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SAMMANFATTNING

Under hösten 1992 och våren 1993 pågick mätningar av flera meteorologiska parametrar vid
Kosta flygbas. Jag har i detta examensarbete begränsnat mig till att studera vindförhållanden
som finns registrerade i databasen från mätningarna. Utifrån dessa förhållanden har jag sedan
utfört ett test av en enkel numerisk vindmodell för att simulera strömningen i komplex terräng.

Atmosfärens gränsskikt kan delas in i två skikt, ytskiktet och övergångsskiktet. I ytskiktet
gäller vid neutral skiktning den logaritmiska vindlagen. Dmna modifieras vid andra
förhållanden med hjälp av Monin-Obukhovs similaritetseori. I övergångsskiktet ändras vinden
för att vid gränskiktets topp vara geostrofisk. Den teori som gäller där kallas . _.
Rossbysimilaritet.

Vindmodellen som testats heter WASP och är en enkel modell för körning på PC. Dess
beräkningar är uppbyggda kring tre huvudblock, vilka är:

. Hindermodell
! Orografimodell
. Skrovlighetsmodell

Vindmätningama har utförts på tre olika platser inom basområdet. Studien av hur dessa
förhåller sig till varamr har utförts genom att alla data ritats på (lingam för att på så sätt
försöka se olika sammanhang. De tydligaste sammanhangen är att vinden kanaliseras längs
banan på låg höjd och att hastighetskorrelationen är god för vissa vindriktningar.

Vid låga vimlhastigheter har en effekt som benämns Bertil Larssons tryckgradienteä'ekt kunnat
konstaterats. Den säger att den tryckgradient som styr den storskaliga strömningen även kan
styra på så liten skala som här studerats.

Vindmodellen var kapabel att visa den kanaliserig av vinden som förekom. Om olika
parametrar ändrades kunde även hastigheterna simuleras.
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1 INLEDNING

Inom försvarets vädertjänst pågår ett utvecklingsarbete benämnt VäBas, Vädertjänstfunktion
vid krigsBas. Dess syfte är bl. a. att utreda hur observationsmaterial bäst utnyttjas i Bas 90
systemet och hur väderparametrar på olika platser på basen är korrelerade. Under hösten 1992
och våren 1993 har det pågått mätningar på Kosta för att få en databas. Vid dessa mätningar
har de flesta meteorologiska parametrar registrerats både på och utanför basen.

I examensarbetet har jag begränsat mig till att omfatta vindförhållandena i basområdet. De
aktuella terrängförhållandena har studerats både på karta och på plats. Vinddatan som fanns
för basen var från tre olika platser och vid tre olika höjder. Denna data har bearbetats med
målsättningen attmanutgående frånenvindmätare vidhuvudbanan skaknnnabestämma
vinden på olika platser inom basområdet. Litteratur angående vindar i varierande terräng har
också studerats.

Eftersom försvarets vädertjänst utreder införskaå'andet av en enkel modell för simulering av
vindar i gränsskiktet har jag genomfört test av en vindmodell. Denna modell heter WASP,
Wind Atlas Analysis and Application Program, och är avsedd för PC. Det finns i modellen
flera möjligheter att simulera olika former av komplex terräng.



2 TEORI

Troposfären sträcker sig från marken upp till i medeltal 11 km, men det är endast den eller de
lägsta kilometrama som är direkt modiiierade av den underliggande terrängen. Stull (1988)
definierar atmosfärens gränsskikt som den del av troposfa'ren som är direkt hopkopplad med
markytanoch som svararpåförhållarxlenavidytanpå entidsskala av entimmaeller mindre.
Detta skikt brukar sedan delas in i ett ytskikt och ett övergångsskikt.

2.1 Ytskiktet

Den lägsta delen av gränsskiktet är det så kallade ytskiktet. Höjden av detta varierar
beroende av underlag, vindhastighet och stabilitet. För enkelhets skull definieras det ofta som
10% av gränsskiktet.

Vid neutral skiktning gäller den så kallade logaritmiska vindlagen, som ger vindhastigheten u
på höjden 2 över markytan:

...a: ___...z—d .,.u(z)—— kln 20 2.2.1

där

d kallas nollplansfdrskjutningen. Som framgår av Fig. 1 flyttar d nollpunkten så att
den extrapolerade vindhastigheten vid z = d+ zo är noll.
k == von Kaanans konstant = 0.40
u. = friktionshastigheten == Ja??
20 = skrovlighetslängden
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Hgl Strömning över skog visande vindhastighet som funktion av höjden. (Stull(1988)).

För icke neutrala fall får man använda sig av Monin-Obukhovs similaritetsteori. Den
definierar en dimensionslös vindgradient %:

... än../5.2...
%.(ZIL) "" az u. 2.2.2

där
u = medelvinden



9 = potentiella temperaturen

T. == karakteristiska temperaturen = i?

» .. lig ' ToL= Monm - Obukhovslan d=——-—-—————————g g . m
g = tyngdkraftsaccelerationen
To =absoluta temperaturen

VidneutralskikminggällerattL—eioo,såanz/L=0.Vidstabil skiktninggällerattL>O
ochvidinstabilatt L(O.

om har bestämts vid fa'ltmätningar. Här anges de uttryck man fick fram vid mätningar i
Lövsta. (Högström och Smedman (1988»

—-1/4

% =(1—1gå) vid instabil skiktning. 2,13

(p,, = 1 +6.0% — vid stabil skiktning. 23.4

22 Övergångsskiktet

Ovan ytskiktet kommer det skikt som kallas övergångsskiktet eller Ekrnanskiktet. Inom detta
skikt kommer vinden att vrida för att vid gränsskiktets topp vara geostroäsk.

Om man antar stationära, homogena och barotropa förhållanden samtidigt som man utgår
från rörelseekvationerna för de geostroflska vindkomponenterna fås:

V '"" (f(I-PV) 2 2 1V 8—— fdz . .

(16717) _u— Ug=? 2.2.2

där
f=coriolisparametern

W och W uppkommer ur skjuvspänningens komponent i respektive riktning.



Om ekvationerna (2.2.1) och (2.2.2) divideras med u. kommer man så småningom fram till
att vindpro'älen i det ideala neutrala gänsskiket beror på en relevant ickedimensionell höjd
zf/u. jämfört med 2120 for ytskiktet. Detta kallas Rossbysimilaritet.

Eftersom vindproålen är kontinuerlig måste det finnas en nivå där de två skiktens teorier
gäller samtidigt. Efter att ha utvecklat detta fås, enligt Högström och Smedman (1990):

om == arctan(-—V3/Ug) = arctan(Bu./kUg) = arctan(B/[ln (u./fzo) -—A] 2.2.3

2 1/2

G/u. == 1/k([ln (u./fzo) ——A] +?) 2.2.4

där
G = 1/ U; +V; = geostmfiska vindens hastighet

ao = vinkeln mellan vinden i ytskiktet och den geostrofiska vinden.

Från mätningar har man fått fram att konstanterna är:

A=1.5
B=4.0

Om dessa värden sätts in i ekv. (22.3) och (2.2.4) kan följande diagram beräknas fram, se
Fig. 2 och 3. .
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Fig. 2 n. som funktion av 20 och G enligt ekv.(2.2.4).(Högst1—öm och Smedman(1990)).
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Fig. 3 om som funktion av 20 och G enligt ekv.(2.2.3). (Högström och Smedman(1990)).

2.3 Interna gränsskiktet

I luft som strömmar över en diskontimiitet i skrovlighetslängden kommer det att börja bildas
ett internt gränsskikt. Namnet kommer av att det bildas i ett redan existerande gränsskikt.
Om man studerar en punkt ): nedströms en skrovlighetsförändring kan höjden av det interna.. ] .] t .. till:

0.8

% =..— 0.75(gg) enligt Elliot (1958) 2.3.1

där skrovlighetslängden avser den nedströms.
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FigA Tillväxt av internt gränsskikt, 5 som funktion av J:. (Stull(1988)).



2.4 Orografins aerodynamiska efekt

Det enklaste exemplet på en aerodynamisk effekt är den så kallade speed—up som observeras
när vinden blåser över ett hinder. Det har på detta område förekommit olika teorier, men den
nu gällande säger följande, se Taylor och Teunissen (1984):
Då en luftström stöter på en kulle eller annat hinder kommer hela gränsskiktet att förskjutas
upp och över kullen. Att luften då strömmar fortare beror på att den ska komma förbi den
förträngning som uppstår på grund av terrängen.

Den luft som strömmar över ett hinder delas in i ett "inner layer" och ett "outer layer" . Inom
det inre skiktet är den turbulenta transporten betydande och vertikalvinden skiljd från noll.
Inom det yttre skiktet är vertikalvinden lika med noll och vindprofilen likadan som den
ostörda innan hindret. För en kulle med skrovligheten zo och den karakteristiska längden L,
där L defmieras som avståndet från toppen till halva höjden, gäller följande approximativa
formel för höjden av det inre skiktet I :

ämm) = Zkz enligt Jackson och Hunt (1975).

Om AS deänieras som Au/uo där uo är den ostörda vindhastigheten kan vindökningen enligt
föregående sättas till:

ASM = 21:11. för 2-dimensionella ryggar, h sätts negativt för dalgångar

ASM == 0.8hIL för 2—dimensionella branta sluttningar 2.4.1

ASm = 1.6h/L för 3—dimensionella axelsymmetriska berg.

Dessa formler gäller endast för vindar nära markytan (inre skiktet).



3 MODELLTEORI

Den modell som användts för att simulera vindar i gränsskiktet heter WASP— Wind Atlas
Analysis and Application Program och är utvecklad vid Risö National Laboratory, Roskilde,
Damnark. Modellen är utvecklad för att i första hand ge vägledning vid utplacering av
vindkraftverk.

Denteorisomliggertill grund förmodellen ärden som beskrivits ikap. 2. Alltsåharman
Monia-Obukhovs similaritetsworier för ytskiktet och Rossbysimilaritet för övergångsskiktet.
Själva beräkningsmodellen är uppbyggd kring tre huvudblock, vilka är:

0 En hindermodell

. En orograEmodell

' En skrovlighetsändringsmodell

Det änns också en stabilitetsmodell. De möjligheter som finns iden är att man bestämmer
stabiliteten och höjden till den inversion som utör toppen på gränsskiktet. Detta görs innan
man kör själva programmet. Det änns också möjlighet att ändra alla ingående parametrar,
exempelvis konstanter.
Om man inte gör några ändringar kör programmet med sina förprogramnwrade värden. De
stabilitetsparametrar som används är specificerade för land och hav enligt:

Medelvärdet av värmeflödet över land == - 40
Medelvärdet av vänneflödet över hav = 15
Rms värmeflöde över land = 100
Rms värmeflöde över hav = 30 Wm"2

3.1 Hindermodellen

Det är i WASP möjligt att lägga in upp till 50 hinder i sin beräkningsdomän. Modellen tar
hänsyn till hinder när den beräknar vindhastighet, men inte vid rikmingsberäkningar. Som
hinder är det lämpligt att lägga in träd och byggnader etc.. För enkla tvådimensionella hinder
används följande uttryck, se Troen et al. (1990):

Au 2 0.14x

7=9.8(—f—) Z(1—P)nexp(—O.67n'5) 3.1.1

där —-0.47n = L(_9_å.2__a) 3 1 2h ln(h/zo)h * ' '

och

P =: porositet == öppen areal total area
8



h = hinderhöjd
z.,I = anemometerhöjd
x = avstånd nedströms

Porositeten är i medeltal 0.5 för träd och för byggnader följdaktligen 0. Porositeten för träd
varierar beroende på trädslag och årstid, eftersom det ju blir lägre porositet i höjd med
kronan än vad det är för stamhöjd.

32 Orograjimodellen

Den här modellen har likheter med MS3DJH familjen som baseras på Jackson och Hunts
analyser om strömning över kullar (1975), men skiljer sig genom polär representation och
hög upplösning. Om man lhar en beräkningsdornän med radie R =10 km är upplösningen i de
centrala delarna 2 m och för 50 km, 10 m. Programmet kan läsa in en 51 med höjdkurvor
tagna från en vanlig topografisk karta i skala 1:50 000. Det finns sedan en mängd möjligheter
att ändra på kartan i programmet.

Första steget i modellen är att de potentiella tlödespertubationema orsakade av terrängen
jämfört med en enhetsvindvektor i det ostörda fallet berälmasDessa uttrycks som en summa
av flera olika termer. (För detaljer se Troen et al. (1990) s 575—577.)

Andra steget innebär att hänsyn tas till förhållandena närmast marken. Vid potentiellt flöde
förutsätts en balans mellan tryckgradientkraften och advektionen av rörelsemängd i
rörelsemängdsekvationerna. Utdöende turbulent rörelsemängdstransport förutsätts också.
Denna transport kan ej bortses från i ett skikt nära marken. Avvikelsen från potentit flöde
sätts i programmet till att gälla ett skikt som bestäms av inlagda terrängförhällanden.

3.3 Skrovlighetsändringmodellen

Nedströms en skrovlighetsändring bildas ett internt gränsskikt som beskrivs ikap. 2.3. I
WASP kan upp till 10 olika skrovlighetsförändringar läggas in fördelade på 12 sektorer
utgående från den valda platsen. Dessa ändringar får ej ligga för tätt utan ska uppfylla:

X,.ZZXH , n=2,3...n ,nSlO 3.3.1

där Xl = avståndet till första ändringen, X; till andra och X,. till n:te ändringen i
skrovlighetslängd.

Om 3.3.1 ej gå att uppfylla kan ett resulterande 23 utläsas ur en tabell.

Utifrån experimentella data och resultat från numeriska modeller har det visat sig att den
störda profilen kan modelleras enligt följande, Troen et al. (1990) s 572:



u(z) =

' ln(Z/Zoi) .u mb(cl ö/zm) for z 2 clö

klå/028) .u +(u' u ,)ln(61/Cz) for czöSzSclö 3.3.2

Inet/202) .
Imln (C:a/202) for 7. S 625

i..

u' =(uq/k)h1(018/Zm) , u” = (utg/kna (CzÖ/Zoz) OCh 61 = 0.3, 62 = 0.09.

och
ggg __ law/201)"_l .. m(81202) 3.3.3

zoz och n.; är alltså värdena nedströms en skrovlighetsändring.

3.4 Resultatvisning

Den vinddata som läggs in i programmet innehåller hastighet och riktning från en plats. När
man lagt in sina vinddata i modellen kommer det att genereras en s.k. vindatlas. Vindfältet är
där uppdelat i 12 vinkelsektorer som visas var för sig på en tablå. Det går här att utläsa hur
hastighet och riktning på den utvalda platsen påverkas av inmatad terrängdata. Därefter är
det mycket lätt att få ett vindfält på annan plats inom domänen genom att ändra till aktuella
koordinater.

Resultatet åskådliggörs även av en vindros där frekvenserna för de olika riktningarna ges.
Den förväntade Weibullfördelningen med aktuella parametrar fås också.

Weibullfördeln'mgen uttrycks matematiskt som, se Troen et al.(1990):

6—1 c
= £. lt. __ lé.K" A(A) ”P( (A) ) 3'4'1

f(u) är frekvensen att vindhastigheten är u . Weibullparametrarna brukar kallas
skalparametern A och utseendeparametern c.

där

Den kumulativa Weibullfördelningen som ger sannolikheten att vindhastigheten överstiger ett
visst värde ges av:

F(u) ==exp ((å—Y) * 3.4.2

10



4 RESULTAT

Jag kommer i detta kapitel att redogöra för de resultat som kommit fram under arbetet.
Uppläggm'ngen är sådan att det börjar med en terrängbeskrivning för samtliga platser som
behandlats. Detta följs av en beskrivning av olika fenomen varje plats för sig. Resultaten från
körningen med WASP kommer som ett eget kapitel.

4.1 Terrängen

Den aktuella flygbasen ligger i Småland,
mellan Växjö och Kalmar, se Fig 5. Området
är i princip helt täckt av barrskog. Höjden
över havet varierar något, men är i medeltal
200 m.Det finns inga höga berg som skulle
kunna påverka strömningen. Mätningarna är
utförda på tre platser. _

Fig 5

4.1.1 TL 23m:
. Tils

Väster om huvudbanan cirka 600m från
norra banändan står en 23 m hög mast. N
Denna är väl över omgivande skog som TL Tall+gran
aldrig överstiger 20m. Skogen väster om
består av övervägande gran och är tämligen
tät. Medelhöjden av skogen är väster om
banan 15 m och öster därom 10 m. Öster Tät gran
om banan är det något glesare skog med
mycket tallar. Denna mätare benämns alltså
TL. se Fig. 6

Fig. 6

4.1.2 Tils 2m:

Öster om banan cirka 200 m från norra banändan och cirka 15 m från skogskanten står en två
meter hög mast. Gräset som omger mätaren är ansat. Denna mätplats kallas Tils.se Fig.6

4.1.3 Väg Sm:

13 km ONO från banan ligger en två kilometerlång och mycket rak väg. Öster om vägens
södra ända står en mast som är approximativt 5 m över vägbanan. Mätplatsen är vald för att

11



efterlikna förhållanden vid en kortbana. Terrängen skiljer sig här något mot förhållandena vid
huvudbanan. Det är tallskog runt omkring med en medelhöjd lägre än 10 m. Skogens täthet
varierar i olika riktningar, men är aldrig lika tät som skogen väster om huvudbanan. Höjden
över havet är cirka 40 m lägre. Lite olyckligt står mätaren nära en dunge av något högre tallar
och detta gör att för vindriktningar i sektorn 350—40 grader är värdena osäkra. Denna mätplats
kallas Väg. se Fig. 7

A

Tall Tall

)( = Mätplats
Fig. 7

På samtliga platser har vindriktning och hastighet registrerats och lagrats som 10 minuters
medelvärden. Man har också haft möjlighet att få ett mått på byigheten hur riktningen varierat
under tiominutersperioden. Mätningarna har pågått under perioden 921211—9305 12 utan några
större luckor i mätningarna, förutom att Väg var urkopplad hela januari.

4.2 Resultat Tils

Det intressantaste som kommit fram vid studierna av vinden i lägsta nivå vid banan är att det
syns en tydlig kanaliseringseä'ekt ibanans längdriktning. Denna effekt uppstår på grund av
skogen. Vindens riktning på 2m kan skilja sig från den på 23m så mycket som 90 grader.
Söder om riktning 260 grader går vinden i 170 grader och norr om går den i 350 grader.
Kanaliseringen syns inte lika tydligt för 350 graders riktning, men detta anser jag bero på att
mätaren sitter i norra banändan och att riktningen inte hunnit stabilisera sig eftersom det inte
strömmat längs hela banan. Efter att ha studerat ett antal sirnilära fall finner man att
omslagspunkten befinner sig vid precis rät vinkel. Jag har inte hittat några fall för vindar från
den ostliga sektorn. Detta beror förmodligen på att det är högre porositet på skogen för
ostliga vindar. Även om det är vind längs banan störs den av den ostliga komponenten som
kommer genom skogen. Således kan man dra slutsatsen att den ostliga vinden kanaliseras på
samma sätt som den västliga.
Vad avser hastigheten syns den följa den logaritmiska vindlagen då det inte är stat ytskikt.

12
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Fig. 8 Kanaliseringseffekten ses här för ett dygn. Omedelbart då riktningen för TL passerar 260 grader slår
Tils om från 170 till 350 graderoch tvärtom. Hastigheten VldTL ärcixkatre gångersåhög. Rombema
symboliserar TL.
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Fig. 9 Denna figur illustrerar omslagspunkten vid 260 grader. Vid vindzikming längs banan vid TL fås
jämförbara hastigheter mellan TL och Tils. Rombema symboliserar TL.
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w”
Fig. 10 Här see kanalisering vid Tils för vindar från NV. Omslagspunkten ligger kring 90 grader. Romber
symboliserar TL
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Pigll Vid riktning över 260 grader fås kanalisering från norr. Tre gånger så hög hastighet för TL. Romber
symboliserar TL
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4.2 Resultat Väg

Målsättningen med studien var att man utgående från vinden vid banan ska kunna bestämma
vinden på annan plats inom området. Efter att ha studerat data för hela perioden finner jag att
det kan göras. De skiljaktigheter som finns beror på att mätaren sitter illa planerad för vissa
vindriktningar.
Den kanalisering som var så tydlig vid Tils är inte lika tydlig här. Den kan dock ses för vissa
vindrikmingar. Om vindriktningen vid TL är mellan 100 och 170 grader är den 120 grader vid
Väg.För vindriktningar mellan 280 och 320 fås 300 graders riktning vid Väg. (se Fig. 12)
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Pig. 12 Kanaliseringseffekt vid Väg. Den syns tydligast kring kl. 12. Romber symboliserar TL

För vindriktning 270 grader fås ibland lika hög och till och med högre virxihastighet vid Tils.
Detta förklaras av att vinden då blåser ganska fritt fram till mätaren, för att direkt efter
mätaren stöta på den höga dungen så att "speed—up" uppkommer framför hindret. (se Fig. 13.)
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Fig 13 Riktningen för TL och Väg ligger kring 270 grader. Hastigheten är högre vid Väg än vid TL.
Hastigheten vid TL har rektanglar på sig.

Mätaren står i lä för nordliga vindar och detta kan ses på att hastigheten är mycket lägre än
väntat vid dessa vindar.

Ett annat fenomen som kunnat konstaterats är den eEekt som här kommer att kallas Bertil
Larssons tryckgradienteffektNär vinden bläser in mot banan med en vinkel nnndre än 90
grader borde det synas en kanaliseringseå'ekt. Vid låga vindhastigheter har jag istället sett att
vinden i låg nivå har riktning 180 grader mot den förväntade. Detta kan då enligt larsson
förklaras med att den vindgradient som styr den storskaliga strömningen också är märkbar på
den lilla skala som här studeras. Om lufttrycket i ena banändan är lägre än i den andra fås en
gradientvind längs banan. Denna syns vid låga vindhastigheter eftersom de aerodynamiska
effekterna inte existerar då. (se Fig. 14 och 15)
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Fig.14 Exempel på Bertil Larssons tryckgmdienteffekt. Den är tydlig på morgonen. En viss kanalisering syns
också omkring kl. 12.
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Pig. 15 Förtydligande av Bertil Lalssons tryckgraäenteffekt
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5 WASPRESULTAT

Jag har gjort på två olika sätt för att försöka simulera strömningen i basområdet. Först lade jag
in skogsridåerna som omger huvudbanan som hinder och provade för olika höjder och
genomsläpplighet. Eftersom hindermodellen inte ger någon vindvridning lade jag också in en
terrängkarta där huvudbanan Bok utgöra en dalgång.

5.1 Huvudbanan

Då kanaliseringen längs banan var tydlig ville jag se om modellen kunde ge rimliga värden.
Därför var det tvunget att lägga in banan som en lång dalgång i en annars homogen terräng.
Banan sattes till att vara cirka 100m bred och 2000m1ång. Den lades att ligga i riktning
350—170 grader. Höjden på terrängen sattes till 10111, vilket var något lägre än den verkliga.
Istället sattes skrovlighetslängden till 0.8 för att indikera att höjden på skogen varierade. För
det öppna området kring banan sattes skrovlighetslängden till 0.05.

Som indata till modellen togs värdena från TL 23m. Eftersom mätaren sitter i västra
skogskanten ligger den i skogens gränsskikt för den förhärskande vindriktningen. Jag valde ut
dagar då vindriktningen låg kring 240 grader och lägre för att enklare se fördelningen i
vindrosen. Fiktiva data med en vindriktning och hastighet har också studerats för att simulera
att man sitter vid en terminal med värden från givaren och vill förmedla till tlygförama vilken
vinden vid sättpunkten är.

Dessa ingångsvärden innebär mycket förenklade förhållanden mot de verkliga. De parametrar
som ändrats är terränghöjd och skrovlighet, medan stabilitetsparametrarna har lämnats
oförändrade.

När vindriktningen låg kring SV på 2311) kunde en tydlig vridning av vinden konstateras itakt
med att man gick nedåt i höjd, se bilaga nr.l och 2. I bilaga nr.l ses först hur vinden var den
aktuella dagen och hur WASP presenterar inlagd data. I bilaga nr.2 visas hur vinden ändras,
först på 10m och därefter på 3m.

Ner mot 3m blir vindhastigheten för låg och just vid en för låg vindhastighet har modellen
brister. Om då skrovlighetslängden minskas fås en rimligare vindhastighet, men inte lika klar
vindvridning. Detta kan ses i bilaga nr.3 där skrovligheten satts till 0.4 respektive 0.02.

Om skogen istället sattes att vara hinder blev vindhastigheten enligt bilaga nr.3 högre på låg
höjd. Skogen väster om sattes till lSm hög och porositet lika med 0.3. För skogen öster om
sattes höjden till 12m och porositeten till 0.5.

För strömning i banans längdriktning är inte hastighetsminskningen så stor. Ett lägre värde på
skrovlighetslängden bör då användas.
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5.2 Vägen

För vägen använde jag samma terrängdata som för huvudbanan. De ändringar som gjordes var
att höjden på skogen och skrovlighetslängden sänktes.Följdaktligen gav modellen inte lika stor
hastighetsminskning ochvindn som vid huvudbanan.

19



6 FÖRSLAG TILL KOMMANDE ARBETEN

6.1 Utprovning av WASP

Ett arbete som går ut på att man ändrar parametrar för exempelvis stabilitet och lägger in en
noggrannare topografisk karta.

62 Turbulensparametrar

Då det finns värden på vindens byighet kunde man studera för vilka vindriktningar vindens
byighet är störst.
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7 SLUTSATSER

Den studie där alla vinddata studerades genom att rita upp de olika parametrarna på diagram
syftade till att se ommanutgående frånenvindmätarekunde sägahurvindenvarpå andra
platser inom området. Detta kunde göras och de oklarheter som sågs på vinddatan kunde alla
förklaras med hjälp av hur den aktuella terrängen såg ut. För att slippa mäta lika mycket på
övriga baser skulle det alltså räcka med en nogrann kartläggning av terrängen.

Vid huvudbanan var kanaliseringseä'ekten främst tydlig vid vindar från SV. Skogen var dock
inte lika tät öster om banan. Därför kunde vindar som kom från 0 lättare blåsa ignom där,
vilket resulterade i att kanaliseringen då inte syntes lika tydligt. Detta betyder dock inte att
kanaliseringseffekten helt saknas, men vindmätarens nuvarande placering kan inte ge några
säkra uppgifter.

Vid Vägen var skogen lägre än vid huvudbanan och det resulterade i att kanaliseringen inte
syntes lika tydligt. Mätaren satt också högre här vilket även det bidrog till att minska
kanaliseringen. I närheten av mätaren fanns en dunge av högre tallar. För vindriktningar från V
kunde man se "s —up" framför hindret.

I den numeriska modellen WASP lade jag in banan som en dalgång i annars homogen terräng.
Den genom mätningar fastslagna kanaliseringen syntes då tydligt. Vindhastighetema blev för
låga, men med skogen inlagd som hinder med genomsläpplighet Eek man rimligare värden.
Vid test av modellen med olika parametrar och noggrannare ten'ängkarta borde den absolut
kunna simulera vindförhållanden på en flygbas.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka mina handledare Lars Bergeås och Bertil Larsson.
På MIUU har Hans Bergström varit till stor hjälp vid alla datorproblem. Stefan Sandström har
hjälpt till med installation av och körning med WASP.
Agneta har korrekturläst och varit en mycket förstående fästmö.
Per—Erik och Maria har varit trevligt sällskap.
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Summary of data in file : C:XPERXCR930417.DAT [per.mille]
Number of observations : 90 Observations skipped:
Number of reading errors: 0 Wind speed bin width: 1.0 m/s

Sect Freq (1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 17 >17 A k

0: 0.0 0 0 O 0 0 0 0 0 O O O O 0 0 0.0 2.00
30: 0.0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O O 0 0.0 2.00
60: 0.0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0.0 2.00
90: 0.0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 O 0 0 O 0 0.0 2.00

120: 0.0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 O O 0 0.0 2.00
150: 0.0 0 O O 0 O O O 0 0 0 0 O 0 0 0.0 2.00
180: 2.2 0 01000 0 0 0 O 0 O O 0 0 0 0 2.6 10.34
210: 72.2 0 31 446 246 277 0 0 O 0 O 0 O 0 0 3.5 3.19
240: 25.6 0 0 O 435 522 43 0 0 0 0 O 0 0 0 4.4 6.61
270: 0.0 0 O O O 0 0 0 0 O O O 0 0 0 0.0 2.00
300: 0.0 0 O 0 0 O O O O O 0 0 O 0 0 0.0 2300
330: 0.0 0 0 0 0 O O 0 0 O 0 0 0 0 0 0.0 2.00

Total 0 22 344 289 333 11 0 0 0 O 0 0 O 0 3.8 4.02

Number of calms (included): O Mean wind speed: 3.4 m/s ( 1%)
Mean energy density: 9 W/m2 ( 7%)

Bilaga mzl Aktuell vinddata och hur den presenteras i modellen.
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kkkk 14/ 1194 2:38

+(0,0) 2 m, 00 : 100m, 90o : 100m, Height: 10.0 m a.g.1.

Sect Rch Input Obstacle Orography k % E%

0: 1 0.0: 00 0.0% —2.8% —40 : 0.0 2.00 0.0 0.0
30: 0 0.0% 00 0.0% —20.3% —110 : 0.0 2.00 0.0 0.0
60: 0 0.0% 00 0.0% —31.5% ----60 : 0.0 2.00 0.0 0.0
90: 0 0.0% 00 0.0% —32.4% 40 : 0.0 2.00 0.0 0.0

120: 0 0.0% 00 0.0% —23.9% 110 : 0.0 2.00 0.0 0.0
150: 1 0.0% 00 0.0% —5.6% 60 : 0.0 2.00 0.0 0.0
180: 1 0.0% 00 0.0% -2.8% —40 : 2.4 2.75 20.4 24.2
210: 0 0.0% 00 0.0% —20.3% —110 : 2.2 2.76 59.8 56.2
240: 0 0.0% 00 0.0% —31.5% —60 : 2.3 4.01 19.8 19.6
270: 0 0.0% 00 0.0% —32.4% 40 : 0.0 2.00 0.0 0.0
300: 0 0.0% 00 0.0% —23.9% 110 : 0.0 2.00 0.0 0.0
330: 1 0.0% 00 0.0% —5.6% 60 : 0.0 2.00 0.0 0.0

M= 2.0 m/s B= 7. W/m2 2.3 2.91

DATA OBSTACLE ROUGHNESS OROGRAPHY ATLAS WECS HEIGHT
DISPLAY RESOURCEFILE FREQUENCY DOS HELP RETURN STOP

WASP>

kkkk 14/ 1/94 2:40

+(0,0) 2 m, 00 : 100m, 90o : 100m, Height: 3.0 m a.g.1.

Sect Rch Input Obstacle Orography k % E%

: 1 0.0% 00 0.0% —22.5% —300 : 0.0 2.00 0.0 0.0
30: 0 0.0% 00 0.0% —66.1% —350 : 0.0 2.00 0.0 0.0
60: 0 0.0% 00 0.0% -75.7% —200 : 0.0 2.00 0.0 0.0
90: 0 0.0% 00 0.0% —78.0% 30 : 0.0 2.00 0.0 0.0

120: 0 0.0% 00 0.0% —70.5% 300 : 0.0 2.00 0.0 0.0
150: 1 0.0% 00 0.0% »36.6% 360 : 0.6 2.24 5.7 7.0
180: 1 0.0% 00 0.0% —22.5% —300 : 0.6 2.09 63.9 80.5
210: 0 0.0% 00 0.0% —66.1% —350 : 0.4 2.81 19.2 8.3
240: 0 0.0% 00 0.0% —75.7% —200 : 0.4 3.33 11.1 4.1
270: 0 0.0% 00 0.0% —78.0% 30 : 0.0 2.00 0.0 0.0
300: 0 0.0% 00 0.0% —70.5% 300 : 0.0 2.00 0.0 0.0
330: 1 0.0% 00 0.0% —36.6% 360 : 0.0 2.00 0.0 0.0 [

M= 0.5 m/s B= 0. W/m2 0.5 2.08

Bilaga nr.2 Vimivridning på grund av terrängen. I kolumnen näst längst till höger ses hur stor
del av vinden som ligger i varje vindsektorDetia kan jämföras med bilaga nr. 1.



DATA OBSTACLE ROUGHNESS ORDGRAPHY ATLAS WECS HEIGHT

DISPLAY RESOURCEFILE FREQUENCY DOS HELP RETURN STOP

WA3P>

kkkk 14/ 1/94 2:42

+(0,0) 2 m, 00 : 100m, 90o : 100m, Height: 3.0 m a.g.1.

Sect Rch Input Obstacle Orography A R % E%

: 1 0.0% 00 0.0% —7.1% —100 : 0.0 2.00 0.0 0.0

30: 0 0.0% 00 0.0% —44.5% —260 : 0.0 2.00 0.0 0.0

60: 0 0.0% 00 0.0% —59.7% —-120 : 0.0 2.00 0.0 0.0

90: 0 0.0% 00 0.0% —61.3% 60 : 0.0 2.00 0.0 0.0

120: 0 0.0% 00 0.0% —48.8% 240 : 0.0 2.00 0.0 0.0

150: 1 0.0% 00 0.0% —15.7% 170 : 0.0 2.00 0.0 0.0

180: 1 0.0% 00 0.0% —7.1% —100 : 1.1 2.40 46.9 65.0

210: 0 0.0% 00 0.0% —44.5% —260 : 0.9 2.55 38.1 27.7

240: 0 0.0% 00 0.0% »59.7% —120 : 0.9 3.72 14.9 7.3

270: 0 0.0% 00 0.0% —61.3% 60 : 0.0 2.00 0.0 0.0

300: 0 0.0% 00 0.0% —48.8% 240 : 0.0 2.00 0.0 0.0

330: 1 0.0% 00 0.0% —15.7% 170 : 0.0 2.00 0.0 0.0

M= 0.9 m/s E= 1. W/m2 1.0 2.39

kkkk 14/ 1194 2:45 1

+(OIO) 2 m, 00 : 100m, 90o : 100m, Height: 3.0 m a.g.1.

Sect Rch Input Obstacle Orography A k % E%

0: 1 0.0% 00 _1806% 000% OO : 0.0 2.00 000 0.0

30: 0 0.0% 00 —38.8% 0.0% 00 : 0.0 2.00 0.0 0.0
60: 0 0.0% 00 "39.8% 0.0% 00 : 0.0 2.00 0.0 0.0

90: 0 0.0% 00 —39.8% 0.0% 00 : 0.0 2.00 0.0 0.0
120: 0 0.0% 00 —39.8% 0.0% 00 : 0.0 2.00 0.0 0.0
150: 1 0.0% 00 -25.6% 0.0% 00 : 0.0 2.00 0.0 0.0
180: 1 0.0% 00 —11.7% 0.0% 00 : 1.5 3.70 2.2 3.5

240: 0 0.0% 00 —39.9% 0.0% 00 : 1.3 3.72 25.6 26.5
270: 0 0.0% 00 —39.9% 0.0% 00 : 0.0 2.00 0.0 0.0
300: 0 0.0% 02 —37.4% 0.0% 00 : 0.0 2.00 0.0 0.0
330. 1 0.0% 0 »20.7% 0.0% 00 : 0.0 2.00 0.0 0.0

_ m= 1.1 m/s B= 1 W/m2 1.2 2.64

Bilaga nr.3 I övre tablån ses hur vindhastighet och riktning blir om skrovligheten sänks till 0.4
och 0.02. I den undre tablån ses vindhastigheten då skogen utgörs av hinder.


