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Sammanfattning
Syftet med den här studien är att undersöka om och hur turbulensstrukturen i ytskiktet
påverkas av den interna gränsskiktshöjden. Mätningar gjorda 1984 och 1988 på
Näsudden på sydvästra Gotland har använts. Vindriktningen har valts så att vinden har
en så lång och ostörd anloppssträcka över hav som möjligt. Höjden på det interna
gränsskiktet har tagits fram ur temperaturprofiler, där den första inversionen
representerar den interna gränsskiktshöjden. Monin-Obukhovs similaritetsteori har
använts som stomme i undersökningen.

Undersökningen har visat att vissa turbulensfaktorer i ytskiktet följer Monin-
Obukhovs teori bättre än andra. Den interna gränsskiktshöjden påverkar främst
vindstrukturen. Till viss del påverkas även temperaturstrukturen. I vissa fall kan även
den karakteristiska hastigheten i övergångsskiktet påverka turbulensen i ytskiktet.
Horisontella vindvariansen, bör t.ex. normaliseras med denna hastighet och inte med
friktionshastigheten som Monin-Obukhovs teori föreskriver. Vertikalvindvariansen i
ytskiktet kan normaliseras med både friktionshastigheten och den karakteristiska
hastigheten i övergånsskiktet, och således både med höjden över marken och den
interna gränsskiktshöjden.

Abstract
The aim of this study is to find out if and how the height of the internal boundary
layer affects the structure of the turbulence in the surface layer. This has been done
from measurements made 1984 and 1988 at Näsudden on the southwest part of
Gotland. The wind direction has been chosen to get as long fetch over sea as possible.
The height of the internal boundary layer is obtained from temperature profiles where
the first inversion represents the height of the internal boundary layer. The Monin-
Obukhov similarity theory has been used as a frame in this investigation.

The study has shown that some turbulence features follow the Monin-Obukhov
similarity better than others. The height of the internal boundary layer mostly affects
the wind structure, but partly also the temperature structure. In some cases the
characteristic velocity in the mixed layer also influences the turbulence in the surface
layer. For example, it is better to normalize the horizontal wind variance with this
velocity than the friction velocity as proposed in Monin-Obukhov theory. To
normalize the vertical wind variance in the surface layer, it is possible to use both the
friction velocity and the characteristic velocity in the mixed layer. This means the
vertical wind variance can be normalized with both the height above ground and the
height of the internal boundary layer.
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1.  Inledning
Turbulens uppkommer på grund av att vissa störningar i atmosfären är för stora för att
jämnas ut av viskositeten. Turbulensen är sedan det fenomen som sörjer för transport
av rörelsemängd, värme och vattenånga mellan markytan och atmosfären.

Atmosfären kan delas in i flera skikt, bl.a. fria atmosfären, övergångsskiktet och
ytskiktet. Den nedre delen i atmosfären, som innehåller övergångsskiktet och
ytskiktet, kallas gränsskiktet. Flera undersökningar (t.ex. Panofsky et al., 1977;
Johansson et al., 2001; 2003a och 2003b) har gjorts för att reda ut om och hur
gränsskiktshöjden i atmosfären påverkar turbulensstrukturen, både över hav och över
land. Dessa har visat att förutom höjden över marken är, även gränsskiktshöjden en
styrande parameter för turbulensstrukturen i ytskiktet.

Under vissa förhållanden kan det i gränsskiktet även bildas ett internt gränsskikt, se
avsnitt 2.1. Den här undersökningen har gjorts utifrån mätdata från Näsudden på
sydvästra Gotland. Mätplatsen är placerad 1.5 km från kustlinjen. Då det blåser från
havet in mot mätplatsen bildas ett internt gränsskikt över land. Här studeras hur
turbulensstrukturen beror på höjden av det interna gränsskiktet.

Ett verksamhetsområde som kan vara intresserad av turbulensstrukturen i det interna
gränsskiktet, och även höjden av det samma, är vindkraftverksindustrin. Även
industrier, som släpper ut föroreningar i områden där det finns förutsättningar för att
ett internt gränsskikt ska bildas, kan finna intresse i detta.

Som grundstomme i arbetet har Monin-Obukhovs similaritetsteori använts. Denna
teori är, trots att den är drygt 50 år gammal, den mest använda teorin vid studier av
turbulensstrukturen i ytskiktet. Teorin säger att ett flertal variabler i ytskiktet beror av
höjden över marken. I undersökningen har teorin använts för att studera vind- och
temperaturstrukturen. Rörande vindstrukturen har vindgradienten, horisontella
vindvariansen och vertikalvindvariansen studerats. Temperaturgradienten och
temperaturvariansen har studerats för att undersöka temperaturstrukturens beroende
av det interna gränsskiktets höjd.

Kapitel 2 behandlar den bakomliggande teorin för undersökningen. Där beskrivs det
interna gränsskiktet, Monin-Obukhovs similaritetsteori och begreppet skenbar
korrelation. Mätplatsen och den instrumentering som använts vid mätperioderna finns
beskrivna i kapitel 3. Kapitel 4 beskriver datamaterialet och vilka begränsningar som
har gjorts. De erhållna resultaten redovisas i kapitel 5. Diskussioner och slutsatser
återfinns i kapitel 6.
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2. Teori
2.1  INTERNA GRÄNSSKIKT
I naturen förekommer ofta distinkta övergångar mellan olika typer av ytor, t.ex. sjöar
och odlad mark, eller hav och land. Dessa diskontinuiteter beror på att ytans
skrovlighet, temperatur, fuktighet eller värmeflöde plötsligt ändras. När en luftmassa
passerar dessa övergångar, kommer egenskaperna hos luften att förändras successivt,
med början underifrån tills ett jämviktsläge uppstår. Detta innebär att ett internt
gränsskikt bildas nedströms från diskontinuiteten. Ju längre bort från diskontinuiteten
man kommer, desto långsammare växer höjden av det interna gränsskiktet, figur 2.1
a). Närmast marken i detta interna gränsskikt kommer egenskaperna enbart att bero av
den nya ytan, högre upp kommer det dock fortfarande att finnas ett inflytande av den
tidigare ytans egenskaper (Stull, 1988; Högström och Smedman, 1989; Garratt, 1990).
Figur 2.1 b) visar en skiss över det interna gränsskiktet vid mätplatsen på Näsudden.
Eftersom masten på Näsudden är 145 meter hög kommer den ibland att sträcka sig
genom hela det interna gränsskiktet och upp i gränsskiktet som fortfarande har
egenskaper från havet.

a) b)

Figur 2.1: a) Skiss över bildandet av ett internt gränsskikt vid övergång från en typ av
underlag till en annan. U betecknar vinden och zibl är höjden av det interna
gränsskiktet (efter Stull, 1988). För snitten A och B se figur 2.2. b) Skiss över det
interna gränsskiktet på Näsudden.

Det interna gränsskiktet kan kategoriseras på flera olika sätt, dels beroende på vilken
typ av diskontinuitet som det interna gränsskiktet bildas vid. Om det är en skarp
övergång i yttemperatur eller värmeflöde, kallas skiktet som bildas för ett termiskt
internt gränsskikt. Är det en förändring av några av de andra egenskaperna, kallas
skiktet bara för internt gränsskikt. Hädanefter görs ingen skillnad på termiskt internt
gränsskikt och internt gränsskikt. Man kan även välja att beteckna gränsskiktet
beroende på skiktningen. Det finns dels stabila interna gränsskikt men även
konvektiva interna gränsskikt (Stull, 1988; Garratt, 1990). Figur 2.2 visar skiss över
indelningen av det konvektiva gränsskiktet och det konvektiva interna gränsskiktet
vid snitten A och B i figur 2.1 a).

U

zibl

A B

U

1.5 km

Masten (145 m)

Hav Land
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Figur 2.2: Snitten A och B i figur 2.1 a) som visar indelningen av det konvektiva
gränsskiktet respektive det konvektiva interna gränsskiktet. Termer med kursiv stil
representerar det interna gränsskiktet.

2.2  MONIN-OBUKHOVS SIMILARITETSTEORI
Enbart utifrån rörelseekvationerna kan det vara svårt, ibland till och med omöjligt, att
bestämma gränsskiktets olika parametrar. Syftet med en similaritetsteori är att komma
runt detta problem och således kunna undersöka och jämföra variabler i gränsskiktet.
Detta genom att göra dem dimensionslösa med hjälp av ett antal relevanta parametrar,
normalisera. Enligt Stull (1988) kan en sådan undersökning göras i fyra steg.

1. Välj ut de relevanta variablerna.
2. Dela in variablerna i dimensionslösa grupper.
3. Utför ett experiment för att bestämma värdena på grupperna.
4. Anpassa en kurva i ett diagram för att avgöra sambandet mellan grupperna.

Trots att Monin-Obukhovs teori (MO teori) är drygt 50 år gammal (eg. Obukhov,
1946) är det den mest använda teorin vid studier av turbulens i ytskiktet. Enligt MO
teori kan flödena i hela ytskiktet beskrivas från en nivå, marknivån. Variablerna i
ytskiktet normaliseras med följande fyra parametrar:

1. höjden över marken, z
2. värmeflödet vid marken, ( )00 ''θρ wcH p=
3. buoyancyparametern, g/T0

4. skjuvspänningen vid marken, ( )00 ''wuρτ −= .

Där ρ är luftens densitet, cp betecknar specifika värmekapaciteten vid konstant tryck
och ( )0''θw  är kinematiska värmeflödet vid markytan. I buoyancytermen är g

tyngdaccelerationen och T0 medeltemperaturen i det aktuella skiktet. ( )0''wu
betecknar det kinematiska impulsflödet vid markytan. Utifrån en dimensionsanalys,

Övergångsskiktet

A

zi

Övergångsskiktet

Ytskiktet

’Entrainment layer’

Fria atmosfären

B

Övergångsskiktet

Ytskiktet

zibl’Entrainment layer’

’Entrainment layer’

Fria atmosfären
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t.ex. Buckinghams ð-teori, kan den karakteristiska vindhastigheten, u*, och den
karakteristiska temperaturen, T*, för ytskiktet erhållas ur ovanstående parametrar.

( )0* ''wuu −= (2.1)

( )
*

0
*

''
u

w
T

θ
−= (2.2)

De parametrar som kan användas vid normalisering av faktorer inom ytskiktet är
således, enligt MO teori, höjden över marken, z, friktionshastigheten, u* och den
karakteristiska temperaturen, T*. Ur dessa kan vi också erhålla en dimensionslös höjd,
z/L, där L är Monin-Obukhovs längd:

( )0

0
3
*

''θwkg

Tu
L −= (2.3)

med k = von Kármáns konstant = 0.40 (Högström, 1996).

En similaritetsfunktion, Φ-funktion, fås genom att man normaliserar turbulens-
parametrarna med någon eller några av ovanstående relevanta parametrar. Dvs. om f
är en turbulent egenskap i ytskiktet och fMO är dess relevanta normaliseringsparameter,
fås enligt MO teori att






Φ=

L
z

f
f

f
MO

(2.4)

som är en dimensionslös, normaliserad funktion. Varje Φ-funktion är en unik funktion
av z/L (Högström, 1996, Khanna och Brasseur, 1997, Johansson, 2001 och Johansson
et al., 2003a).

Om ovanstående teori appliceras på t.ex. vindgradienten erhålles följande similaritets-
funktion

z
U

u
kz

L
z

m ∂
∂=





Φ

*

(2.5)

som således är den normaliserade vindgradienten. På motsvarande sätt erhålles den
normaliserade temperaturgradienten

zT
kz

L
z

h ∂
∂=





Φ θ

*

(2.6)

där è är den potentiella temperaturen. Värdena på Φ-funktionerna kan inte beräknas
teoretiskt utan måste bestämmas via experimentella mätningar.
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Ur ovanstående kan vi dra slutsatsen att inom gränsskiktet finns det tre möjliga höjd-
eller längdskalor:

1. höjden över marken, z
2. Monin-Obukhovs längd, L
3. gränsskiktshöjden, zi, eller höjden på det interna gränsskiktet, zibl.

Under förutsättning att skiktningen i atmosfären är instabil, dock inte för instabil
(z/L > -3), anser Högström (1996) att följande empiriska formler är lämpliga
approximationer av Φ-funktionerna över land

4
1

191
−






 −=Φ

L
z

m (2.7)

2
1

6.11195.0
−






 −=Φ

L
z

h . (2.8)

Normaliserade vindgradienten över hav kan enligt Guo Larsén (2003) skrivas

2
1

1 




−−=Φ

L
z

m β (2.9)

där â = 3 vid förhållanden med dyning, dvs. då vågornas hastighet än snabbare än
vindhasigheten.

I det konvektiva övergångsskiktet normaliseras turbulensparametrarna med w*, è* och
zi.

( )
3

1

0
0

* '' 





= θw

T
gz

w i (2.10)

( )
*

0
*

''
w

w θ
θ −= (2.11)

w* är en karakteristisk hastighet, och è* är en karakteristisk temperatur, medan zi

betecknar gränsskiktshöjden (Johansson, 2001).

Virvlar i det konvektiva övergångsskiktet kan även påverka skeendena i ytskiktet.
Detta gör att även fast en turbulensparameter i ytskiktet normaliseras med höjden över
marken, enligt MO teori, kan den även påverkas av gränsskiktshöjden. Detta kallas för
en ’indirekt påverkan’ från rörelserna i det konvektiva övergångsskiktet. Enligt
Khanna och Brasseur (1997) måste således ekvation 2.4 skrivas om enligt någon av
följande ekvationer
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1962 utvidgade Monin similaritetsteorin så att den då även innefattade normaliserade
temperatur- och vindvarianser. Även dessa ansågs vara entydiga funktioner av
stabiliteten, z/L. För normaliserade temperatur- respektive vertikalvindvariansen i
ytskiktet gäller således

σT/T* = f1(z/L) (2.15)

σw/u* = f2(z/L). (2.16)

Vid förhållanden med fri konvektion, dvs. mycket instabila förhållanden, försvinner
skjuvspänningen vid markytan. Detta innebär att u* inte går att använda, och således
inte heller T* eller L. I stället kan man använda de karakteristiska storheterna, uf och
Tf, som gäller i skiktet med fri konvektion.

( )
3
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0
0

'' 





= θw

T
gz

u f (2.17)

( )
3

1
2

0
0 '' 





−= θw

gz
T

T f (2.18)

Det finns ett samband mellan u*, T*, uf och Tf som ger sambanden nedan (Högström
och Smedman, 1989).

σT/T* ∼ (-z/L)-1/3 (2.19)

σw/u* ∼ (-z/L)1/3 (2.20)

2.3  SKENBAR KORRELATION
Då man har en viss variabel, ξ, i uttrycken på både x- respektive y-axeln, A och B, kan
ett problem uppstå, skenbar korrelation, även kallad skenbar självkorrelation. Det
innebär att diagrammet visar ett samband för ξ, istället för att visa ett verkligt
fysikalisk samband mellan uttrycken på axlarna.

Antag att vi har ett antal variabler som sinsemellan är oberoende av varandra;
lufttrycket, p, vindhastigheten, U, samt temperaturen, T. Två funktioner bildas av
dessa där en av variablerna finns med i båda uttrycken, A = p/U respektive B = T*U.
Funktionerna A och B plottas mot varandra och resultatet åskådliggörs i figur 2.3 a).
Ett tydligt samband ses mellan A och B. I figur 2.3 b) visas enbart trycket mot
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temperaturen och inget samband mellan dessa variabler går att urskilja. Figur 2.3 c)
däremot visar 1/U mot U och ett tydligt samband finns naturligtvis mellan dessa.
Eftersom detta samband är mycket likt resultatet i figur 2.3 a) och inget samband
finns mellan p och T för sig, är sambandet i figur 2.3 a) enbart orsakat av skenbar
korrelation och inget fysikaliskt samband finns mellan A och B.

I undersökningen finns det tre situationer där resultatet kan vara påverkat av skenbar
korrelation. Det är: normaliserade gradienter mot z/L, varianser normaliserade med w*

mot zibl/L samt normaliserad temperaturvarians mot z/L. i) Både Φm och Φh innehåller
friktionshastigheten och så gör även Monin-Obukhovs längd, L. När normaliserade
vind- respektive temperaturgradienten plottas mot z/L kan således resultatet vara
påverkat av skenbar korrelation. I T* som ingår i Φh finns dessutom temperaturflödet
som en av termerna. Då temperaturflödet även finns med i uttrycket för L finns det
ännu större risk för att Φh mot z/L är påverkat av skenbar korrelation. ii) I uttrycket för
w*, ekvation 2.10, ingår gränsskiktshöjden, zi, eller som fallet i denna undersökningen
interna gränsskiktshöjden, zibl. Det innebär att vid studier av vindvarianser som
normaliseras med w* plottade mot zibl/L, kan det i resultatet finnas spår av skenbar
korrelation. iii) Temperaturen, eller temperaturvariansen, normaliseras med T*,
ekvation 2.2, då detta plottas mot z/L, där L enligt ekvation 2.3 såsom T* innehåller
temperaturflödet. Även här kan det finnas en påverkan av skenbar korrelation. Att ett
resultat är påverkat av skenbar korrelation utesluter däremot inte att det kan finnas ett
faktiskt fysikaliskt samband mellan de aktuella uttrycken.

              a)     b)                                               c)

Figur 2.3: a) A = p/U mot B = T*U, där p = trycket, U = vindhastigheten och
T = temperaturen. b) trycket mot temperaturen och c) inversen av U mot U.

Det finns flera metoder för att kontrollera huruvida ett resultat är uppkommet pga.
skenbar korrelation eller om det är ett verkligt fysikaliskt samband mellan uttrycken.
Ett sätt är att göra som i figur 2.3, att undersöka hur kurvan för den gemensamma
variabeln, ξ, ser ut och sedan jämföra med det ursprungliga resultatet. Om tydliga
likheter finns mellan kurvorna, är resultatet påverkat av skenbar korrelation. Ett annat
sätt är att dela upp ξ i intervaller och undersöka om sambandet fortfarande finns kvar
då man plottar A och B på nytt. Är det så att sambandet finns kvar, är det påverkat av
skenbar korrelation. Ytterligare en metod är att slumpmässigt ta fram värden på ξ och
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använda de i A och B. Ser man fortfarande samma förhållande då man plottar dessa
funktioner är det genererat pga. skenbar korrelation (Hicks, 1981; Kenney, 1982;
Schlager et al., 1998 och Johansson, 2001).

3.  Mätplats och instrumentering
3.1  MÄTPLATSEN
Mätplatsen ligger på Näsudden, som är en halvö på sydvästra Gotland, figur 3.1.
Topografin är flack och vegetationen består i huvudsak av enbuskar och några enstaka
träd, figur 3.2. Mätningarna är gjorda dels i augusti 1984 under ett projekt som kallats
NIBWAK (Näsudden Internal Boundary layer and WAKe experiment) och dels i
augusti-september 1988 under projektet NIBLEX88 (Näsudden Internal Boundary
Layer EXperiment, 1988). Båda projekten var samarbeten mellan de meteorologiska
institutionerna på Uppsala universitet och universitetet i Aten.

Figur 3.1: Karta över Gotland. Den högra bilden visar Näsudden och stjärnan visar
mastens placering.

Figur 3.2: Bild som visar topografi och vegetation vid mätplatsen. Instrumentet är en
vindanemometer.
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3

Huvudmätningarna är gjorda i en 145 meter hög mast, hädanefter refererad till som
stora masten (figur 3.3). Den stora masten är placerad ca 1.5 km från havet. I masten
var både profil- och turbulensinstrument monterade i flera nivåer. 1984 fanns
profilinstrument på sex nivåer och 1988 fanns de monterade på nio nivåer. Under
båda mätperioderna fanns turbulensinstrument på tre nivåer (se figur 3.4). Cirka 50
meter sydost om den stora masten fanns en mindre mätmast, 12 meter hög (endast
1984). Den lilla masten är placerad så att vindens anloppssträcka är så lik
anloppssträckan till den stora masten som möjligt. Den lilla masten var endast
utrustad med instrument för profilmätning, dvs. vind och temperatur i flera nivåer, se
figur 3.4.

Figur 3.3: Den 145 m höga masten på Näsudden.

Figur 3.4: Mätnivåer i de båda masterna i meter. Siffrorna till vänster om stora
masten markerar höjder för mätningar av: NIBWAK potentiell temperatur, è /
vindhastighet, U, till höger om stora masten: NIBLEX88. Lilla masten: è / U. De
tjockare markeringarna på den stora masten visar var turbulensutrustningen fanns
placerad under de båda mätperioderna (11, 77 och 135 meter). Avståndet mellan
masterna är 50 meter.

137.8 / 138.1

97.0 / 97.3

76.1 / 76.5

45.2 / 45.6

25.6 / 26.0

8.6 / 9.0

141 / 141

113 / 113

89 / 89

71 / 71

51 / 51

32 / 32

11.6 / 12.015 / 15
1.9 / 2.2

23 / 23

9 / 9 6.5 / 6.8
3.4 / 3.83 / 3



13

3.2  MIUU-INSTRUMENTET
För mätning av turbulens finns flera olika instrument som bygger på olika principer.
På MIUU, har man utvecklat ett instrument som bygger på så kallad varmtrådsteknik.
Instrumentet kallas MIUU-instrumentet, figur 3.5. Detta instrument mäter turbulens
av vind, temperatur och fuktighet.

Mätningen av vindhastighet sker med tre varmfilmsprober, monterade på en vindfana.
Varmfilmsproberna mäter de zonala, u, laterala, v, respektive vertikala, w,
komponenterna av vinden med en samplingsfrekvens av 20 Hz. Proberna består av en
kärna som gör proben mer stabil. Kärnan är överdragen med en metallfilm som utgör
själva sensorn. För att göra sensorn mer tålig är den skyddad av ett glasfiberskikt.
Elektrisk ström skickas genom proberna som då värms upp och de kyls sedan av
vinden som passerar instrumentet. För att hålla probens temperatur konstant under
mätningarna styr de elektroniska mätbryggorna hur mycket ström som ska skickas in i
proben. Om vinden kommer in någorlunda ortogonalt mot proberna finns det ett direkt
samband mellan vindens avkylning och den mängd ström som skickas in i proben.
Villkoret att vinden måste komma in ortogonalt mot proberna är löst med att proberna
sitter monterade på en vindfana som styr in dem mot vinden.

Figur 3.5: MIUU-instrumentet som används för turbulensmätning.

Mätningar av temperatur och fuktighet sker med en så kallad psykrometermetod.
Temperaturen mäts då med en torr sensor, och det finns även en givare för våt
temperatur som hela tiden hålls fuktig. Den fuktiga givaren har en tidskonstant på ca
0.1 s som varierar något med vindhastigheten. En tidskonstant är ett mått på hur
snabbt ett instrument reagerar på förändringar. Värdet på tidskonstanten gör att
fluktuationer upp till ca 4 Hz kan mätas (Svensson, 2002 och Johansson, 2003). Ur
mätningarna av den torra och våta temperaturen kan man sedan beräkna fuktigheten.
MIUU-instrumentet finns ytterligare beskrivet i Högström och Smedman (1989).

Vindfana

Varmfilms-
prober

Sensorer för
torr och våt
temperatur
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3.3  PROFILMÄTNINGSINSTRUMENT
Modifierade Casella-anemometrar har använts som givare för vindmätning. Casella-
anemometern är en typ av skålkorsanemometer, se figur 3.6. De modifieringar av
anemometern som har gjorts på MIUU omfattar i) utformningen av skålarna, en tunn
ring omsluter skålarnas öppning för att minimera risken för ’overspeeding’ 1, ii) axelns
lagring och iii) mätelektroniken som är kopplad till anemometern.

Som temperaturgivare har så kallade ’Pt 500-givare’ använts. Dessa är tillverkade av
platina. För att minska risken för att givarna blir uppvärmda av solstrålning är de
omslutna av dubbla strålningsskydd med isoleringsmaterial mellan. Själva
temperaturmätningen bygger på att man mäter resistansändringen hos givaren. Se
även Högström och Smedman (1989) för ytterligare beskrivning av
profilmätningsutrustningen. Samtliga instrument som använts vid mätningarna är
noggrant kalibrerade.

Figur 3.6: Skiss över den av MIUU modifierade Casella-anemometern (efter
Högström och Smedman, 1989).

4.  Analys av data
För att vinden ska få så lång och ostörd anloppssträcka som möjligt har analysen
begränsats till data med vindriktning på 200° - 340°, vilket innebär att strömningen
kommer från havet och påverkas inte av masterna. Endast de mätningar med instabil
skiktning har använts, dvs. undersökningen innefattar det konvektiva interna
gränsskiktet. Detta medför att endast mätningar gjorda på förmiddagen och tidig
eftermiddag har använts i undersökningen. Dessa två villkor innebär att totalt 100
mätningar à 10 minuter ingår i analysen, 86 st från 1984 och 14 st från 1988.

                                                
1 ’Overspeeding’ innebär att instrumentet reagerar snabbare på en ökning av vinden
än på motsvarande minskning.
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För att bestämma höjden på det interna gränsskiktet har temperaturprofiler från den
stora masten använts. Det interna gränsskiktets höjd fås vid den första inversionen
(Garratt, 1990), se exempel i figur 4.1. I de fall där isotermi rådde avlästes höjden vid
närmast följande inversion ovanför det isotermiska skiktet.

Bestämning av temperatur- och vindgradienterna har gjorts på två sätt, dels genom
gradientbestämning mellan två punkter
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(4.1)

där man önskar beräkna en gradient mellan punkterna (÷1, á1) och (÷2, á2), och dels
genom logaritmisk anpassning med minsta kvadratmetoden
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där U = a ln z + b(ln z)2 + c. a, b och c är konstanter (Johansson, 2003). Då
temperaturgradienten beräknats har U ersatts med T.

a)      b)

Figur 4.1: Exempel på typiska profiler av den potentiella temperaturen där interna
gränsskiktshöjden, zibl, finns markerad. a) 13 augusti 1984 kl. 12.58 (SNT). b) 27
augusti 1988 kl. 14.15 (SNT).
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I undersökningen har de olika normaliserade turbulensparametrarna plottats mot
antingen z/L eller zibl/L. Ett alternativ till att plotta dessa turbulensparametrarna mot
z/L är att istället använda Richardsons tal, Ri, som stabilitetsparameter.
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Att plotta turbulensparametrarna mot Ri innebär att man undviker att u* finns i
uttrycken på både x- och y-axeln. Således minskar man risken för att resultatet är
påverkat av skenbar korrelation. Här har dock valts att ändå plotta
turbulensparametrarna mot z/L för att i större utsträckning kunna jämföra resultaten
med tidigare resultat från andra experiment, där oftast z/L har använts som stabilitets-
parameter. För att då säkerhetsställa att erhållna samband är verkliga fysikaliska
samband, har resultaten testats mot skenbar korrelation enligt avsnitt 2.3.

5.  Resultat
5.1  NORMALISERAD VINDGRADIENT
MO teori säger att den normaliserade vindgradienten endast är en funktion av
stabilitetstermen, z/L, och att den karakteristiska normaliseringstermen för vind-
gradienten är kz/u*. Enligt Högström (1996) kan den normaliserade vindgradienten
över land skrivas enligt ekvation 2.7. Motsvarande gradient kan över hav beräknas ur
ekvation 2.9, enligt Guo Larsén (2003).

Gränsskiktsstabiliteten, zi/L eller zibl/L, beskriver skiktningen i hela gränsskiktet
respektive interna gränsskiktet. Den stabilitetsparameter som används i MO teori, z/L,
beskriver skiktningen i ytskiktet, hädanefter refererad till som stabilitet.

I  figur 5.1 visas den normaliserade vindgradienten, Öm, på 11 meter plottad mot
stabilitetsparametern z/L. Samtliga data är från den stora masten. Gradienten är
logaritmiskt anpassad med minsta kvadratmetoden mellan 9.0 och 26.0 meter, enligt
ekvation 4.2. En klassuppdelning är gjord i följande klasser,  zibl/L • -0.4,
-0.4 > zibl/L • -0.8 respektive zibl/L < -0.8. Dessa representeras i figuren av stjärnor,
trianglar respektive cirklar för mätningarna gjorda 1984 i NIBWAK. För att betona att
mätningarna gjorda 1988 i NIBLEX88 avviker något från NIBWAK-mätningarna har
de åskådliggjorts med andra symboler: romber för mätningar där zibl/L • -0.4. Inga
mätningar från NIBLEX88 faller in i gruppen där -0.4 > zibl/L • -0.8 eller zibl/L < -0.8.
Referenser över land (Högström, 1996) och över hav (Guo Larsén, 2003) är inlagda
som streckad respektive heldagen linje.

Mätvärdena i figur 5.1 visar samband med såväl land- som havsreferensen. Det borde
dock finnas ett tydligare samband med land- än havsreferensen, eftersom mätningarna
är gjorda på en så låg nivå och så långt från havet. Detta kommer att förklaras senare.
Även då de olika stabilitetsgrupperna överlappar varandra något i figuren, ordnas de i
sina respektive grupper.

Gruppen med lägst gränsskiktsinstabilitet, zibl/L • -0.4, har störst lutning och följer
havsreferensen väl. Ju större gränsskiktsinstabilitet, desto mindre blir lutningen men
desto större blir z/L-spannet. Uppdelningen av de olika zibl/L-grupperna visar att MO
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teori inte är fullständigt komplett, utan att Öm även beror av den interna
gränsskiktshöjden, dvs.
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Figur 5.1: Normaliserade vindgradienten, Öm, beräknad på 11 meter med data från
den stora masten, mot z/L. Mätningar från NIBWAK: (*) zibl/L •  -0.4 ,
(•) -0.4 > zibl/L •  -0.8  respektive (•) zibl/L < -0.8. Mätningar från NIBLEX88:
(•) zibl/L •  -0.4 . Den streckade linjen är från Högström (1996) och den heldragna
linjen är från Guo Larsén (2003). Gradienten beräknad enligt ekvation 4.2.

För att undersöka om metoden att beräkna gradienten är betydelsefull, har vind-
gradienten även beräknats enligt ekvation 4.1. Figur 5.2 visar Öm plottad mot z/L med
gradienten beräknad enligt ekvation 4.1. Figur 5.2 visar således samma sak som figur
5.1, men med den skillnaden att i figur 5.1 är gradienterna logaritmiskt anpassade med
minsta kvadratmetoden och i figur 5.2 är gradienten beräknad rakt mellan två punkter.
Mätningarna är gjorda på samma nivåer i båda figurerna.

Generellt ligger värdena lägre än referensen över land i figur 5.2. Då vindgradienten
beräknas enligt ekvation 4.1 följer de två stabilitetsgrupperna med lägst
gränsskiktsinstabilitet havsreferensen väl. Gruppen med störst gränsskiktsinstabilitet
följer till formen landreferensen bättre. En jämförelse av figur 5.1 och 5.2 visar att det
är av mycket stor betydelse för resultatet hur gradienterna beräknas. Trots att
mätvärdena i figur 5.2 stämmer bättre överens med havsreferensen än de i figur 5.1,
borde det bästa sättet att räkna ut gradienten vara med en logaritmisk anpassning.
Detta eftersom vindprofilen har ett logaritmiskt utseende och inte ett linjärt, se figur
5.3 a). Figur 5.3 b) visar att ej heller potentiella temperaturprofilen har ett linjärt
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utseende. Hädanefter kommer därför endast resultat med gradienter beräknade med
logaritmisk anpassning, enligt ekvation 4.2, att redovisas.

Figur 5.2: Som i figur 5.1, men här är gradienterna beräknade rakt mellan två punkter,
enligt ekvation 4.1.

         a) b)

Figur 5.3: a) Exempel på vindprofilens utseende. 27/8 1988 kl. 17.25 (SNT).
b) Exempel på potentiella temperaturprofilens utseende. 27/8 1988
kl. 12.35 (SNT).
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För att studera vad som händer med gradienter beräknade med datan från den lilla
masten, visas i figur 5.4 Öm mot z/L med profildata från den lilla masten på 6.8
respektive 12.0 meter. Turbulensdata är taget från 11 meter i den stora masten.
Stjärnor, trianglar och cirklar representerar som tidigare zibl/L •  -0.4 , -0.4 > zibl/L •  -
0.8 respektive zibl/L •  -0.8 . Den streckade referenslinjen är Högströms (1996)
rekomendationer för Öm över land, medan den heldragna linjen är referensen för
havsförhållanden enligt Guo Larsén (2003).

Figur 5.4: Normaliserad vindgradient mot z/L. Turbulensmätningar från 11 meter i
stora masten och profilmätningar från 6.8 respektive 12.0 meter i lilla masten.
(*) zibl/L •  -0.4 , (• ) -0.4 > zibl/L •  -0.8  och (• ) zibl/L < -0.8. Den streckade linjen är
från Högström (1996) och den heldragna linjen är från Guo Larsén (2003). Gradienten
är beräknad enligt ekvation 4.2.

Figur 5.4 visar, att med gradienter beräknade från den lilla masten, mellan 6.8 och
12.0 meter, följer Öm-värdena referenslinjen över land bättre än referenslinjen över
hav. Detta grundar sig i att på dessa låga nivåer har den landsträcka som strömningen
färdats över ”suddat ut” inverkan av havsförhållandena. Det interna gränsskiktet är i
dessa nivåer endast påverkat av de landförhållanden som råder på Näsudden.
Nivåerna för profilmätning och beräkning av gradienter i lilla masten är betydligt
lägre än vid gradientbestämning med mätningar gjorda i den stora masten, där
gradienten är beräknad mellan 9.0 och 26.0 meter. I figur 5.1, där gradienten är
beräknad med data från den stora masten, ligger de experimentella värdena lägre än
referenslinjen över land. Den övre punkten, på 26.0 meter, behöver inte alltid ligga i
ytskiktet, vilket innebär att MO-teori inte gäller. Mätpunkten på 26.0 meter kan även
påverkas av havsförhållanden. Även på vilka nivåer mätningarna görs, är således av
stor vikt för resultatet.

Figur 5.1, 5.2 och 5.4 är samtliga påverkade av skenbar korrelation som följd av att u*

finns med i uttrycken på både x- och y-axeln. Denna påverkan gör att de
experimentella värdena ligger tätare än vad de skulle ha gjort annars, även formen på
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kurvan påverkas något. Sambandet med de båda referenslinjerna påverkas däremot
inte.

5.2  NORMALISERAD TEMPERATURGRADIENT
Enligt MO teori normaliseras temperaturgradienten med kz/T*. Denna teori säger
också att den normaliserade temperaturgradienten, Öh, endast beror av höjden över
marken. Enligt Högström (1996) kan Öh beräknas ur ekvation 2.8.

Som för Öm har Öh beräknats med profildata från den lilla masten (visas ej här).
Mönstret på mätningarna från den lilla masterna är lika som för mätningarna från den
stora masten. De experimentella värdena från den lilla masten ligger dock högre än
mätningarna från den stora masten. Detta tyder på att såsom för Öm blir gradienten
beräknad med data från den stora masten för grov, och MO-teori gäller inte då den
övre mätpunkten, på 26.0 meter, inte alltid behöver ligga i ytskiktet.

Normaliserade temperaturgradienten plottad mot z/L visas i figur 5.5. Även här finns
en gränsskiktsstabilitetsindelning i tre grupper, med inre gränserna zibl/L •  -0.4  och
zibl/L < -0.8. Dessa klasser åskådliggörs i figuren av stjärnor, trianglar respektive
cirklar. Som jämförelse är Högströms (1996) uttryck för Öh över land, ekvation 2.8,
inlagd med en heldragen linje.

Överlag är det stor spridning på de experimentella värdena i figur 5.5, vilket betyder
att Öh inte är lika starkt beroende av stabiliteten, z/L, som ti l l  exempel Öm, där
spridningen är betydligt mindre. En närmare studie av de olika zibl/L-klasserna visar
att en uppdelning finns mellan de respektive stabil itetsgrupperna. Öh beror således
inte bara av z, utan det finns även ett beroende av zibl.

För att ytterligare studera huruvida gränsskiktsstabiliteten påverkar normaliserade
temperaturgradienten, visas i figur 5.6 Öh mot z/L med mätningar dels från Näsudden
och dels från Marsta (Johansson et al., 2001), en plats med odlad mark ca 10 km norr
om Uppsala. I figuren är mätningarna från NIBWAK som tidigare representerade av
stjärnor, trianglar respektive cirklar för de olika gränsskiktsstabilitetsgrupperna. I
figuren finns också Högströms (1996) referens för Öh inlagd med en heldragen linje.
För mätningarna från Marsta står plustecken för mätningar med -0.5 > zi/L > -5,
fyllda cirklar är mätningar med -25 > zi/L > -35 och kryss representerar zi/L < -60.
Övriga linjer i figuren är modellsimuleringar med ’Large Eddy Simulations’, LES,
från Khanna och Brasseur (1997) (se Johansson et al., 2001). För den dubbla linjen
gäller zi = -0.44, den streckade linjen zi = -3 och den prickade linjen zi = -8.
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Figur 5.5: Normaliserade temperaturgradienten, Öh, mätt på 11 meter, mot z/L.
Symboler som i figur 5.3. Den heldragna linjen är från Högström (1996), här ekvation
2.8. Gradienten beräknad med data från stora masten.

Samtliga gränsskiktsstabilitetsgrupper, både de från Marsta och de från Näsudden,
delar upp sig i förhållande till varandra. Gruppen med störst gränsskiktsinstabilitet,
zi/L < -60, har den minsta lutningen men har det största stabilitetsspannet. Medan
gruppen med lägst gränsskiktsinstabilitet, zibl/L •  -0.4 , har den största lutningen men
har det minsta z/L-spannet. De två grupperna med störst gränsskiktsinstabilitet följer
referenslinjen bäst. De övriga ligger överlag lägre än referenslinjen. Ju lägre
gränsskiktsinstabilitet, desto större avvikelse från referenslinjen. De två grupperna
med lägst gränsskiktsinstabilitet från Näsudden stämmer till formen väl överens med
den dubbla linjen, LES med zi = -0.44, även om de ligger lägre än simuleringen.

Johansson et al. (2003b) fann att normaliserade temperaturgradienten över hav beror
av höjden. I figur 5.7 visas Öh mätt på olika nivåer på två platser, mot z/L.
Mätningarna från Näsudden på 11 meter representeras av stjärnor och 77 meter av
trianglar. Mätningar från Östergarnsholm, en marin mätstation öster om Gotland (se
Johansson et al., 2003b), symboliseras av plustecken, punkter och kryss, där dessa
representerar mätningar från 10, 18 respektive 26 meter. Den heldragna linjen är från
Högström (1996).
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Figur 5.6: Ôh mot z/L. Mätningar från NIBWAK: (*) zibl/L •  -0.4 ,
(• ) -0.4 > zibl/L •  -0.8 och (• ) z ibl/L < -0.8. Mätningar från Marsta (Johansson et al.,
2001): (+) -0.5 > zi/L > -5, (• ) -25 > zi/L > -35 och (x) zi/L < -60. Den tunna
heldragna linjen är från Högström (1996). De övriga linjerna är LES från Khanna och
Brasseur (1997) (se Johansson et al., 2001) där den dubbla linjen är zi = -0.44, den
streckade linjen zi = -3 och den prickade linjen zi = -8.

Figur 5.7: Ôh mätt på olika nivåer mot z/L. NIBWAK: (*) 11 meter och (• ) 77 meter.
Östergarnsholm (Johansson et al., 2003b): (x) •  10 meter, (• ) •  18 meter och
(• ) •  26 meter. Den heldragna l injen är fr ån Högström (1996).
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En tydlig uppdelning beroende på höjden för mätningarna, syns i figur 5.7. Detta
innebär att den potentiella temperaturgradienten inte kan normaliseras med höjden,
som förväntas enligt MO teori. Om man istället väljer att använda en fix höjd, t.ex. 10

meter och då plottar 
zT

k
∂
∂θ

*

10
mot 10/L stämmer mätningarna från de olika höjderna

bättre överens med varandra. Detta visas i figur 5.8, för symboler och referenslinje se
figur 5.7.

Figur 5.8: Som i figur 5.7 fast här har z = 10 använts för alla nivåer i uttrycken på
både x- och y-axeln.

Det finns stor risk för att resultaten i avsnitt 5.2 är påverkade av skenbar korrelation.
Detta eftersom både u* och temperaturflödet finns med på både x- och y-axeln. Den
skenbara korrelationen gör att värdena pressas samman något, men fortfarande finns
där ett verkligt fysikaliskt samband.

5.3  NORMALISERAD TEMPERATURVARIANS
I flera tidigare undersökningar (t.ex. Wyngaard et al., 1971; Högström, 1990 och
Johansson et al., 2003b) har man använt uttrycket för fri konvektion som referens vid
studie av temperaturvariansen normaliserad med T*, mot z/L. I Wyngaard et al. (1971)
menar man att det finns en kritiskt värde på stabilitetstermen, z/L •  -1.0 , som är det
största värdet på z/L som uttrycket för fri konvektion är giltigt för. Från NIBWAK
ligger värdena på -1.25 < z/L < 0 och de flesta mätvärdena ligger vid z/L > -0.4. Detta
skulle innebära att för dessa mätningar är uttrycket för fri konvektion ingen lämplig
referens. I Högström (1990) däremot, verifierar man fria konvektionsuttrycket ända
till z/L •  -0.05 . Detta betyder således att även för de låga värden på z/L som
mätningarna från NIBWAK ger, borde uttrycket för fri konvektion kunna användas
som referenslinje.
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Konstanten 0.95 är bestämd över land, men i Johansson et al. (2003b) verifieras den
konstanten även för havsförhållanden. Detta innebär att ekvation 5.2 kan användas
som referens, även om mätningarna är påverkade av förhållandena över hav.

Figur 5.9 visar normaliserad temperaturvarians mätt på 11 meter i stora masten, mot
stabiliteten, z/L. Som tidigare är mätningarna indelade i olika grupper beroende på
gränsskiktsstabilitet. Dessa åskådliggörs i figuren av stjärnor för zibl/L •  -0.4 , trianglar
för -0.4 > zibl/L •  -0.8  och cirklar för zibl/L < -0.8. Som referens är ekvation 5.2
åskådliggjord med en heldragen linje. Till formen överensstämmer mätningarna väl
med referensen. Överlag ligger dock värden lägre än denna. Det finns ingen lika
tydlig uppdelning av de olika zibl/L-grupperna som för t.ex. Öm. Det betyder att
temperaturvariansen inte beror lika mycket av interna gränsskiktshöjden som Öm gör.

För att studera huruvida normaliserade temperaturvariansen istället beror av höjden,
visas i figur 5.10 (óT/T*)2 mätt i flera nivåer, både på Näsudden och Östergarnsholm,
mot z/L. Mätningarna från Näsudden visas med stjärnor på 11 meter, trianglar på 77
meter och cirklar på 135 meter medan de mätningar som är gjorda på Östergarnsholm
(se Johansson et al., 2003b) representeras av kryss på 10 meter, punkter på 18 meter
och romber på 26 meter.

Figur 5.9: Temperaturvariansen normaliserad med T*, mätt på 11 meter, mot z/L.
(*) zibl/L •  -0.4 , (• ) -0.4 > zibl/L •  -0.8  och (• ) zibl/L < -0.8. Den heldragna linjen är
uttrycket för fri konvektion, ekvation 5.2.
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Figur 5.10: Normaliserad temperaturvarians mätt på flera nivåer, mot z/L. Mätningar
gjorda på Näsudden: (*) 11, (• ) 77 respektive (• )135 meter. Mätningar fr ån
Östergarnsholm: (x) 10, (•) 18 respektive (•) 26 meter. Den heldragna l injen är
uttrycket för fri konvektion.

Enligt MO teori förväntas att mätningarna från de olika höjderna ska falla samman på
varandra, men figur 5.10 visar att så är inte fallet. För såväl mätningarna från
Näsudden som från Östergarnsholm finns en tydlig uppdelning beroende på vilken
höjd mätningarna är gjorda. Därför visas i figur 5.11 (óT/T*)2 mot 10/L med symboler
och referenslinje som i figur 5.10. Här faller mätningarna från de olika höjderna bättre
samman med varandra än i figur 5.10.

Figur 5.11: Normaliserad temperaturvarians mot 10/L för olika nivåer. Symboler och
referenslinje som i figur 5.10.
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I både uttrycket för T* och L ingår temperaturflödet som en variabel, detta gör att
resultaten är något påverkat av skenbar korrelation. Denna korrelation gör att det
slutliga sambandet viker av något mjukare, omkring z/L = 0.2, än vad fallet vore om
inte temperaturflödet skulle finnas med i både x- och y-axeln.

5.4  NORMALISERAD HORISONTELL VINDVARIANS
Den horisontella vinden besår av två komponenter, en zonal och en lateral
komponent, u respektive v. Variansen för den horisontella vinden kan således skrivas

2
'' 22

2 vu
h

+=σ . (5.3)

Enligt MO teori normaliseras vindhastigheter i ytskiktet med u*. I Panofsky et al.
(1977) kom man fram till att horisontella vindvariansen, óh, normaliserad med u*

följer en linje med ekvationen
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där zi är gränsskiktshöjden. I figur 5.12 visas óh
2/u*

2 mot zibl/L för mätningarna under
NIBWAK. I figuren syns inget samband mellan de experimentella värdena och
referenslinjen från Panofsky et al. (1977), zi i ekvation 5.4 är här ersatt med zibl.
Istället syns en stor spridning vid normalisering med u*. Det betyder att
friktionshastigheten inte är någon bra normaliseringsparameter för den horisontella
vindvariansen i det interna gränsskiktets ytskikt.

I Johansson et al. (2001) visade man att ett alternativ till att normalisera horisontella
vindvariansen med u*, enligt MO teori, är att använda w*, som egentligen är den
karakteristiska hastigheten i övergångsskiktet. De fann också att mätdata från Marsta,
stämde väl överens med en linje med ekvationen
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I figur 5.13, där (óh/w*)2 är plottad mot zibl/L, används ekvation 5.5 som referens. De
experimentella värdena följer referensen väl. Detta innebär att även då w* egentligen
verkar i övergångsskiktet är det just den, och inte u*, som bör användas som
normaliseringsparameter för horisontella vindvariansen i ytskiktet.
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Figur 5.12: Horisontell vindvarians normaliserad med u* mot zibl/L. Den heldragna
linjen är från Panofsky et al. (1977).

Figur 5.13: Horisontell vindvarians normaliserad med w*, mot zibl/L. Den heladragna
linjen är från Johansson et al. (2001), här ekvation 5.5.

Med anledning av att både interna gränsskiktshöjden och temperaturflödet ingår i
uttrycken på både x- och y-axeln, är resultatet i figur 5.13 påverkat av skenbar
korrelation. Utan denna påverkan skulle spridningen vara något större, men det skulle
fortfarande finnas ett tydligt samband de experimentella värdena och ekvation 5.5.
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5.5  NORMALISERAD VERTIKALVINDVARIANS
I Panofsky et al. (1977) och Johansson et al. (2003a) visar man att u* är en lämplig
parameter för att normalisera variansen av den vertikala vinden. I Panofsky et al.
(1977) menar man att
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I figur 5.14 är ekvation 5.6 utritad med en heldragen linje tillsammans med (ów/u*)2

mot z/L för mätningarna från stora masten på 11 meter; symboler som i figur 5.3.
Figuren visar att ju större gränsskiktsinstabilitet, stora värden på -zibl/L, desto bättre
stämmer mätvärdena överens med ekvation 5.6. För mer neutral skiktning ligger
mätningarna överlag lägre än referensen. Mätningar med nära neutral skiktning
tenderar att samlas i ett minimum vid z/L •  -0.1 . Detta fann även Johansson et al.
(2003a) med mätdata från Östergarnsholm.

Tidigare, i avsnitt 5.4, visades att w* är en bättre normaliseringsparameter för
variansen av den horisontella vinden än u*. Därför har i figur 5.15 även den vertikala
vindvariansen normaliserats med w* och plottats mot zibl/L. Som referenslinje är
uttrycket för fri konvektion inlagd med en heldragen linje. De experimentella värdena
följer referenslinjen väl och detta innebär att även w* är en relevant parameter för
normalisering av ów. Valet av normaliseringparameter för ów, u* eller w*, styrs av
ändamålet med normaliseringen.

Figur 5.14: Variansen av den vertikala vindkomponenten normaliserad med u*, mot
z/L. (*)  zibl/L •  -0.4 , (• ) -0.4 > zibl/L •  -0.8  och (• ) zibl/L < -0.8. Den heldragna linjen
är från Panofsky et al. (1977).
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Figur 5.15: Vertikala vindvariansen normaliserad med w*, mot zibl/L. Den heldragna
linjen är uttrycket för fri konvektion.

I figur 5.15 finns zibl med i uttrycken på båda axlarna, det betyder att det finns risk för
att resultatet är uppkommet pga skenbar korrelation. Men att zibl finns med på båda
axlarna påverkar inte utseendet på kurvan nämnvärt, det är endast uttryckens
respektive värden som påverkas.

6.  Diskussion och slutsatser
Turbulens- och profilmätningar gjorda i en 145 meter hög mast under sensommaren
1984 och 1988 (1984 gjordes profilmätningar även i en 12 meter hög mast) på halvön
Näsudden på sydvästra Gotland  har analyserats. Detta för att röna ut huruvida det
interna gränsskiktets höjd påverkar turbulensstrukturen. Stommen i arbetet har varit
Monin-Obukhovs similaritetsteori.

Undersökning av normaliserad vindgradient, Öm, beräknad från stora masten, visar att
beroende på vilken metod som använts för att beräkna vindgradienterna, erhålles olika
resultat, jämför t.ex. figur 5.1 och 5.2. Undersökningen visar att den bästa metoden för
att beräkna vindgradienten, är med en logaritmisk anpassning med minsta
kvadratmetoden, ekvation 4.2. Detta beroende på att de typiska vindprofilerna inte har
ett linjärt utseende. Detta gäller även för temperaturen. Resultaten visar att då
vindgradienten är beräknad enligt ekvation 4.2 följer Öm tidigare resultat över land
bättre, jämfört med då den är beräknad rakt mellan två punkter, enligt ekvation 4.1. På
de låga nivåer (upp till 26.0 meter) och på det långa avståndet (1.5 km) från havet som
mätningarna är gjorda, borde mätningarna stämma bättre överens med andra resultat
över land än resultat erhållna över hav. Resultaten visar att då vindgradienten
beräknas med data från stora masten, stämmer Öm bättre överens med tidigare resultat
över hav än med de över land.
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Vindgradienterna har även beräknats med profildata från den lilla masten. Öm följer
då tidigare resultat över land bättre än de över hav. Med profildata från den lilla
masten (6.8 och 12.0 meter) följer värdena tidigare resultat över land bättre än med
profildata från den stora masten (9.0 och 26.0 meter). Detta innebär att det är mycket
viktigt för resultatet mellan vilka nivåer gradienterna beräknas. Mätpunkten på 26.0
meter i den stora masten kan i vissa fall ligga ovanför ytskiktet och istället vara
påverkad av det marina gränsskiktet. För att få så bra resultat som möjligt, bör man
således vara aktsam på att samtliga mätpunkter verkligen ligger inom ytskiktet, där
MO teori är tillämpningsbar.

Enligt MO teori normaliserar höjden över marken företeelser i ytskiktet.
Normaliserade vindgradienten, Öm, visar ett tydligt samband med stabiliteten, z/L,
dvs. även med höjden över marken. Detta i enlighet med MO teori. Då Öm plottas mot
z/L finns en tydlig uppdelning med avseende på gränsskiktsstabilitet. Till utseendet
kan uppdelningen jämföras med en öppen solfjäder. Uppdelningen innebär att Öm

även beror av det interna gränsskiktets höjd. Vilket i sin tur betyder att Öm inte till
fullo följer MO teori, utan att teorin måste kompletteras med ett beroende av interna
gränsskiktshöjden.

För normaliserade temperaturgradienten, Öh, är det överlag stor spridning då den
plottas mot stabiliteten. För olika gränsskiktsstabilitet finns en uppdelning, dock inte
lika tydlig som för Öm. Denna uppdelning kan jämföras med en halvöppen solfjäder.
Detta betyder att beroendet av den interna gränsskiktshöjden inte är lika starkt som för
t.ex. Öm.

Beräkningar av Öh från Näsudden är jämförda med Öh från Marsta, gjorda på
motsvarande nivå. Både mätningarna från Näsuddden och Marsta är indelade efter
gränsskiktsstabilitet och följer då samma mönster, dvs. ju större gränsskiktsinstabilitet
desto högre upp på solfjädern ligger värdena.

Öh beräknad från flera nivåer från Näsudden har även jämförts med Öh på flera nivåer
från Östergarnsholm. Enligt MO teori ska dessa falla samman på varandra, om
temperaturgradienten normaliseras med höjden över marken. Johansson (2003) fann
att detta inte stämmer för mätningarna från Östergarnsholm. Här finns dock en tydlig
uppdelning beroende på mätnivå och mätningarna följer således inte MO teori. Om
man istället väljer att använda en fix höjd, z = 10 meter, faller mätningarna på de
olika nivåerna samman mycket bättre. Öh från Näsudden följer således Johanssons
(2003) resultat för Öh på Östergarnsholm. Även då höjden över marken och det
interna gränsskiktets höjd inte är de bästa normaliseringsparametrarna för
temperaturen, finns det ändå ett visst beroende av dessa.

Temperaturvariansen normaliseras enligt MO teori med T*. Då den normaliserade
temperaturvariansen plottas mot stabiliteten, kan uttrycket för fri konvektion användas
som referens. Överlag ligger mätningarna lägre än uttrycket för fri konvektion. Det
finns ingen uppdelning med avseende på gränsskiktsstabilitet, vilket innebär att den
interna gränsskiktshöjden inte påverkar temperaturvariansen. Såsom Öm, har
temperatur-variansen jämförts med mätningar från Östergarnsholm. Samma resultat
som för Öm erhålles, mätningarna från de olika höjderna faller inte samman med
varandra. Däremot, om en fix höjd, z = 10 meter, används faller mätningarna från de
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olika nivåerna samman med varandra. Temperaturstrukturen följer således inte MO
teori.

I Panofsky et al. (1977) verifierade man u* som en relevant normaliseringsparameter
för variansen av de horisontella vindkomponenterna. De bestämde också ett uttryck
för horisontella vindvariansen normaliserad med u*, som en funktion av gränsskikts-
stabiliteten. Mätningarna från Näsudden visar dock inte något samband med detta
uttryck. Det innebär att u* inte är någon bra normaliseringsparameter för den
horisontella vindvariansen. I enlighet med Johansson et al. (2001) har den horisontella
vindvariansen istället normaliserats med w*. Trots att w* är den karakteristiska
hastigheten inom övergångsskiktet, visar sig denna ge ett mycket bättre resultat än u*.
w* bör således användas vid normalisering av den horisontella vindvariansen i
ytskiktet, istället för u*

 som MO teori föreskriver.

MO teori säger att inom ytskiktet ska vertikalvindvariansen normaliseras med u*. Vid
sådan normalisering ger större gränsskiktsinstabilitet ett tydligare samband med
referenslinjen från Panofsky et al. (1977), än mer nära neutral skiktning. Då
gränsskiktsstabiliteten är nära neutral samlas mätningarna i ett minimum runt
z/L = -0.1. Även i Johansson et al. (2003a) erhöll man detta resultat, med mätningar
från Östergarnsholm. Såsom variansen av de horisontella vindkomponenterna, har
vertikalvindvariansen normaliserats med w*. I det fallet har uttrycket för fri
konvektion använts som referenslinje och mätningarna följer denna linje mycket väl.
Detta innebär att trots att w* egentligen är en normaliseringsparameter i
övergångsskiktet kan den även användas i ytskiktet. För variansen av den vertikala
vindkomponenten finns det således två lämpliga normaliseringsparametrar, u* och w*.

För att sammanfatta undersökningen kan påpekas att höjden av det interna
gränsskiktet påverkar främst vindstrukturen, men till viss del även temperatur-
strukturen. Temperaturstrukturen hos de aktuella mätningarna följer inte MO teori. I
de lägsta nivåerna i det interna gränsskiktet påverkas turbulensparametrarna endast av
markegenskaperna. I de högre skikten däremot, finns fortfarande ett inflytande av
förhållandena över hav.
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Inverkan av det interna gränsskiktets höjd på
turbulensstrukturen i ytskiktet

Ulrika Hansson

The aim of this study is to find out if and how the height of the internal boundary
layer affects the structure of the turbulence in the surface layer. This has been done
from measurements made 1984 and 1988 at Näsudden on the southwest part of
Gotland. The wind direction has been chosen to get as long fetch over sea as possible.
The height of the internal boundary layer is obtained from temperature profiles where
the first inversion represents the height of the internal boundary layer. The Monin-
Obukhov similarity theory has been used as a frame in this investigation.

The study has shown that some turbulence features follow the Monin-Obukhov
similarity better than others. The height of the internal boundary layer mostly affects
the wind structure, but partly also the temperature structure. In some cases the
characteristic velocity in the mixed layer also influences the turbulence in the surface
layer. For example, it is better to normalize the horizontal wind variance with this
velocity than the friction velocity as proposed in Monin-Obukhov theory. To
normalize the vertical wind variance in the surface layer, it is possible to use both the
friction velocity and the characteristic velocity in the mixed layer. This means the
vertical wind variance can be normalized with both the height above ground and the
height of the internal boundary layer.
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