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Norrköping den 2 okt L976

Det höll på att inte bli någon Polar-
front den här gången, då tre av fyra
närvarancle redaktions med lemrnar
hellre ville titta på bilder och berätta
minnen f rån islands re san än göra en
tidning . Entus ias men var s tor och
endast en järnhård disciplin kunde få
os s att arbeta.

Vi vill rikta ett varmt tack till våra
is länd ska kolle ge r, s om tog s å väl
hancl om os s . Vi hoppas också att rle
sorrl inte kunde resa till Islanr:l i år
snart får tillfälle att stifta närrnare
bekantskap rned detta f.antastiska land,
<lär men när clet blir för hett i vatt-
net kan kliva upp och svalka sig.

Meteorologmötet f örsåg os s också
mecl mycket intressant material, sorn
vi tänker publicera i rlet här och kom-
mancle nulTrrner. Christer Morales
ger oss på sicl 6 ett litet srnakprov
på vad sorrl kan kornma liksorn tirl-
ningen Morgunblalia på sirJorna innan.
Om rlet skulle vara någon sorn inte
förstår allt i den artikeln finns clet
en öve rs ättning s orn Ari Gudmuncls -
son gjort. MorgunblaUiö gav oss
också de fotografier f rån rnötet sorn
vi har rned i tidningen.

Vi har f ått rnånga nya prenurnerante r,
sorr) vi hälsar välkomna och som vi
hoppas ska finna tidningen läsvärd
och inte rninst kornrna rned bidrag till.

Med vänliga halsningar

Carla Karlströrn
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Islandsresan som vi- reklamera-
de så mycket för blev en verk-
Iig succ6. Vi blev väl omhän-
dertagna, främst av PaIl
Bergthorsson från isländska
vädertj änsten. Förutom att
han ordnat med trevliga loka-
ler för 10 ISO,I hade han arran-
gerat många trevliga utflykter.
Första dagen gjorde vi en rund-
tur inåt landet för att se
sprutande varmvattenkällor,
jöklar och samtidigt få en upp-
fattning om den trädlösa is-
länd,ska naturen. Vi besökte un-
der resan även växthus som var
uppvärmoa av varma käIlor. Tem-
peraturen i växthusen var så
hög att man året runt kunde od-
la bananer, paprika m fI värme-
krävande växter. Utflykten av-
slutades med en rundtur på Ting-
val la .

Andra dagen, so;-1 också var le-
dig , gjorde många en flygtur
titl Hemön. Trots allt som skri-
vits och filmats från vulkanut-
brottet så blir man ändå impo-
nerad av de lavamassor och mäng-
der av aska som fallit ner över
ön. HäIften av de c:a 450 hus
som blev begravda har grävts
fram och håller på att restau-
reras. De sist framgrävda hu-
sen 1åg under 30 meter aska och
är relativt illa åtgågna.

Förutom dessa heldagsturer ord-
nades det med kortare utflykter
bl a till en fabrik som förser
80? av Reykjavik med varmvatten
samt till några svaveldoftande
käIlor. En av dessa käIlor som
varit tyst i tio år gjorde till
vår ära att kraftigt utbrott,
och Pall påpekade genast att
den visar liv endast på NMM är
förlagt till Island. Vi var ock-
så en kväll inbjudna titl kom-
munikationsministern som bjöd
oss aIIa på en superb middag,
ett mycket uppskattat inslag.

har opdet

Förutom alla dessa fritidsakti-
viteter så lyssnade vi också
till många intressanta föredrag,
men den delen av mötet beskrivs
utförligare på annat ställe i
Polarfront.

Vi har försökt att närmare bes-
tämma konrmande möten inom Sl4S
och nu närmast kommer vi att an-
ordna en mycket intressant dis-
kussionsafton på Observatorie-
kullen över ämnet "Observationer
för vem? " Vi räknar med c : a sex
korta inlednt-ngsanf öranden f ör
att däref ter l-ämna ordet f ritt.
Väl mött den 2L oktober kI l8l-5.
Efter denna afton kommer vi att
i mitten av november, troligen
den 18, att anordna en träff på
Ft3 där det bl a ingår visning
av östgöta kontrollöentral töxCl
samt simulatorerna för Draken
och Viggen. Följande möte kommer
att avhandla fågelmeteorologi,
och föredragshålJ_are är Bertil
Larsson från F5 Ljungbyhed. Un-
der det mötet hoppas vi få klar-
Iagt vilken inverkan meteorolo-
giska faktorer har för fågelrö-
relser och om vi med utgångspunkt
från detta även kan prognosticera
flyttfågelstreck m m. Första mö-
tet under L977 blir årsmötet den
L7 februari. En stor del av den
kväIlen räknar vi rned en diskus-
slon om hur vi skal_l lägga upp
ritningarna för lt NMM som skalt
hållas i Sverige i början av juni
I978. Vi skalt med gemensamma
krafter ordna ett bra 11 lS,${ så
kom fulladdade med goda id6er till
årsmöte t

Hiller Skoog

dfd Pandenffi
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veöurfarssögunni. Vlö getum
litiö ä paö pannig, aö maöur
standi ä strönd og horfi ä

öldurnar i flaöarmälinu, Paö
koma margar småar öldur og
svo allt I einu kemur ein
miklu staerri, e.t.v. tvar
st6rar, og svo a6rar litlar å

eftir. Fetta er ekki hagt aö
sk'ira nÖ er hagt. held 69 aö
ganga 0t lrå Fvi aö Priöfa
aldan veröi lika stör."

Blaöamaöurinn haf öi lyrr
hitt aö måli nokkra erlendu
veöurfreöingana og innt På
eftir hinu sama. Feim haföi
komiö saman um aö ekki
vari åstaöa til aö öttast röt-
takar breytingar i veöurfari.
Aöspuröir urn rigninguna i

Reykiavik og ähyggiur Sur'r'-
lendinga vöföu Peir aöeins
regnkåpunum fastar aö sår,
åöur en Peir h6ldt: ut i bilinn
sem beriJ Perrra O Pa ri;r

svartsynl aö buast vrö sömtr
sogu ntrsta ar.

..Faö er alltlli erfrtt aö st:.l
fvrtr trm Veöur." saqöi Påll aö
lokurrr. .,Fllfi er urtdtr svo öt;tl
mörgu kontrö o(l eltl örliul
breytrng veldur artnarrl, senl
ekkr var hieglt aö syå {vrrr Err

pott veötlrfr;nÖttrt;ttrrr vtlröl
stundunt ;i i nre'ssttnnt. Pil er
ahJrttr ;ist;etlr lll .ttJ r;t:l.tsl
upp.'

Obarf a,svartsf'ni aö buast
viö ööru eins nresta sumar

Litiö inn ä råöstefnu

UNDANFARNA daga hefur
staöiö yfir t Reykjavlk räö-
stef na norranna veöur-
f raöinga, en sllkar råö-
stefnur eru haldnar annaö
hvert år og var slöast ä
islandi 1966. Um l OO

veäurf reöingar såtu pingiö
par af 15 lslenzkir.

.,Ä pingirlu voru haldnir
milli 30 og 4O fyrirlestrar",
sagöi Påll Bergpörsson
blaöamanni Mbl. pegar hann
innti ef tir umreöuelnum
veöurfraöinganna. ..Liklega
må segja aö mengun hafi
boriö einna hast. Einn fyrir-
lestranna fjallaöi t.d. um paö
hvernig segja må fyrir um
f lutning mengunar i and-
r0rnslof ti.

En sem daemi um annaö
sem ljallaö var um å rå6-
slef nunni, metti nefna (yrir-
lestur sem saenski veöur-
traöingurinn Carla Karlström
hölt um vindorkurannsöknir,
sem sainska veöurstofan er
aö qera. Orkuvandamåliö
svokallaö hefr-rr oröiö til aö
lertaö er nyrra orkuglafa og
rannsökntr Svlanna hala
boinzt aö vindi å neöstu 2OO
metrum andrÖmsloftsins,
vrndhraöil, tlöni o.s.frv.

Ni. annan lyrirleslur
hdh finnskur veöurfraröing-
ur, Marrtti Makelä. um siåll-
virk aOvörunartaeki vegna
hettu sem stafar af veöur-
lari, t.d. hålku å vegum' Einn
f yrrlestranna fiallaöi um
tölvu; sem nota å viö veöur-
athuganir lyrir flugumferö.
Sö talva fer jafnööum allar
veöurupplysingar og vinnur
ur peirh sjålfkrafa og birtir
siöan å skermi aövaranir
vegna breytinga. Fetta spar-
ar veöurf reöingurn mikla

norr&nna veöurfurcöinga
vinnu. Norskur veöur-
f reöingur. Svein Fikke,
sagöi lrä veöurathugunum,
sem notaöar voru viö ollu-
f rarnkvamdir Norömanna.
Faö er ågett demi um
hvernig veöurf raöi kemur aö
notum, Fvl bar athuganir,

,,Faö var f Yrirlestur um

landafreöileg åhrif å loft-
steymi, sem viö Sven Sig-
urösson höf um veriö aö

vinna aö."

- Var nokkub fiallaö um
paö veröurfar, sem veriö
hefur t Evröpu I sumar, t.d.
purrkana erlendis, eöa Pä um
spurningu, sem margir velta
Iyrir sår einkum å Suöur-
landi, hvort veöurfar i N-
Evröpu s6 aö breytast til hins
verra?

,.Nei. paö var nu ekki gert.
Einn fyrirlestranna var um
tölfreöilegar rannsöknir ä

hitastigi siöustu TOO.OOO år-
in og par kom aö visu fram
spå um a6 hitastig myndi aö
meöaltali laekka sem sam-
svarar 1 gråöu nastu 5 Pis.
und är. Fetta gefur e.t.v.
ekki alveg rötta nrYnd. Pvl å

svo löngum tima eru sverflur
mikla r."

- 
Og ekkert kvartaö und-

an veörinu utan f undartima?
., Viö höf um nÖ veriö alveg

s6rstaklega hePPin meö
veöriö, råöstefnugestir hafa
fariö i feröir, t.d. aö Gullfossi
og Geysi og alltaf hitt å sum-
ar og sö|."

- 
Er åsteöa til aö aetla aö

nesta surnar veröi eins vot-
viörasamt og veriö hefur tvö
undanfarin är ä SuöurlandiT

,,Nei, alls ekki. SkYringin å

rigningunni liggur ekki i ein-
'hvers konar kaflaskiPtum i



Or lingrrl

I översättning av Ari Gudmundsson.

Onödig pessimisrn att vänta sig sarn-
rna sak nästa sorirnar

Ett besök på den norrliska rneteoro-
logkonferensen

De senaste dagarna har clet pågått
en norrlisk rneteorologkonfe rens i
Reykjavik. Konferenses av cletta
slag hålls vart annat år och sist för-
lades en så.lan till Islanrl L966. Orn-
kring 100 meteorologer deltar, r1är-
av 15 f.rån Islanrl .

När en reporter från Morgunblaöiö
frågade om rneteorologernas cliskus-
sionsärnnen berättade Påll Berg -
p6rsson: "På rnötet har hållits mel-
lan 30 och 40 förerlrag där miljöför-
störingen förmorlligen kan sägas ha
komrnit i första rumrnet. Ett av
föreclragen hanrllacle t. ex. om hur
transport av luftföroreningar kan
f öruts ägas . Sorrr exempel på ancl ra
diskus s ions ärnnen kan nämna s d en
svenska rrreteorologen Carla Karl-
strörns föredrag orrr vindenergi-
forskning sorn bedrivs vid det sven-
ska meteorologiska institutet. Det
s . k. energiproblemet har medfört
att rnan söker efter nya energikäl-
1or. Den svenska undersökningen
har inriktats på vinden i atmosfä-
rens 1ägsta ?00 meter, frekven-
se r av vindhastighet o. s . v.

- Ett annat föredrag hölls av en
finsk rneteorolog Marrtti Makelä
om autornatiska varnare för faror
orsakade av meteorologiska fakto-
re r, t . ex . halka på vägar . Ett
föredrag handlade orn en rlator
sorrt avses använclas vid väderob-
servationdr för luftfarten. Denna
dator rnatas fortlöpande rned all
väde rinf ormation s orn behandlas
automatiskt i datorn och varning -
ar om förändringar pre sente ras
sedan på bildskärm . Detta be spa-
rar rrreteorologerna rrrycket arbete .

En norks rneteorolog, Svein Fikke,
be r ättade om väde r ob s e rvatione r
sorrr användes vid de norska olje-
projekten. Detta är ett utmärkt
exempel på hur rneteorologi kan korn-
rna till nytta, eftersorrr gjorda obser-
vationer sparade 5 miljone r norska
kronor av försäkringsrnedel. tt

Vilka föredrag biclrog isländska mete-
orologer med ?

"Det var ett föredrag om geografins
inve rkan på luf tens s trömning, s orrl
jag arbetat me<l tillsarnrnans med
Sveinn Sigurösson. "

Har man kommit in på <len vädersitu-
ation, som rått i Europa i somrrrar,
t. ex. torkan i utlandet, eller den f.rä-
Ed, som rnånga funderar över här på
Sydlandet, om klirnatet i Nordeuropa
h.åller på att ändras till det särnre ?

forts nästa sicl"a
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"Nej, det har man inte gjort' Ett.
av f-ored.ragen handlade orn statistis -

ka under sökningar av ternpe raturen
cle senaste 700 000 åren clär clet vis -
se rligen förutsades att ternpe ratu-
..^.ktlle kornma att sjunka merl
I gracl rle närmaste 5 tusen åren'
Oätta är kanske inte en helt korrekt
beskrivning, eftersorn stora fluktua-
tioner fo""ko*tter unrler en så lång
tirlsperiocl . "

- Och inga klagomå1 på väd ret unrle r
rnöte s tid en ?

"Vi har haft en helt enastående tur
med vädret, konferensgästerna har
företagtt resor, t.ex. ti11 Gullfoss
och Geysir, och ständigt rnött som-
mar och s01. "

- Finns det anledning tro att nästa
sommar blir iika fut<tlg sorn de två
senaste åren På SYdlandet?

"Nej, inte alls. Förklaringen ti11
regnet kan rnan inte söka i något
slags kapitelind elning av klirnatets
utvecklingshistoria. Vi kan se det
på det sättet att rnan står på en
strand och betraktar vågorna vid

stranclkanten. Många smä vågor
anländer och plötsligt kornrner en
betydligt större, kanske två stora,
åtfotSaa av andra srnå. Detta kan
inte lätt förklaras, e j heller kan
rnan vara s äke r på , tror jag, att
den treclje vågen blir lika stor. "

Reportern harle tirligare kornrnit till
tats mecl några av de utländska rne-
teorologernå och ställt sarrlrna f rå -
ga. ne hacle enats orn att det inte
i"rrt t någon anlerlning att f rukta ta'
clikala klimatänrlringar'

På tal om regnet i ReYkjavik och be-
ky-ren på SYdlandet svePte de in
sig mer omsorgsfullt i sina regn-
kappor innan de tog sig till den vän-
tanåe bilen . Onödig p* s s irnis rn att
vänta s ig s arnma his toria näs ta å r '

"Det är attticl svårt att spå värle r",
sade Pått slutligen " "Det beror
på s å oe rhört många f aktore r och
ån obetyrllig änd ring f örorsakar
err annan, sorn lrlan inte kunde f ör-
uts äga . Men trots att rneteorolo -

g.rrä ibland rnis slyckas i sin gär -
.tittg är det ingen anleclning att ge

upp. "

C h r i st er NIo rLLe s r Efetwar
Christer Morales, sorr] arbetar på Naturvetenskapliga forskningsrådet, Eko-
iogikornrnitt6ns sekr etartat, har rned utgångspunkt f rämst f rån föredra g av
intresse inorn hans arbetsfält, ekologin, rerlovisat meteorologmötet i en in-
ternrapport, sorn vi på Polarf ront fätt göra ett utdrag ur.

Inle clning

Ar 1958 hö1ls i Re rgen, Norge ' ett
norrliskt - ame rikanskt rnete orologmö -

te . Vid detta möte beslöts att nor-
rliska rneteorologer (d v s meteoro-
loge r f rån Danrrlark, Finland ' Island '

NJrge och Sverige ) skulle mötas en

gåtg ca vartannat år rned sYfte att
itUlit" erf ar e nhe te r orn lTle te or olog i s k
f orskning och arbetsrnetocle r m ' rn ' i
de respektive 1än4erna sarnt att upp-
ratthålla och förnya kontakter rned
kolle ge rna i de nordiska läncl e rna '

Även orn de rneteorologiska instituten
i respektive lanr1 alltid har ställt sig
rnycket positiva och hjälpsamnna i för-

hå11ande ti11 dessa nor<1iska meteoro_
logmöten har de olika icke fackliga
rneteorologf öreningarna i re spektive
land (i Sverige Svenska Meteorologis -
ka Sällskapet) varit f orrnella arrangö-
rer och kontaktorgan i förhållande tiil
dessa möten.

Det första Nordiska Meteorologmötet
ägcle rurn i Stockholrn sorrrrnaren l.960,
och nu, i augusti 1976, avhöl1s det
tionrle i Reykjavik . Därrned har va rt
och ett av de f elTr nordiska länderna
varit arrangör för två NMM (r1e f ör -
sta åren hölls rnötena rne.i något kor-
tare intervalle r, ca tre rnöten på fyra
o\ar).



Föredragen

Inalies hölls 35 föredrag. Dessa täck-
te i stort sett 4 ämnesområclen, näm-
lige n

I . rneteorologiska observationer in-
klus ive obse rvationsteknik;

Z. meteorologiska undersökningar
rned ekologisk anknytning (luftfor-
oreningar, bulle r, ene rgi m . * . );

3. flygmeteorologi;

4. rlynarniska och statistiska rneteo-
r olog i s ka unrle r s öknin gar .

Carla Karlströrn, SMHI: Vindene rgi -

Referatet mecltages ej här, då projek-
tet presenterades i föregåenrle nr av
Polarf ront.

Roland Krieg, SMHI: Ventilationskli-
matet i Sverige.

Med ventilationsklirnatologi rnenade s
i detta sarrrrrranhang en statistisk sarrr-
rrranställning av de meteorologiska
variabler, som är av vikt vid sprid-
ningen av luftföroreningar. Sådana
ventilationsklirnatologie r tas frarn
vid de olika norcliska 1änderna, och
rrran använder sig därvid av tle rnete-
orologiska obs e rvatione r och rappor -
te r, s olTr f ram s tä11s rutinrnäs s igt f ö r
det allrnännas behov (SYNOP-obser -
vationer, radiosonrleringar etc). Ef -
te r s orn e tt land s ve ntilationsklirn ato -
logi påverkas av faktorer även utan-
f ör lanclets gränser, f inns ett behov
av nordisk salTrordning, vilken ombe -
s ör j s av NORDFORSK .

Avs ikten rned ventilation sklirnatolo -
gin är frärnst att få underlag för lo-
kalisering av rniljöstörande industri-
€ r, rnen den kan även användas f ör
exefi)pelvis beräkning av skorstens -
höjder för fabriker och anclra föro-
renande anläggningar .

Lars Pram, DMI (Danrnarks Mete-
orologiske Institut): Det faelles nor -
diske projekt I'Me s oskala Spredni-ngs -
modeller", en kort oversigt.

Projektet går ut på att åstarlkorrrrna
enhetliga rnetoder for att utvärdera
spridningen av luftföroreningar inom
ett avstånd av i0 till 300 km (rneso-
skala ) . Detta pro jekt koordine ras
ock s å av NORD F ORSK ,

7

Projektet har upprlelats i sju delpro-
jekt, sorn var f ör sig unde rsöke r rrle -
teorologiska faktorer av betydelse för
spridningen av luftföroreningar . Så -
lunda uncle rs öks vinclförhåIlanden,
luftrnas sornas stabilitet (turbulens
intensitet) och blandningshöjd, rele -
vanta fysisk-kerniska processer, torr-
och våtcleposition, utveckling av mo-
rleller för sprirlning av luftfororening-
ar från en punkt eller en yta, sarnt
slutligen studier av rnätmetocler 1ärn-
parle f ör projekte t .

Man be räknar att projektet skall va -
ra avslutat unrler år 1977 .

C onnv La r s s on, Upp s ala unive r s ite t,
rneteorologiska institutionen: Meteo-
rologins inverkan på partikel- och
bullerutbrerlning i rnarknära skikt.

I det följande refereras endast parti-
kelunde r s ökningen . Avs ikten med
de nna unde r s öknin g var att ka rtläg g a
partikelspridningen i luften från en
traf ikled . Mätningarna utf örde s med
bilburen apparatur på ett antal plat-
ser norr orn Uppsala längs den starkt
traf ike rade traf ikleden E4, under pe -
rioder rrred snötäckt rnarkyta, detta
f ör att elirninera partiklar f rån cle
orngivancle rnarkornrådena . Mätappa -
raturen bestod av en cylindrisk kam-
mare i vilken luften sögs in och fuk-
tacles . Därefter skedcle en långsarn
kornprime ring av darnmpar tiklarna
så att dessa blev synliga. Antalet
partiklar per volyrnenhet kuncle se-
clan bestärnmas genofi) att mäta ab-
sorbtionen av en ljus stråle sorn sän-
de s genorrr karnrnaren .

Mätningarna gav till resultat att det
högsta antalet partiklar inte ovantat
erhölls vid rnätningar inom staden,
ciärefte r avtog rle exponentiellt rned
avståndet f rån de stora källorna.
Ute vid exempelvis Märstaobse rvato-
riet ca 5 krn nordnordväst orn Uppsa-
la men bata + krn väster om E4 rlo-
rninerade E4 som partikelkälla, lTlen
inflytandet f rån Uppsala var fortfaran-
de fullt ty<lligt. Ett annat resultat av
rnätningarna var konstaterandet att
partikelkoncentrationen avtog lineärt
vid ökande vindhastighet.

Yngve Gotaas, NILU (Norska institu-
tet för luftundersökningar): Dry de-

to forest
and open sea - aircraft rneasure-
rnents over Jyllancl and the North Sea.

forts sid I0



JslondsLo h{rrryck
Från Pall eergpdrs sons f öred.rag
vid Nordiska Meteorologmötet har
Erik Liljas gjort ett kort sam-
mandrag av den engelska utskrif-
ten "

( Berg!6rsson har samarbetat med

Sveinn Sigurässon. )

Hur lufttryckel vid havsytan på-
verkas av topografin.
trr, t""" man med h j älp av
tryckkartor över I s land att den
säregna tryckfördelningen i när-
heten av berg kunde beskrivas
med hjäfp av en empiri-sk ekva-
tion.

eller söder. Dessutom är utseen-
det av enskilda isobarer oberoen-
de av gradienten.

V,P

d.är p.
. -:I)SKUI TE

Yta' P
och z
vet.

= V'p,^ k J(p,z)-D

är det lufttryck som man
haft utan berg på j ordens
är det aktuella trycket

är jordytans höjd över ha-

Med hjäfp av relaxation kan man
använda ekvationen till att be-
räkna antingen p som funktion av
P6 eller vice versa.

I beräkni-ngarna användes grJ-dav-
.oostånd från 3 km upp till 390 km.

Resultaten var uppmuntrande och
några redovisades redan vid me-
teorologmötet L9l4 i Bergen.

Ler<ll<n:Lngar i ett grovt gqidnät.
Som ett exempel från våra expe-
riment redovi-sar vi en serle
tryckkartor.

Figur I visar en idealiserad kar-
ta över Nordatlanten med raka och
parallella isobarer. Gridavstån-
det i beräkni-ngarna är detsamrna
som används i Washingtons nume-
riska prognoser, 390 km vid 60on.
Topografin beskrivs med hj ä1p av
höjdvärden mellan punkterna med
tryckvärden. De raka isobarerna
representerar det "ursprungliga"
trycket pg. I figur 2 visar vi
det beräknade "aktuella" trycket
pn där k har givits det empiriska
värdet 0.004 i ekvationen. I en-
Iighet med ekvationen blir denna
t.ryckfördelning likadan vare sig
man riktar Eradienten mot norr ")



Fig.3.
Trots det stora gridavståndet fin-
ner man många av de karaktäris-
tiska dragen i närheten av de
stora bergsområdena i Alperna,
Skandinavien och Grönland. Det
kan påpekas att vi testat prog-
rammet genom att räkna tillbaka
och vl fann ett tillfredsställan-
de resultat, raka och paratletta
isobarer.

Beräkningar med ett finare meso-
skaligt gqidnät.
Ofta är det önskvärt att tränga
in i en mindre del av kartan med
ett mycket f inare grJ_dnät. Resul-
tatet finner man i figur 3 där
det "aktuell-a trycket" över fs-
land är beräknat med ett gridav-
ständ på 30 km. Randvärdena är
interpolerade från värdena i fi-
gur 2.

Detaljerna på dessa Islandskartor
verkar bekanta för dem som arbetar
med de dagliga väderkartorna.

Beräkninqar med ett "ännu finare
nät" inom det f in-a gridnätet.
Nu betraktar vi den lilla rek-
tangeln med Reykj aviks omgiv-
ningar , grldavståndet är nu bara
3 km. Det finns alltså många grid-
punkter inom staden Reykjavik. Me-
toden är analog med den i föregå-
ende fall. f det här fatlet kan vi
inte vänta oss någon användbar
jämförelse med dagliga kartor ef-
tersom det bara finns två baromet-
rar i detta område. Vindohservatio-

F ig. 4.
ner i närheten av Reykjavik visar
emellertid god överensstämnelse
med de beräknade grad j-enterna. Re-
sultatet i den fina skalan visas
i figur 4.

En aktue 1 I s i-tuat ion .

I ett fal1 utgick vi från det ak-
tuella trycket över Nordatlanten.
Från dessa värden beräknade vi ur-
srpungstrycket (nO) i det grova
gridnätet. Därefter var det lätt
att räkna ut det mesoskaliga tryck-
et över fsland. I stora
drag överensstämde den beräknade
kartan med den aktuella väderkar-
tan. Märk väl att vi ut-
gick från endast en gridpunkt över
fslandl

Detta visar bl. a. att ekvationen
för "bergstrycket" kan förbättra
interpolationen av tryckvärden i
bergsområden.

Några t1Ilämpningar av ekvatio-
nen.
En prognoskarta baserad på tryck-
värden i ett grovt nä.t , kan j us -
teras till topografin i ett mind-
re område genom användning av
ovans tående tekni-k . Vi beräknar
först trycket utan bergspåverkan,
bestämmer randvärden och sedan
kan vi få det aktuella lufttryck-
et i en finare grid. I obj ektiv
analys kan också ekvationen visa
s ig användbar .
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Pentti Rapeli, FMI (Finlands meteo-
rologiska ins titut ) . Orn behovet att ut -
f or ska Lapplands klimat .

Föredragshållaren frarnhöll det vikti-
ga i att de norrliska länderna såväl
var f ör s ig s otrt s ar:nnorriiskt ans träng -
e r sig att göra prognose r av klirnat-
förändringar sorn berör särskilt Norrl-
kalotten och de s s näri.ngsliv. Sorn
skäl anförcle han att norra Skanclinavi-
en är ett ornråcle där rnånga ekologis-
k" gränser går, exempelvis nordgrän-
sen för gran och tall . Här har växt-
ligheten en liten rrlas sa och en ringa
tillväxt . Vis s e rligen påve rkas sko -
gens skörd e j av enstaka kalla år,
lT)en snabba växlingar inverkar dock
på trädbeståndets förnyelse, t, ex.
beträffande skador på planterade och
sådda plantor sarrrt på bitdningen av
tallf rö.

Hans Buch, DMI: Fjerne kilders be-
tydning for luftfo ru re ninge n i Köben-
havn.

I
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I numeriska prognoser kan man tän-
ka sig att "bergstrycket" subtra-
heras från initialtrycket. Sedan
görs prognos utan berg, som påver-
kar tryckfältet. Slutprodukten är
sedan bergseffekten adderad.

Många andra aspekter fordrar un-
dersökning. Användning av ström-
funktion i stället för tryckvär-

-/-t-i-t-forts fr sid 7

Me d h j älp av f lygplan och en ins t ru -
mentförsecld lnast utförcles rlen 24 och
Z5 oktober 1975 rnätningar av SO.,-
och SOo-koncentratione., o,r"r en'gt^n-
skog i riastra Jyllancl i Danrna.rk nå-
gon n.il innanf ör nords jökusten.

Mätningarna rnecl flygplan utförrles på
tre olika nivåer, 30, 75 och 215 rn ö-
ve r marken . Järnf öranrle rnätningar
gjordes även över Norrls jön strax utan-
f ör kus ten .

Vädret var bägge rlagarna helrnulet
rned ett täcke av valkrnoln, sorn rlen
första dagen sträckte sLg f rån den
diffusa undersician på c a 250 upp till
en markant ternperaturinve rs ion på
5 50 rn. Unde r nnolnbasen var luften
dis ig med s ikt Z -4 krn. Nästa ,lag
hade valkrnolntäcket ökat i tjocklek
rned öve rsidan på 750 rn . Trots det-
ta visade rnätningarna att koncentra-
tionerna i de rnarknära skikten (ca
10 m), hade avtagit högst väsentligt
den and4a rnätdagen (SO, från 35 tili
^ -J\ - 6..3lu-grr, -). Detta kunrle förklaras
rned hjälp av trajektorieberäkningar,
vilka vis ade att de s s a 1äg s ta luf tskikt
den 24 oktober hade passerat över r1e

nordvästra clelarna av Västtyskl.and
rnedan de rlen påfoljande dagen hacle
rört s ig i en väs tligare bana och d e s s -
utorn ett långt stycke över Norcls jön.

IJr rnätningarna kunde det nedåtrikta-
de flödet sarnt clepositionshastigheten
av svaveldioxid beräknas .

Av unde rs ökningen f ramgick att ett
lärnpligt utrustat flygplan har rnånga
fördelar när det gäller denna typ av
rnätningär, särskilt i fråga offr areal-
bestärnningar.

den kan visa sig användbart, sär_skilt i ett fint gridnät där sto_ra krökningar kan väntas.

Loka1a tryckanomalier beroende på
uppvärmning och avkylning har intebeaktats i dessa beräkningar, meni vissa fall kan cte vara i:_t a sto_ra som tryckanomal_ierna förorsaka_

_ de av berg.
l* /- / -/-/-

Unclersökningen utgör en statistisk
behandling av rnätningar av s otkonc en -
trationen i Köpenharnns orrlrådet med
hänsyn till f rärns t vind riktning, vincl -
hastighet och luftens stabilitet. Av
undersökningen f rarngick att .orn vind-
hastigheten är 1åg (< c a 4 rn/sek) or-
sakas höga sotkoncentrationer av 1o-
kala närliggande käilor . Vid hög re
vindhastigheter förekorn större sot-
koncentrationer endast vid sydostliga
vin<lar, vilket enligt Buch tydde på att
luftrnassan pas serat starkt industriali-
serade orr)råden i rnellaneuropa. Det-
ta antagande stöddes av trajektoriebe-
räkningar som gjorts för ett antal fall .

Buch och Gotaa s (r 
" ovan) unde r s ök -

ningar stöde r alltså varanclra .
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de vägar att tillgodose dessa
behov som den vetenskapliga
och tekniska utvecklingen
kan förväntas anvisa

När det först gäller behovet
av tj änster torde detta åt-
minstone i det korta perspek-
tivet endast i mindre grad
komma att gälla arten av meteo-
rologisk information. Däremot
finns det starka skäl att för-
vänta att kraven på kvalitet,
verksamhetsanpassning, delgiv-
ni-ng och uppföljning kommer att
öka. Skärpta krav på effektivitet
och ökat kostnadsmedvetande hos
uppdragsgivarna medför behov att
kunna tillgodogöra sig det meteo-
rologiska underlaget vid planering
och beslutsfattning bättre än nu.
För att möta en sådan utveckling
räcker det inte med en god natur-
vetenskaplig grundutbildning och
därpå följande konventionell-
"on-the-job training" . Meteo-
rologen måste dessutom ges ingå-
ende kunskap om möjligheter, be-
roenden och begränsningar såväI
vad gäller det egna vädertjänst-
systemet som den betjänade verk-
samheten. I'ör detta krävs sär-
skild vidareutbildning, både
teoretisk och praktisk, och ökade
resurser måste kunna avsättas här-
för.

Den vetenskapliga och tekniska
utvecklingen å andra sidan kommer
otvivelaktigt att ytterligare
förbättra vädertjänstens möj lig-
heter och framför allt leda till
ökad kapacitet och snabbhet med
avseende på bearbetning, över-
föring och presentation av data.
Genom ett utvecklat datorutnyttj-
ande kommer meteorologen att kunna
avlastas alltmer rutinarbete. Mera
tid kan därigenom avsättas för
kval i ficerade uppgi fter och for
vidareutbildning.

lriåu reu thilaX ming nöd aii n di .c1 fö r
edt hirtn& iknpp tttuecltlin{tetu

Annz Jona.tan gLtL lftuL Q-n ltönhctntad vuuion av dQ,t

{ö tte-dnaa han l,Lö U i P zqb j avih- .

Alltför många meteorologer faller
alltför ofta för frestelsen att
överdriva betydelsen av nya land-
vinningar inom meteorologien och
speciellt effekterna därav i form
av en förbättrad vädertjänst.
Detta förhållande är olyckligt
eftersom det kan skada vår veten-
skaps anseende och vår egen tro-
värdighet. Det är visserligen
sant att den snabba vetenskapliga
och tekniska utvecklingen lett
till väsentligt ökade möj ligheter
för vädertjänsten. Men det kan
också med fog hävdas att de dagliga
prestationerna i form av prognoser
och annan väderservice inte har
förbättrats i en grad som svarar
mot dessa möj ligheter.

Vad beror detta på och vad kan vi
göra för att förbättra situationen?

Allmänt sett tror jag att vi skulle
må bra av att "slippa" revolutioner-
ande nyheter en tid framöver. Vi
behöver konsolidera ställningarna
och lära oss att utnyttja den kun-
skap och de hjäIpmedel vi har på
ett bättre sätt än som nu sker.
Vädertjänsten skulle också vinna
på att visa ett större intresse
för kundernas problem. Det är nu
enligt min mening nödvändigt att
prioritera sådana sektorer av
verksamheten som kan ge påtagliga
och positiva resultat för våra
uppdragsgivare. En viktig sådan
sektor anser jag utbildningen
av meteorologer vara.

När vi planerar utbildningen av
meteorologer för morgondagens
vädertj änst är det främst två
förhållanden som bör vara styr-
ande:

1. de väderberoende samhäI1s-
funktionernas framtida be-
hov av meteoroloqiska tjänst-
er och

forts nästa sid.a
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It4ot bakgrund av ovanstående grund-
syn redovisades i föredraget en
del principiella synpunkter på
utbildningen till meteoroloq och
på behovet av vidareutbildning
för meteorologpersonalen. En samman-
fattning härav följer nedan.

A. Utbildningen till meteorolog

För anställning som meteorolog bör
krävas en akademi sk examen med salTlman-
lagt minst tre terminers studier i
matematik och fysik och 3-4 terminers
studier i meteorologi. Den 4. termin-
en i meteorologi förutsättes därvid
vara specieltt ägnad åt vädertjänst-
ens analys- och programProblem.

Utöver den teoretiska grundutbild-
ningen bör den blivande meteorol ogen
under sammantagt minst sex månader
studera och föfja tjänsten dels vid
en lokal vädertjänst och dels vid en
väderberoende verksamhet vald med
hänsyn ti11 elevens intresse och
framtida (tänkta) inriktning. Denna
första miljöutbildning som delvis
kan bedrivas under sofiimarferierna
är viktig för att eleven redan På
ett tidigt stad.ium skall få förståelse
',=ör sin kommande huvuduppgift att
kunna analysera och tillgodose behov
av verksamhetsanpassad väderinforma-
tion.

Den ovan skisserade grundutbildningen
bör utgöra en lämplig grund för vid-
areutbildning och specialisering
inom en väderorganisations samtliga
huvudfunktioner, d v s såväl prognos-
tjänst och operationell rådgivning
som utveckling och ledning.

HEiDSK iRT

---A--JA--4,---G.

HITASKIL

^-G,^tr

KU LDASKIL

--a.--a--a---.o.
SAI4SKIL

LETTSKYJAE HÄLFSKYJAO SKYJAD

SKAFBYLUR
FRU

C\J fu

^J 
Crr r\J

iSING

Vidareutbildningen av
me teo ro Iogpe r sona I en

Betydelsen av en ändamålsenlig och
kanske framför allt tillräckligt
omf attande v j-dareutbi ldning har
hittitls i stor utsträckning varit
förbisedd. I varje fall har inte
tillräckliga resurser avdelats för
ändamålet.

Den mi-sstänksamhet eller till och
med motvilja mot införandet av mer
komplicerade system och nya arbets-
metoder som ibland kan iakttas bland
meteorologer "på fältet" beror sä-
kert till stor del På otillräcklig
information och utbildning - Väder-
tjänsten har inte råd med en effekt-
minskning på grund av negativa attityd
er och otitlräckliga kunskaper vare
sig dessa qäller den " inre" tjänsten
eller kontakten med kunderna -

Om man betänker att den yrkes-
verksarnma tiden f ör en meteo-
rolog i de flesta fall är mer än
35 år och samtidigt beaktar
vilka enorma förändringar som
inträffat bara under den senaste
2}-årsperioden så frarnstår be-
hovet av en kontinuerlig vidare-
utbildning som helt uppenbart.

En kraftfull satsning på vidare-
utbildningen av meteorologer är
nödvändig om vädertjänsten skall
kr:nna tillgodogöra sig cje nnöjIig-.
heter t-'i ll- effektivitetsi:öjning
son den vetenskapl ig'3 och tekni ska
utvecklingen erbjuder.

lrontt ntuta ,sLda-
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Denna utbildning bor främst om-
fa tta :

o repetitionskurser för att vi.d-
makthålla kunskaper och färoig-
he ter

. orienterande kurser cm pågående
och planerad system- och metod-
utveckl ing

r specialkurser avseende nlz tek-
nik och nya metoder inorn ol ika
meteorologiska verksamhets f ält

o specialkurser avseende uppdrags-
givares väCerberoende och be-
hov av verksamhetsanpassad va--
derinformati-on

Kort

o orienterande kurser avseende
prognosverifikation och värde-
analyser (cost-benefit)

I kurser vid universitet (motsv)
för personal som avses för
system- och metodutveckling

För repetitions - och v j-dareut-
bildning av meteorologer i
operationell vädertjänst behöver
avsättas minst l0-12 veckor per
5 årsperiod, d v s i genomsnitt
c: a 5eo av den disponibla arbets-
tiden. Iör meteorologer huvud-
sakligen sysselsatta med ut-
vecklingsarbete bör man räkna
med att behöva avsätta mer än
dubbelt så 1ång tid.

Skipling lslands i veöursvaöi
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$lon på $ued
Claes Stenhök har i ett par ar-
tiklar yttrat sig något provoka-
tivt om numeriska prognoser (}le I
Jag tvekade länge om j ag som
gammal prognostiker borde höra
av mig. Detta måste också ha va-
rit fallet med andra meteorolo-
ger som har lång erfarenhet av
både numeriska och grafiska ( ti-
digare "subjektiva" ) prognosme-
toder. Personligen tog jag inte
Claes inlägg så allvarligt utan
fann det mest vara lite till-
spetsat och skojigt. Men efter
Kållbergs vädjan står jag då
upp till försvar för Np (progncs-
modellerna).

DTru GAMLA GODA TIDEN

Jag var alltså med redan under
förnumerisk (prenumerical) tia
på 5O-talet på VBA. Vi arbet.ade
då med Scherhags metod när vi
framstäl1-de prognoser för jord-
ytan och 500 mb. Vidare använde
vi liksom i regel fortfarande

synoptisk extrapolation, gra-
dientvindlinjen och ett antal
empiriska regler hämtade främst
från Bergenskolan vad gä1ler
frontvågors beteendemönster " För
fortsatt extrapolation av 500
nb fram till 48 t utnyttjades
bI. a. CAV-trajektorier (Constant
Absolute Vorticity) .

Jag fick förmånen att arbeta
tillsammans med en grupp kunniga
prognostiker under Alf Nybergs
ledning. Med hjälp av fysika-
liska resonemang och användnincr
av de kinematiska, dynamiska
och termodynamiska strukturmo-
deller (Bergeron) som stod titl
buds gjorde vi hyggfiga mark-
prognoser (27L valid 032) . Men
sedan avtog träffsäkerheten
snabbt vid fortsatta enkla
extrapolations förfaranden fram
till 4 8t. Men tvärsäkerheten,
åtmins tone hos undertecknad, av-
tog inte lika fort varför vilda
bataljer stundom utkämpades med
kol legor .

INI I NUTIDEN

Jämför jag med läget ca 20 år
senare så konstaterar jag vil-
ken enorm utveckling som skett
inom prognostiken. De första
årens barotropa NP för 500 mb-

.onivån väckte misstro på sina
håIl som ofta något nytt gör.
Dessa prognoser uppvisade emel-
Ianåt snabba "urspårningar" redan
på kort sikt tilI starkt utjäm-
nade strömningar, för hastig
nedbrytning av blockeringar eI-
ler löpte amok till superdjupa
Iågtryck. Vi vet att många av
dessa fet berodde på en ofull-
ständig kontroll av de långa
vågorna. Detta bemästrades f95B
av Cressman. Det framgår av
Kållbergs återgivna diagram hur
prognoserna, även markprognose'r-
rrä r sedan förbättrats stadigt i
USA f ram t.i 11 åtmins tone L97 2
samtidigt som mer avancerade mo-
dell-er tagits i bruk.

oI vår egen 2-parametermodell på
60-ta1et förekom ofta andra svå-
ra fet , t. ex. randfel som snabbt
kunde sprida sig och göra progno-
ser helt missvisande. Men mate-
matikerna hos oss jobbade oför-
trutet viCare i stimul-erande och
fruktbart samarbete med oss sy-
noptiker vilket jag vill fram-
i O- tnal- la .

Jag kan intyga att dagens 3-para-
metermodell med inkluderade mark-
prognoser i L2 timmarssteg fram
till 48 t. är ett utomordentligt
hjälpmedel som vi på prognoscen-
tralen inte kan tänka oss und-
vara. Och vad vore VBVe utan da-
torprognoser som grund I ?

Vi velar sannerligen inte mellan
olika modeller för att söka tip-
pa rätt karta; vi känner rätt
väl de olika modellernas för-
tjänster och svagireter utifrån
deras matematiska och fysikaliska
föruts ättningar .

PÅ vÄc Mor 1984

Förhoppningar om ytterligare för
bättringar av markprognoserna
knyter vi til-l en mer realistisk
behandling av gränsskiktet. Vi
ser alltså med spänning fram mot
en mer avancerad modell med stör-



re vertikal uF,plösning när vi
nästa år får en ny dator. Så vi
kan knappast vänta oss att våra
prognosmodeller "skrotas" inon
överskådlig framtid.
Det prövande i det alltmer dato-
riserade arbetet är det tekni-sl<a"
krånglet med diverse de-
taljer vid ritning och distribu-
tion. Ack Jd, nog är det trev-
ligare med tjejer I

MTTEoROLoGEN ocH DAToRpROGNosEI,j

Vår nuvarande modell ger i regel
säkra besked om frontvågors och
vädersystems fashastighet och
också anvisnlngar om nybildnino-
ar. Därvidlag har meteorologen
ett betydligt bättre utgångslä.ge
än för 20 år sedan. Meteorolooen
kan alltjämt tillföra de NP rea-
listiska och viktiga modi-fikatio-
ner vid jordytan när kraftiga
cyklogeneser inträffar; det gä1-
ler främst uppkomsten av stora
gradienter framför varmfronten.

Men jag vill också tala om att
både Jag och andra erfarna meteo-
rologer på prognoscentralen har
slagits av häpnad över de NP.
Riktiga lösningar har presterats
som vi inte kunnat drömma om med
mobiliserande av all kunskap och
fantasi, t. ex. smygande utveck-
lingar där lågtryck banat sig
rakt igenom hogtryck mot aIla
slznoptiska regler.I vintras visa
de en NP tiIl och med helt rik-
tigt ett så svårfångat fenomen
som skärpning av en arktik-
front och sedan uppkomsten av en
mindre våg på denna.

Till andra frågor som användninc-
en av "hi-storiska" kartor kanske
jag återkommer i ett senare num*
mer av Polarfront.

TiIl sist en filosofisk avrund-
ning: Iåt mig citera en ännu mer
berömd tysk än MoltKe, nämligen
Nietzsche; han säger om den oro
och ovisshet som utmärker vår
tillvaro: "Vi störtar huvudstu-
pa i motsatta värderingar".

Ka"h,L-Einan Kan {-,s t o n

RAPPORT FRÅN KöLDENS RIKE

Marsytan 20 juli L976

Vindriktning: på eftermidd.agen svag
ostlig und-er efternat-
ten sydvästlig

Vindhastighet : maximalt 7-B m/ s
Minimitemperatur: -B5o ,, ,.

Maximitemperatur: -3Oo eller mild-are
Tryck: T .7 mitlibar
Den 20 juli i år kom den första "vä-
d.errapportentt från den amerikanska
Viking-land.aren på Mars. Dagen d"ärprl
var det praktiskt taget samma tenrpe-
ratur- och vi-nd"förhållanden som ove.i
stående värd.en anger för den 20/7.
Månen är en död vårld, fri från stor-
mar och vatten med-an vädrets makter
på vår jord aldrig slår sig till ro.
Mars kan uppvisa något nitt emellan "

Den är månliknand-e med alla sina kr: r;-'

r.ar,. moln kan bildas, vindar och stc::--
mar l-ikaså. Marshimlen är inte blå
utan snarare röd-aktig-orange. Den tr;--'-
na atmosfären innehåtler fint stoft
härrörand.e från stormar, som varje
år sYeper fram över planetens yta.
Man förmodar att den d-ominerand.e pro-
d.ukten år en jårnoxid., kanske limonit.
bilOad av vattens inverkan på järn-
haltiga mineral.
Vad Mars' röd"aktiga ytskikt består e rr

är inte helt klarlagt kanske år de-,
hård- limonit, vind.transporterat stof ':

eller något annat material.
Stoftet i Marsatmosfären ökar tempe-
raturen genom absorption av solstrål -
ning oeh med.för större kontraster i
temperaturen und-er d-ygnet. Vissa tec-
ken tyd"er på att ismoln kan förekornr^
på Marsfirmamentet.

Måtningar i Marsatmosfärens marknära
skikt gav 95% koldioxid, 0.3% syre,
2-3% mc-rlekylärt kväve och I-2%
argon ho.

(r'rån ttscience Nevstt ), L2 juni och
31 .jul-i L975).

ERIK SCHMACKE
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Dynamisk meteorotogi rned tårår,:

I(AI(ALORIUM

iieun pas LETDEN DEs JUNcE$
ANDERS PERSSONS

Iiade jag varit tite d.uktigare i mate-
matik had e j ae nog ald.rig valt att
bli meteorolog, had.e jag varit lite
såmre had.e j ae ald.rig fått bf i mete-
orolog.

UIed detta förhåIler d-et ,sig som föli-

Efter att ha avlagt en 2: a i matema-
tik valde jag att läsa teoretisk fy-
sik, sorn titl- större d.elen upptogs
av relativitetteori och kvantmekanik.
Detta gätter för att vara ttsvårttt mel]
för *ig var det mitt livs största in-
tetl-ektuell-a och fitosofiska upplev-
el-se. Denna de} av fysiken hand.Iar ju
om t illvarons fund-ament änd.a ifrån
el-ementarpartiklarna i atomkärnan
till universums yttersta gränser.
Skönheten 1åg också i samspelet melI-
an observationer och teori; än tving-
ad.e nya observationer teorin att bana
nya vägar, än kastad.e teorin ut På-
ståe'nd-en som sed-an bekräftad.es av nog-
granna måtningar. Stud.ierna var också
fylld.a av många ttaha-upplevelsertt d.är
fenomen som skenbart inte had.e med.

varand.ra att göra visade sig vara kon-
sekvens er av sailIma naturlag .

2zan togs utan problem och had-e jag
varit mer matematiskt begåvad. så hade
j ag täst vid.are. NIen nu lockad.e också
meteorotogin.

Om d-en teoretiska fysiken had.e lyft
mig till oanad-e höjd.er, så kastad.e
meteorologin ner mig i d.e morkaste
avgrund-er I j ag begrep årtigt talat
inte ett jota, i synnerhet inte av
d.en d.ynamiska meteorologin. Dum kun-
d.e jag väI inte vara - och vad. son
krävdes av en meteorolog visste jag
efter två somrar som assistent på en
flygplats. ivien vad. var d.etta kakalo-
rium av ekvationer som mötte mig? Jag
körd.e på all-a tentor och d.eppad.e svå-
rt. För att överhuvud. taget stå ut
brukad.e j*e slinka in på biblioteket
och bläd.d.ra i Tor Bergerons stora
stenc ilerade föreläsningsref erat .

Där hittad.e j ae någon som kund.e knyta
itrop d.e d.ynamiska och termiska fag-
arna med- skeend.et i atmosfåren.

När kursen l-ed. mot sitt slut skul-te j*e
få en sista charis i några extratentor.
Jag begrep fortf arand"e ingent ing men
satte mig en sönd.ag i en park och tärd.e
mig d.e viktigaste härledningarna utan-
tilf ! Jag klarad.e tentan och kund.e bli
meteorolog på Väd.ert j änsten. Där var
det inte så vitatigt att kunna härleda
virvel-ekvationen i sigmasystemet i sfär-
iska koordinater nej, hår gä11de det
att håIl-ared.a på tryckfall på lrland. och
vind kantr ingar på n4-nåt en .

NYA TAG

0m d"et var Bergerons skrifter som fick
rnig att trålta mod.et uppe , så var d et
Carl*Gustaf Föb:€bys uppsatser som fick
nig att återvänd"a tilf d"en &yna.:niska mete-
orologin. Fast från början 1åg Rossby
mycket itta tiII. Det första som mötte mig
varje morgon när jae kom till lektionerna
var ett foto av C-G Rossby. Rossby hade
närnligen grund.at den institution d.är j*g
åtnjOt undervisning, vilket gjord.e att
na,nnet Rossby länge d.ärefter vdck te o-
lustkänsl-or hos mig. Karlen sad.es d-ess-
utom ha varit en föregångsman inom d.en
d.ynamiska meteorologin, något som ;rbter-ligare gjord.e mig avogt instät-ld. titl
honom.



SIl'iUSVÅGOR

I'ien så en dag hittar j.S ett häfte i-

SI,.:ljI: s bibl-iotek: "l,ieteorologiska re-
sultal av en sonirnarseglats runt ce
Brittiska öarnatt av Carl-Gustaf Rossby.
Det låter ju inte omöjligt, tänkte j*e
och börjaCe läsa. Det var riktigt skoj-
igt, ! Som ung meteorolog had-e Rossby i
nritten av tjugotalet föfjt med ett forsk-
ningsfartyg och uppsatsen handlad_eom hans
vedermöo.or son fartygets prognosmeteoro-
1og. Jasså, Rossby kuncre sånt då kan-
ske han inte'år helt tappad bakom en vagn.
Jag letaCe fram fler sårtryck, bl-and. annat
hans historiska uppsats från L939 där han
för i'örsta gången lägger fram sina teori-
er om cie långa vågornas rör"el-se. Tiff min
stora förvåning var uppsatsen inte alls
svårbegriplig. Iian inleder med ett rent
kvalitativt resonemang utifrån en enkel
sinusformacl störning med konstant geostrof-
isk vindskompcnent:
Antar vi, säger Rossby, att d-en g€o- 

,

strofiska vind.en ar lika stor i ryggar
och tråg kommer grad-ient-vinoen p g a

krökningen att vara liraftigare i rygg-
en än i tr'åget. Detta led-er tifl d-iver-
gens och tryckfall mellan lråget och
ryggen.

N{en ser vi- enbart till variationen i
coriolispararnetern kommer, Pg a sitt
syd.ligare läge , STad-ientvino-en i tråg-
et att vara kraftigare än grad-ientvind-
en i ryggen. Detta led-er till konver-
gens och tryckstig mellan tråget och
ryggen.

För korta vågor d.ominerar variationerna
i krökning€tr, varför korta vågor kommer
att röra sig västerut.För långa vågor
kommer variationen i corolispararnetern
a,tt clominera, varför d-essa vågor kommer
att röra.sig österut. Det kornmer också
att finnas en våglängd. d-äremellan som
är stationär.
Därefter övergick Rossby till att här-
leo-a sin kända formel

. ^ . 1f ,n = U B-t./t+tt. (B=Jy)

där ii står för zonalvincen, c för våg-
ens fashastighet och L för ciess långC.

BöRJADE BEGRIFA

riärledningen av d.enna fornel haCe iag
akailemiska papper på att jag kunCe,
men nu var det första gången soni ia"g
tyckte att j ag också begrep o-en ! Kanske
förnöIl iet sig på samma sått meo- r'ryck-
et annat inorn den ciynamiska ner-eoro-
togin? Jag beslöl nig för att rrnCer-
söka saken.

l7
Det första j.S upptåckte var alt cLe

verkligt givande uppsatserna skrevs
und.er l+O- och 5O-talet. Då had.e d-ata-
rnaskinerna ännu inte slagit igenom
varför forskarna tvingades föra många
kval-itativa, fysikaliska resonemang
för att åståafiggöra och motivera
sina ekvationer.
För d.et andra upptäckte j ag att också
meteorologin bar på intressanta intell-
ektuella och filosofiska problem. Det
blev Tor Bergeron som stimulerade mig
att ge mig ut på d"jupare vatten. I sitt
bid.rag tiff minnesboken över Rossby gör
han ett försök att skildra meteorolo-
gins utveckling, historiskt, filosof-
iskt och vetenskapligt. Han såger bl a:

"Det är viktigt att lägga märke tiff
att inom d-en synoptiska och d.ynamiska
meteorologin har angreppen följt två
huvud.linjer med avseende tilf d.e

processer som stucleras :

(f) betoning av atmosfäriska trajektor-
ier och luftmassor, r'ilket motsvaras
av den Lagranges metod inom d-en mate-
matiska analysen

(z) betoning av begreppet "fält" vilket
rnotsvaras av Eulers metod.

Av d-essa två synsätt år Lagranges d-en

mer konkreta och uppenbart mest frukt-
bara i det långa loppet; men den år
också ner komplicerad. att handha mat-
ematiskt och grafiskt. Även när man
tänker fysikaliskt enligt metoC (l)
så är d-et naturligt att använd.a metod
(Z) när man har att göra med givna
d-ata.tt

ENKLARE }4ETOD

Antag att vi har en atmosfär så beskaff-
ad" att i ett enskil-t luftpaket bevaras
d-en konservativa storheten A. Detta kan
d.å skri vas

^a\*R-rr
df-u

viiket svarar mot ett faglangeskt syn-
sätt . Vlen sannma sa,k t utr o"t rå rt tivas

3Q

3f = -v.ve-rff
rrilket motsvarar den eulerska metoden.
Förånoringarna i en p""kt 

"ppf'attassom resultat av advektiva och konvek-
tiva processer ( ev modifierade av icke-
adiabati-ska processer som strålning,
latentvärme och friktion) .

Numera anser man att den lagrangeska meto-

d.en inte leder t11 mer komplicerad.e ekva-

tioner. Tvärtom, d.e numeriska beräkningarna

bl-ir enklare och man slipper bI a numerisk

i-nstabilitet.
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Med den lagranska metod.en btir uppgiften
att för en viss punkt ta reda på vari-
från d-en luft kommer som efter en vi-ss
tid. når punkten. Det prognoserad-e vär-
det blir d.å tika rned. värd.et i käff-
punkten (.t mod-if ierat av icke-
adiabatiska effekter ) .

Man anser nr.unera att d.en lagrangeska
metod"en inte led.er tilf mer kompli-
cerad.e ekvationer och be::äkningar
tvårtom blir d"e numeriska beräkning-
arna enklare och bättre ' man slipper
bl a numerisk instabilitet.

-f -a-OdA-*f -|--a€O 
qf o!-g-

sEation start- ::ffff"T' :ii;å,' år tgt6 tg7s
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Norrland
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Götaland
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l32

133
lr5
t01
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För lantbrukets och vattenkraftför-
s ör jningens vidkomrnande f örvärra -
des situationen ytterligare av det
f akturn att även de f öregående måna -
cierna, fr o rn februari, var torra
de fi.ck i rnedeltal rnellan två trerlje-
delar och tre fjärdedelar av clen nor-
rnala nede rbörclsmängden. A andra
sidan: den nederbörd sorn trots allt
förekorn, inträffade i stor utsträck-
ning just när situationen börjat bIi
verkligen kritisk. Några extrernt
långa pe ri.ocle r helt utan necle rbörd,
i likhet rnerl vad sorr inträffade uncler
våren I974 i Vänerorrlrår1et, förekom
dessbättre inte i år.

Sorn bekant var rlet i.nte bara Sverige
s orn d rabbarle s av torkan. I s jälva
verket råkacle stora clelar av Ergland,
F rankrike , Be lgien och Västtysklanrl
betyclligt värre ut än Sverige. T)e kli-
rnatologer sorrt är benägna att tolka
varje väcieranorrrali av betydelse sorrr
ett tecken på att något är i olag och
kornrner att så forbli, fick verkligen,
om uttrycket tillåtes, vatten på sin
k-',tarn.

8QnilAnfrN
$On Väft

Högtrvcks s ornrnar

Alla 1äsare av "Polarfront" har sä-
kert den varrna, torra och soliga sorn-
rnaren i 975 i gott rninne. I klirnato-
logernas "Believe it or not'r intar den
extrelTra värrnen under augusti en
f ramträdande plats .

Den nu gångna sornrnaren I976 kan en-
klast beskrivas solrr ett inte oävet för-
sök att göra om prestationen.

I f.räga orn tempe raturen gick det vis -
serligen inte så bra: sorrlmarens
medeltempe ratur blev något högre än
normalt i större delen av Götaland
och i västra Svealancl, rrren vicl ost-
kusten, på Gotland och i norra Norr-
land före1åg i stället ett rnindre un-
der skott. Den relativt 1åga rrreclel-
temperaturen i norra Norrlanrl var
för övrigt en av rle många likheterna
mellan årets och fjolårets sorrrr)ar.

Går rrran från temperaturen till neder-
börden är likheten mycket rnarkant;
i s jäiva verket blev årets sommar
ännu torrare än fjolårets på de flesta
hå11 . Inte bara rrredeltalet f ör hela
Sverige utan även rnotsvarande ge-
nofi)snitt för Norrlancl, Svealanrl och
Götalan<l visar rletta:

lrlerle lned e rbörrl
aommaren Sommaretl

r9?5 1976

Normalnederbörd
ju.nitomaug

203
ztl
205

206

För några stationer med långa serier
har nederbörden under sorrrrnaren
1976 jämf örts med de torraste sorrl-
rarna hittills uncler den tirl sorrl ve-
cerbörande station existerat. Resul-
tatet f ramgår av följande tabell:


