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Abstract 
 
Evaluation of Rain Measurement and Drop Size Distribution from a Disdrometer 
Emelie Wennerdahl 
 
Measuring precipitation is important in many areas of research. A relatively new 
technology for measuring precipitation is the optical disdrometer, which measures the 
falling velocity and drop size of particles by using lasers. The purpose of this work 
was to compare data from a disdrometer with data from a tipping bucket and a 
manual measurement series from the Department of Earth Sciences at Uppsala 
University. The comparison between the instruments showed that the disdrometer 
measured more precipitation than the tipping bucket and the manual measurements. 
A reason for this can be due to evaporation and wetting from the tipping bucket and 
manual measurement. Errors in calibration of data from the disdrometer may also 
have influence. 

Furthermore, an analysis of the drop size distribution was done in order to 
determine areas of special use for the device. The drop size distribution calculated 
from the distrometer was compared with the Marshall and Palmer (1948) distribution. 
The results showed that the MP-distribution was a good fit for stratiform weather; 
however, for convective clouds and snow the fit was not satisfactory and some other 
relationship should be used instead. 
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Sammanfattning 
 
Utvärdering av regnmätning och droppstorleksfördelning från en distrometer 
Emelie Wennerdahl 
 
Nederbördsmätning är viktigt inom många områden och en relativt ny teknik är en 
optisk distrometer som med hjälp av laserteknik mäter nederbördspartiklarnas 
droppstorlek och fallhastighet. Syftet med detta arbete var att undersöka hur väl 
Thies distrometer stämmer överens med nederbördsmätning från ett vippkärl och 
manuella mätningar från institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. 
Institutionen för geovetenskaper överväger att gå över till denna teknik och därmed 
behövdes distrometern utvärderas för olika faktorer som kan påverka instrumentet. 
Vid jämförelse mellan instrumenten visade det sig att distrometern totalt sett samlade 
in mer nederbörd än de andra mätarna. Det är svårt att avgöra vad skillnaden mellan 
instrumenten kan bero på men felkällor så som avdunstning och vätning hos vipp-
kärlet och manuella mätningar kan ge mindre nederbörd. En annan orsak kan vara 
felkalibrering av datan från distrometern. Inga samband hittades för vindhastighet, 
vindriktning och typ av nederbörd mellan de tre instrumenten. 

En vidare undersökning gjordes för droppstorleksfördelningen för att ge exempel 
på fördelar med en distrometer. Droppstorleksfördelningen från distrometern 
jämfördes med exponentialfördelningen framtagen av Marshall & Palmer (1948). 
Resultatet visade sig stämma överens med tidigare studier, fördelningen stämmer 
bra överens för stratiforma väder, men sämre för konvektiva och snö. 
 
Nyckelord: Distrometer, nederbördsmätning, droppstorleksfördelning 
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1 Inledning

I dagens samhälle är det viktigt att mäta nederbördsmängd samt dess intensitet.
Översvämningar är ofta en konsekvens av mycket nederbörd under en kort tid, vil-
ket kan ha förödande konsekvenser för städer och kan bli mycket kostsamt. Även
inom jordbruket är det viktigt att veta hur mycket nederbörd som fallit och förvän-
tas falla för att hålla växterna vid liv. Det faktum att klimatet förändras och att skyfall
tros bli allt vanligare gör därmed att det kommer bli allt viktigare att ha välutveckla-
de nederbördsmätare (Field et al., 2014)

Nederbördsmätning tros ha funnits i flera hundra år. De tidigaste mätningarna
i Sverige är från 1722, i samband med den långa temperaturserien som påbörja-
des i Uppsala av Professorn Erik Burman, vars assistent var Anders Celsius (Berg-
ström, i.d). På den tiden använde man sig av stora kärl som var väldigt tunga. Idag
är mätarna lyckligtvis betydligt mindre och det finns många varianter att välja mel-
lan.

Den klassiska nederbördsmätaren består av ett kärl där mängden nederbörd
mäts manuellt. En annan vanlig mätare är automatiska vippkärlet, ’Tipping buc-
ket’, som består av två kärl. När ena kärlet blir fullt tippar det över och det andra
kärlet börjar fyllas. Med ett vippkärl kan man därmed inte bara mäta totala neder-
börden utan även intensiteten på nederbörden vilket då beror på antalet tippningar
per tidsenhet. Det finns även nyare typer av nederbördsmätare, en av dem är dist-
rometern.

En distrometer är ett instrument som mäter droppstorlek och fallhastighet på
nederbörd. Ur detta får man fram droppstorleksfördelningen som är ett mått på an-
tal droppar med avseende på droppstorlek. Från droppstorleksfördelningen kan
man framförallt beräkna totala nederbörden, intensiteten på nederbörden och ra-
darreflektiviteten. Droppstorleksfördelning är viktig för simulering och mätning av
nederbörd, framförallt inom prognosmodellering och radarteknologi. Med hjälp utav
en distrometer kan man därmed förbättra prognoserna genom att man samlar in
mer data för droppstorleksfördelningen. Distrometern som användes i detta arbete
kan även identifiera typ av nederbörd så som duggregn, regn, snö och hagel.

Även om nederbördsmätare har använts under flera hundra år finns det fort-
farande stora osäkerheter i mätningarna. Den största osäkerheten är variationen
av nederbörd i molnen, vid ett ställe kan mycket regn falla medan ett par hundra
meter bort ingenting. Vind och avdunstning är också faktorer som påverkar insam-
lingen. Dessa faktorer gör det svårt att få en representativ mätning av hur mycket
nederbörd som fallit.

Syftet med detta projekt var att undersöka om distrometern uppsatt vid Geo-
centrum ger likvärdiga nederbördsresultat jämfört med de manuella mätningarna
och mätningar från ett vippkärl. Institutionen för geovetenskaper överväger nämli-
gen att helt gå över till denna teknik. Faktorer som vindriktning, vindhastighet och
typ av nederbörd undersöktes för att se om samband för avvikelser fanns mellan
mätarna.

I arbetet undersöktes även droppstorleksfördelningen för utvalda dagar för att
ge exempel på ytterligare fördelar med denna instrumentering. Droppstorleksför-
delningen från datan jämfördes med samband framtagna av Marshall & Palmer
(1948) och Gunn & Marshall (1958).
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2 Teori

2.1 Nederbörd

Nederbörd är definierad som den mängd flytande eller fast form av vatten som fal-
ler till marken från molnen. Typ av nederbörd kan vara duggregn, regn, hagel och
snö. När man bestämmer hur mycket nederbörd som fallit beräknas det linjära dju-
pet av nederbörden (WMO, 2008). I Sverige används millimeter (mm) som mått för
nederbörden som fallit, men det finns även andra enheter för att beräkna neder-
börd så som liter per kvadratmeter (L/m2), där 1 L/m2 = 1 mm. WMO föredrar även
enheten kilogram per kvadratmeter (kg/m2), eftersom en liter vatten väger runt 1
kg.

2.1.1 Nederbördstyper

När man definierar viken typ av nederbörd som faller undersöker man storlek, form,
densitet och fallhastighet för partiklarna. Regndroppar kan beskrivas med följande
samband

v(D) = 9.65− 10.3e−0.6D, (1)
v(D) = 3.866D0.67. (2)

Där v är fallhastigheten och d är droppstorleken för partiklarna. Ekvation 1 är fram-
taget av Atlas et al. (1973) och ekvation 2 är framtaget av Atlas & Ulbrich (1977).
Dessa ekvationer är framtagna av statistisk data från Gunn & Kinzer (1949).

Duggregnsdroppar är sfäriska medan regndroppar större än 1 mm plattar till
sig på grund av luftmotståndet. I och med att droppar faller med olika hastigheter
beroende på bland annat droppstorleken, kan dropparna växa sig större vid kolli-
sion, så kallad koalescens. Luftmotståndet medför dock att droppar större än 5 mm
bryts ner till fler mindre droppar (SMHI, 2014). Hagel är ofta klotformade, större än
regndroppar och har en annan densitet vilket medför att de faller snabbare ner mot
marken. Snöflingor och snökristaller bildas då iskristaller krockar med varandra,
formen på snöflingorna medför att de har en mycket lägre hastighet än regndrop-
parna (McIlveen, 2010). I figur 1 kan droppstorlek och fallhastighet utläsas för de
olika nederbördstyperna. I bilaga A, finns tabell över droppstorlek, fallhastighet och
form på de olika nederbördstyperna.

Det är inte alla moln som ger nederbörd, utan det finns främst två typer av
moln där nederbörden når marken, bymoln och regn(snö)-moln. Bymoln, även kal-
lat cumulonimbus, är ett konvektivt moln som bildas när solen värmer upp marken
och den varma luften stiger. Dessa moln ger skurar med mycket nederbörd under
kort tid. Dessa moln breder ut sig vertikalt och därmed är hagel och åska vanligt.
Bymoln innehåller flera hundratusen lite vatten (SMHI, 2014).

Regn-eller snömoln, även kallat nimbostratus, bildas oftast på grund av fronter
då kall och varm luftmassa möts och den varma luften hävs. De kallas även stra-
tiforma moln då de är utbreda och ihållande med relativt låg nederbördsintensitet.
Vid tillräckligt låga temperaturer förekommer snö (SMHI, 2014).
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Figur 1: Droppstorlek-och fallhastighetsintervall för olika nederbördstyper, ursprungligen
från Löffler-Mang & Joss (2000)

2.1.2 Droppstorleksfördelning

Droppstorleksfördelningen, förkortat DSD från engelskan ’drop size distribution’,
ger fördelningen av droppar per droppstorlek och volymenhet, vanligtvis i enheten
m−3mm−1. Med detta statistiska mått kan processer i regnväder identifieras. Med
hjälp utav droppstorleksfördelningen kan även intensitet på nederbörden och ra-
darreflektivitet bestämmas. Samband för droppstorleksfördelningen är värdefullt
vid parametrisering av numeriska prognosmodeller, främst inom konvektiva och
småskaliga fysiska processer (Brandes et al., 2006). Det är också användbart in-
om radarteknologin.

Marshall & Palmer (1948) kom fram till ett samband mellan droppstorleksför-
delning och droppstorlek genom insamlad regndroppsdata på färgat filterpapper,
den så kallade MP-fördelningen. Sambandet beskrivs med en exponentialfunktion,

N(D) = N0 · e−ΛD, (3)

där N(D) är koncentrationen av droppar, N0 är initialvärdet, Λ är lutningen och D
är droppstorleken. De kom fram till konstanta värden för N0 och Λ som beror på
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nederbördsintensiteten R,

N0 = 8 · 103m−3mm−1,

Λ = 4.1R−0.32m−1.

Detta samband anses dock inte gälla för alla typer av regnväder utan stämmer
bäst i stabila förhållanden så som stratiforma regnväder med liten nederbördsin-
tensitet. Det har även visat sig att sambandet ger bättre resultat när man jämför
data under en längre period, vilket är vanligt vid stratiforma förhållanden (Joss &
Gori, 1978). MP-fördelningen överestimerar även små droppar (Marshall & Palmer,
1948).

Ulbrich (1983) försökte därmed att finna ett bättre samband och föreslog en
gamma-distribution,

N(D) = N0 ·Dµe−ΛD. (4)

Där N(D) är koncentrationen av droppar av ekvivalent diameter D, N0 är totala dropp-
koncentrationen, µ bestämmer storleksordningen på gammafördelningen och Λ är
lutningen. Dessa parametrar har olika värden för olika typer av nederbörd. µ kan
vara både negativ och positiv, men när µ = 0 tar gammafördelningen samma form
som exponentialfördelningen. Parametern µ påverkar främst droppstorleksfördel-
ningen för de minsta dropparna.

Droppstorleksfördelningen ger varierande utslag för olika nederbördstyper.
Snö visar sig ha bredare fördelning än regn eftersom de kan växa sig betydligt
större än regndroppar, vilket beror på snöflingornas hastighet, densitet och form
(Gunn & Kinzer, 1949). Gunn & Marshall (1958) fann ett samband för exponential-
fördelningen för snö med värden på N0 och Λ som beror på intensiteten på neder-
börden,

N0 = 0.038 ·R−0.87cm−4,

Λ = 25.5 ·R−0.48cm−1.

För att bestämma N0 och Λ kan man använda sig av momentmetoden (met-
hods of moment), som enkelt beskrivs genom att integrera droppstorleksfördel-
ningen och droppstorleken upphöjt till en faktor n över droppstorleken D0 till∞. På
liknande sätt kan man bestämma nederbördsintensiteten och radarreflektiviteten
där n = 3 för intensiteten och n = 6 för reflektiviteten. Dock beror dessa faktorer
även på andra parametrar (Ulbrich, 1983).
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2.2 Nederbördsmätning

De vanligaste nederbördsmätningarna är de manuella som mäts utifrån ett kärl
som många använder sig av hemma. Men det finns även automatiska mätningar
som distrometer, vippkärl och geonor som presenteras i detta avsnitt.

2.2.1 Distrometer

En distrometer är ett instrument som mäter droppstorlek och fallhastighet för par-
tiklar samt antalet droppar som faller i mätarean. Ur detta kan droppstorleksfördel-
ning, mängd nederbörd, intensitet samt radarreflektivitet beräknas. Distrometern
har många användningsområden så som för trafikkontroller, flygplatsobservationer
men framförallt inom forskning. Det är vanligt att man vill undersöka droppstorleks-
fördelningen för att karakterisera nederbörd och undersöka hur olika processer i
moln fungerar (Thies Clima, 2008).

Det finns många typer av distrometrar som använder sig av olika tekniker. En
distrometer som ofta används som referensinstrument är Joss-Waldvogel distro-
metern som uppfanns 1967. Denna distrometer använder sig av kollisionsteknik
som förvandlar den kinetiska energin från droppens kollision mot filmen till elekt-
riska signaler vars amplitud är en funktion av droppstorleken (Joss & Waldvogel,
1967). Videoteknik används även för vissa distrometrar, exempelvis 2D-video dist-
rometern. Denna typ av distrometer filmar från två håll och kan därmed urskilja
form på nederbörden vilket är användbart när man undersöker snöflingor och is-
kristaller (Schuur et al., 2001).

Det finns även optiska distrometrar, exempelvis en så kallad ’Laser precipi-
tation monitor’ (LPM). Denna typ av distrometer är tillverkad av Thies Clima och
använder sig av laser för att undersöka nederbörden. Lasern skickar ut ljus över en
area på 45 cm2 och en höjd på 0.75 mm. Laserljuset skickas ut mot en mottaga-
re som består av en fotodiod, fotodioden mäter den optiska kapaciteten genom att
ändra ljuset till elektriska signaler. När nederbörden faller genom området kommer
mottagarsignalen att minskas eftersom laserljuset sprids på grund av regnpartiklar-
na. Diametern av partiklarna kan beräknas genom amplituden av den reducerade
signalen och fallhastigheten för partiklarna bestäms genom varaktigheten av den
reducerade signalen (Thies Clima, 2008).

Mätningarna bearbetas genom en signalprocessor som undersöker rimlighe-
ten av datan. Bearbetningen undersöker intensitet, kvalitet och typ av nederbörd
genom jämförelse av statistisk data från Gunn & Kinzer (1949). Temperaturen är
även inräknad för att förbättra identifieringen av partiklarna. Den beräknade datan
samlas in för en minut, och det som beräknas är bland annat intensiteten på ne-
derbörden och total nederbörd. Det som är speciellt med denna typ av distrometer
är att den identifierar typ av nederbörd genom den insamlade datan som beskrivs
av synoptiska observationer (SYNOP). Från datan kan man även utläsa hur många
partiklar som fallit under aktuell minut samt hur många droppar med en viss diame-
ter och fallhastighet som har samlats upp. Instrumentspecifikationer för laser pre-
cipitation monitor finns i bilaga B. I figur 2 ser man en laser precipitation monitor.
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Figur 2: Laser precipitation monitor tillverkad av Thies Clima

Som med alla nederbördsmätare har distrometern både för-och nackdelar.
I studie utförd av Upton & Brawn (2008) har de kommit fram till att placering och
riktning på instrumentet spelar roll när man undersöker antalet droppar som träffar
instrumentet, detta beroende på vindriktning och vindhastighet.

I en annan studie från Lanzinger et al. (2006) undersöktes totala nederbör-
den och intensiteten från en laser precipitation monitor. Det visade sig att alla 3
distrometrar som användes i projektet indikerade mer nederbörd än referensmä-
taren med avvikelser upp till 37%. Avvikelsen ansågs bero på felkalibrering hos
distrometrarna. De kom även fram till att vid hög intensitet på nederbörden visade
distrometern betydligt mer nederbörd, vilket tros bero på att två eller fler partiklar
identifieras som en enda stor partikel. Detta medför att volymen av partikeln ter sig
större. Upplösningen för instrumentet diskuterades även då distrometern vid fle-
ra tillfällen visade upp till 0,2 mm när de andra mätarna visade 0 mm nederbörd.
Även om inte distrometern mäter optimalt vid hög nederbördsintensitet anser de att
distrometern är ett bra komplement till andra nederbördsmätare vid lägre intensitet
eftersom distrometern har en låg känslighet.

de Moraes Frasson et al. (2011) ansåg att det finns stora osäkerheter för mät-
ning av nederbördsintensiteten hos en distrometer. En av osäkerheterna beror på
uppskattning av diametern för den ekvivalenta droppstorleken eftersom alla drop-
par inte är sfäriska. Denna felkälla medför systematiska och slumpvisa avvikelser
när man sedan beräknar nederbördsmängden och intensiteten.

Bloemink & Lanzinger (2005) som genomförde undersökning för typ av neder-
börd från en distrometer ansåg att distrometern är bra på att urskilja nederbördsty-
per.
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2.2.2 Manuella mätningar

Nederbörden som fallit i ett kärl hälls över till ett mätglas där antalet millimeter som
fallit bestäms. Det finns många felkällor med de manuella mätningarna. Förutom
mänskliga faktorer så kommer bland annat en del av nederbörden fastna på kan-
terna och botten när det förs över till mätglaset, så kallad vätning. Avdunstning är
en annan vanlig felkälla när man samlar in nederbörd manuellt eftersom neder-
börden samlas in så sällan. På grund av vätning och avdunstning kan man addera
10-15 mm per år på totala nederbörden.

Vinden är dock den största felkällan. Det finns vindskydd som kan minska
denna effekt, till exempel nipher som är en trattliknande utrustning och alter som
har små metallskivor runt mätaren som svänger med vinden. Hagel kan även ge
missvisande mätningar då hagel lätt kan studsa ur kärlet (SMHI, 2015).

2.2.3 Vippkärl

Vippkärl är den vanligaste typen av automatiska nederbördsmätare men förekom-
mer inte så ofta i kallare klimat. Nederbörden samlas in i ett kärl, där det finns två
mindre uppsamlingskärl där nederbörden fördelas. När 0,1 mm nederbörd fallit i
kärlet kommer det tippas över och tömmas, samtidigt som det andra kärlet börjar
att fyllas. Nederbördsintensiteten kan beräknas genom antalet tippningar per tids-
period (SMHI, 2015).

Även denna typ av nederbördsmätare har sina felkällor. Som med manuel-
la mätningar är vätning, avdunstning och vind stora felkällor. Vippkärlet ger även
missvisande mätning vid snö. Snön måste smälta innan vippkärlet tippar över ef-
tersom snön täpper till mätaren och inga tippningar sker. Detta medför även att en
stor del av nederbörden kommer att avdunsta (SMHI, 2015).

2.2.4 Vägningsmätare

En vägningsmätare väger nederbörden som är uppsamlad i ett kärl. Det finns flera
olika tekniker på hur vägningen går till men en vanlig teknik är genom att använ-
da en vibrerande sträng som är fastsatt i en datalogger. En vanlig förekommande
vägninsgsmätare är av märket geonor.

Felkällor för vägningsmätare är som de andra vind och avdunstning. Vid av-
dunstning kan effekten minskas genom att hälla i vätska som förhindrar att av-
dunstning sker. Vägningsmätare är dyrare än vippkärlet och kräver mer underhåll-
ning då mätaren bland annat måste tömmas. Fördel med vägningsmätaren är att
den inte underestimerar hög intensitet på regn och kan mäta alla typer av neder-
börd (WMO, 2008).
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2.2.5 Osäkerhet för nederbördsmätare

För alla nederbördsmätare förekommer stora problem att mäta korrekt mängd ne-
derbörd. Den största osäkerheten är variationen av nederbörd i molnen. Moln har
stor variation i rum och tid, två ställen relativt nära varandra kan därmed få stor
skillnad i nederbördsmängd under samma tidsperiod. Därmed är osäkerheten vid
punktmätningar stora och det är svårt att få en representativ bild över hur mycket
nederbörd som fallit.

En annan felkälla är vinden som medför att en stor del av nederbörden missar
kärlet. Denna felkälla gäller alla typer av nederbördsmätare. För vissa instrument
kan detta problem minskas genom att placera instrumentet vid marknivå, däremot
kan detta medföra att föremål annat än nederbörd hamnar i mätaren. För vissa in-
strument finns även vindskydd som medför att en mer korrekt nederbörd samlas
in.

När man ska analysera nederbördsdata är det bra att använda data från sam-
ma kärl, och att data har samlats in från samma plats under hela perioden. Även
topografin och placering av instrumenten spelar stor roll för insamlad data. Om
instrumentet är placerat på ett ställe som är skyddad mot vinden kommer det an-
tagligen samla upp mer nederbörd än en mätare som inte är skyddad från vinden
(WMO, 2008)

2.3 Beräkning av avvikelser

För att undersöka hur väl dataseten för nederbördsmätarna stämmer med varand-
ra använder man sig ofta av beräkningar för att bestämma denna avvikelse. En av
dessa är korrelationskoefficienten R,

R =
n
∑
xy −

∑
x
∑
y√

n
∑
x2 − (

∑
x)2

√
n
∑
y2 − (

∑
y)2

. (5)

Där n är antal mätdata och x och y är respektive dataset. Korrelationskoefficienten
kan anta värden mellan -1 och 1 där 1 betyder att de två dataseten har en perfekt
korrelation, 0 att de inte alls korrelerar och -1 att de har en perfekt negativ korrela-
tion.

En annan vanlig beräkning för dataset är regressionsanalys. Vid regressions-
analys skapas en statistisk funktion som bäst passar den observerade datan. En
regressionsanalys används när man vill hitta ett samband mellan variabler där
minst en av dem utsätts för variationer. När två dataset jämförs kan man se en
trend på avvikelsen från det förväntade värdet. Dock är denna metod känslig mot
datapunkter som avviker mycket.

8



3 Metod

3.1 Instrument och placering

I detta arbete användes mätserier från en distrometer, ett vippkärl och en manuell
mätning från institutionen vid geovetenskaper. Mätkärlet för manuella mätningar-
na och vippkärlet är placerad strax utanför Geocentrum i Uppsala. Distrometern
är placerad på taket på Geocentrum. Distrometern och de två andra mätarna är
placerade cirka 200 meter från varandra och vid olika höjder. Distrometern är pla-
cerad ungefär 10 meter över marken medan vippkärlet och manuella mätningen är
placerade på cirka 1,5 meters höjd. I närheten av vippkärlet och manuella mätning-
en byggdes nya lägenheter under 2014 i nordlig till östlig riktning, vilket man tror
kan ha en påverkan på mätresultatet.

3.2 Databearbetning

Tidsperioden som undersöktes är 1 januari 2014 till 31 december 2014. Manuella
mätdatan avser nederbörden som fallit från klockan 07.00 aktuellt dygn till klockan
07.00 dygnet efter, tiden avser SNT (UTC+1h). Den automatiska datan har samlats
in med en vippkärl för varje timme. Det finns även timmesdata för vindriktningen
och vindhastigheten från väderstationen vid Geocentrum.

Distrometern ger data för varje minut. I mätserien för distrometern ser man
att tiden har ställts om två gånger under år 2014 samt att det saknas data för pe-
rioden 26 maj till 28 maj. Data som har varit intressant från distrometern i denna
studie är totala nederbörden, SYNOP-kod (nederbördstyp), nederbördsintensitet
samt antalet droppar som samlats in av distrometern vid olika droppstorlekar och
fallhastigheter.

Dropparna som faller genom mätarean delas in i 22 olika klasser för droppar-
nas diameter och 20 olika klasser för fallhastigheten. De olika klasserna har dia-
meter från 0,125 mm till 8 mm och hastighet från 0,2 m/s till 10 m/s. Tabeller för
klasser finns i bilaga C. All bearbetning och beräkningar utfördes i Matlab.

3.3 Analys

Mätserierna från de tre instrumenten jämfördes med varandra. Datan från distro-
metern är inte synkroniserad med vippkärl vilket medför svårigheter för jämförelse
för 1-minutsvärden. Distrometern och vippkärlet jämfördes för data varje timme,
samt att alla mätserier jämfördes för varje dygn. Vindhastigheten och vindriktning-
en analyserades även för timmesvärdena mellan distrometern och vippkärlet för att
se om de påverkade insamling av nederbörd.

En analys för olika nederbördstyper utfördes för att se om det påverkade in-
samlingen av data med hjälp utav SYNOP-kod från distrometern. För timmes och
dagsvärdena avses den nederbörd som är vanligast förekommande den timmen
eller dygnet. SYNOP-kod finns i appendix C. De nederbördstyper som undersöktes
var duggregn, regn, snö och hagel. Därmed har vissa kategorier slagits samman.
Blandad nederbörd med regn, duggregn och snö är placerad i regn. ’Graupel’, is-
kristaller och lätt hagel är placerade i kategorin snö.
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Antalet droppar ur de olika klasserna för droppstorlek och fallhastighet plot-
tades mot varandra för utvalda dagar under 2014 och jämfördes med samband
framtaget av Atlas et al. (1973) och Atlas & Ulbrich (1977) från statistisk data av
Gunn & Kinzer (1949). Med droppstorlek och fallhastighet kan man även analysera
typ av nederbörd utifrån figur 1. För de utvalda dagarna undersöktes droppstor-
leksfördelningen för att se hur väl det stämmer med samband framtagna av Mars-
hall & Palmer (1948) vid regn och Gunn & Marshall (1958) vid snö. För att beräkna
droppstorleksfördelningen utifrån de olika klasserna användes ekvation 6.

Ni =
1

A · t

20∑
j=1

ni
vj ·∆Di

(6)

Där Ni är koncentrationen av dropparna i de olika droppstorleksklasserna, A är
mätarean, t är integrationstiden, vj är fallhastigheten för partiklarna i klasserna j=1
till 20, ∆D är klassbredden för de olika klasserna och ni är antalet droppar i klass i.

4 Resultat

4.1 Jämförelse mellan instrumenten

I denna del presenteras jämförelse mellan distrometern, vippkärlet och den ma-
nuella mätningen. I tabell 1 ser man den totala nederbörden för respektive mätare
under 2014. Distrometern samlade in 58 mm mer nederbörd än vippkärlet och 15
mm mer nederbörd än manuella mätningarna.

Tabell 1: Totala nederbörden år 2014 för nederbördsmätarna

Mätare Distrometer Vippkärlet Manuella
Total nederbörd 666 mm 608 mm 651 mm

För att undersöka hur väl data från distrometern stämmer med mätning från vipp-
kärlet och manuella mätningarna användes en spridningsgraf. I figur 3 syns fyra
spridningsgrafer där de blå prickarna visar data från de två instrumenten som jäm-
fördes, den röda streckade linjen visar 1:1 linje för det värde datan korrelerar som
förväntat och den blå linjen visar en linjärregression över datan mellan instrume-
ten. I figur 3 visar (a) värdena mellan manuella mätningarna och vippkärlet för ett
dygn, (b) värdena mellan distrometern och vippkärlet för ett dygn, (c) värdena för
distrometern mot manuella mätvärdena för ett dygn och (d) distrometern och vipp-
kärlet med timmesvärden.

Korrelationskoefficienten har även beräknats mellan instrumenten. Som man
ser stämmer dagsvärdena för alla instrumenten väl överens. För timmesvärdena
finns däremot en viss avvikelse. En korrelationskoefficient på 0,9 anses bra men
det är en viss skillnad från dygnsvärdena. Man ser tydligt i dessa figurer att distro-
metern vid vissa tillfällen visar betydligt mer nederbörd än för de andra två mätar-
na.
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Figur 3: Spridningsgraf över de tre olika instrumenten, där (a) visar manuella dygnsvär-
den mot vippkärlet, (b) dygnsvärden för distrometer mot vippkärlet, (c) dygnsvärden för
distrometern mot manuella mätningarna och (d) timmesvärden mellan distrometern och
vippkärlet. Linjer specificeras i figurens symbolförklaring.

4.1.1 Vindriktning och vindhastighet

Vindriktning och vindhastighet har för alla typer av nederbördsmätare stor påver-
kan på hur mycket nederbörd som mäts. En hypotes är att vissa vindriktningar kan
ge större skillnad för uppmätt nederbörd mellan instrumenten eftersom de är pla-
cerade på olika ställen med olika förutsättningar. Timmesvärdena för distrometern
och vippkärl jämfördes för olika vindriktningar och delades in mellan de fyra väder-
strecken. I spridningsgrafen visar de blå stjärnorna datapunkter mellan distrome-
tern och vippkärl, den röda linjen är 1:1 linjen som visar den bästa korrelationen
samt den blåa streck-prickade linjen visar en linjäranpassning av datan.

Som man ser i figur 4 så har vindriktningen inte någon större påverkan på ne-
derbördsinsamlingen utan de är jämnt utsprida. I 4(a) syns en datapunkt som skil-
jer väldigt mycket från det förväntade värdet och därmed plockats bort från beräk-
ningarna. När datapunkten plockas bort visar korrelationen för de två dataseten
mycket bättre resultat (grön streckad linje). I figur 4(d) ser man även att korrela-
tionskoefficienten är sämre vid väst till norr, samt att intensiteten är låg.
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Figur 4: Spridningsgraf mellan timmesvärdena för distrometern och vippkärlet för olika
vindriktningar, a) norr till öst, b) öst till syd, c) syd till väst och d) väst till norr.

4.1.2 Nederbördstyp

En annan faktor som kan påverka nederbördsinsamlingen och därmed instrumentjäm-
förelsen är typ av nederbörd. I figur 5 är timmesvärden för distrometern och vipp-
kärlet plottade mot varandra då det har fallit (a) regn respektive (b) duggregn. De
blå stjärnorna visar mätvärden mellan instrumenten, den röda linjen är 1:1 linjen
och den blå streckade linjen visar linjäranpassning av datan. Även här syns en bra
korrelation mellan mätningarna. I figur 6 visas resultat för de timmar snö fallit. En
trend på att distrometern visar mer snö jämfört med värdena från vippkärl syns tyd-
ligt. Denna trend verkar bero på värden där mycket snö har fallit och distrometern
samlat in mer snö än vippkärlet.

I figur 7 visas summan för nederbörden för de olika nederbördstyperna. De
blå staplarna är summan av nederbörden för de manuella mätningarna, de gröna
staplarna är för värden från vippkärlet och de gula staplarna är summan av värde-
na från distrometern. I figuren ser man tydligt att distrometern visar mer nederbörd
jämfört med vippkärlet och manuella mätningen för alla nederbördstyper. Man ser
även att skillnaderna är densamma för olika typer av nederbörd, cirka 10 mm mel-
lan distrometern och manuella mätningarna och cirka 20 mm mellan distrometern
och vippkärlet. Det ger procentuellt 11 % skillnad mellan manuella mätningarna
och distrometern för duggregn och snö, och 24 % skillnad mellan distrometern och
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Figur 5: Spridningsgraf som visar data mellan distrometern och vippkärlet för de tillfällena
(a) regn har fallit respektive (b) duggregn. Linjer specificeras i figuren.

Figur 6: Spridningsgraf mellan distrometern och vippkärlet för de timmesvärdena då snö
fallit, de blåa stjärnorna visar mätningar från instrumenten, den röda linjen är 1:1 linje och
den blåa streckade linjen är linjäranpassning av datan.

vippkärlet. För regn är skillnaden endast upp till 6 % mellan distrometern och vipp-
kärlet.

I och med att distrometern kan identifiera typ av nederbörd kan man urskilja
hur ofta en viss typ av nederbörd faller. I figur 8 kan man se hur fördelningen av
nederbörstyperna ser ut för 2014. Om det inte fallit någon nederbörd (eller neder-
börd <0.1 mm) för ett dygn visas det i kategorin ingen nederbörd. Om nederbörd
har fallit under dagen är det den vanligaste förekomna nederbörden som visas. Un-
der 2014 i Uppsala var det nederbördsfritt 193 dagar enligt mätning från manuella
mätkärlet och vippkärlet. Från distrometer ser man i tårtdiagrammet att det var 156
nederbördsfria dagar, vilket är mycket färre dagar än för de andra mätarna.
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Figur 7: Summan av olika nederbördstyper för manuella mätningar (blå stapel), vippkärlet
(grön stapel) och distrometern (gul stapel) under 2014.

Figur 8: Tårtdiagram över olika nederbördstyper fördelat under 2014 från distrometern. I
figuren syns även antalet dagar de olika nederbördstyperna föll (eller icke föll).
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4.1.3 Utvalda dagar för jämförelse

Ett antal dagar valdes för att tydligare se skillnader mellan instrumenten. I figur 9
plottades nederbörden från de tre instrumenten för ett antal dagar. Den 30 april,
19 juli samt den 16 augusti samlade distrometern in nästan 10 mm mer nederbörd
jämfört med de andra två instrumenten. Procentuellt är det över 50 % skillnad mel-
lan distrometern och de andra två mätningarna för den 30 april och 19 juli.

Figur 9: Totala nederbörden för 8 dagar under 2014. De blåa staplarna är insamlad ne-
derbörd från manuella, gröna staplarna visar vippkärlet och gula staplarna visar data från
distrometern.

Den 30 april var nederbördstypen snö framtagen med SYNOP-kod från distro-
metern. Nederbörden är utspridd över ett par timmar. Den 19 juli och 16 augusti fö-
rekom konvektiv nederbördstyp med skurar varaktiga i 30 minuter för 19 juli och två
tillfällen med nederbörd för 16 augusti, ett varade i 2 timmar och ett i 30 minuter.
Från SYNOP-koden kan man identifiera hagel under en stor del av dessa perioder.

De andra dagarna i figur 9 är med för visa att mätdatan varierar från dag till
dag mellan de olika instrumenten. Den 29 juni syns att distrometern visar ett par
millimeter mindre nederbörd än för vippkärlet och manuella mätningarna.

4.2 Upplösning på distrometern

En annan faktor som undersöktes var upplösningen på distrometern. För vippkär-
let är upplösningen 0,1 mm medan distrometern kan samla in data från nederbörd
mycket mindre än så. I tabell 2 syns hur ofta olika intervall av nederbörd förekom-
mer. Man ser tydligt att data från vippkärlet oftare visar 0 mm och att distrometern
ofta visar nederbörd större än 0 mm.
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Tabell 2: Fördelning av nederbördsintervall från distrometern & vippkärlet.

Nederbörd Distrometer vippkärl
0 mm 7235 7888
0-0.1 mm 738 232
0.1-0.5 mm 426 284
0.5-1 mm 142 131
1-4 mm 126 132
> 4 mm 21 21

4.3 Droppstorleksfördelning

Droppstorleksfördelning används inom radarteknologin och prognosmodellering
när man bestämmer parametrisering. Där utgår de främst ifrån samband mellan
droppstorleksfördelningen och droppstorleken. För att få en bättre förståelse för
droppstorleksfördelning jämfördes datan med exponentialfördelningen framtagen
av Marshall & Palmer (1948) för tre dagar med olika väderförhållanden. Den 30
april och 19 juli är två dagar som distrometern visar överestimering av nederbörd
jämfört med de andra mätarna.

4.3.1 Snöväder - 30 april

Den 30 april kom ett snöväder in över Uppsala där ett par centimeter snö lade sig
på marken. I figur 10 är droppstorleken plottad mot fallhastigheten för de droppar
som föll under kvällen. De blå prickarna är data, röda linjen visar samband av At-
las et al. (1973) och gröna linjen visar samband av Atlas & Ulbrich (1977). Här ser
man tydligt att dropparna inte följer dessa samband utan kan klassas som snö en-
ligt figur 1.

I figur 11 syns koncentrationen av droppar som funktion av droppstorlek. De
blå stjärnorna visar data för droppstorleksfördelningen den 30 april, den blå strec-
kade linjen visar linjäranpassning av datan, den röda heldragna linjen visar sam-
bandet för regn framtaget av Marshall & Palmer (1948) och den gröna linjen vi-
sar sambandet för exponentialfördelningen för snö framtaget av Gunn & Marshall
(1958). Ett medelvärde för nederbördsintensitet under perioden har använts för att
kunna jämföra med de olika sambanden. Man ser att sambandet skiljer sig en del
mellan varandra.

För att undersöka hur droppstorleksfördelningen beror på nederbördsinten-
siteten samt droppstorleksfördelningen har detta plottats mot varandra i figur 12.
Där olika skuggningar motsvarar logaritmen av droppstorleksfördelningen vid olika
droppstorlekar under snöovädret och den röda linjen visar nederbördsintensiteten
plottad mot tiden. Variationen för intensitet och droppstorleksfördelningen under
tidsperioden då snö föll är stor.
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Figur 10: Droppstorlek mot fallhastighet
för nederbörden som föll kvällen den 30
April. Jämförelse med samband framtaget
av Atlas (1973) och Ulbrich & Atlas (1977)

Figur 11: Droppstorleken mot droppstor-
leksfördelningen för den 30 April. Datan har
jämförts med sambandet för droppstorleks-
fördelning framtaget av Marshall & Palmer

Figur 12: Figur över nederbörden som föll under kvällen den 30 april. Gråa nyanserna
visar droppstorlek och droppstorleksfördelningen som funktion av tiden. Intensiteten på
nederbörden är även den plottad mot tiden för höger y-axel (röd kurva).

4.3.2 Konvektiv nederbörd - 19 juli

Den 19 juli kom under dagen ett kraftigt konvektivt nederbördsmoln med en del
hagel (enligt SYNOP från distrometern). I figur 13 kan man se droppstorleken mot
fallhastigheten. I figuren ser man tydligt att datan följer sambandet framtaget av
Atlas et al. (1973), röd linje, samt Atlas & Ulbrich (1977) grön linje. I figuren syns
att det kom droppar med hög hastighet och tämligen stor diameter. Detta tyder på
hagel enligt definition för de olika nederbördstyperna. Även iskristaller verkar ha
fallit enligt figuren. Det som dock är svårtolkat är de partiklarna med hög hastighet
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och liten diameter vilket delvis kan bero på koalescens och nedbrytning av partiklar
på grund av luftmotståndet.

I figur 14 ser man tydligt hur droppstorleksfördelningen varierar med droppstor-
leken och att sambandet är svårt att jämföra med en linjärregression. Startvärdet
för de både linjerna i figuren ser ut att ge ungefär samma värden men med ett an-
nat värde på lutningen Λ om man jämför med Marshall & Palmer (1948). I figur 15
syns även här droppstorleksfördelningen, droppstorleken och nederbördsintensi-
teten plottad mot tiden. I figuren kan man utläsa att droppstorleksfördelningen för
små partiklar var väldigt hög.

Figur 13: Droppstorlek mot fallhastighet för
partiklar som föll den 19 Juli. Samband från
Atlas (1973) och Ulbrich och Atlas (1977)

Figur 14: Droppstorleksfördelning från 19
juli som har jämförts med samband från
Marshall och Palmer (1948).

Figur 15: Droppstorleken och droppstorleksfördelningen som funktion av tiden från data
den 19 juli. Gråskalan visar 10-logaritmen av droppstorlekfördelningen. Intensiteten på
nederbörden är plottad mot tiden för höger y-axel (röd kurva).
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4.3.3 Stratiform nederbörd - 21 september

Under hösten är det vanligt med stratiforma väder vilket medför långa ihållande
regnperioder. Den 21 September kom en front in som höll i sig under 7 timmar och
säkerligen in under natten den 22:e. I figur 16 är droppstorlek mot fallhastighet
plottad för data från den 21 september. Man ser att dropparna följer sambanden
framtagna av Atlas et al. (1973) och Atlas & Ulbrich (1977) bra men att droppar-
na verkar ha en aning hög hastighet. Även här syns små droppar med väldigt hög
hastighet som kan bero på koalescens och nedbrytning av droppar.

För droppstorleksfördelningen i figur 17 syns att jämförelsen med MP-fördelningen
är väldigt bra. Startvärdet N0 har en viss skillnad men lutningen är mer eller mindre
samma.

I figur 18 är även här droppstorleksfördelningen, droppstorleken och intensite-
ten plottad mot tiden. Ett jämt mönster av droppar och droppstorleksfördelningen
syns i figuren och därmed ett jämt mönster i nederbördsintensiteten vilket tyder på
ett stabilt stratiformväder.

Figur 16: Data för dropparnas droppstor-
lek och fallhastighet från den 21 septem-
ber jämfört med regression från Atlas
(1973) och Ulbrich & Atlas (1977)

Figur 17: Droppstorleksfördelningen för
regnvädret den 21 september jämfört med
samband framtaget av Marshall & Palmer
(1948)
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Figur 18: Figur över regnvädret den 21 september. De olika svarta och gråa nyanserna
visar droppstorleksfördelningen för olika droppstorlekar. Intensiteten på nederbörden är
även den plottad mot tiden på höger y-axel (röd kurva).

5 Diskussion

5.1 Jämförelse mellan instrumenten

I och med att dataserien för distrometern har ställts om 2 gånger och att det under
3 dagar saknas data så är det stor osäkerhet i beräkningarna. Minsta förändring
i tidskalan ger andra värden vilket är viktigt att ha i åtanke när resultaten stude-
ras. På grund av detta har endast timmesvärden för vippkärlet och distrometern
jämförts vilket ger en mycket sämre tidsupplösning och därmed gör det svårare att
undersöka störnigskällor för de tillfällen datan inte korrelerade.

Summan av nederbörden för varje instrument visar att distrometern totalt sam-
lade in mer nederbörd än vad de manuella mätningarna och mätningar med vipp-
kärlet gjorde. I datan för de manuella mätningarna från Uppsala universitet är inte
felkällor så som avdunstning och vätning inräknade. Därmed borde minst 10 mm
adderas till den totala nederbörden från de manuella mätningarna och vippkärlet.
Detta medför att totala summan av nederbörden under 2014 stämmer bättre mel-
lan mätarna.

Dagsvärderna från distrometern har en korrelationskoefficient på 0.96 med
dagsvärdena från de andra instrumenten. Detta visar på en bra korrelation mellan
dataserierna. För timmesvärdena ser man att distrometern och vippkärlet har en
korrelationskoefficient på 0,90. Detta är sämre än för dagsvärdena vilket kan bero
på problem med synkronisering av datan mellan distrometern och vippkärlet.

Vid jämförelse mellan distrometern och vippkärlet hittades inga samband för
vindriktning och vindhastighet. Dock finns en stor osäkerhet i beräkningarna ef-
tersom mätserierna inte är synkroniserade. Det är även svårt att jämföra med me-
delvärden för vindriktning och vindhastigheten för en timme eftersom mycket kan
ha förändrats under denna period. Upton & Brawn (2008) anser att vindriktning och
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vindhastighet påverkar mätdatan beroende på placering av distrometern. Vid låg
vindhastighet har inte riktning på instrumenten någon större betydelse, men ju mer
det blåser desto större roll spelar det och fler partiklar går förlorade, framförallt på-
verkas de små dropparna då de är mycket lättare. För att undersöka dessa faktorer
noggrannare behövs kortare mätintervall för vindriktning och vindhastighet samt
fler instrument att jämföra med.

Vid jämförelse av olika nederbördstyper visar distrometern mer vid regn och
duggregn än vippkärlet. Korrelationen för regn är mycket sämre än för duggregn
vilket antagligen beror på att mer nederbörd faller under en kortare tid vilket kan
bero på större avvikelser vid osynkroniserad data. För snö visar regressionslinjen
ett ännu tydligare tecken på att distrometern samlar in mer nederbörd än vippkär-
let. Dock verkar detta bero på att distrometern visar mer nederbörd jämfört med
vippkärlet vid hög intensitet. Medan vippkärlet vid låg nederbördsintensitet visar
överestimering jämfört med distrometern. En anledning till att distrometern visar
mer vid hög intensitet kan bero på att vippkärlet har problem att mäta rätt mängd
snö. En del av snön måste hinna smälta för att en tippning ska ske.

Ett av problemen för distrometern enligt Lanzinger et al. (2006) är att vid hög
respektive låg nederbördsintensitet visar distrometern översestimering respektive
underestimering. Överestimeringen tros bero på att distrometern tolkar flera drop-
par som en när det blir en utbred reduktion och därmed beräknar volymen med en
större diameter, vilket leder till ökad nederbörd. Enligt dem behövs det dock göras
en vidare studie för att undersöka om detta kan vara en orsak till överestimering.

I figur 7 ser man att trenden för instrumenten är samma vid olika nederbörds-
typer. Detta tyder på att väderförhållandet inte spelar någon roll för mätningarna
under en längre period. Dock finns det tillfällen där distrometern visar betydligt mer
nederbörd än vad vippkärlet och manuella mätningarna gör, vilket kan medföra en
utjämning av datan över nederbördstyp.

I figur 3 kan man se att mer eller mindre all data för nederbörd över 20 mm
visar mer för distrometern än för de andra mätningarna. Dessa tre tillfällen under-
söktes noggrannare och det visade sig att det vid ett tillfälle snöade och att det vid
de andra två föll en del hagel. Skillnaderna är ungefär 10 mm för varje dag och
därmed en stor skillnad. En stor felkälla för manuella mätningar och automatiska
mätningar är just hagel och snö. Vid hagel kan en stor del av nederbörden stud-
sa ut igen och därmed aldrig mätas. För snö, som nämnts tidigare, har vippkärlet
svårt att mäta all snömängd innan den smälts och därmed ger missvisade insam-
ling. En annan faktor som kan påverka är såklart vindhastigheten som gör att snön
yr och missar mätaren. Som nämnts har det visat sig i tidigare studier att distrome-
tern ibland överestimerar nederbörden. På grund av dessa felkällor och osäkerhe-
ter är det svårt att avgöra vart felet ligger och en noggrannare undersökning bör
göras vid fler tillfällen då denna effekt uppstår.

Distrometerns upplösning är betydligt högre än den automatiska mätningen
med vippkärl, som endast samlar data med upplösning 0.1 mm. Detta syns tyd-
ligt i tabell 2 eftersom det är fler tillfällen då distrometern visar nederbörd mellan
0-0.1 mm än vad vippkärlet gör. En fördel med att distrometern har en bra upplös-
ning är att man kan undersöka regn med låg intensitet. Vippkärlet och de manuella
mätningarna hade 193 nederbördsfria dagar medan distrometern endast hade 156
nederbördsfria dagar (som visar nederbörd <0.1 mm). Dock varierar detta resultat
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beroende på om man använder sig av totala nederbörden eller nederbördsintensi-
teten från distrometerdatan. Den totala nederbördsdatan visar 184 nederbördsfria
dagar under 2014 vilket stämmer bättre jämfört med de andra instrumenten. Ändå
visas färre nederbördsfria dagar för distrometern vilket Do Khac et al. (2004) även
nämnde i deras studie. Att distrometern visar fler nederbördsdagar kan bero på att
upplösningen är högre och därmed kan identifiera liten mängd nederbörd som de
andra mätarna har svårt med samt att vätning och avdunstning inte är ett problem
för distrometern.

Eftersom distrometern är placerad 200 m från de andra mätarna, samt vid an-
nan höjd kan även detta ha påverkan på mätresultaten. I molnen finns varierande
kluster av nederbördsmängd vilket medför att mätarna samlar in olika nederbörds-
mängder, framförallt när de är placerade en bit ifrån varandra. Vid högre höjder
blåser det även mer vilket kan medföra störning i mätningarna.

5.2 Droppstorleksfördelning

Den 30 april ser man tydligt i figur 10 att det har fallit snö enligt definition för ne-
derbördstyper. Eftersom det föll snö kan man ej jämföra detta med sambanden för
droppstorlek och fallhastighet från Atlas et al. (1973) och Atlas & Ulbrich (1977). I
figur 11 ser man att droppstorleksfördelningen för detta tillfälle inte riktigt följer en
linjäranpassning utan en bättre anpassning skulle exempelvis kunna vara gamma-
fördelning. Sambandet för exponentialfördelningen framtaget av Gunn & Marshall
(1958) stämmer bättre än för Marshall & Palmer (1948) vilket är ett bra tecken. I fi-
gur 12 ser man hur fördelningen har betydelse för intensiteten. Ur detta syns hur
tydligt det varierar för nederbördsintensitet beroende på droppstorleksfördelningen.
Med detta kan man tyda att snöovädret inte har en jämn fördelning utan ändrar sig
från minut till minut och variationerna för droppstorleken är stor.

Den 19 juli kom ett konvektivt moln in med mycket nederbörd under kort tid. I
figur 13 syns tydligt att sambanden för de olika nederbördstyperna stämmer och
att distrometern visar korrekt SYNOP. Dock följer inte alla regnpartiklar Atlas et al.
(1973) anpassning utan en hel del av partiklarna med liten diameter har väldigt
hög hastighet. Detta är ett tecken på koalescens och att droppar bryts sönder (Mon-
tero Martínez et al., 2009). Dock känns det orimligt med högre hastigheter än 10
m/s eftersom det inte förekommer regnpartiklar som har så hög hastighet. Do Khac
et al. (2004) fann brus som de delvis antog berodde på att det började blåsa och
därmed föll regndroppar från masten. För att reducera bruset tog de bort de två
första diameterklasserna från distrometerdatan vilket medförde att datan stämde
bättre jämfört med referensmätaren. Med hjälp utav droppstorleksfördelning och
dess samband för nederbördsintensiteten gjordes en liknande undersökning för
den 19 juli där den första diameterklassen togs bort. Det ledde till att totala neder-
börden under dygnet gick från 22 mm till 14,5 mm vilket är en stor skillnad, ändå
är det 1,5 mm över manuella mätningen. Dock känns detta osäkert eftersom man
tar bort en del av dropparna som borde vara medräknade eftersom en del av förs-
ta klassen ändå ligger i storlek för definition av duggregnsdroppar. Om man utför
detta vid andra tillfällen medför det istället att distrometern visar mycket mindre ne-
derbörd jämfört med de andra mätarna. En vidare undersökning borde utföras för
att se om det kan vara rimligt att använda detta vid vissa väderförhållanden.
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När man undersöker droppstorleksfördelningen för 19 juli ser man att koncent-
rationen är större vid stora droppar än mindre droppar. Detta tyder på att hagel fö-
rekom och därmed har en avvikelse från MP-distributionen. Som många artiklar
nämner så stämmer Marshall och Palmers (1948) distributionen bäst vid stratifor-
ma väderförhållanden och inte konvektiva som i detta fall. Därmed borde man ha
undersökt om en gamma-distribution hade varit bättre tillämpad för denna typ av
väder eftersom en linjäranpassning inte är den bästa anpassningen. En annan an-
ledning till avvikelserna tros vara att man integrerar över en kort tid och därmed
inte har ett stabilt uttryck, men frågan är då hur lång tid borde man integrera över?

Då MP-fördelningen stämmer bäst vid stratiforma väderförhållanden så har en
sådan dag även undersökts. Den 21 september under 7 timmar kom det in en ihål-
lande väderfront in med nederbörd. I figur 16 syns att många av dropparna har en
fallhastighet högre än kurvorna av Atlas et al. (1973) och Atlas & Ulbrich (1977).
Detta kan bero på att en front drog in och därmed har annat lufttryck vilket med-
för en liten avvikelse. I figur 17 ser man att droppstorleksfördelningen från datan
kan anpassas med en linjäranpassning då datan inte är lika utspridd som tidiga-
re fall. Det syns tydligt hur lutningen stämmer väl överens med Marshall & Palmer
(1948) men att startvärdet visar en översestimering av droppstorleksfördelningen.
Överestimering av små droppar har visats i tidigare studier och det är framförallt
anledningen till varför man istället använder sig av gammafördelning, där även små
droppar betydelse.

Med detta ser man att droppstorleksfördelningen för distrometern verkar stäm-
ma väl överens med vad tidigare studier har visat och att det är väldigt användbart
att beräkna droppstorleksfördelningen. Eftersom det finns en hel del osäkerhe-
ter i beräkning av intensiteten från distrometern (ett par tillfällen då det visade sig
falla mycket nederbörd när det egentligen inte borde visa någonting) så kan man
med droppstorleksfördelningen själv få ut ett uttryck för nederbördsintensiteten och
även radarreflektiviteten om så önskas. På så sätt kan man även undersöka tillfäl-
len där osäkerheten i datan är stor och sålla bort data som är orimliga.

5.3 Fördelar och nackdelar

Nederbörd är svårt att mäta exakt och det finns många felkällor för nederbördsin-
strument. Det finns väldigt många bra lösningar för att minska dessa problem men
de kvarstår fortfarande osäkerheter. För distrometern behöver man aldrig tänka
på vätning och avdunstning av nederbörden, men istället bör man undersöka om
instrumentet beräknar korrekt volym nederbörd och att alla droppar identifieras kor-
rekt. Teknik och statistik för mätning av nederbörd går framåt och distrometern är
en väldigt bra konkurrent till andra nederbördsmätare, framförallt på grund av att
den kan användas till mer än bara beräkna total nederbörden.

En fördel med distrometrar är att de kan beräkna droppstorleksfördelning och
utifrån den beräkna nederbörd och radarreflektivitet. Tidigare metoder var väldigt
dyra och därmed försökte man istället finna samband för droppstorleksfördelning-
en. Ju mer data för droppstorleksfördelningen desto enklare kommer det bli att
komma fram till bättre distributioner för molnbildning och dess processer. Att få en
bättre förståelse och bättre data för nederbörden kan ge bättre data för progno-
ser och därmed lättare kunna förutspå och förhindra översvämningar och jordero-
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sion, men även hjälpa jordbruket. Dock finns det osäkerheter i beräkningar med
droppstorleksfördelning och en del anser att det inte går att bestämma ett uttryck
för droppstorleksfördelningen eftersom variationen i moln är stor och endast byg-
ger på statistisk data (Jameson & Kostinski, 2001).

Denna typ av distrometern, en Laser precipitation monitor kan identifiera typ
av nederbörd genom SYNOP-kod vilket är bra då man konstant har en mätare som
kan bestämma nederbörstyp. En annan fördel med denna typ av distrometer är
att den är billigare jämfört med många andra nederbördsmätare och ändå har en
tillräckligt bra noggrannhet i mätningarna (Bloemink & Lanzinger, 2005) .

Många studier, bland annat Do Khac et al. (2004) nämner att distrometern mä-
ter för mycket nederbörd, upp till över 40 %, och att den mäter nederbörd i klart
väder. Detta har även visat sig vid vissa tillfällen för distrometern placerad vid geo-
centrum. De nämner även att distrometern är känslig för vind och och att den bor-
de placeras på ett vindskyddat område. Dock är dessa problem lätta att fixa genom
kalibreringsprogram, och vinden är ett problem för alla typer av mätare. En fördel
med att distrometern har en bra upplösning är just att den kan identifiera neder-
börd med låg intensitet och därmed är ett bra komplement till andra nederbörds-
mätare.

5.4 Fortsatta studier

För att få bättre resultat och kunna undersöka fler faktorer behövs en mycket läng-
re tidsserie. Med en längre tidsserie kan man försöka kartlägga och identifiera om
distrometern överestimerar på grund av kalibrering eller om det de andra instru-
menten underestimerar nederbörden.

Fler undersökningar för droppstorleksfördelningen kan utföras för att se ifall de
andra distributionerna som gamma och lognormal ger en bättre anpassning än vad
MP-distributionen ger. Detta kan undersökas för olika typer av väderförhållanden
så som konvektiva och stratiforma väder, vilket kan vara viktigt vid bestämelse av
samband inom radarteknologin.

6 Slutsats

Distrometern ger totalt sett mer nederbörd jämfört med vippkärlet och manuella
mätningarna vid Geocentrum. Skillnaden är dock så liten att det väger upp med fel-
källor för vippkärlet och manuella mätningarna. Vid tre tillfällen har dock distrome-
tern visat nästan 10 mm mer nederbörd än för de andra två instrumenten. Det är
svårt att dra en slutsats över orsaken till dessa skillnader och fler analyser behövs
med fler liknande mätningar.

Totalt sett så visade alltid distrometern ett antal millimeter mer nederbörd än
de andra instrumentet oberoende av vindriktning, vindhastighet och nederbördstyp.

Distrometern är inte bara bra när man mäter totala nederbörden utan även bra
på att identifiera typ av nederbörd samt få ut samband för droppstorleksfördelning-
en. Droppstorleksfördelningen används inom radarteknologin och prognosmodel-
lering vilket medför att distrometern är värdefull för att kunna få fram bättre sam-
band.
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Bilaga A Nederbördstyper

Tabell 3: Droppstorlek och fallhastighet för olika nederbördstyper.

Vatten Droppstorlek (mm) Fallhastighet (m/s) form
Duggregn 0,2 0,8 Sfär
Regn 0,5 4 Sfär

5 10 Instabil plattformad
Is
Snökristall 0,2 0,3 Prismor, plattor

7 0,7 Stjärnor, nålar
Snöflingor 1 0,5 Oregelbundna aggregates

20 1 Prismor, plattor
Graupel 0,5 0,5 Koniska
(små hagel) 5 2,5
Hagel 3 8 Sfäriska
Enorma hagel 20 20
Källa: McIlveen (2010)

Bilaga B Specifikationer för Distrometern

Tabell 4: Specifikationer för ’Laser precipitation monitor’.

Mätprincip laser 785 nm
Mätarea 46 cm2 (23 x 2.0 cm)
Klassification 440 klasser (22 diameter & 20 hastighet)
Nederbörd
Partikelstorlek 0,16-8 mm (och större)
Partikelhastighet 0,2-20 m/s
Minimum intensitet 0,005 mm/h (duggregn)
Maximum intensitet 250 mm/h
Källa: Thies Clima (2008)
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Bilaga C Klasser för droppstorlek och fallhastighet
samt SYNOP

Tabell 5: Klasser för droppstorlek och fallhastighet

Partikeldiameter klass
Class Diameter Class width

[mm] [mm]
1 ≥ 0.125 0.125
2 ≥ 0.250 0.125
3 ≥ 0.375 0.125
4 ≥ 0.500 0.250
5 ≥ 0.750 0.250
6 ≥ 1.000 0.250
7 ≥ 1.250 0.250
8 ≥ 1.500 0.250
9 ≥ 1.750 0.250
10 ≥ 2.000 0.500
11 ≥ 2.500 0.500
12 ≥ 3.000 0.500
13 ≥ 3.500 0.500
14 ≥ 4.000 0.500
15 ≥ 4.500 0.500
16 ≥ 5.000 0.500
17 ≥ 5.500 0.500
18 ≥ 6.000 0.500
19 ≥ 6.500 0.500
20 ≥ 7.000 0.500
21 ≥ 7.500 0.500
22 ≥ 8 inf

Particle speed class
Class Speed Class width

[m/s] [m/s]
1 ≥ 0.000 0.200
2 ≥ 0.200 0.200
3 ≥ 0.400 0.200
4 ≥ 0.600 0.200
5 ≥ 0.800 0.200
6 ≥ 1.000 0.400
7 ≥ 1.400 0.400
8 ≥ 1.800 0.400
9 ≥ 2.200 0.400

10 ≥ 2.600 0.400
11 ≥ 3.000 0.400
12 ≥ 3.400 0.800
13 ≥ 4.200 0.800
14 ≥ 5.000 0.800
15 ≥ 5.800 0.800
16 ≥ 6.600 0.800
17 ≥ 7.400 0.800
18 ≥ 8.200 0.800
19 ≥ 9.000 1.000
20 ≥ 10.000 10.000

Källa: Thies Clima (2008)
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Tabell 6: SYNOP, tabell 4680

Type of Precipitation SYNOP
Sensor error -1
No precipitation 00
Precipitation not identified 41, 42
Drizzle 51, 52, 53
Freezing drizzle 54, 55, 56
Rain 61, 62, 63
Freezing rain 64, 65, 66
Rain and/or drizzle with snow 67, 68
Snow 74, 75, 76
Ice pellets (also soft hail) 74, 75, 76
Snow grains (also ice-prisms) 77
Ice crystals/-needles 78
Hail 89
Källa: Thies Clima (2008)
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