förklarat 
modell, radarprinciper och tolkning av resultat, samt ordnat fram nya datorer då 
flertalet inte varit tillräckligt kraftfulla för körning av modellen. Han har även 
tillhandahållit radardata och kartor, och framför allt vill jag tacka honom för att han 
alltid tagit sig tid att svara på frågor och varit ett stort stöd i detta arbete.   
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Appendix 1 
 
 

Figur 1. VSH från Grönland 

(Isungata Sermia glaciären). 
A och B är enkla VSH av 
olika storlek (Rickard 
Pettersson 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 2. C1 visar VSH som 

är förlängd. C2 är en VSH 
med flera hyperboler som har 
en offset. D är en komplex 
eller sammansatt VSH 
(Rickard Pettersson, 2010).   
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Appendix 2 

 
Figur 3. Röd ring markerar geografisk placering. A och B är detsamma som i Figur 1.  

C1, C2 och D är detsamma som i Figur 2 (Rickard Pettersson, 2010).  
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