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Abstract

Long time-series of pressure measurements often have high quality because the early instruments
are more or less the same as the modern ones. A time-series from Lund consisting of three daily
measurements from 1780-1997 has been homogenised and is therefore suitable for analysing
possible influences of the enhanced greenhouse effect. According to a two-layer model of the
atmosphere one finds a shift in the frequency of baroclinic instability due to an increased
temperature gradient caused by the increasing CO2. Baroclinic instability over the Atlantic Ocean

is the main cause for frontal zone production, causing cyclonic activity over the southern part of
Scandinavia. Changes to the baroclinic instability would therefore be traceable in the time series
from Lund. The period 1859-1997 was analysed by spectral analysis. The measurements are
unevenly sampled so prior to applying various techniques of spectral analysis it was necessary to
interpolate the time series to a regular grid. The series showed large variability with time but no
clear trend was evident.
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1 Introduktion och syfte

Den ojämna uppvärmningen av jordklotet till följd av landmassornas fördelning och variationer i
solinstrålning ger upphov till regionala ojämnheter i lufttrycket. Tryckskillnaderna styr
vindriktningen, rörelserna i atmosfären och därmed vart vädersystemen rör sig. En van
meteorolog som tittar på en karta med isobarer utritade, kan se var det finns risk för nederbörd
eller chans till sol, hur starkt vindarna blåser och vilken riktning de har. Lufttrycket är därför
tillsammans med temperaturen de storheter som används mest inom meteorologin för att förutspå
vädret. Man kan alltså få ut mycket information från lufttrycksmätningar om mätplatserna är
tillräckligt tätt placerade. Om det däremot bara finns en mätplats men istället tidsupplösning på
mätningarna krävs en relativt speciell analys. Ett enskilt tryckvärde säger ingenting speciellt om
vädersituationen men om man tittar på en följd av mätningar kan man få en idé om hur vädret har
varit på den plats som undersökts.

Sedan industrialismens intåg har det tillförts en stor mängd växthusgaser till atmosfären. Sedan
mitten av 1800-talet har t ex mängden CO2 i atmosfären ökat med ungefär 30% (Houghton et al.,

1995). Att växthusgaserna påverkar strålningsbalansen genom absorbtion av långvågig strålning
är känt, men i hur stor utsträckning de påverkar temperaturen och tryckfördelningen i atmosfären
är mera osäkert. Atmosfärens växelverkan med ocean och land samt solens tillförande av energi
genererar ett oerhört komplext system. En mängd olika återkopplingsmekanismer samverkar på
ett sätt som gör det mycket svårt att förutsäga hur klimatet kommer att ändras i framtiden.
Klimatet och atmosfärens sammansättning ändras ständigt och sedan människan börjat tillföra
atmosfären stora mängder växthusgaser har hastigheten för förändringarna ökat (Houghton et al.,
1995). Genom att analysera hur klimatet har ändrats fram till nu kan man förstå vilka åter-
kopplingsmekanismer som är de dominerande och därmed kan man lättare förutsäga hur klimatet
kommer att ändras i framtiden.

I denna undersökning har den s k Lundaserien används. Den består av lufttrycksmätningar gjorda
tre gånger dagligen i Lund från 1780 till 1997. Lufttrycket kan enkelt mätas med en kvicksilver-
barometer som ger relativt stor noggrannhet. Mätningarna med kvicksilverbarometern gjordes i
stort sett på samma sätt i slutet av 1700-talet som de görs idag. Det gör att mätserien har kunnat
homogeniserats (Bärring et al., 1998). Tidsserien har analyserats m h a spektralanalys för att se
hur periodiciteten i atmosfären ändrats sedan industrialismens intåg. Enligt en enkel tvålagers
atmosfärsmodell kan man få en påverkan av de atmosfäriska vågornas spektrum till följd av en
förändring av den vertikala temperaturgradienten i atmosfären (Holton, 1992). Även enligt en
mer komplicerad GCM uppnås detta resultat som följd av en ökad mängd växthusgaser (Yun,
1996).
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1.1 Bakgrund

Lufttrycksskillnader balanseras av corioliskraften vilket leder till att en geostrofisk vind blåser
parallellt med isobarerna. Lufttrycket och förändringar av detsamma kan i sig inte åstadkomma
några problem, men stora lufttrycksskillnader ger upphov till starka vindar som i sin tur kan
åstadkomma stora vågor och omfattande förstörelse. Därför är det intressant att studera hur
vindklimatet har ändrats och om det påverkats av den ökade växthuseffekten. De flesta tidigare
undersökningar på högfrekventa tryckvariationer har haft syftet att studera just vindklimatet.

1.1.1 WASA-datasetet

För att undersöka om storm- och vågklimatet i Nordöstra Atlanten förvärrats under de senaste
årtiondena har det Europeiska projektet WASA (Waves and Storms in the North Atlantic)
genomförts. Man har fått ett ökat antal rapporter om skadegörelse på fartyg och annat material i
området under de senaste 20 åren varför man vill undersöka om förändringarna är naturliga eller
om de orsakats av antropogen påverkan. Man får ofta problem med homogeniteten på tidsserier
där man mätt vindhastigheten direkt eftersom utrustningen för vindmätning ändrats betydligt de
senaste hundra åren. Det finns dessutom betydligt fler fartyg som kan mäta vinden i området
vilket leder till att fler tillfällen med kraftiga vindar upptäcks. Tidigare har man använt Beaufort-
skalan som innebär att man utifrån vågornas utseende bedömer vindhastigheten. Ett sådant
förfarande är väldigt subjektivt beroende varför det är nödvändigt att hitta metoder som är så
oberoende av mätinstrument och personlig bedömning som möjligt. En metod är att utnyttja
lufttrycket och analysera tryckskillnader. 20 stationer runt om i Nordöstra Atlanten med bl a
lufttrycksmätningar från senare delen av 1800-talet och framåt ingår i WASA-datasetet.

Schmith et al. (1998) har använt lufttrycksmätningar från åtta av stationerna i WASA-datasetet
för att analysera hur vindklimatet har ändrats i området. Genom att beräkna 24 timmars
tryckdifferenser får man en bra indikator på hur stark vinden har varit under tidsintervallet. Det
har visat sig att snabba tryckfall och tryckökningar sammanfaller med tillfällen med stark vind.
Schmith et al. (1998) har räknat antalet tillfällen då vinden är särskilt stark. Resultaten visar att
det inte skett någon påtaglig förändring av vindklimatet i området sedan 1860. Under de senaste
20 åren finns det en ökning av antalet stormar som dock inte överstiger vad som förekommit
tidigare under serien. På vissa platser var stormtillfällena fler vid starten av tidserien än i slutet.
Det mest påtagliga resultatet var att det förekommit stora variationer med en tidskala på ungefär
ett decennium, men att det inte skett några påtagliga systematiska förändringar. Även om
vindklimatet verkligen försämrats de senaste årtiondena så är det trots allt jämförbart med
förhållandena i början av seklet.
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1.1.2 GCM

I Hamburg har man kört en kopplad Ocean-atmosfärs-GCM, OPYC/ECHAM2 (Ocean Model in
Isopycnic Coordinates/European Center Model-Hamburg Version 2) som bl a har utvärderats av
Yun (1996). Yun har undersökt hur modellen reagerar då koldioxiden i atmosfären ökar enligt
IPCC:s Scenario A. Detta scenario innebär ”business as usual”  där utsläppen får fortsätta i samma
takt som idag utan restriktioner (Hougton et al.,1995). Resultaten visar en ökning av medel-
temperaturen och ett ökat antal 4-6 dagars Rossbyvågor. Dessa resultat kan jämföras med de som
bör komma ur undersökningen på Lundaserien, fast i Yuns modell har halten CO2 tredubblats

medan halten i verklighetan endast stigit med 30% sen mitten av 1800-talet (Yun, 1996).

1.2 Antropogen påverkan på klimatet

Klimatets variationer är stora. Det är endast under de senaste seklen människans inflytande varit
så omfattande att klimatet kunnat påverkas i någon större utsträckning. Under de senaste 100 000

åren har jordens medeltemperatur varierat med mer än 6 oC (Graedel & Crutzen, 1993). Ismassor
har täckt stora delar av kontinenterna på norra halvklotet och atmosfärens koldioxidhalt har stigit
upp och ner under de senaste 100 000 åren (Stauffer et al. 1998, Jouzel et al., 1993). Dessutom
kan kraftiga vulkanutbrott med nästan omedelbar verkan sänka jordens medeltemperatur med mer
än en halv grad (Dutton & Christy, 1992). Med detta som bakgrund kan man fråga sig varför man
oroar sig så mycket för att man nu kunnat mäta en ökning av jordens årsmedeltemperatur med
några tiondels grader under de senaste 100 åren (Graedel & Crutzen, 1993).

T e m p
   o C

 å r
1 8 8 0 1 9 0 0 1 9 2 0 1 9 4 0 1 9 6 0 1 9 8 0 2 0 0 0

-1 0

-5

0

5

1 0

1 5

2 0

Figur 1.1 Temperaturmätserie från Falsterbo, Skåne för perioden 1880-1990. Kurvan med de största
variationerna visar månadsmedeltemperaturen, den svarta tjocka linjen visar årsmedeltemperaturen och den raka,
grå linjen visar trenden, uträknad med en linjär regression.
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I figur 1.1 ser man att det skett en liten ökning av månadsmedeltemperaturen i Falsterbo sedan

1880. Trenden är väldigt svag men det har trots allt skett en temperaturökning med cirka 0.3 oC
under perioden. En relativt enig forskarkår menar att den globala temperaturökningen beror på
att halten av koldioxid stigit avsevärt i atmosfären sedan industrialismens framfart (Stouffer et
al., 1994; Karoly, 1989; Hougton et al., 1995) och att detta kan komma att få svåra konsekvenser
såsom ett ökat antal översvämningar, glaciärsmältning, fler oväder och stormar, eller varför inte
en ny istid. Förslagen är många men vissa av konsekvenserna är redan mätbara vilket gör att man
börjar akta sig för att släppa ut mer koldioxid i atmosfären.

De mest verksamma växthusgaserna - förutom H2O - är CO2, CH4, N2O, halogenerade kolväten

(freoner) och även O3. Medan CO2 och O3 förekommer i relativt höga koncentrationer i atmos-

fären så är de övriga gaserna spårämnen, men eftersom de absorberar strålning med våglängder i
det s k atmosfäriska fönstret där absorbtionen annars är låg, så ger en ökning av dessa gaser en
relativt stor inverkan på växthuseffekten. Metan bryts ner i troposfären men eftersom tillförseln
till atmosfären är stor, har halten CH4 mer än fördubblats under de senaste 100 åren. Ozonet i

stratosfären absorberar solens UV-strålning, men bryts samtidigt ner av bl a halogenerade
kolväten. I troposfären är ozonet däremot en aktiv växthusgas som absorberar i det atmosfäriska
fönstret. Ozonet har ökat i koncentration i troposfären, bl a orsakat av den ökade mängden CH4

(Turco, 1995). Halogenerade kolväten och N2O reagerar nästan inte med andra gaser i tropos-

fären utan bevaras tills de når stratosfären där de slutligen sönderfaller genom fotodissociation
eller genom nedbrytning av ozon. Därför är halogenerade kolväten och N2O betydligt mera

långlivade i atmosfären än de andra växthusgaserna. Samtliga av de nämnda växthusgaserna har
stigit i koncentration som följd av mänskliga aktiviteter (Turco, 1995, Hougton et al., 1995).

1.3 Atmosfären

Det är så svårt att beskriva hur vädret generellt är på en plats eftersom det är så oförutsägbart.
Innan numeriska modeller började användas för simulering av vädret litade man på sin erfarenhet.
Genom att tidigare ha sett en liknande vädersituation trodde man sig kunna bestämma hur vädret
skulle komma att utvecklas i framtiden. Det visade sig dock att atmosfären är ett så komplicerat,
tredimensionellt system att två snarlika situationer i regel inte uppstår under samma århundrade
(Wallace & Hobbs, 1977). Här är dock ett försök att beskriva väderförhållandena i södra
Skandinavien.

1.3.1 Storskalig atmosfärsströmning

Atmosfärsströmningen drivs ständigt av den ojämna energifördelning som solinstrålningen ger
upphov till. Om jorden inte roterat hade energitransporten skett genom en s k Hadleycell, som
innebär att varm luft stiger vid ekvatorn och transporteras mot polerna där den sjunker och avger
sin energi. Luften transporteras sedan längs ytan och värms succesivt upp tills den når ekvatorn
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där den ånyo stiger, vilket fullbordar cykeln. Rotationen gör förhållandena betydligt mer
komplicerade genom den corioliskraft som verkar på alla partiklar i rörelse (Wallace & Hobbs,
1977). Denna kraft är starkast närmast polerna medan den är relativt svag närmast ekvatorn. Det

gör att cirkulationen i ett bälte mellan 30o N och 30o S faktiskt till förhållandevis god approxi-

mation består av Hadleyceller. Norr om 30o N är cirkulationen starkt påverkad av corioliskraften
vilken gör att alla rörelser vrids av åt höger. Energitransporten från ekvatorn mot nordpolen vrids
därmed av åt höger vilket leder till att den generella vindriktningen på norra halvklotet är västlig.
Genom nord-sydliga vågrörelser i atmosfären sker transporten av värme från söder och kyla från
norr. Vågrörelser av planetär skala kallas Rossbyvågor efter den svenska meteorologen Carl-
Gustav Rossby. Vid normala förutsättningar (normal mode) har vågorna en sådan storlek så att 7-
8 våglängder ryms på jordens omkrets. Under speciella förhållanden i atmosfären kan vågornas
egenskaper vara sådana att det bildas instabilitet i luftlagren, vilket medför att vågornas amplitud
förstärks exponentiellt. Detta fenomen kallas baroklin instabilitet och är den viktigaste processen
på norra halvklotet för bildandet av frontzoner (Wallace & Hobbs, 1977).

1.3.2 Baroklin instabilitet

En baroklin atmosfär innebär att luftens densitet beror både på dess temperatur och tryck. Det
betyder att temperaturen på en tryckyta i atmosfären kan variera, i motsats till barotropa
förhållanden då temperaturen på en tryckyta är konstant. Under speciella förhållanden kan det, i
de atmosfäriska vågorna, ske förskjutningar av temperaturfältet, som ger upphov till en
instabilitet. Figur 1.2 visar en tryckyta där det antages att vågen befinner sig på en sådan höjd att
vågens hastighet är densamma som luftens genomsnittliga flöde (mean zonal flow). Det
motsvarar vid normala förhållanden ett lufttryck på ca 750 hPa eller ca 2.5 km höjd.

Figur 1.2 Visar en horisontell tryckyta i atmosfären. De heldragna linjerna är geopotentialen Φ och de små

variationerna av Φ representeras av δΦ. De streckade linjerna är temperaturfältet T och variationerna representeras

av δT. Stora H och L är högt respektive lågt tryck. Norr har riktningen uppåt i figuren(Wallace & Hobbs, 1977).

Luften rör sig längs de geopotentiella höjdlinjerna, d v s parallellt med de heldragna linjerna. Det
gör att det i punkt A förs kall luft söderut och i punkt B förs varm luft norrut. Denna process
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inducerar en temperaturvåg (streckade linjer) som ger en liten störning på den atmosfäriska
vågen. Störningen förstärks om den varma luften, som rör sig norrut, stiger och om den kalla,
som rör sig söderut, sjunker. För att detta ska ske måste temperaturskiktningen vara sådan att den
norrgående (sydgående) luftens potentiella temperatur är högre (lägre) än omgivningens
potentiella temperatur (Wallace & Hobbs, 1977). Då instabiliteten blir tillräckligt kraftig uppstår
baroklin instabilitet som kan utvecklas till frontsystem. I figur 1.3 ser man hur instabiliteten
förstärks och växer tills den utvecklas till ett frontsystem.

Figur 1.3 Figuren visar tre stadier av frontens utveckling. De tunna linjerna är isobarer vid 1000 hPa, vilket
motsvarar markytans nivå. De tjocka linjerna är isobarer vid 500 hPa, vilket motsvarar ca 5 km. De streckade
linjerna är tjockleken på tryckytan mellan 500 och 1000 hPa (Holton, 1992).

I figur 1.3a ser man hur instabiliteten byggs upp vid markytan. I figur 1.3b har det bildats ett
lågtryck vid spetsen av fronten vid markytan. På 500 hPa nivån kommer lågtrycket en bit efter,
vilket är särskilt tydligt i figur 1.3c där instabiliteten har utvecklats helt.

1.3.3 Lågtryck och lågtryckspassage

Vädret i Skandinavien är starkt beroende av den Nordatlantiska strömmen (driften), populärt
kallad Golfströmmen. Denna medverkar liksom atmosfären till att utjämna temperaturskillnaden
mellan ekvatorn och Nordpolen. Vinden i atmosfären har i regel samma riktning som havs-
strömmen varför de vädersystem som bildas i Atlanten förs in över Europa. Det område i
Atlanten där baroklin instabilitet och frontogenesis är vanligast finns söder om Grönland mellan

40o - 60o N (Carlson, 1994). Då ett frontsystem med varm- och kallfront passerar befinner sig
lågtryckets centrum vid spetsen av fronten där varm- och kallfront möts. Enligt den "norska
skolan”  inträffar ocklusion då kallfronten hinner ifatt varmfronten. Begreppet ocklusion är dock
omdebatterat och kan egentligen inte förklaras så enkelt som ovan. Enligt Wallace & Hobbs
(1977) är en ockluderad front nya fronter som bildas då ett lågtrycks centrum släpper spetsen av
fronten och rör sig bakåt i den kalla luftmassan.
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Under vintermånaderna är den nord-sydliga temperaturgradienten störst och fronter bildas oftare.
Därför varierar vädret och trycket mest på vintern (Carlson, 1994). Under sommarmånaderna är
variationerna mindre, dels för att temperaturgradienten är mindre och dels för att fronterna då tar
en nordligare bana och södra Skandinavien berörs inte i lika stor grad som under vintern. Under
hela året kan det förekomma blockerande högtryck. Då håller sig trycket stabilt under 1-4 veckor
eftersom högtrycket tvingar fronter och lågtryck runt zonen. Blockeringar uppstår oftast väster
om Uralbergen (Carlson, 1994) och om de når ända ut till Östersjön och Sverige påverkas även
mätstationen i Lund av blockeringen.

1.3.4 Temperaturskiktning

Enligt radiosondmätningar har yttemperaturen stigit det senaste decenniet medan temperaturen
högre upp i troposfären sjunkit. Däremot har satellitmätningar visat ett omvänt förhållande. Det
har dock upptäckts att satelliterna givit felaktiga data eftersom de "fallit" till en omloppsbana
närmare jorden. Då detta korrigerats ger de mätdata som stämmer bättre överens med radiosond-
mätningarna (Gaffen, 1998, Wentz & Schabel, 1998). Förändringarna av temperaturen är endast
några tiondels grader och ligger ibland inom felmarginalen för mätinstrumenten. Teoretiskt sett
borde effekten av växthuseffekten vara sådan att energi tillbakastrålas mot ytan så att
temperaturen vid ytan kommer att stiga medan temperaturen i högre luftlager kommer att sjunka.
Den långvågiga strålningen absorberas tidigare i atmosfären och mera effektivt, så att energin
flyttas nedåt, vilket leder till att temperaturgradienten blir brantare.

1.4 Holtons tvålagersmodell

Tryckvariationerna som förekommer i södra Skandinavien beror främst på passage av varm- och
kallfronter som genererats av baroklin instabilitet. Det är mycket svårt att göra en modell som
kan simulera baroklin instabilitet och som samtidigt är tillräckligt enkel för att man rent
analytiskt ska kunna få ut någonting av den. Holton beskriver med en förenklad modell av
atmosfären (figur 1.4), hur baroklin instabilitet kan uppstå. Det finns ett temperaturberoende
inbyggt i modellen som gör att modellens egenskaper för bildandet av instabilitet ändras då
temperaturen ändras.
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Figur 1.4 Bild av Holtons tvålagersmodell (Holton, 1992).Vid lager 1 och 3 beräknas ψ som är en
streamfunction som ersätter vorticiteten och hastigheten i ekvationerna (1.1) och (1.2) för att förenkla beräkningarna.

Vid lager 0, 2 och 4 beräknas den vertikala hastigheten ω. Denna antas vara noll i botten och toppen av atmosfären.

Följande ekvationer antas gälla i modellen:

Den kvasi-geostrofiska vorticitetsekvationen omskriven med streamfunktionen, ψ som är ett
matematiskt verktyg för att förenkla ekvationerna (1.1) och (1.2).

∂
∂

ψ ψ β ∂ ψ
∂

∂ ω
∂ψ 

 

 

 

 t
V

x
f

p
∇ + ⋅∇ ∇ + =2 2

0
(1.1)

Den hydrostatiska termodynamiska energiekvationen, också omskriven med ψ:

∂
∂

∂ ψ
∂

∂ ψ
∂

σ ωψ 

 

 

 

 t p
V

p f
= − ⋅∇ −

0 (1.2)
Förklaring av samtliga konstanter och lösningar till ekvationerna finns i Appendix 1.
För den fortsatta diskussionen är den enda variabel av betydelse en form av den statiska

stabiliteten σ  som anger modellens temperaturberoende.

1.4.1 Modellens temperaturberoende

Temperaturfördelningen i vertikalled är avgörande för hur modellens slutresultat blir. Om
temperaturfördelningen ändras vid förhöjd växthuseffekt kommer således modellens resultat att

påverkas. Förhållandet mellan den potentiella temperaturen θ och lufttrycket p bestämmer hur
modellen reagerar på temperaturförändringarna. Detta förhållande kommer in i modellen som

σ ∂ θ
∂

= − RT

p p

ln

 , (1.3)

där R är allmänna gaskonstanten och T är temperaturen vid det specifika trycket. Genom anta att

temperaturen avtar linjärt med höjden i atmosfären kommer man fram till att σ endast beror på p.

I Appendix 2 visas hur förhållandet mellan σ och p beräknats. Förhållandet mellan σ och p och

dess beroende på temperaturavtagandet Γ visas i figur 1.5.
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Figur 1.5 De olika kurvorna visar hur σ  ändras då temperaturens avtagande i atmosfären ändras. I en

standardatmosfär är temperaturavtagandet 6.5 oC/km vilket visas i den andra kurvan från höger. Den streckade

linjen visar en tryckyta vid 600 hPa som motsvarar ca 4 km höjd där σ  = 2⋅10-6 m2s-2Pa-2 i en standardatmosfär och
där processerna i modellen utspelar sig.

I figur 1.5 ser man tydligt att σ  minskar då Γ  ökar. Eftersom en av effekterna av växthuseffekten

just är att temperaturavtagandet ökar kommer σ att minska p g a detta. I lösningen till modellen

bestämmer σ  under vilka förhållanden som vågorna blir instabila.

Minskningen av σ  har enligt Holton (1992) väsentligen två effekter i modellen:
1 Den minsta våglängd Lmin som krävs för att baroklin instabilitet ska bildas kommer att

minska. Det innebär att kortare vågor med snabbare variationer kan leda till att man får
instabilitet.

2 Den våglängd, Lmax , som ger den maximala instabiliteten kommer att minska. Därmed

kommer den bildade baroklina instabiliteten att att ha kortare våglängd och därför ge
snabbare tryckvariationer, vilket medför kraftigare vindar.

Den korrekta statiska stabiliteten ~s varierar ungefär på samma sätt som σ. Då temperaturav-

tagandet ökar, så minskar ~s och skiktningen blir mera instabil (Stull, 1995). Carlson (1994)

kommer liksom Holton (1992) fram till att Lmax blir mindre då ~s minskar. Dessutom kommer

den maximala tillväxttakten som inträffar då våglängden är Lmax att öka enligt Carlson (1994).

Det skulle innebära att växthuseffekten får tillväxttakten för vågorna att öka. Detta leder i sin tur
till att man får fler tillfällen av instabilitet. I ett spektrum kommer det att visa sig som en
förskjutning från långa perioder mot korta perioder.
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2 Data och Metoder

2.1 Data

2.1.1 Lundaserien

Lundaserien består av tryckmätningar tre gånger dagligen från 1780 till 1997. Mätningarna har
gjorts i Lund på 12 olika platser mellan 1780 och 1978. Sista delen av Lundaserien har
kompletterats med mätningar gjorda mellan 1978 och 1997 vid SYNOP-stationen i Falsterbo, ca
50 kilometer sydväst om Lund. Falsterboserien löpte parallellt med Lundaserien från 1961-1978,
så korrigeringar har gjorts genom jämförelser dem emellan under detta tidsintervall. Det fattas ca
4000 mätvärden varav de flesta saknade finns innan 1859. Mätvärdena är uppmätta under en
väldigt lång tidsperiod, vilket har inneburit att mätutrustning, mätplats och andra betingelser för
mätningarna ändrats en del under perioden. Korrektioner har gjorts bl a för barometerns
temperatur, olika barometrars systematiska fel, mätplatsens höjd över havet samt gravitations-
konstanten variation och dessutom har olika enheter som använts vid mätningarna fått räknas om
till SI-enheter. Den korrigerade tidsserien är en av de längsta och mest homogena i Europa
(Bärring et al., 1998).

Den statistiska analysen av en tidsserie försvåras avsevärt om tidpunkterna för provtagningarna
inte ligger jämnt fördelade i tiden, vilket är fallet för Lundaserien. Det går att komma runt
problemen, men kvaliteten på de erhållna resultaten sjunker. Från och med 1859 har mätningarna
gjorts regelbundet vid samma tidpunkter på dygnet under hela året. Under perioden 1859-1941
gjordes mätningarna kl. 07, 13 och 20; under perioden 1941-1946 gjordes de kl. 07, 13 och 18
och under perioden 1946-1997 gjordes de kl. 06, 12 och 18. Alla klockslag är angivna i GMT.
Före 1859 kunde mättidpunkten variera ungefär som tidpunkten för solens uppstigning varierar,
d v s första mätningen kan under sommaren vara gjord kl 05 medan den på vintern kan vara
gjord kl 09. Denna oregelbundenhet gör det mycket svårt att göra de nödvändiga statistiska
beräkningarna varför endast mätvären från och med 1859 har använts i denna studie.

2.1.2 Sturupserien

Sturupserien består av mätningar från 1973-1995. Under perioden 1973-1992 gjordes
mätningarna varje timme dagligen, men under perioden 1973-1995 finns det endast mätningar
var tredje timme. Mätningarna har gjorts på Sturups flygplats, ca 40 km sydost om Lund.
Tillförlitliga mätinstrument har använts av professionell personal under hela perioden. Före 1992
finns de allra flesta mätningarna registrerade. Endast 518 värden saknas av totalt 166704, vilket
får anses som tillfredställande. Eftersom det endast finns mätningar var tredje timme från 1992
och framåt, så har endast mätvärden från perioden 1973-1992 kunnat användas vid vissa av
beräkningarna som utförts.
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2.2 Statistisk metodik

2.2.1 Beräkning av vindklimatet med tryckdifferenser

Man får ofta problem med homogeniteten på tidsserier där man mätt vindhastigheten direkt
eftersom utrustningen för vindmätning ändrats betydligt de senaste hundra åren. Tidsserier med
tryckmätningar är däremot oftast tillförlitliga och homogena. Eftersom starka vindar är relaterade
till snabba tryckförändringar och djupa lågtryck som passerar snabbt, kan man använda
tryckmätningar för att approximera vindklimatet.

Schmith et al. (1998) använde 24-timmars tryckdifferenser för att analysera vindklimatet. Man

skapar en serie, p(∆t) genom att ta absolutbeloppet på 24 timmars tryckdifferenser:

p t p t p t∆ = − − 24 , (2.1)
där trycket p vid tiden t subtraheras med trycket vid tiden t-24. Om man därefter väljer ut de
största tryckförändringarna, så kan man få en bra indikation på hur vindklimatet varit. Tre olika
urvalskriterier har använts för att välja ut den andel som har de största tryckvariationerna. De
50% största tryckförändringarna, de 10% största tryckförändringarna och de 1% största tryck-

förändringarna. Ett medelvärde på p(∆t) räknades ut för varje år för var och en av urvals-
kriterierna. I undersökningen av Lundaserien användes tryckförändringarna från 1 november till
31 mars eftersom denna period har de största tryckvariationerna. Vinterperioden motsvarade ca
3600 timmar, så att 50%, 10% och 1% av tillfällena innebär ca 1800, 360 respektive 36 timmar.
Denna period är lite längre än den som används av Schmith et al. (1998), men enligt mina
resultat, som visar att de valda månaderna har höga och liknande variabiliteter, är det ett bra
urval.

2.2.2 Allmänt om spektralanalys och interpolation

Spektralanalys kan användas för att undersöka vilka frekvenser i klimatet som dominerar. Genom
att jämföra spektrum från olika tidsperioder kan man ta reda på vilka frekvenser i klimat-
variationerna som ändrats. Detta är målet för analysen. I Lundaserien är mätningar gjorda tre
gånger under dagen men under natten finns det ingen mätning. För att kunna göra en spektral-
analys är det nödvändigt att datamaterialet är uppmätt med jämna tidsintervall. Det finns metoder
som klarar att hantera tidsserier med ojämna tidsintervall men för denna studie har inga
fungerande metoder hittats. Istället har Lundaserien interpolerats till ett regelbundet tidsintervall.
För att interpolationen ska bli så god som möjligt har Sturupserien utnyttjats för att hitta de bästa
interpolationskoefficienterna. Korrelationen mellan Lundaserien och Sturupserien är mycket god
(r=0.998). Slutligen har spektralanalysen utförts.
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2.2.3 Spektralanalys med direkt skattning av spektrat

I spektralanalys utnyttjar man det faktum att varje tidssignal kan skrivas som en funktion av
sinusliknande komponenter med olika amplitud och frekvens. Låt x(t) vara en tidsserie som bara
beror på tiden. Genom s k Fouriertransformation fås

x f x t e dti ft
∧ −

−∞

∞
=( ) ( ) 2 π

,  (2.2)

där f är frekvensen och i = -1 . Innanför integralen är komponenten

e ft i fti ft− =2 2 2π π πcos sin( ) - ( ) ,  (2.3)
vilket ger den sinusliknande komponenten. Som synes har (2.2) en imaginär del men om signalen
visas som ett s k energispektrum, vilket definieras som

P f x f x f( ) =
∧ ∧

⋅ −( ) ( ) ,  (2.4)
får man en reell signal. Eftersom tidsserier i allmänhet inte är kontinuerliga utan diskreta kan
(2.2) normalt inte användas. För att kunna göra Fouriertransformationen måste istället en diskret
metod användas. Med tidsserien x(tk), där k=1, 2,.. N, får man istället beräkna summan som

x f x t ek

i kf

N

k

N∧ −

=
= ∑( ) ( )

2

1

π

 (2.5)
Ekvation (2.5) är kostsam att använda eftersom antalet räkneoperationer som behövs är stort.
Normalt används FFT, Fast Fourier Transform, för att utföra Fouriertransformationen. Därvid
minskas antalet räkneoperationer avsevärt. För att utföra transformationen måste tidserien vara

jämnt fördelad med ett konstant tidsintervall ∆t, vilket ger samplingsfrekvensen

 f
ts = 1

∆ .  (2.6)
Den största frekvensen som kan visas i ett energispektrum är den s k Nyquist-frekvensen som är
den dubbla samplingsfrekvensen. För att kunna utföra spektralanalysen ska det inte finnas några
svängningar i tidserien större än Nyquist-frekvensen. Den minsta frekvens som kan visas i
energispektrumet är

∆
∆

f
f

N N t
s= =

1

(2.7)
där N är antalet mätvärden i tidsserien. Upplösningen på spektrat anges av ∆f, så ett litet ∆f

innebär hög upplösning, men eftersom osäkerheten i skattningen av x f
∧

( )  ofta är relativt stor, så

måste spektrat jämnas ut med någon metod. Det görs i den direkta metoden genom att dela upp
tidsserien i ett visst antal fönster. Värdena i varje fönster filtreras och därefter görs
Fouriertransformationen. Sedan summeras varje fönsters spektrum till ett representativt spektrum

för hela tidsserien. Det innebär att det slutliga spektrat har lägre upplösning, d v s ett större ∆f ,

men en mindre osäkerhet i x f
∧

( ) .
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2.2.4 Spektralanalys med Minimum Free Energy-method

Energispektrat har ett enkelt samband med autokorrelationsfunktionen c enligt

c f f
∧

( ) = P( ) ,  (2.8)

där c f
∧

( ) är den fouriertransformerade autokorrelationsfunktionen. Detta samband innebär att
man kan använda autokorrelationsfunktionen till att skatta en tidsseries spektrum. Två metoder,
MEM (Maximum Entrophy Method) och MFE (Minimum Free Energy), som utnyttjar tidsseriens
autokorrelation istället för dess energispektrum, har undersökts. För att skatta spektrat använder
båda metoderna Yule-Walker-ekvationerna (Y-W)

r k a r k a r k q k

r a r a r q k

q

q

+ - +...+ - = , = , ,...

och

+ +...+ = , = ,

1

1
2

1 0 1 2

0 1 0σ
 (2.9)

där r=kovariansfunktionen, aq=autokorrelationskoefficienterna och q är en konstant som väljs för

att beskriva minnet i serien. MEM innebär väsentligen att man räknar ut kovariansfunktionen för
serien. Därefter löser man ut autokorrelationskoefficienterna ur Y-W, varpå dessa används för att
skatta spektrat. MFE bygger på samma metod som MEM, men har ett tillägg till Y-W som ger en
något annorlunda lösning på aq. Resultatet innebär att upplösningen av topparna i spektrat blir

tydligare.

Uttrycken entropi och fri energi är hämtade från termodynamiken där de används inom den
statistiska fysiken (Mandl, 1987). Metodiken från den statistiska fysiken har sedan överförts till
de statistiska metoderna MEM och MFE. MEM maximerar entropin, d v s oordningen i systemet
medan MFE minimerar den fria energin i systemet. Dessa metoder ger jämfört med den direkta
metoden en säkrare skattning med ett smalare konfidensintervall och med mindre fel med
avseende på fasförskjutningar (Haykin, 1991).

2.2.5 Spektralanalys av ojämnt fördelade data utan interpolation

Det finns ett antal metoder som används för att utföra en spektralanalys på ojämnt fördelade data.
En av de enklaste metoderna är skapad av Lomb (1976) och senare förbättrad av Scargle (1982).
Den är lämplig att använda då svaga signaler ska hittas och testas. Clean-algoritmen uppfanns
ursprungligen av Högbom (1974), men används i en 1-dimensionell variant för spektralanalys.
Metoden går ut på att skapa ett ”smutsigt”  spektrum som sedan rensas för att skapa ett ” rent”
(clean) spektrum. Det görs genom att den starkaste signalen tas bort från den ursprungliga
signalen, varpå man får ett nytt spektrum från vilket man ånyo tar bort den starkaste signalen.
Detta förfarande fortsätter tills endast brus återstår (Frandsen et al., 1995). Kuhn (1982)
utvecklade en metod som går ut på att harmoniska signaler skapas ur den diskreta tidsserien. De
spektrala komponenterna fås genom att lösa ett system av linjära ekvationer. Fahlman & Ulrychs
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(1982) metod utnyttjar först en autoregressiv modell som fyller i de saknade värdena. Därefter
kan en lämplig metod användas för att beräkna energispektrat. Väsentligen är detta en
interpolationsmetod som utjämnar tidsserien, men den tillämpar en speciell autoregressiv modell
som utvecklats för ojämna tidsserier. Samtliga metoder nämnda ovan har utvärderats av
Carbonell et al. (1992) som kommit fram till att Fahlman & Ulrychs metod oftast ger det bästa
resultatet; särskilt om de saknade värdena är systematiskt fördelade. Om de saknade värdena
däremot är slumpmässigt fördelade är Clean-algoritmen ofta lämplig att använda. Inom
astronomin används ofta någon av ovannämnda metoder med syftet att rensa spektrat för att hitta
en speciell frekvens. T ex har Barthès (1995) använt Clean-algoritmen för att analysera

ljuskurvan från stjärnan ο cet. Materialet som används i Lundaserien skiljer sig mycket från det
som Barthès använde vilket framgår tydligt i figur 2.1. I Lundaserien finns det inga tydliga toppar
och avsikten är att undersöka en större del av spektrat. Inga av de ovanstående metoderna har
därför ansetts lämpliga för undersökningen av Lundaserien.

Tryck
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1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988
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a b

Figur 2.1  I figur a visas Lundaserien dygnsmedeltryck från perioden 1976-1987. I figur b visas en
ljuskurva från samma tidsperiod som analyserats av Barthès (1995) med Clean-algoritmen. Som synes är skillnaderna
stora mellan de båda kurvorna.

Lomb-Scargles metod prövades och den hade eventuellt varit lämplig att använda om det inte
varit för att mätvärdena i Lundaserien är grupperade tre och tre. Då fungerar inte metoden (Press
et al., 1992). I Lundaserien är de saknade värdena systematiskt fördelade och därför skulle
Fahlman & Ulrychs metod också kunnat vara lämplig, men eftersom det väsentligen är en
interpolationsmetod har det inte ansetts vara nödvändigt att pröva metoden. Det material som
Sturupserien erbjuder till att testa interpolationsmodellen har ansetts som fullgott med relativt
pålitliga resultat.
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2.2.6 Interpolation

En metod för att kunna utföra spektralanalysen av Lundaserien är att interpolera för att få jämna
tidsintervall (Holst, 1997, pers. medd.). Från 1946-1997 gjordes mätningarna i Lundaserien kl.
06, 12 och 18. För att skapa en serie med jämna tidsintervall predikterades tryckvärdet kl. 00
(figur 2.2a), så att serien får konstanta tidsintervall på sex timmar. Från 1859-1941 gjordes
mätningarna kl. 07, 13 och 20. För att få jämna tidsintervall användes istället tryckvärdena kl. 07,
13, 19 och 01, där värdena kl. 19 och 01 är predikterade (figur 2.2b). Mellan 1941 och 1946
gjordes mätningarna kl. 07, 13 och 18, så tryckvärdena kl. 07, 13, 19 och 01 användes; liksom
tidigare är värdena kl. 19 och 01 predikterade (figur 2.2c).
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Figur 2.2 De understrukna tidsangivelserna är de för vilka ett tryckvärde har predikterats, vilket också
anges med stjärnorna, ‘* ’  i diagrammen. Cirklarna, ‘ � ’  är de tryckvärden som finns uppmätta under Lundaseriens tre

perioder. Exemplet är taget från en utvald period ur Sturupserien. De predikterade värdena är genererade av en

slumpvalsgenerator. Interpolationsfelen är överdrivna för att tydliggöra vilka av värdena som är predikterade.

Varje predikterat värde Y(ti) antags bero på 6 av de riktiga mätvärdena Y(ti+k) (prediktorer), 3

före och 3 efter enligt formeln

�
( ) ( )

,

Y t w Y ti k i k
k k

= +
=− ≠
∑
3 0

3

 (2.10)
Varje riktigt mätvärde Y(ti+k)  tillskrivs en koefficient wk som anger hur mycket och på vilket sätt

det påverkar 
�
( )Y ti . De koefficienter wk som ger det minsta prediktionsfelet ges då korrelationen

mellan var och en av prediktorerna och prediktionsfelet är lika med noll (Olbjer et al., 1994). Då

man inte känner de korrekta värdena på 
�
( )Y ti , så känner man inte heller prediktionsfelet. Detta

problem löstes genom att utnyttja Sturupserien och det faktum att korrelationen mellan
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Sturupserien och Lundaserien är så god. Sturupserien har därför använts för att förutsäga
interpolationskoefficienterna wk för Lundaserien. Då Sturupserien innehåller mätvärden varje

timme kan man beräkna prediktionsfelet och därmed minimera det, så att koefficienterna blir de
bästa möjliga.

Till en första approximation gjordes en Lagrange-interpolation, som innebär att ett polynom
anpassas så att det går igenom alla predikterande punkter och förutsäger det predikterade värdet.
Felet visade sig variera systematiskt under året. Dels genom att variera i amplitud men även
genom att medelvärdet på felet (vilket helst skulle vara noll) varierade systematiskt med de olika
månaderna (Achberger, 1998, pers. medd.). Det beror på att en dygnscykel verkar genom att
trycket har ett minimum under natten (kl. 03-05) och ett på eftermiddagen (kl. 13-17) medan
maximum inträffar under förmiddagen (kl. 09-11) och på kvällen (kl. 20-22). Dessa lokala
extremvärden förskjuts en aning i tiden på dygnet under året och varierar i storlek mellan 0.1-0.5
hPa. Det absoluta värdet klockan 00-01 påverkas inte så mycket av dygnscykeln under året men
då det ska approximeras genom interpolation och därmed beror på andra värden under dygnet
måste man korrigera för dygnscykelns månadsvariation. Korrektionen för månadsvariationen gör
att interpolationsfelet minskar en aning, vilket är positivt för den fortsatta analysen. Man måste
således kompensera för månadsvariationen då ett värde predikteras. Koefficienter tillskrivs alltså
även varje månad.

Lundaserien delades upp i 14 tioårsperioder. Åtta perioder från 1859-1939 och sex från 1937-
1997. Överlappningen på två år vid 1937-1939 har gjorts eftersom det var önskvärt att få lika
långa tioårsperioder från de första möjliga värdena, från år 1859 till de sista, från år 1997. Den
sena perioden (SP), från 1947-1997 har interpolerats med den första metoden som användes i
figur 2.1a. Den tidiga perioden (TP), från 1859-1939 har interpolerats med den andra metoden
som användes i figur 2.1b. Tioårsperioden mellan 1937 och 1947 har interpolerats på tre olika
sätt (figur 2.1c) varför den inte är jämförbar med någon av de andra tidsserierna. De olika
interpolationsmetoder som tillämpats för TP och SP medför var sitt systematiskt fel vilket gör att
spektra från de olika tidsperioderna inte direkt kan jämföras med varandra. Det är däremot
möjligt att jämföra tidsserier från samma period eftersom de systematiska felen är av samma art.
Interpolationen gör att snabba variationer som sker under natten inte kan upptäckas i den
interpolerade serien. Man får då ett bortfall av energi från spektrat för perioder kortare än 12
timmar. De kortaste perioder som kan förekomma i spektrat är förvisso det dubbla
samplingsintervallet, d v s 12 timmar, men interpolationen gör att hela tidsserien utjämnas, så
spektrat påverkas för perioder ända upp till ett dygn. Variationer längre än ett dygn upplöses
relativt opåverkade i spektrat.
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2.2.7 Rött brus

Teorin i följande kapitel är hämtad från Olbjer et al. (1994). Man brukar säga att det i många
klimatprocesser finns ett visst ”minne” , d v s att ett mätvärde i en klimatserie ofta beror på de
tidigare mätvärdena. Därför är klimatseriers spektra ofta ” rött” . Det kallas rött eftersom det finns
mer energi i de längre perioderna än i de kortare (jämför med rött ljus). En nollhypotes
formuleras där det antages att Lundaseriens spektra kan approximeras med en AutoRegressiv
process (AR(n)-process, n=1, 2, .. m). AR(n)-processen genererar ett rött brus som har olika
egenskaper beroende på n som står för hur långt tillbaka i tidsserien beroendet går. Alltså betyder
AR(1), d v s n=1 att ett värde x(tk) endast beror på x(tk-1). I en AR(2)-process beror värdet x(tk)

på de två föregående, x(tk-1) och x(tk-2). Det innebär t ex att om x(tk-1) är mindre än x(tk-2), så är

det troligast att x(tk) är mindre än x(tk-1) eftersom värdet är sjunkande. AR(3)-processen fungerar

på liknande sätt fast tre steg tillbaka i tiden. Detta kan även uttryckas som att en AR(1)-process
tar hänsyn till föregående punkts värde; en AR(2)-process tar hänsyn till föregående punkts värde
och dess derivata, d v s lutningen i x(tk-1) ; en AR(3)-process tar hänsyn till föregående punkts

värde, dess förstaderivata och dess andraderivata, d v s om lutningen i x(tk-1) ökar eller minskar;

etc. Eftersom beroendet i tidsserien i denna studie befanns att vara tre steg bakåt så används
AR(3)-processen i nollhypotesen. De interpolerade värdena beror ju på tre värden, både framåt
och bakåt i tiden, så man får ett påtvingat beroende som kan vara starkare än i verkligheten. I
figur 2.2 ser man att AR(3)-processen passar bra till Sturupserien då ingen interpolation har
gjorts.
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Figur 2.3 Energispektrum av Sturupserien (heldragen hackig linje) med AR(3)-process (heldragen följsam

linje). De följer varandra väldigt väl. De streckade linjerna är 95% övre och undre konfidenceintervall.
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2.2.8 Jämförelse av spektrum

De 14 tioårsperioder som undersökts har alla ett karaktäristiskt energispektrum och för att
undersöka skillnaderna dem emellan har ett antal metoder tillämpats. Då man vill plotta just
skillnaderna i två tioårsperioders energispektrum kan man dividera de båda tidsseriernas spektra
(Holtsberg, 1997, pers. medd.). Om skalan är logaritmisk, vilket den ofta är i ett energispektrum,
så kommer en division att motsvara just de skillnader som finns mellan de båda seriernas spektra
(skillnaden mellan två logaritmer är lika med logaritmen av en kvot). Då kvoten av de bådas
spektra är lika med 1 vid en viss frekvens så är seriernas energi lika. Alla avvikelser från 1 visar
vilka skillnader som finns i de bådas spektra. Figur 2.4 visar ett exempel på en kvot mellan två
spektra.

Eftersom observationstiderna och därmed interpolationsmetoderna är olika under Lundaseriens
tidiga och sena period, så går det inte att jämföra spektrat från de olika perioderna med varandra.
Figur 2.4 visar i vilken omfattning spektrat påverkas av att observationstiderna ändras från
tiderna som användes under den tidiga perioden till de som användes under den sena perioden.
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Figur 2.4. De båda jämförda tidsserierna är från Sturupserien 1973-1983. Den ena serien (1) använder
observationstiderna kl. 01, 07, 13 och 19 (från TP), medan den andra serien (2) använder observationerntiderna kl.
00, 06, 12 och 18 (från SP). Spektrat från serie (1) har dividerats med spektrat från serie (2). De streckade linjerna är
ett 95 % konfidensintervall.

Spektrat ändras väldigt litet för perioder längre än 24 timmar, men det är viktigt att veta att
skillnaderna kan vara ganska stora för kortare perioder. Om man tar hänsyn till vilka perioder
som påverkas av skillnader i observationstider kan man använda följande metod för att få en
överblick över hur spektrat ändrats från 1859 fram till 1997. Man skapar en serie genom att
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interpolera Sturupserien med samma metod som använts på Lundaseriens tidiga period, så kan
alla tioårsperioder från TP jämföras med den skapade serien. Därefter tillämpas samma
förfaringssätt på den sena perioden, d v s Sturupserien interpoleras på samma sätt som
Lundaseriens sena period, så kan samtliga tioårsperioder från Lundaserien, både från TP och SP,
jämföras med de två serier som skapats ur Sturupserien. Därmed kan man skapa 14 olika kvoter
av spektrum som alla är jämförbara med varandra, åtminstone för perioder som är längre än 24
timmar.

För att i sin tur kunna jämföra de olika kvoterna med varandra har två metoder tillämpats. Den
ena metoden bygger på att man integrerar varje kvot för olika frekvensintervall och sedan låter
det integrerade värdet representera frekvensintervallet. Därefter undersöks hur de olika
integrerade värdena ändras under hela mätperioden (1859-1997).

Den andra metoden bygger på att endast ett representativt värde räknas ut för varje kvot. Det som
är intressant att undersöka är hur energin är fördelad mellan höga och låga frekvenser. Genom att
utföra en linjär regression på kvoten kan man få fram en riktningskoefficient som indikerar hur
energin i kvoten är fördelad. Ett negativt värde på riktningskoefficienten indikerar att det finns
mer energi i de låga frekvenserna medan ett positivt värde indikerar mer energi i de höga
frekvenserna. Genom att låta riktningskoefficienten utgöra det representativa värdet för varje
kvot så kan man undersöka hur denna har varierat under mätperioden.
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3 Resultat

3.1 Deskriptiv Statistik

Lundaserien har delats upp i 14 olika tioårsperioder och i tabell 3.1 finns deras grundläggande
statistiska egenskaper representerade.

Tabell 3.1 visar tioårsperiodernas max- och minvärde av trycket samt seriernas medelvärde och
standardavvikelse. Dessutom visas antalet extrema tryck i de tre sista kolumnerna.De djupa lågtryck som räknats var
under 992.0 hPa medan de höga tryck som räknats var över 1035.4 hPa. I den nedersta raden är medelvärdet för
samtliga tioårsperioder visat.

Årsper iod
maxvärde

(hPa)
minvärde

(hPa)
medel
(hPa)

std
(hPa)

Djupa
lågtryck
(antal)

Höga
tryck

(antal)
Totalt
(antal)

1859-1869 1051.83 957.86 1013.53 10.90 530 230 760

1869-1879 1045.70 966.90 1013.05 10.52 462 146 608

1879-1889 1048.08 964.66 1013.90 11.09 457 343 800

1889-1899 1048.30 961.90 1013.62 10.86 457 296 753

1899-1909 1061.50 956.81 1013.86 10.99 488 272 760

1909-1919 1047.40 966.49 1013.02 10.69 499 151 650

1919-1929 1048.80 964.48 1013.76 10.86 397 341 738

1929-1939 1050.66 964.58 1013.48 10.79 451 275 726

1937-1947 1049.99 961.53 1014.58 10.60 360 274 634

1947-1957 1045.71 962.63 1014.11 10.79 440 260 700

1957-1967 1051.70 963.10 1013.73 11.02 505 343 848

1967-1977 1044.60 965.50 1014.27 10.51 417 171 588

1977-1987 1047.60 960.00 1013.18 11.02 545 263 808

1987-1997 1046.30 960.60 1013.83 11.08 551 288 839

1859-1997 1049.2 962.65 1013.7 10.84 468.5 260.9 729.4

3.2 Tryckdifferenser

Vindklimatet har beräknats genom att utnyttja tryckdifferenser. Det är den metod som användes
av Schmith et al. (1998). I figur 3.1 ser man hur vindklimatet varierar. Variationerna har varit
stora under hela perioden men inga tydliga trender är synliga.
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Figur 3.1 Visar hur det beräknade vindklimatet har varierat under mätperioden. Den översta kurvan visar
1% av fallen med de största tryckförändringarna. De mittersta och den nedersta visar 10% respektive 50% av fallen.

3.3 Interpolation

För att undersöka hur den bästa interpolationen av Lundaserien skall ske har Sturupserien
undersökts för att få fram de bästa interpolationskoefficienterna. Tabell 3.2 visar hur stort felet
blir vid interpolationen. Som mått på felets storlek har felets standardavvikelse använts. Det
förekommer en dygnsrytm som måste korrigeras för och korrektionen är olika för varje månad.
Utan månadskorrektion får man ett medelvärde på felet för de olika månaderna som är skilt från
noll. Medelvärdet på felet hos det interpolerade 00-värdet finns representerat i tabellen i

kolumnen - fel00 . Med månadskorrektion är medelvärdena på felen för varje månad alltid noll,
så de finns inte representerade i tabellen.
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Tabell 3.2 Den andra kolumnen, σ 19 visar standardavvikelsen av felet för interpoleringen av tryckvärdet

klockan 19. Kolumnen σ 01 visar felet för klockan 01 och σ 00  för klockan 00. Den femte kolumnen, σ 00  utan

månkorr, visar felet då månadskorrektionen inte är använd och den sista kolumnen, fel00 , visar medelvärdet på

felet för respektive månad, även där utan månadskorrektion.

Månad

σ 19

(hPa)

σ 01

(hPa)

σ 00

(hPa)

σ 00  utan
månkorr

(hPa)

fel00

(hPa)

jan 0.30 0.89 1.29 1.29 -0.06

feb 0.26 0.86 0.85 0.85 0.06

mar 0.24 0.74 0.86 0.86 -0.04

apr 0.24 0.52 0.59 0.59 -0.01

maj 0.24 0.52 0.55 0.55 0.03

jun 0.22 0.46 0.51 0.51 0.12

jul 0.20 0.44 0.46 0.46 0.16

aug 0.23 0.44 0.52 0.52 0.12

sep 0.24 0.62 0.69 0.69 -0.05

okt 0.24 0.70 0.76 0.76 -0.14

nov 0.28 0.95 1.02 1.03 -0.08

dec 0.31 0.84 0.93 0.92 -0.13

Totalt 0.25 0.69 0.78 0.79 0.00

Figur 3.2 visar en boxplot där det tydligt framgår hur spridningen av felet varierar under året.
Störst är felet under vintermånaderna (november-mars), medan sommarmånaderna ger betydligt
mindre fel.
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Figur 3.2  visar en boxplot på felet då 00-värdet interpolerats. Boxarna innehåller ungefär 50% av alla
data eller de inre kvartilerna. Strecken ovanför och under boxarna, s k whiskers, representerar de data som ligger
utanför kvartilerna men som är närmare medianen än de s k ” utbölingarna” , enligt Holmquist (1994). Utbölingar
ligger utanför 1.5 gånger avståndet till kvartilerna och representeras av stjärnor.



25

3.3.1 Tillfällen med stora fel

I figur 3.3 ser man de tillfällen med störst interpolationsfel.
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Figur 3.3  ’+’  anger de värden som finns i Lundaserien. Linjen är Sturupseriens värden med ett värde varje

timme. Det interpolerade värdet representeras av ett ’ ’  och värdet på det stora interpolationsfelet finns i figuren
bredvid felet. I figur a misslyckades interpolationsmodellen med att bestämma när trycket skulle börja sjunka mot
minimat. I figur b misslyckades interpolationsmodellen med att förutsäga djupet på minimat.

I figur 3.4 ser man hur vädersituationen var sju timmar efter att interpolationsfelet i figur 3.3a
uppstod. Lågtrycket är mycket kompakt vilket ger upphov till snabba tryckförändringar.

Figur 3.4 Interpolationsfelet i figur 3.3a uppstod då ett extremt kompakt lågtryck kom in och passerade
snabbt. Det är svårt för interpolationsmodellen att upptäcka lågtrycket eftersom trycket faller mycket snabbt. Man
kan se att lågtryckets centrum ligger ovanför Skåne då tryckmätningarna gjordes. Från Berliner Wetterkarte kl. 7,
29/3-1985.
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I figur 3.5 ser man hur vädersituationen var sju timmar efter att interpolationsfelet i figur 3.3b
uppstod. Lågtrycket var inte så kompakt som i föregående exempel men det var djupare än vad
interpolationsmodellen kunde förutsäga.

Figur 3.5 Interpolationsfelet i figur 3.3b uppstod då ett mycket djupt lågtryck passerade snabbt under natten.
Lågtrycket ligger efter passagen ovanför Lettland. Från Berliner Wetterkarte kl. 7, 20/1-1986.

3.4 Spektralanalys

3.4.1 Energispektrum

I figur 3.6 visas fyra tidsperioders energispektrum som skattats med den direkta metoden. Enligt
nollhypotesen kan en AR(3)-process beskriva de fyra tidsperiodernas spektra. Då kurvan med
konfidensintervall ligger över (under) AR(3)-processen så är toppen (minimat) signifikant.
Interpolationen har gjort att det försvunnit energi vid korta perioder, så det är därför kurvorna
inte följer AR(3)-processen vid de perioderna. Samtliga tidserier har signifikanta toppar vid en
period på 24 timmar.
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Figur 3.6   visar energispektrum för perioderna 1859-1869 (a),1909-1919 (b),1947-1957 (c), 1987-1997 (d)
(heldragen hackig linje) med 95% övre och undre konfidensintervall (streckade linjer) och en AR (3)-process
(heldragen följsam linje) kan användas för att approximera tidsperiodernas spektra enligt nollhypotesen.

Energispektrum från samtliga 14 tioårsperioder analyserades för att se vilka variationer som var
signifikanta. Resultaten i tabell 3.3 erhölls. Variationerna är små och det finns ingen tydlig trend
åt något håll. Tabellen säger mer om metoden som använts än om hur klimatet har ändrats. Mest
tydligt är dygnsvariationen som alltid är signifikant framträdande och den effekt som
interpolationen har i de korta perioderna som alltid ligger signifikant under AR(3)-processen.
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Tabell 3.3 Spektrum för varje tioårsperiods har analyserats och de signifikanta variationerna har bedömts

manuellt. 0 betyder att kurvan varken ligger signifikant ovanför eller under AR(3)-processen i intervallet. ↑  betyder

att kurvan är signifikant ovanför AR(3)-processen medan ↓  betyder att kurvan ligger signifikant nedanför AR(3)-
processen i intervallet.

Per i od-
  i n terv al l

Å rsper i od

∞-96
(timmar)

96-48
(timmar)

48-32
(timmar)

32-24
(timmar)

24
(timmar)

24-19.2
 (timmar)

19.2-13.7
 (timmar)

13.7-12
 (timmar)

1859-1869 0 0 ↓ 0 ↑ ↑ 0 ↓
1869-1879 0 0 ↓ 0 ↑ 0 0 ↓
1879-1889 0 ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 0 ↓
1889-1899 0 ↓ 0 ↑ ↑ ↑ ↓ ↓
1899-1909 0 0 ↓ 0 ↑ 0 ↓ ↓
1909-1919 0 0 ↓ 0 ↑ 0 0 ↓
1919-1929 ↑ ↓ ↓ 0 ↑ ↑ ↓ ↓
1929-1939 ↑ ↓ 0 0 ↑ ↑ ↓ ↓
1937-1947 0 ↓ 0 0 ↑ ↑ ↓ ↓
1947-1957 0 0 ↓ 0 ↑ 0 0 ↓
1957-1967 0 ↓ 0 0 ↑ 0 0 ↓
1967-1977 0 ↓ 0 0 ↑ 0 ↓ ↓
1977-1987 0 0 ↓ ↑ ↑ 0 ↓ ↓
1987-1997 0 ↓ ↓ 0 ↑ 0 ↓ ↓

3.4.2 Kvoter mellan spektra

De följande fyra figurerna visar kvoten mellan två spektran plottade mot frekvensen. Figur 3.7
visar tidserierna 1859-1869, 1909-1919, 1947-1957 och 1987-1997 som kvoterna

S

SSturup

1859 1869−

, 

S

SSturup

1909 1919−

, 

S

SSturup

1947 1957−

  och 

S

SSturup

1987 1997−

.
De perioder som ger höga värden på kvoten, d v s värden större än 1 innebär att Lundaserien har
mer energi än Sturupserien i de perioderna. Omvänt betyder värden mindre än 1 att Sturupserien
har mer energi. Konfidensintervallen från respektive serie har också tagits med för att få en
uppfattning om förändringarna är signifikanta. Vid denna analys har MFE-metoden (Minimum
Free Energy) använts. Lägg märke till att skalan på y-axeln är logaritmisk.
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Figur 3.7 Kvoten mellan spektrum för följande tioårsperioder av Lundaserien och spektrum för
Sturupserien (1973-1983): a) 1859-1869, b) 1909-1919, c) 1947-1957, d) 1987-1997. De streckade linjerna är ett
99% konfidensintervall.

Figur 3.8a visar riktningskoefficienten för samtliga kvoter mellan spektrum för varje tioårsperiod
i Lundaserien och spektrum för Sturup (1973-1983). Ett högt värde på riktningskoefficienten
innebär att det, jämfört med Sturupserien, finns mer energi i de snabba variationerna, medan ett
lågt värde innebär att det finns mer energi i de långsamma variationerna. Trenden är tydligt
sjunkande fram till ca 1895. Det blir mer och mer energi i de låga frekvenserna. Resten av
perioden präglas av stora variationer utan någon tydlig trend. I figur 3.8b ser man hur varje
periodintervall integrerats för de olika tioårsperioderna. Särskilt för de kortaste perioderna (#1) är
variationerna stora. Det kan dock inte utläsas någon tydlig trend. Det är viktigt att påpeka att
förändringar i de långsamma perioderna innebär betydligt större energiförändringar än vad
förändringar i de snabba perioderna innebär. Det beror på att spektrat för varje tioårsperiod är
rött.
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Figur 3.8 Figur a visar rikningskoefficienten för varje kvot som funktion av årtalet.I figur b finns integralen
för varje periodintervall inritat. Den understa linjen, #4 är integralen för periodintervallet inf-60 timmar, nästa
linje,#3 är 60-30 timmar, nästa linje, #2 är 30-20 timmar och den översta linjen, #1 är 20-15 timmar.

4 Diskussion

4.1 Deskriptiv Statistik

De högsta och minsta värdena varierar inte så mycket under perioden. Det är ganska tillfälligt hur
djupt det lägsta lågtrycket är under en tioårsperiod. Om mängden extrema tryck varierar så
varierar även sannolikheten för att det ska komma ett riktigt djupt lågtryck eller ett kraftigt
högtryck.

Medelvärdet är högst under perioden 1937-1947. Denna period har interpolerats på tre sätt varför
den inte är lika pålitlig som de andra tioårsperioderna. Det höga medelvärdet kan dock förklaras
genom att antalet djupa lågtryck är det minsta under hela mätperioden. Även perioden 1967-
1977 som har ett högt medelvärde har ett relativt litet antal djupa lågtryck.

Standardavvikelsen visar ingen tendens till att ha ändrats systematiskt under mätperioden. Den är
starkt kopplad till den totala mängden extrema tryck (korrelationen är 0.97). Medan
standardavvikelsen varierar relativt lite så varierar den totala mängden extrema tryck ganska
mycket under perioden. Snabba tryckförändringar kan vara en felkälla för interpolationen så
under tioårsperioder med många extrema trycktillfällen så bör mängden fel öka.
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Mängden extrema tryck har varierat relativt fritt med störst antal i början och i slutet av
mätperioden. Det är ändå inte möjligt att utesluta att antalet extrema tryck varierar som följd av
antropogen påverkan. Om man endast ser på de senaste 50 åren har det skett en ökning av antalet
extrema tryck förutom under tioårsperioden 1967-1977. Eftersom kraftiga vindar är kopplade till
djupa lågtryck är resultaten jämförbara med dem Schmith et al. (1998) fick. De drog slutsatsen
att variationerna från tioårsperiod till annan är de mest framträdande och fann inte någon
markant trend. Så är fallet även i denna serie.

4.2 Vindklimat beräknat med tryckdifferenser

Variationerna i figur 3.1 är väldigt stora men det kan inte utrönas någon tydlig trend. Det är
mycket beroende på hur långt tillbaka man börjar undersöka trenden. Om man tittar på serien
från ca 1935 och framåt, så har antalet stormtillfällen stigit under perioden och även om man
bara tittar på de senaste 25 åren, så kan man se en ökning. Fast de höga värdena under det
senaste decenniet är jämförbara med de från början av seklet. Mätningarna som visar ökade antal
stormtillfällen under de senaste decennierna (Schmith et al., 1998) bekräftas av dessa resultat,
men det kan inte dras några slutsatser om variationerna är naturliga eller om de är orsakade av
mänsklig påverkan.

4.3 Interpolation

Interpolering av tidserien skapar fel och det är inte uppenbart hur dessa påverkar tidsseriens
spektrum i den fortsatta analysen. Även om interpolationen gör att man inte kan upplösa
variationer på mindre än tolv timmar korrekt, så är tidsintervallet på sex timmar också en
approximation och kan inte heller upplösa alla variationer i trycket. I de flesta fall är
interpolationen tillfredsställande. För spektralanalysens skull är den viktigaste uppgiften att
"hänga med" när det sker förändringar. Ta exemplet i figur 3.3a där trycket är betydligt lägre i
minimat som motsvarar klockan 06 än klockan 18, kvällen innan. Enligt interpolationsmodellen
börjar trycket sjunka strax efter klockan 18 på kvällen medan det i verkligheten stiger fram till
klockan 23 och först därefter börja sjunka kraftigt. Modellen kan omöjligt förutsäga om trycket
börjar sjunka redan klockan 18 eller om det först börjar sjunka några timmar innan klockan 06.
Det ger en osäkerhet på 9-10 timmar om hur snabbt trycket har avtagit. Modellen förutsäger i
regel att trycket kommer att avta långsammare än i verkligheten. I exemplet i figur 3.3b blir felet
stort eftersom interpolationen inte kan förutsäga djupet på minimat. I de flesta fall är det
interpolerade värdet bra om det ska förutsäga ett minimum men det är alltid omöjligt att veta
precis hur djupt lågtrycket blir. I båda fallen har interpolationsmodellen "hängt med" ganska bra.
I det första exemplet har minimat och dess djup kommit med i den interpolerade tidsserien, men
den hastighet trycket avtagit på har feltolkats. Ett fel på mindre än 12 timmar påverkar inte
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spektrat så mycket. Man får i regel en förskjutning i spektrat mot lite längre perioder, men
eftersom hela spektrat analyseras kommer felet att ligga i ungefär samma område som det riktiga
värdet hade gjort. I det andra exemplet har djupet på minimat missats. Det gör att det försvinner
energi från spektrat i den berörda perioden. Detta problem gör att spektrat för de kortaste
perioderna blir betydligt mindre än den riktiga tidsserien.

Frågan är om det är rimligt att göra en interpolation och därefter utföra en spektralanalys av
serien. För det mesta är felen små och acceptabla men ibland blir de stora och det är dessa som
ger höga värden på standardavvikelsen. Felen är fördelade på relativt få tillfällen med relativt
stora fel. Det är t ex bara vid 0.91% av fallen som felen överstiger 3 hPa. När man känner till på
vilket sätt dessa tillfällen påverkar spektrat så är det rimligt att utföra en spektralanalys på den
interpolerade tidsserien.

Tabell 3.2 visar hur storleken på interpolationsfelen varierar under året. Det framgår klart att
felen från sommarmånaderna har betydligt lägre variabilitet än felen från vintermånaderna.
Boxploten i figur 3.2 visar tydligt hur de stora interpolationsfelen är fördelade mellan de olika
månaderna. Felets standardavvikelse är betydligt större under vinterhalvåret än under sommaren.
Det kan enkelt förklaras genom att färre lågtryck passerar under sommaren, eftersom färre
lågtryck bildas och för att de under sommaren tar en nordligare bana, så att stationen i Lund inte
påverkas i lika hög grad.

Samtliga tillfällen då felet var större än 5 hPa (10 tillfällen) kan delas in i tre kategorier. Första
kategorin innehåller fel som uppstått då ett lågtryck som passerat snabbt under natten blir
underskattat av det interpolerade värdet; andra och tredje kategorin innehåller fel som uppstått då
ett lågtryck antingen är på väg in eller bort och interpolationsmodellen inte kan förutsäga
hastigheten på tryckminskningen respektive tryckökningen.

4.4 Spektralanalys

De energispektra som visas i figur 3.6 representerar materialet bra. Figuren visar storleken på de
variationer som förekommer. I tabell 3.3 jämförs samtliga spektra med varandra. Samtliga
spektra i tabell 3.3 visar en signifikant topp vid perioden 1 dygn. Det är troligen dygnscykeln
som åstadkommer denna topp. Eftersom minst ett värde predikterats varje dygn så blir en
dygnsrytm påtvingad tidsserien genom interpolationen. Dygnscykeln i Lundaserien har
korrigerats m h a Sturupserien. De koefficienter som användes var de bästa för de moderna
Sturupserien, så det är inte säkert att samma förutsättningar rådde mer än 100 år tidigare. Det är
dock troligt att det fanns en dygnscykel med månadsvariation även då eftersom den genereras av
solinstrålningens dygnsvariation. Eventuellt hade analysen av spektrat ytterligare förbättrats om
dygnsvariationen filtrerats bort från materialet innan spektralanalysen utfördes. Dygncykeln
verkar dock inte ha påverkat det övriga spektrat i så mycket.
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I den sista kolumnen i tabell 3.3 som visar de snabbaste variationerna är spektrat alltid under
AR(3)-processen, beroende på den effekt interpolationen har på tidsserien. I övriga kolumner i
tabell 3.3 är det intressant att spektrat oftast är signifikant lägre än vad nollhypotesen förutspår i
periodintervallet 96-32 timmar. Det kan bero på att AR(3)-processen används för att beskriva
spektrat. AR(3)-processen har egenskapen att ligga ganska högt i detta intervall, varför spektran
som bäst approximeras med en AR(n)-process med n<3 kommer att ligga under AR(3)-processen
i dessa fall. AR(3)-processen passar inte alltid perfekt till samtliga tioårsperioders spektra, utan
det bästa värdet ligger ofta mellan 2-3, men i samtliga fall närmare 3. Anledningen till att vissa
årtionden har spektra som bättre approximeras med AR(n)-process där n<3, kan vara att det
förekommer snabbare variationer som oftare har perioder kortare än tolv timmar och som därför
inte visar ett beroende längre bak än två steg i tidsserien. Det verkar inte finnas några trender i de
olika spektran utan variationerna verkar ganska tillfälliga och kan inte sammankopplas med
några globala klimatförändringar.

De fyra kvoter av spektra som är representerade i figur 3.7 visar omfattningen på variationerna
mellan olika spektran. Det mest markanta är de höga värdena i figur 3.7a för periodintervallet 30-
15 timmar. För att få en överblick över vilka förändringar som skett under mätperioden fungerar
figur 3.8 bättre. Figur 3.8b visar att de tre första tioårsperioderna har ovanligt höga värden just
för variationer med perioden 30-15 timmar. Under 60-talet var värdena också höga i samma
periodintervall. Någon förklaring till dessa höga värden har inte hittats, men eftersom osäker-
heten är hög för perioder mindre än 24 timmar, så kan det vara en effekt av interpolationen.

Figur 3.8a visar riktningskoefficienten för varje kvot. De första värdena är relativt höga medan
de sista är relativt låga. Hade det inte varit för det lokala minimat och maximat vid 1890
respektive 1960, så hade man varit frestad att dra slutsatsen att det förelåg en tydlig trend. Nu
visar istället de stora variationerna att stora förändringar kan ske naturligt. Det är tydligt att
riktnings-koefficienten i figur 3.8a verkar följa den översta linjen, #1 i figur 3.8b. Denna linje har
den största osäkerheten av de fyra eftersom den är från ett intervall som är kortare än 24 timmar
och därför påverkas av interpolationen. Det är därför lämpligare att dra slutsatser från de övriga
tre linjerna i figur 3.8b med längre perioder och som därför är mindre påverkade av
interpolationen. De två understa linjerna som representerar periodintervallen inf-60 timmar och
60-30 timmar har inte varierat lika mycket som de två övriga och det finns inga tydliga trender.
Det är dock anmärkningsvärt att de båda linjerna stigit under de senaste 30 åren. Det har alltså
tillförts energi till variationer med långa perioder under denna tid. Klimatvariationerna har alltså
blivit lång-sammare, vilket innebär att färre lågtryck bildas och antalet tillfällen med kraftiga
vindar minskar. Eftersom vindklimatet i figur 3.1 beräknats med 24 timmars tryckdifferenser kan
dessa jämföras med linje #3 i figur 3.8b där periodintervallet omfattar just 24 timmar. Denna har
minskat, d v s fått mindre energi från 1960 och framåt, tills för 10 år sedan då energin har ökat
något. Enligt undersökningen av vindklimatet skulle antalet stormar ha ökat under de senaste 25
åren. Det tycks föreligga ett omvänt samband mellan antalet stormtillfällen och energin hos
variationerna i figur 3.8b. Före 1960 finns det dock inga påtagliga samband, så att försöka dra
några slutsatser om ett samband endast under de senaste 30 åren är meningslöst.
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Det verkar inte finnas några fysikaliska samband mellan energin i varje tioårsperiods spektra och
några av de fysikaliska storheter som analyserats. Variationerna visar inga tydliga trender, men
det finns en liten tendens till övergång från energi i periodintervallet 20-15 timmar till energi i
intervallet inf-30 timmar. Det är tvärtemot vad Holtons tvålagersmodell förutsade. Enligt Holtons
modell skulle egenskaperna för bildandet av baroklin instabilitet ändras då temperaturgradienten
i atmosfären ökar, så att det skulle föras energi från de långa perioderna till de korta (Holton,
1992). Det har dock inte kunnat påvisas några tydliga förändringar av tryckvariationerna.
Förmodligen är förändringen av de atmosfäriska vågorna för små för att den baroklina
instabiliteten ska påverkas i någon större omfattning. Enligt Yun (1996) kommer man få en ökad
mängd vågor med perioden 4-6 dagar med en tredubblad koldioxidhalt. Eftersom den verkliga
ökningen från mitten av 1800-talet endast är 30%, så kommer påverkan på vågperioden att bli
betydligt mindre och kanske inte ens mätbar. Ökningen av 4-6 dagars Rossbyvågor bör därvid i
verkligheten antingen bli mindre eller så kommer en helt annan period, mindre eller större än 4-6
dagar, att öka.
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5 Sammanfattning

• Den ökade mängden växthusgaser i atmosfären medför förändringar i
temperaturfördelningen. Bl a tros en av effekterna vara att temperaturgradienten i atmosfären
kommer att öka. Enligt en modell av Holton kommer detta att medföra att våglängden på
vågor som krävs för att bilda baroklin instabilitet minskar. Det leder till att vågor med kortare
period kommer att bli vanligare i atmosfären.

• Interpolationen har gjorts för att möjliggöra en enkel form av spektralanalys på tidsserien.
Det visade sig att interpolationen påverkar variationer med mindre perioder än 24 timmar
men att de längre perioderna representeras bra. Denna studie har diskuterat de sätt som
interpolationen påverkar spektrat och med den kunskapen kan det vara ett lämpligt sätt att gå
till väga för att analysera spektrat för tidsserier med ojämna tidsintervall.

• EnergiSpektrat från Lundaserien har visat sig kunna approximeras relativt bra av en AR(3)-
process och man har ett beroende som går tillbaka tre steg, vilket motsvarar 18 timmar.

• Vindklimatet varierar kraftigt mellan olika decennier. Detta är i överensstämmelse med de
resultat som Schmith et al. (1998) fick. Ökningen de senaste 30 åren har orsakat mycket
publicitet eftersom skadegörelse på fartyg och annat material ökat. Variationerna kan dock
inte anses vara annat än naturliga, beroende på de stora variationer som skett innan ca 1960.
Det är de långa variationerna av storleksordningen 10 år som är de mest framträdande.

• Enligt analyser av energispektra från Lundaserien kan slutsatsen dras att det inte skett
särskilt stora förändringar. Troligen beror det på att den baroklina instabiliteten orsakas av
extrema situationer i atmosfären och deras antal har inte ändrats nämnvärt, trots den ökade
hemisfäriska temperaturen. Än så länge är effekterna av den ökade mängden växthusgaser på
temperaturen relativt liten. Om CO2-halten ökar betydligt mera kan effekterna bli större. Yun

(1996) visade med en kopplad Ocean-atmosfärs-GCM att en tredubblad CO2-halt orsakar en

ökad mängd Rossby-vågor med perioden 4-6 dagar.
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7 Appendix

7.1 Lösning av ekvationerna i modellen:

Samtliga beteckningar i följande kapitel är lånade från Holton (1992). Följande två ekvationer är
de grundläggande i modellen:

Den kvasi-geostrofiska vorticitetsekvationen omskriven med streamfunktionen ψ som är ett
matematiskt verktyg för att förenkla ekvationerna (7.1) och (7.2).

∂
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Den hydrostatiska termodynamiska energiekvationen, också omskriven med ψ:
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där p= trycket, t=tiden, x=öst-västlig koordinat och ω =vertikala hastigheten enligt ω ∂ ∂=   p t .

Corioliskraftens storlek f approximeras enligt förhållandet f= f0 + β y f0 , där f0 = corioliskraftens

grundstorlek, y=nord-sydlig koordinat och  β=coriolisparameter för att ge f ett beroende av

latituden (y). Slutligen är σ  en parameter som är relaterad till den statiska stabiliteten och anger
modellens temperaturberoende enligt:
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Följande förenklingar i modellen görs vid nivå 1 och 3:
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och vid nivå 2:
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, (7.5 a, b)

där δpi,j=tryckskillnaden mellan de respektive trycklagren i och j.

En linjär störning införs

ψ ψ1 1 1= − + ′U y x t, (7.6 a)

ψ ψ3 3 3= − + ′U y x t, (7.6 b)

ω ω2 2= ′ x t, , (7.6 c)
där basic state beror linjärt på y-koordinaten i (7.6 a) och (7.6 b), medan störningen endast beror
på x-koordinaten och t. U1 och U3 är vindhastigheten vid nivå 1 respektive nivå 3.

Efter att ekvationerna skrivits om m h a defenitionen

U
U U
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2   och  
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U U
T = −1 3

2 (7.7 a,b)
där Um och UT är den genomsnittliga zonala respektive thermala vindhastigheten.

Ekvationerna (7.1) förenklas ytterligare och får vid nivå 1 och 3 följande utseende:
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Vid nivå 2 får ekvation (7.2) följande utseende:
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Nu definieras de barotropa respektive baroklina störningarna som
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Genom att använda (7.11) ger additionen av (7.8) och (7.9) den slutliga ekvationen:
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Om (7. 8) och (7.9) istället subtraheras och kombineras med (7.12) varvid ω2’  elimineras och

nästa slutliga ekvation fås:
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där λ σ δ2
0
2 2

= f p
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Ekvationerna (7.12) och (7.13) är de styrande i modellen och kan lösas analytiskt med avseende

på ψm och ψT genom att anta de våglika lösningarna

ψ m
ik x ctAe= −

� �

 och  ψ T
ik x ctBe= −

� �

, (7.14 a, b)
där k=vågtalet och c=fashastigheten.
Genom att sätta in (7.14) i (7.12) och (7.13) fås ett ekvationssystem som ger en lösning som
kräver en fashastighet av formen
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Genom att analysera ekvation (7.15) kan man ta reda vid vilka tillfällen våglösningarna i (7.14)
blir instabila, d v s de tillfällen det bildas baroklin instabilitet. Särskilt gäller att alla våglängder

längre än en kritisk våglängd, Lc = 2π λ kommer att bli instabila. Eftersom formeln för Lc kan

skrivas om som

L p fc = δ π σ2 0 , (7.16)

medför en minskning av σ p g a en ökad växthuseffekt att den kritiska våglängden Lc också

kommer att minska p g a detta. Om Lc minskar, så kommer vågor med kortare våglängder att bli

instabila och då kan man få baroklin instabilitet med snabbare variationer enligt det enkla

sambandet ν = c L , där frekvensen ν  ökar då våglängden L minskar.

Den maximala instabiliteten Lmax inträffar då k2 22= λ . Det ger enligt defenitionen på λ att

k f p2
0
2 22= σ δ  vilket leder till att k kommer att öka då σ  minskar. Det leder i sin tur till

att Lmax minskar vilket betyder att den våglängd som ger den maximala instabiliteten blir mindre

vid förhöjd växthuseffekt. Eftersom våglängden blir mindre kommer frekvensen att öka för de
vågor som ger maximal instabilitet
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7.2 Beräkning av förhållandet mellan σ och trycket:

För att beräkna förhållandet mellan σ och trycket p beräknas först hur den potentiella
temperaturen varierar med trycket. Till detta användes följande ekvationer.

Definitionen på potentiell temperatur θ:

θ = T
p

p
s

R

cp

 (7.17)
där T=temperatur, p=trycket, ps=trycket vid markytan, R=Allmänna gaskonstanten och

cp=specifik värme vid konstant tryck.

Den hydrostatiska ekvationen:

∂
∂

ρ 

 

p

z
g= −

 (7.18)

där z=höjden över havet, ρ=densiteten och g=tyngdaccelerationen.
Den allmänna gaslagen:
p RT= ρ  (7.19)

Det har antagits att temperaturavtagandet med höjden i atmosfären är linjärt, d v s

∂
∂
 

 

T

z
= −Γ

,  (7.20)

där Γ=temperaturgradienten i höjdled.

Genom att logaritmera (7.17) och använda (7.18) och (7.19) får man att
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cpθ
∂ θ
∂

∂
∂

 

 

 

 
= +

och med (7.20)
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∂ θ
∂
 

 
= − Γ

.  (7.21)
Alltså

∂ θ
θ

∂ 
 = −1

T

g

c
z

p

Γ
.  (7.22)

Om man kombinerar (7.18) och (7.19) får man

∂ ∂  z
RT

gp
p= −

,  (7.23)
vilket kan användas till att utföra ett variabelbyte i (7.22) och därefter integrera, så att man får

∂ θ
θ

∂

θ

θ
  

s s

g

c

R

g

p

pp p

p

= −Γ

.  (7.24)
Lösningen till integralen i (7.24) är
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ln ln
θ
θ s p s

g
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g

p

p
= −Γ

och

θ θ( )p
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c

R
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=
−

�
	


�
��Γ

.  (7.25)
I en atmosfär där temperaturavtagandet är linjärt och där antagandena i (7.17), (7.18) och (7.19)

gäller, får man alltså en potentiell temperatur som förutom konstanterna R, g, cp, ps, θs och Γ
endast beror på trycket.
För att sedan förenkla ekvation (1.3)

σ ∂ θ
∂

= − RT

p p

ln

 (7.26)

så att σ endast beror på p gjordes följande omskrivning:

σ
θ

∂ θ
∂

= − RT

p p

 

 . (7.27)
Genom att använda (7.17) kan man skriva om (7.27) till

σ ∂ θ
∂

= −
−

R
p

p p

R
c

s
R

c

p

p

1
 

 
, (7.28)

varefter (7.25) kan utnyttjas för att beräkna ∂ θ ∂  p  och (7.28) får det slutliga utseendet

 

σ θ= − − −
s

p s

R

gR

g

R

c

p

p
p

2 2
2Γ

Γ

. (7.29)

(7.29) är den ekvation som har använts i figur 1.5 för att studera hur σ  påverkas av Γ.

7.3 Matlabprogram för beräkning av Minimum Free Energy

% Gör ett spektrum med Minimum Free Energy Method.
% [ freq, Syy, r, a]=Minfree(Y, k, al)
% Y är tidsserien och k är upplösningen på spektrat i periodlängd. Konfidensintervallet
% betecknas med al. Funktionen returnerar freq=frekvens, Syy=Spektrum, r=autokovarians
% och a=koefficienter på beroendet av tidigare värden.

function [freq,P,r1,a1]=minfree(Y,k,al)
if nargin<2, k=50;, end
if nargin<3, al=.05;, end
% Beräkningarna börjar.
Y=Y-mean(Y); % Ser till så att medelvärdet på Y är noll.
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n=length(Y);

r=autocov(Y,k); % Bestämmer autokovariansfunctionen, r för Y.♦

[a,s2]=ywar4(r,’a’); % Löser Yule-Walker-ekvationerna.♦

i=0;
f1=0:.5/(length(a)-1):.5; % Skapar en frekvensvektor, f1.
j=1:length(f1);

% Spektrat, Syy räknas ut.
for f=f1,  i=i+1;
  Syy(i)=s2/a(1)*abs(sum(a’.*exp(2i*pi*f*j)))^(-2);
end

% Konfidensintervallet beräknas.
fri=2*n/k; % Antalet frihetsgrader, fri beräknas.

w95=chitable(1-al/2,fri); % χ2-värdet för frihetsgraden, fri och
w05=chitable(al/2,fri); % det bestämda konfidensintervallet beräknas.

P2=Syy*w95/fri; % P2 är det undre konfidensintervallet.
P3=Syy*w05/fri; % P3 är det övre konfidensintervallet.

% Ett rött brus genereras med en AR(3)-process.
P0=ones([501,1]);
f0=ones(size(P0));
[P0(:,1),f0(:,1)]=redar(Y,4);

if nargout>0 % Om man vill lagra det som beräknats.

% Samtliga vektorer och konstanter lagras i korrekt form.
freq=f1*4;, P=[Syy;P2;P3]’;, r1=r;, a1=a;
else,

% Spektrat plottas.
semilogy(f1*4,Syy,f1*4,P3,’--’,f1*4,P2,’--’,f0*4,P0),

% Plottens egenskaper.
xlabel(’Period (timmar)’),
set(gca, ’XTick’, [0; .25;.5; .75; 1; 1.25;1.5;1.75;2])
set(gca, ’XTickLabels’, [inf;96; 48; 32; 24; 19.2; 16; 13.7;12])
end

                                                      

♦ Matlabrutiner som utvecklats på Institutionen för Matematisk Statistik.
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Errata

Almkvist, E., (1999): Högfrekventa tryckvariationer under de senaste århundradena.
Seminarieuppsatser Nr. 56.

De ändringar som gjorts nedan är understrukna.

1.4 Holtons tvålagersmodell,  s.10, figur 1.4, figurtext:
Tidigare:  

Figur 1.4 Bild av Holtons tvålagersmodell (Holton, 1992). Vid lager   1 och 3 beräknas ψ som är  
en streamfunction som ersätter vorticiteten och hastigheten i ekvationerna (1.1) och (1.2) för att förenkla
beräkningarna. Vid lager 0, 2 och 4 beräknas den vertikala hastigheten ω. Denna antas vara noll i botten  
och toppen av atmosfären.
Ändrad:  

Figur 1.4 Holtons tvålagersmodell består av två lager. Ett mellan nivå 4 och 2 och ett mellan nivå
2 och 0 (Holton, 1992). Vid nivå 1 och 3 beräknas ψ som är en streamfunction som ersätter vorticiteten
och hastigheten i ekvationerna (1.1) och (1.2) för att förenkla beräkningarna. Vid nivå 0, 2 och 4 beräknas
den vertikala hastigheten ω. Denna antas vara noll i botten och toppen av atmosfären.

2.1.2 Sturupserien, s. 12, rad 2:
Tidigare:  
mätningarna varje timme dagligen, men under perioden 1973-1995 finns det endast mätningar var  
Ändrad:  
mätningarna varje timme dagligen, men under perioden 1993-1995 finns det endast mätningar var

2.2.6 Interpolation, s. 17, figur 2.2, figurtext, rad 2:
Tidigare:  
vilket också anges med stjärnorna, ‘ * ’  i diagrammen. Cirklarna, ‘ � ’  är de tryckvärden som finns

Ändrad:  
vilket också anges med stjärnorna, ‘ * ’  i diagrammen. Cirklarna, ‘ ’  är de tryckvärden som finns

2.2.6 Interpolation, s. 17, stycke 2, rad 1:
Tidigare:  
Varje predikterat värde Y(ti  )   antags bero på 6 av de riktiga mätvärdena Y(ti+k) (prediktorer), 3  

Ändrad:  

Varje predikterat värde 
�
( )Y ti antags bero på 6 av de riktiga mätvärdena Y(ti+k) (prediktorer), 3

3.2 Tryckdifferenser, s. 23, figur 3.1, figurtext, tillägg:
Ändrad:  

Figur 3.1 Visar hur det beräknade vindklimatet har varierat under mätperioden. Den översta
kurvan visar 1% av fallen med de största tryckförändringarna. De mittersta och den nedersta visar 10%
respektive 50% av fallen. De tjocka linjerna är 5-års centrerade löpande medelvärde.  
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