
,{ä lsniaga r

,iffi
r1:r!

Vad kan vi ra avrä

F

$n

LgTZ A"g.Oktob e r

CARL-GUSTA ROSSBY ?



HORilI$fi METTOROLO$I IDÅ$

SVANTE BODIN rapporterar från det
åttonde Nordiska Meteorologrnötet i
Köpenhatrrn 30 rnaj - 2 juni i är.

Et-t rrordis]<t rnetr:or:ologiskt nröte än
alttid en tilldnagelse cch äverr så
I97 2 i. Köpenhamn " I'ör.'utom de utomor*
clent-i:i.ga arr,angen:årlgen bjöds också på
en myckenhet av intressanta och tanke*
väckande fönedrag, Vad clet gäller de
sociala siclorna av mötet bör detta nu
ha rappontena-Ls om på annat nåf f 1) och
jag tänker ge en liten nesurn6 över Ce
vetenskapliga bi<lrag;en till skandina-
visk metecnologi"

Un vetenskaplig synpunkt blev det lite
*.1av varje fiir" all-a, vi.Lket bön ge en

möjligtret att bilda sig en uppfattning
orn vad fön typ av problenr de olika nou-
cti-ska länderna intnesserar sig för.
Man kan kanske unskil'ia tne huirudom-
r'åCen:

a) Miåtni.ngar ocli prognöser i/för det
atnosfljriska gnänsslciktet d. v, s .

spr,idningsproblem ,

b) pncbleni i sanrband rned otjka prognos-
model]er samt

c ) tolkningar av prognösmodelterrias
nesultat.

Någna ä.v de mes't intressanta bicinagerr
kom inom gruppen rrrodel-ien för gr'äne*
sk iktet . G"ön j&å neclog j orr.ie f ön erj
avancepaa sffiäningsmoclell för 0slo.
L)enna nrodell utgår fr.åri .Je grundliig,-
gande dynamiska ekvationenna rneC Ce
turl:ulenta spridningsmekanisrnerna in-
kl-udenacie. Härigenom nedbni-rigar. man
antaLet ad hoc an'taganden så mycliet
som möjligt och L;iter atmcisfären 'rskij*'ta sig själv" och de resul"tat man f'ån
ån ett relsui"tat av de turbulenta rne-
kani.srnc.:r'na octr de i-okala få]rhållande-
na . .t Svenige har Fr:_irlg-fgkll och hr&ns
grupp anbetat utifrån en statistisk
nodell för spridnirr.g och tillärrpat
cJ.enna på Stockholin, Genom att fiirst
gör'a en detaljer"acl uncler,.sökriing ;:v de
spr.idarrcle källornas :FcirdeJ.ni.ng och
styrka, octr serlan anta norrnalfönoelad
spnidriing, kan rrrån summera de olika
käJ"l-cuna i r umme't och få ett rnått .på
koncentnia-L-ion i oli.ka punkten i Stock-
tro-lmsomr,ådet ( se Polarfront 2/1972) .

1)rö"r. avser:,
bladet juni

ett r:eportage i Sl'{i-lI-
L972. Red.

De håir: reclovisacie spnidningsmodellen-
l)a syftar i fijrsta hand ti.ll att ge en
rnera irvensiktli.g * .spnidningsklimatolo-
gisk kunskap, son'r kan använd.as i olika
planering"ssärTmanhang eller vid simule-
ri.ngan av storstadsclmråden' Den nors-
ka nio,.lelien ån d.essutom fonrnule:r:ad så
att den ger rnöj-li"glieten till dagtriga
pr1ögnoser på koncentnati,:nen av fön-
,rreningan. Denna prognösaspekt på för-
or eningarna har nan tagit fas'ta på i
Köpenhamn och Hill han dän utvecklat
en prognosmetod för svaveldioxid och
sotinnehåll för Köpenhamnsomnådet.

I-ör' att kunrra utveck-Ia sådana här
prognösmetoden fordi.as en mycket god
kunskap om atmosfären$ sätt att spri*
da och transporter"a fönr:reningar,
fnån den glolrai;r och regionala spr:icl-
ningen till- den dinekta trrl:ulenta
spnidningen i gnårrsskiktet. Flena n'or-
di.ska forskar.e rappor:terade om sårlana
i:ndersökniligar vid NMM, exempelvi.s
[ggg_, sorn har gj':rt benäkningar av ',
regi.orial spridning mecl speciell nefe..
rens tj11 deposj.tion vid nonska sta-
'tioner. Jttkobsen och Nie.I'sen Darunaqk,
samt e<r"tiiä@b, har*äfiä-6icinagit- . '
t i I I ääs sa -gr:urrt1 lägganrl e unrl er. söknin -
gar.

Den tredje dagen i l(öpenhamn ägnades
mest åt dynamiska*numeniska pr:ogno$-
problern.{ffi, Danmanks
rneteCIr'ö.Iogiska tungviktare, i-nl.edde
med ett fönedrag orn pnediktabj.litets-
problernet " Det var en fråga som kom
rlpp flera gång1en unrlen c1e trär' daganna
och .ri f-ick hön;r. uppfat-Lningar oIIt: ät:-
rnosfänens pnediktabilitet som vanie-
nade från 3-+ dagar till 3 veckon

F örurirldagens fdr"ednagshåilare ägnade
tider: åt att behandla olika grundläg-
ga.r,rde dynami.ska elle:' numeriska pro-,
blem vj-d in'teEgratic,n åv r"ör.elseekva-
t j.onerna, Kanre Pedersen från Norge
clj-skuter:aaäffiimationer i,,,
de Lralanserade ekvationenna. Dessa
ekvationer har h.'rn iöst under enda
v'ilåicor:et, tlet gnundlåggande "balan-
senacle vi.-l"1koret-rr, att tidsdenj.vata.n
äv di.vergensen r 0, På det sättet
fick han fra.m ver.tikalvindar: son var
ca 30eo stönne än i det kvasigecstno-
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fiska fal"let. Vidars pre-sonterade fl.
Raustein fr.årr Norg* un clei rr:sul^tetT
ffiffi fnarn med en mc<lifåer'irrg åv
tliassen & Rausteins 3*panerneier: ma*
dell. med potentiella t-frInperat*r*n sö{il
ventikatkoondinat. Vad maln unde:-sökt
ån bl" a. kclppling mellan str,atcsfär
och tr.oposfär' ss.rnt oii"ka sätt att kom*
ma tilh"ätta rned icke-lineär instabi*
1itet.

I Danmank har" en Srupp forskare kring
ari\J+ig*åSJ,' ltpckr*lq]g ochr Ras-
mrlåsen utveckLat en spektnal mad*Il
T-ffisontell led rued. var,s hjålp man
kan utföna många belysande expenirneri't "
Rasmussen visade en del neriultat fr"ån
benäkningar med' modellen o där- han *n*
vänt- sig av olika gnad av tr.unkation
(d .v, s. tagit mcd otika många ternten
i den serie som repnesenterar" atrnos*
f,änen), Det visan sig, som tiCigane
också fnanftammit o ätt då det gätten
att neducena prögnosfelet fån rnan den
största vinsten för. dom långa vågorna
genom ått öka upplösningen, d . v. s.
minska trunkationsfelet .

Två mSrcket t'ungn bidr:ag vid NMM svåra-
d* Nåls Gus'tafsson fr.ån SMHI och ilunn-
Chris"uerlrien *nån Tarrmark fön. NiI;Er
ffi ni*d Lennant lSengtss*n är*
betat n'red pr:ohlemet att utveckla ett
4-d.årnensione ].i-t da'caäs simåleningssys-
terno (i.v".s, *tt system $om ska kunna
ta hand örn alia typen av rl,a.la: ex.
satellit-, aireps*, ccnstan.L leveI
l:alloonsdilta såväI *lom vanliga slmCIp-
tiska d"ata. Detta pr:cbleur leder till
en kcrnplåcerad intenpolatiorr i tiden
*cir rurnmet o diir" in'terpr::Iationen i ti-
den utfön*s med hjälp av en nunier:isk
pr$gnosmociell. Fijrd.elen med detta år:
att män i vanje ögorrblick har ett
analysmatenial o där a-tlt j.d de genaste
obsenvatisnerna fånns medtagna. Detta
kommer" att leda tilJ_ båCe för:i*ittrade
prögnössn och anaJ"ysen och kommer att
gör:a det mö j lågt att exempelvis analy*
sex-å väder.leksisartan objektivt nred sarn-
rna kvatit6 sCIm en rneteorol,:g nu kan
uppnå. Nits visad.e också upt någ:ra
exempel på tryck och tenCensfältsana*
lysen. ( se "bild"en nedan)
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Dunn-Chnistensen han vi"daneutvenkla.t
Fffi llan*ens mocleli titi.
en ver sion för att gi:ina vat"fenstånds*
pr:'ognoselö fön Nr:rdsjön. Iultrdel"l-en är en
integner'åd moclell, son hygger på cie
gr:undläggande hydrodyn;lmiska ekvatio*
ne!'Ina. Den dnivande k::aften är vi-rrd*
stressen vi.r1 havsytan " Vidare, för' att
f.i en r:ealisti sk vattenst;ind"spro!{no:l
J:ön NorCs jön', måste man ccks;i ta hrän*
syn til.l tidvattnet och dess växel--
rrerkan med vinclstressell. ltessa fakto*
l:er finns medtagna i Ilunn*Ctris;tensens
version av mr.:deIlen. Modef ien irar, te.s*
tats på tre stonmfall unden 196?/6S
( bl. a. oktobenstormen 196? ) nrecl reali s*
tiska nesultat, speciellt för perioder
över' 3-6 timmar". På SMHI är vi'nyfi"k-
nä. på r-esul-taten fr:åi: rnotsval'al:de mo-
dell fön Väner.n, som Anders UJ.lenstig
r O: r o1rållen på rned !

Vattenståndet i rneter ( ebb pcli f.l.otj
frånr äkrrat ) d"en 2'j / p Lg67' .t8z _

Vir:dpil e,:r-na anger vind"styrkan ,

I"ör"utom mjtt bidrag t-ilt NF,IM handlade
eftermid<lagens fönednag all-a öm 'clika
kl.imatr:logiska/stati.si- i ska prognosine*
toclgn,. ( Det siån en hur" mycket men
vilct mån exempelvis i Norge och lan*
mark .täggen vid s'la'L'.istiska progilos*
meti:der, rnertran däremot Srrenige och i

ö '-rvis.s mån F'inland intresseltat:, sig mer,ä
fön dynamiskt/numeriska pr.ol-,.Lem. )
Själ'r talade jag om riitt ar"bete $reld en
kvasi-geostnofisk 3-parameter' mi:d.eJ.l,
där. inessen ligggen i den optirnala vet-n.-

til<al.i repr.esentatinnen med empiris)ta

o::tc>gonala furrktionen

.lijSg:i3ål bidrag onl objektiva progno$*'me.täää för neclerbiir:ci vär en 'ganska
konventioriel.l t gerromf. ö::d regr-essiotts-'
analys, söIn re laterade irederbör'den
+24h til.l tnyckfältet och fuktighsten.

Betycl}.igt intross;:.ntare var' Cå cle

finslca bidragen, dii:r {:aJrgg talade om

riynarn j.skt*statist j.ska prognoser ' d. v " s.
s'tat :L si: is.i<a priif,gnöser sjom grundar sig
på rrumev'iska progllosfätt ( jfr [,iir:n'-
qvist)" Lange i:ar använt sig åv en
fourien*regressionsanalytisk rnetod för
ett göra plaognCIs på i fönsta hand mank-
vj.r:den. Denna tolknirigsrnoclell har va-
rj-t i nutin vid F'MJ se<lan den I maj
Lg7 2 f ör 6 olika markstati.oner varav
3 flygplatsen 

:

Fianerna vid fMI än ått utstnäcka den
enkla tclkningsmodeilen tilt err dyrra-
misk pr:CISnösmt:detl kopptaei.'till en sub-
synopti sk advektionsnoclel] meci iniryggt
hri,rrsynstagand e t,i:LI. persistensen -

$ista ciag.ens för:handli.lrgar l:lev kanske
]i'inlanCs dng. De finsl<a studenternä
har en iång utbildn:ingstid. För att
j:i-i. metecnoJ-og for.dras 5 åns studien,
söin c:ftast clrar ut til"l 6'åf , Unden c1e

si"sta åren åir rnar: doek vanligtvis ån*
ståilld på fMI och anbetarn panallelit
meci studj.erna, i ,lenas,exåmeri i.ngån
också en minCr:,e vetenskapJ"ig : rrndensök-
nJng. Dessa l";an göras merla pnaktiskt
j-rir:'.ktacle., och l<ari tjärra tilt att beJ-y-
sa cliker aspekte:: av de vanliga. prog-
nosprobl.emeu el-ler rnetoderna v;id FMI.
Det'ta pårninner om vårt gamla exainens-
arbete i tjänsteureteonol.ogexameri, rnen
förlcunskapenna ån någc't bättne hos de
finska stucl*nterna än hos våra tjänste-
rre'teonol.oger och marr kan dårfön kräva
l-ite mer " De finska bi-dr:agen denna. dag
hade mer. eller mj-ndre anknytning till
pr.akti ska synoptisk;rlnumeriska problem.

llfte:: Eric Fatrnåns kr.itj.ska genomgång
av *en synaptiäca meteor,rlogirrs utveck-
ling under: de senasr;e 50 å.r.en talade
Salrne JasJcari öm fönsiik att bestämrna
ffi fnårn rR*bilder. Resulta-
ten -rerifierades av r"apponter' fr.ån
f i"ygpl.an och r,esuJ.taten 'varr ganska va*
nie::'ande i ]<val"ite't, Uppenbant är tem-
peraturbestämni.ngen fr.ån 1R*b-ildeniia
int* till.råckligt nöggrann fön ä$t,,,8€
arrnat än en garrsica grCIv uppskat"tning
av nir:lnöversiclon " Eer.o fmmonen redo*
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gjonde för' mät-ningår" äv vint3shealaen i
rle nedersta 50C metrarnå vid Ha'lsing*
fons flyp;plaf s. Avsikten var ait n en*
lighet med ICA0:s rekommend.rtårrner. tå
fr''am en vindshea::sk1-{.inatc'}ogi för fl"yg*
pl;r.tsen (varför. har. vi inte de"lta iör.
svenska flvgplatser? ) .

300

200

*-1.6

v€ir solm.at' höst, vinter vår
Medelvård.e åv vind.sliearen(ms-1./30*)
viå olika årstid"er,

Iltt annan under.sökning: som kan värä
til-l Cinekt gfädje fiir: css i Sver.igeo
är: Hannu Savijänvi.s örn relationen mel-*
tan*TäI{ff,Ifffiffiet och vä,Jer,. savi*
jänvi han använt FMI:s progno$node.l-1
och de ventikalvi,ndan derrna ger (vil-*
ket för' övr"igt är samffiä rnocJelL som vi
har: i S'renige ) och nelatenat denna ti"l-l
obsenverat väder..i Finland. Någna rne*
sultat:
1, Regrr kan vänt"as när vertikalhastig*
hdten är" mer än +1r3 cm/s (men än 50%
chans för negn).

2 " Rel.ationen meL.lan viicier ccli ver*-Li-
kalvind (r"egn ocli molnighet) är. nri.nst
mär'kbar ur:der sommåren,

3 " Den bästa kor'relationeri fås för' 6*12
timmanspnognosernao m*d*.i: anailrser och
läng:.e pr,ögnose]-- €{er sä,rnre resultat.
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l4er: ciet fanris äv*n andna intresseväckan-
de bi"dr:ap,. jjq..q*j.{if Si*:qq, söni anbe-
tår i:;i SMIiI {lti:tt;, neclagjor:r1e för €in
serie rr-rät,nir:gar lian vanit ansv.rrig för.
i Årrie::i.k;a, tn n'rycket intnessarit stuclie
i:'tircie sjöbrisr:-irkuia t-ionen vid Mi.chi-
gansjön :]CIrr r:.]Ti! Chic..lgo, Ätla upptänk-
I j"ga må.tmetoder har anvånts samtidigt,
fön atf få en sf, ]<la:' och entyclig bild
snnr inii"1liglt a-v vi.nd, 'i,-n;;ck, "tenperatur"
oci: fuktipl,het sami: åiven luftföronenirr-
f;fi.t:. t*f, Olssc,ii i:er"ättade att man var
tvllnger: att ståi.r:ga Chica.gos flygplats
-. )r" -,J-iiara clr,: dagar sjöbnisen var markant
på gnrncl av sii('ineclsåttning i samband 

,

med s j öi:i"isfnonten.

NMM blev lyckat r:ch för- denna ve'ten-
skapliga framgårig svaran i stor ut-
strä.c.:knir:g den danske iiverongani.satö-
ren HsnniJ< Voidborg, sönl för.utom arbe*
tet T*ffiså aktivt bidrog
unde::' fö:'eclragen med ått på pi lsnabba
föt-terr, springa fr.,åm ocir titlbaka och
r:äncl;t ocir sl"äcka lju.set, rrär'helst dia-
bi.icler: eller cvenlavi:ilder skui.le vi-
sars , 0*h det i:ley mågga, mångar l;itden
unclen de hår. 4 dagarna. NMM samlade
1.35 del.taF{are, var-av 40 stycken höIl
fiineclrag, Itock vår inga islänningär när:-
r,/årånrle " Och val: var MlSUiterna? Hn
gl-ärfjancie sak var också clet stona ilt-
tresset från de finska ineteoro}ogistu-
Cerandey]å",T sida. Ä;:' ile'r F :i.nland söm
:;Jra h-Li. den .leaanrie nationerr inom
iil<an<ij"navi-ck meteor<:logi i framticien?

FOVi f;å::, väl vi,in."ta med svanet till näs-
-i:e NMM' son) J<onrmer ått j"nträffa i ltonge
l!I'74. i{oppas; jag få:' titlfäile atl d,eL-
tag'a även då ! 

$vante Bodin
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fluktigtrclt och aerosol-
och rua.rko'L:s e::vat i oner .
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