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Sammanfattning 
Detta arbete har syftat till att göra en situationsstudie av dissipation beräknad i 
HIRLAM, en numerisk prognosmodell, över Danmark och att ge författarna kunskap om 
fenomenet turbulens. Studien gjordes genom att bearbeta data erhållen från HIRLAM i 
MATLAB. Den nedersta delen av troposfären där jordytan har en påverkan på 
atmosfären kallas för gränsskiktet. När vinden blåser i gränsskiktet kommer den variera 
slumpmässigt i riktning och styrka då de stora variationerna från ytan påverkar 
strömningen. Vinden definieras som ett medelvärde och alla avvikelser från detta 
medelvärde kallas för turbulens. Vid turbulens skapas virvlar som ger upphov till 
mindre virvlar o.s.v. Till slut påverkas dessa små virvlar av molekylär diffusion och 
dissiperar, rörelseenergi omvandlas till inre energi. Dissipation är en nettoeffekt, det 
finns ingen omvänd process. När detta modelleras i HIRLAM måste det parametriseras 
eftersom längdskalan är för liten för att lösas upp. Turbulens och dissipation 
parametriseras med hjälp av similaritetsteorin som gör en uppskattning av medelflödet 
genom att klumpa ihop variabler till nya variabler med enkla dimensioner. Då tre olika 
vädersituationer analyserades kunde vissa generella slutsatser dras. Dissipationen 
berodde nästan enbart på den turbulenta kinetiska energin och endast indirekt på 
stabilitet. Dissipationen var mycket låg över hav då vårens kalla vatten gjorde att det 
blev stabila förhållanden över hav. Det har också setts en tydlig variation över dygnet, 
med högre dissipation över dagen och lägre på natten, som en följd av termiskt 
producerad turbulens. Dissipationen ökade även med ökad vindhastighet. Högre 
vindhastighet ger större shear som leder till mer turbulens. 

Abstract 
This case study aimed at analyzing dissipation calculated in HIRLAM, a numerical 
forecast model, over Denmark and to give the authors more knowledge about the 
phenomenon of turbulence. The study was done by processing data obtained from 
HIRLAM in MATLAB. The lowest part of the troposphere where the surface of the earth 
has an impact on the air is called the planetary boundary layer. When the wind blows in 
the boundary layer it varies randomly in direction and strength as the variability of the 
surface affects the flow. The wind is defined as an average over time and any deviation 
from this mean value is called turbulence. The turbulence creates eddies which give rise 
to smaller eddies and so on. In the end these whirls are affected by molecular diffusion 
and dissipate, kinetic energy is converted into internal energy. Dissipation is a net effect; 
there is no reverse process. When this is modeled in HIRLAM it has to be parameterized 
because the scale is too small to be resolved. Turbulence and dissipation are 
parameterized using the similarity theory that provides an estimate of the mean flow by 
clustering variables into new variables with simple dimensions. When three different 
weather situations were analyzed some general conclusions could be made. Dissipation 
depended almost entirely on the turbulent kinetic energy and only indirectly on the 
stability. The dissipation was very low over sea because the low water temperature 
during spring generates high stability. A great diurnal variation has been noticed, with 
higher dissipation during the daytime, due to thermally generated turbulence. Higher 
wind speed generated more dissipation. This was because higher wind speed led to 
greater wind shear and more turbulence was generated. 
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Inledning 
HIRLAMs beräkningar av dissipation har inte studerats tidigare och detta arbete syftar 
till att få en inblick i hur väl dessa beräkningar är. Syftet var att göra detta genom en 
jämförelse med beräkningar av uppmätt data, men då dessa data inte fanns att tillgå fick 
en mer kvalitativ analys av dissipation och dess olika parametrar göras. Detta arbete 
syftar även till att ge oss en ökad kunskap och förståelse om turbulens i allmänhet samt 
de teorier som används för att beskriva detta fenomen.  
 
Vindar blåser aldrig med konstant riktning och hastighet utan varierar hela tiden. Dessa 
små variationer kallas turbulens. Vid turbulens kommer en kaskad av energi att 
omfördelas från stora till små virvlar för att sedan omvandlas till värme via molekylär 
diffusion, dissipation. Dissipation är en viktig och intressant process eftersom att det är 
en nettoeffekt vilket gör att den kan ha stor betydelse även om den är väldigt liten.  
 
Dissipationen beräknad av HIRLAM har inte studerats tidigare, detta då HIRLAMs 
beräkningar av dissipation antas vara tillräckligt korrekta eftersom att dissipationen är 
mindre än andra fel som kan hittas i de numeriska modellerna. Därför har ingen vikt 
lagts vid att förbättra beräkningarna av dissipation. Den största problematiken med 
detta ämne är att det inte går att mäta dissipation direkt. Det gör att det inte går att 
verifiera beräkningar på ett absolut sätt. Så även om vi hade fått data från 
vindmätningar hade det varit vanskligt att kalla det en verifikation. Det är ändå viktigt 
att studera dissipationen för att få en uppfattning om dess omfattning och betydelse för 
vädret i Danmark. 
 
HIRLAMs beräknade dissipation för tre olika vädersituationer ska studeras och de olika 
faktorerna analyseras. Teorier ska studeras i olika litteraturer och genom att jämföra 
med situationsstudien kan slutsatser dras. Mätdata från två vindmaster på Jylland 
används för att jämföras med de beräknade vindhastigheterna i HIRLAM. Genom detta 
jämförande kan en liten uppfattning fås om hur väl vädersituationen har fångats i 
HIRLAM.  
 
Syftet med detta arbete är alltså att studera dissipationen över Danmark, beräknad av 
HIRLAM, samt att få en djupare inblick i turbulens som skapas av processer i 
gränsskiktet.  
 
Något som väl illustrerar fenomenet turbulens och slutligen dissipationen är 
Richardsons kända dikt som har varit en stor inspirationskälla under arbetets gång: 
 

"Big whirls have little whirls,  
That feed on their velocity;  

And little whirls have lesser whirls,  
And so on to viscosity."  

— Lewis Fry Richardson 
  

http://www.goodreads.com/author/quotes/309041.Lewis_Fry_Richardson
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Teori 
Jordens skyddande hölje kallas för atmosfären. Den är indelad i olika skikt; troposfären, 
stratosfären, mesosfären och termosfären. Närmast jordytan finns troposfären, det är 
också här som det mesta utav vädret finns. I stratosfären ökar temperaturen med höjden 
som en följd av ozonlagret. Efter ozonlagret minskar temperaturen igen, här hittas 
mesosfären. Högst upp, termosfären, är atmosfären utsatt för stor solinstrålning vilket 
gör att temperaturen ökar igen. Atmosfärens temperaturprofil kan ses i figur 1. Ur ett 
meteorologiskt perspektiv är det troposfären som är den mest intressanta delen. Det är 
här vi lever våra liv och det är här vädret som vi utsätts för varje dag lever och frodas.1 
 

 
Figur 1: Den vertikala temperaturprofilen genom atmosfären. 

Troposfären och gränsskiktet 
Ordet troposfär kommer från grekiskans ”tropos” som betyder omblandning, vilket är 
passande eftersom omblandningen är stor i denna del av atmosfären. På grund av att 
solens instrålning inte är konstant över jordklotet kommer luften i tropikerna, där 
solens instrålning är hög, att vara varm och kring polerna, där instrålningen är mycket 
liten, kommer luften att vara kall. Där dessa två luftmassor möts uppstår en frontzon och 
en stor gradient i temperatur och fuktighet uppkommer. I denna baroklina zon där 
polarfronten uppstår hittas även jetströmmen. På grund av termalvindsbalansen är 
jetströmmen belägen strax under tropopausen. I jetströmmen är hastigheterna höga och 
ett starkt shear existerar som kan ge upphov till små störningar på jetströmmen. Dessa 
små störningar kommer att amplifieras och ta energi från jetströmmen. Instabiliteten 
som uppkommer på grund av störningen kommer så småningom att resultera i att 
synoptiska system skapas, såsom cykloner och anticykloner, vilka dominerar vädret på 
mellanbreddgraderna.2 
 
Den nedersta delen av troposfären kallas för gränsskiktet. Här skiljer sig de fysiska 
förutsättningarna för väder från resten av troposfären eftersom jordytans påverkan är 
mer markant. Luften påverkas då jordytan ändrar temperatur, ökar i fuktighet då 
uppvärmning leder till förångning, känner av friktionen mot jordytan och följer 
topografin. Här sker alltså utbyte av rörelsemängd, temperatur och fuktighet mellan 
jordytan och atmosfären.  
 

                                                        
1 Wallace and Hobbs, sid 11 
2 Wallace and Hobbs, sid 12 



 6 

Höjden av gränsskiktet varierar kraftigt då dessa effekter har olika stor påverkan vid 
olika platser och tidpunkter. Det kan vara allt ifrån 100 meter upp till cirka 3 km högt, 
vanligtvis är det dock runt 1-2 km. En illustration av troposfärens indelning kan ses i 
figur 2. Över hav varierar inte höjden lika mycket som över land då variationerna av till 
exempel temperatur och fuktighet är mindre överhav än land. 3 
 

 
Figur 2: En schematisk bild av troposfären. 

 
Ett tydligt karaktärsdrag för gränsskiktet är de stora dygnsvariationerna, speciellt över 
land. På grund av markens relativt låga specifika värmekapacitet kommer solen snabbt 
att värma upp marken på dagen och efter solnedgången kyls istället marken av. Luften 
närmast jordytan kommer att följa denna variation och därmed kommer temperaturen 
att ändras markant under ett dygn. Denna effekt ses inte alls i den fria atmosfären. 
 
När vinden blåser i gränsskiktet kommer den att påverkas av de stora variationerna och 
blir då oregelbunden. Denna oregelbundenhet kallas för turbulens. Friktion mellan 
jordytan och luften, mekaniskt driven turbulens, samt luftbubblorna som uppkommer 
då luften närmast jordytan värms upp och stiger, termiskt driven turbulens, blandar den 
nedre delen av gränsskiktet. Turbulensen leder till att den vertikala temperaturprofilen 
jämnas ut. Detta kommer endast att ske upp till en nivå där jordytan inte längre 
påverkar omblandningen och temperaturprofilen återgår till den normala. Vid denna 
övergång bildas en inversion, som avgränsar gränsskiktet från övre delen av atmosfären. 
Denna avgränsning kallas för en takinversion, capping-inversion, och definierar höjden 
av gränsskiktet. Gränsskiktet blir tydligt avgränsat, vilket i sin tur resulterar i att 
turbulensen stängs inne i gränsskiktet. Detta blir en så kallad feedback-effekt då de två 
effekterna av takinversionen och turbulensens räckvidd bidrar till ett instängt skikt, 
gränsskiktet. 4 
 
Då solens instrålning värmer upp jordytan leder detta till att vatten i marken och 
växtligheten avdunstar. Luften i gränsskiktet blir då fuktigare än i den fria atmosfären 
ovanför takinversionen och ett hopp uppstår i fuktighetsprofilen. Under natten ändras 
knappt luftfuktigheten i mellan- och övre delen av gränsskiktet då turbulensen minskat. 
På grund av jordens utstrålning kan frost och dimma skapas i det nedre skiktet vilket 
leder till att luftfuktigheten minskar. Då frost och dimma inte skapas är fuktigheten 

                                                        
3 Wallace and Hobbs, sid 375 
4 Garratt, sid 3 
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ganska enhetlig genom hela gränsskiktet. Fuktighetsprofilens dygnsvariationer, q, samt 
variationerna för temperatur, T, och potentiell temperatur,  , kan ses i figur 3.5  
 

 
Figur 3: En vertikal profil av gränsskiktet representativa för dag och natt. Dessa visar variationer i 

temperatur, potentiell temperatur och fuktighet. 

 
Gränsskiktet delas upp i olika lager, där det yttersta lagret under takinversionen kallas 
Ekmanskiktet. Här är nästan all turbulens termiskt driven, då friktionen från jordytan 
inte påverkar luften direkt vid denna höjd. Konvektion i detta lager kan uppkomma både 
av att den varma luften stiger och av att luften under molnen kyls av och sjunker. Det 
inre skiktet, ytskiktet, som omfattar ungefär de lägsta 10 % av det totala gränsskiktet är 
mer direkt påverkat av jordytan: dess friktion och uppvärmning. Turbulensen i det här 
skiktet är både mekaniskt och termiskt driven. I figur 4 ses de olika uppdelningarna av 
gränsskiktet under ett dygn. Allra närmast jordytan finns mikroskiktet, där strömningen 
måste följa jordytan. Här är molekylär diffusion mycket större än den turbulenta 
transporten på grund av att jordytan inte rör sig.6 
 

 
Figur 4: En vertikal profil av det planetära gränsskiktets variationer över ett dygn, med början kl 12:00. 

 
De stora dygnsvariationerna leder till att strukturen på gränsskiktet kommer att se olika 
ut under dag och natt, se figur 4. Olika tillstånd kan beskrivas genom 
stabilitetsbegreppet; det kan vara stabilt, instabilt och neutralt beroende på hur 
temperaturprofilen ser ut. Under sommarhalvåret har solen en stor påverkan på 
ytskiktet som snabbt kommer att värmas upp under dagen. Uppvärmningen leder till att 
ytskiktet blir varmare än ovanliggande luft och gränsskiktet blir här instabilt. 
Instabiliteten kommer att ge upphov till en vertikal omblandning och gränsskiktet kallas 
under dagen för omblandningsskiktet, mixed layer, och den avgränsande takinversionen 

                                                        
5 Wallace and Hobbs, sid 392 
6 Stull, sid 10 
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för entrainment-zonen. Skillnaden mellan dessa avgränsningar är att på dagen kan ett 
visst utbyte ske mellan gränsskiktet och den fria atmosfären. Under natten kommer 
marken att kyla av luften närmast ytan vilket gör nedre delen av gränsskiktet mer 
stabilt. Denna stabila del kommer att växa under nattens gång. Ovanliggande luft kallas 
då för det resterande skiktet och har samma egenskaper som Ekmanskiktet under 
dagen. Som nämnts tidigare kan det även vara neutralt, då markytan och luftens 
temperatur är densamma.7 
 

En bra parameter att beskriva stabiliteten med är lapse rate,    
  

  
, som beskriver 

hur temperaturen varierar med höjden. Den torradiabatiska lapse rate definieras som 

   
 

  
, där   är gravitationskonstanten och    är den specifika värmekapaciteten. Den 

verkliga lapse rate skiljer sig från den torradiabatiska så att: 
 

 

  

  
        

där 
  

  
 då blir ett mått på stabiliteten.  

Då      kommer   att öka med höjden. När ett luftpaket förflyttas vertikalt genom en 
adiabatisk process, inget utbyte av värme med kringliggande luft sker, kommer den att 
erhålla en motriktad flytkraft, som vill återföra luftpaketet till dess ursprungsläge. 
Denna process sker i en statisk stabil atmosfär.  
Då      kommer   att minska med höjden och atmosfären är statiskt instabil. Denna 
instabilitet leder till omblandning och atmosfären övergår snabbt till att vara neutral.8  
 

Turbulens 
När det blåser i gränsskiktet varierar vinden hela tiden både med avseende på riktning 
och på styrka. För att kunna handskas med denna oregelbundenhet studeras 
medelvärdet av vinden under en tidsperiod och den resterande vinden läggs på som en 
störning. Denna tidsperiod måste uppfylla vissa kriterier. Den måste vara tillräckligt 
lång för att småskaliga variationer inte ska tas med, samtidigt måste intervallet vara 
tillräckligt kort så att det storskaliga flödesmönstret bevaras. Praktiskt har denna 
tidsperiod bestämts till 10 min.9 När detta görs matematiskt används 
perturbationsmetoden då allt som avviker från medelvärdet ses som en störning, det vill 
säga turbulens. Turbulens sker slumpmässigt och det går inte att förutsäga dess 
utveckling. Däremot kan statistiska beräkningar göras med hjälp av Reynolds 
genomsnittsmetod för att modellera fenomenet turbulens. 
 
Reynolds genomsnittsmetod görs genom att först använda perturbationsmetoden, då 
fältet delas upp i ett medelvärde och en störning. Om detta görs på till exempel ett 

vindfält blir         och det ses sedan genom beräkning att      . Däremot kommer 
medelvärdet för två vindfält inte att vara lika enkelt. För vindfälten   och        , 
blir medelvärdet av produkten: 

                                                                                                       

                                                        
7 Stull, sid 13 
8 Holton, sid 51 
9 http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-vind-1.5924  

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-mats-vind-1.5924
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De två termerna i mitten i mellansteget är noll.10 Den sista termen blir på grund av icke-
lineariteten inte nödvändigtvis noll, utan blir ett mått på hur de två vindfälten varierar 
tillsammans. Denna term kallas för kovariansen och representerar flödet av vinden. 
Metoden kan även användas på andra parametrar än vind.  Värmeflödet kan med denna 

metod definieras som               och beskriver hur luft med en viss temperatur flödar. 
Om till exempel varm luft nära ytan stiger, kommer w’ och    att ha samma tecken 
eftersom den luft som stiger, w’>0, kommer vara varmare än den omgivande luften,    
>0. Kovariansen blir positiv och värmeflödet likaså.11 
 
Jämfört med andra meteorologiska fenomen sker turbulens på en väldigt liten 
längdskala, från några millimeter till någon kilometer, vilket resulterar i att tidsskalan 
blir kort, från sekunder upp till några timmar.12 
 
Det finns som sagt flera olika processer som ger upphov till turbulens: termiska och 
mekaniska. När luften närmast ytan värms upp blir den lättare än omgivningen och 
börjar stiga, värmeflödet,   , blir positivt. Då denna luftbubbla når toppen av 
gränsskiktet kommer luften att divergera och en nedsjunkning sker på en annan plats. 
Denna termiskt drivna cirkulation sker över en stor skala för att vara turbulens. 
Mekaniskt genererad turbulens uppkommer då friktion ger upphov till vertikalt shear 
då skillnader i vindens hastighet gör så att virvlar uppkommer. Denna process är störst 
vid kraftiga vindar. Turbulens kan även själv generera mer turbulens, detta då de stora 
cirkulationerna kan verka som shear för bildandet av mindre virvlar. Dessa virvlar ger i 
sin tur upphov till ännu mindre virvlar, och så håller det på. Till slut blir virvlarna så små 
att de påverkas av molekylär viskositet. När detta sker kommer rörelseenergi att 
omvandlas till inre energi och turbulensen minskar, vilket kallas dissipation. 
 
När statistiska beräkningar på turbulens görs och Reynolds genomsnittsmetod används 

på rörelseekvationen så kommer andra ordningens termer på formen            att 
tillkomma. När dessa löses tillkommer termer av tredje ordningen som även de måste 
lösas, och så vidare. Systemet kommer därför alltid att innehålla fler okända variabler än 
ekvationer och blir därför olösbar. Detta kallas för det turbulenta 
avslutningsproblemet.13 
 
För att lösa problemet måste vissa approximationer göras. Approximationerna namnges 
efter den term av högst ordning som finns kvar, till exempel kallas det första ordningens 
avslut när andra ordningens termer uppskattas, och så vidare. I de flesta fall räcker 
approximationer av första ordningen för att få ett tillräckligt bra värde. För att göra 
dessa uppskattningar av termer kan den så kallade K-teorin, inspirerad av molekylär 
diffusion, användas. Den går ut på att kovariansen, det vill säga flödet, bör vara omvänt 
proportionellt mot den vertikala gradienten. Om det är en stor gradient bör flödet vara 
större riktat nedåt än vid en lägre gradient. Detta kan skrivas matematiskt som: 

            
   

  
 

                                                        
10 Stull, sid 41 
11 Wallace and Hobbs, sid 382 
12 Stull, sid 9 
13 Stull, sid 198 
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där   är en godtycklig parameter och   kallas för eddy-diffusiviteten. K är en parameter 
som beror på höjden och ökar med ökad intensitet av turbulens. Den beror även på 
vilken parameter som ska beräknas.14 
 
Ett annat sätt att lösa avslutningsproblemet är att göra så kallat nollte ordningens 
avslut, även kallat similaritetsteorin. Här approximeras medelflödet genom att gruppera 
variabler som beror på varandra till nya variabler som är dimensionslösa eller 
åtminstone har simpla dimensioner. Ett exempel på dessa nya variabler är 
friktionshastigheten,   , ett annat är rugglighetslängden,   , som är höjden av ytskiktet. 
Friktionshastigheten är ytstressen skalad så att den kan beskrivas som en vindhastighet 
och definieras av: 

  
                            

   
 

För ytskikt som inte är statiskt neutrala finns även en längdskala som visar på stabilitet, 
nämligen Obukhov-längden: 

  
   

 

                      
 

där    är den virtuella temperaturen och               är det kinematiska värmeflödet vid 
ytan. Absolutbeloppet av Obukhov-längden är den höjd där mekaniskt producerad 
turbulens är i balans med termiskt producerad turbulens. Med hjälp av de olika 
parametrarna framtagna i similaritetsteorin kan vinden, turbulensen och dess olika 
delar beskrivas.15 
 
Vinden längs jordytan är svagare än högre upp i gränsskiktet då friktionen vid ytan har 
en stor påverkan på vindens hastighet. Friktionen minskar vindens hastighet och precis 
vid jordytan är vindhastigheten noll. Detta stämmer inte riktigt över hav där 
vindstressen får havet att röra sig. Hastigheten är dock så liten att den kan 
approximeras till noll. Vindhastigheten kan med hjälp av similaritetsteorin beskrivas 
genom en funktion: 

   
  
 
   

 

  
  

där   är von Karman-konstanten. Detta ger en vindprofil som ökar logaritmiskt med 
höjden. Gradienten blir därför alltid större ju mer det blåser.16 
 

Turbulent kinetisk energi 
En bra variabel att beskriva turbulens med är turbulent kinetisk energi, TKE, då den 
beskriver intensiteten på turbulensen. Den är direkt relaterad till rörelsemängd, värme 
och fuktighet. Dessa tre parametrar ingår i tre av totalt sju termer i ekvationen som 
beskriver ändringen av TKE. Den turbulenta kinetiska energin beräknas per massenhet, 
     , vilket definieras som   . Genom budgetekvationen kan förändringen av    med 
tiden beräknas: 

   

  
    

   

   
   

 

   
                           

    
   

 
           

   
 
 

  

              

   
   

Den första termen är lagringstermen som beskriver ändringen av turbulent kinetisk 
energi per massenhet med tiden. Den andra är en advektionsterm som säger hur TKE 

                                                        
14 Stull, sid 203f 
15 Garratt, sid 49-52 
16 Wallace and Hobbs, sid 393 
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advekterar med den allmänna strömningen. Över hav eller över stora ytor på land kan 
den generellt försummas då turbulens har kort livstid. Över kortare avstånd på land kan 
den dock vara betydelsefull. Nästa term är flytkraftstermen som kan verka både som 
produktion och konsumtion för TKE. Om kovariansen av det vertikala flödet och den 
potentiella temperaturen är positiv, det vill säga masscentrum för atmosfären sänks, 
verkar flytkraften produktivt och om den är negativ, masscentrum höjs, leder den till 
förlust av TKE. Flytkraftstermen leder till termiskt driven turbulens. Den mekaniska 
termen, nummer fyra, beskriver ändringen av turbulens skapad av shear och är oftast en 
positiv term. Denna term ökar med högre vindhastigheter eftersom shear ökar enligt 
ekvationen för   . Om den mekaniska termen är mycket större än flytkraftstermen fås 
tvingad konvektion, motsatsen kallas fri konvektion. Termerna fem och sex är 
transporter av TKE, av turbulens i sig själv och på grund av utjämningar av små 
tryckskillnader. Sista termen är dissipationstermen.17 
 

Dissipation 
Turbulens genererar virvlar i olika storlekar. De större av dessa virvlar ger upphov till 
mindre virvlar, som i sig kommer skapa ännu mindre virvlar. När virvlarna är på 
tillräckligt liten skala kommer de att påverkas av viskositet. Viskositet uppkommer på 
grund av en fluids tröghet och är alltså ett mått på en vätskas inre friktion. På grund av 
viskositeten omvandlas virvelns, på den lilla skalan, TKE till värme och atmosfärens 
temperatur kommer att öka. Turbulens är dissipativ, vilket innebär att det alltid 
kommer att minska och försvinna med tiden såvida det inte tillkommer mer turbulens i 
samma takt som det försvinner med dissipation. Dissipation leder till uppvärmning av 
atmosfären och är en nettoeffekt, det vill säga det finns ingen omvänd process. Från 
rörelseekvationen kan en definition för dissipation härledas. 

    
   

 

   
 

          

 

där   är den kinematiska molekylära viskositeten. I definitionen ses det även 
matematiskt att dissipation är en nettoeffekt eftersom kvadraten gör att det alltid blir 
ett positivt tal. Minustecknet i budgetekvationen gör sedan att det blir en negativ 
process.18 
 
Dissipationen är störst för små virvlar och den totala dissipationen blir större då mer 
TKE finns fördelad över de mindre virvlarna. Eftersom turbulens inte är en bevarad 
storhet så kommer dess energi och intensitet att vara störst där den bildas, nära 
marken. Således kommer även dissipationen att vara störst här. Dissipationstermen 
modelleras så att den är proportionell mot turbulensens variabler och kan då ses som 
ett mått på turbulensintensiteten. Turbulens med högre intensitet dissiperar snabbare 
än turbulens med lägre intensitet. Då dissipationen följer turbulensen ändras 
dissipationen även av turbulensens dygnsvariationer, se figur 5.19  
 

                                                        
17 Stull, sid 151-165 
18 Stull, sid 122f 
19 Stull, sid 164 
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Figur 5: Visar variation av dissipation från natt 00:00 till dag 16:00. 

 
Dissipationen kan, enligt similaritetsteorin, approximeras till: 

  
     

  
 

där    är dissipationlängdskalan och kan empiriskt beskrivas på olika sätt, vilket görs 
senare.20 
 

HIRLAM 
Väder förekommer över hela jordklotet, prognoser måste därför ta hänsyn till hela 
globen. Detta kräver stor beräkningskapacitet och mycket data. Globala prognoser finns 
och görs bland annat av ECMWF. För att kunna få en mer detaljerad bild av vädret på ett 
begränsat geografiskt område kan andra mer lokala modeller användas, HIRLAM (High 
resolution limited area model) är ett exempel på en sådan modell. HIRLAM har skapats 
genom ett samarbete mellan 10 europeiska meteorologiska institutioner och varje land 
koncentrerar sig på sitt eget område. I figur 6 ses olika täckningsområden för danska 
HIRLAM. 
 

 
Figur 6: Områden som HIRLAMs olika modeller beräknar prognoser över. 

 

                                                        
20 Garratt, sid 249 
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Fördelen med en regional modell är att den är mer högupplöst än en global modell då 
den endast prognostiserar ett begränsat område. Problemet blir istället att 
randvillkoren måste vara korrekta. Detta problem gör att prognoslängden måste 
begränsas mer än för en global modell. Randvillkoren bestäms med hjälp av de globala 
modellerna.21 
 
HIRLAM är liksom alla andra modeller en numerisk prognosmodell och är ett 
begynnelsevärdes- och randvillkorsproblem av ett system med differentialekvationer. 
Modellen bygger på de primitiva ekvationerna där hydrostatisk balans och storskalig 
kvasi-horisontell rörelse antas. Där ingår rörelseekvationen, kontinuitetsekvationen, 
gaslagen, hydrostatisk balans, ekvationen för vattenånga och termodynamikens första 
huvudsats. Modellen är alltså hydrostatisk vilket betyder att längdskalan måste vara 
mycket större än den vertikala skalan vilket resulterar i att modellen får problem med 
till exempel konvektion. I HIRLAM används en semi-Lagrangsk systematiseringsmetod. 
Genom att först skapa ett Eulerskt rutnät men låta varje skärningspunkt vara 
slutdestinationen för en luftpartikel, kan dess bana följas bakåt i tiden. Detta gör att 
tidssteget inte beror på advektionen, som i ett Eulerskt rutnät, och det kan göras längre 
utan att påverka dess säkerhet. Vertikalt använder sig HIRLAM av 40 nivåer som inte är 
ekvidistanta. Nivåerna ligger tätare närmast marken då atmosfärens tillstånd är mer 
varierande vid denna nivå än högre upp. Nivåerna följer topografin.22 
 
Vissa fenomen, till exempel tidigare nämnd konvektion och turbulens, är mindre än 
upplösningen av rutnätet och kan därför inte lösas upp av HIRLAM. För att en numerisk 
modell såsom HIRLAM skulle kunna lösa upp turbulens i storleksordningen från någon 
millimeter upp till hundratals meter skulle det krävas ungefär      punkter.23 Dessa 
fenomen måste ändå vara med i modelleringen och beräknas därför genom en så kallad 
parametrisering, vilket görs på olika sätt för olika parametrar. 
 
Differentialekvationerna kan naturligtvis inte lösas analytiskt utan måste lösas 
numeriskt. De kräver även korrekta initialvärden, något som är en bristvara i den värld 
vi lever i. Tidigare modellkörningars resultat är ett alternativ som kan användas som 
initialvärden, men detta förutsätter att modellen har gjort en korrekt prognos. 
Observationer, som görs hela tiden, kan också användas men även dessa har en viss 
felmarginal, till exempel på grund av otillräckliga mätinstrument. Observationerna är 
inte heller jämnt fördelade över jorden vilket gör det svårt att endast förlita sig på dessa. 
En dataassimilation använder en kombination av de två möjliga initialvärdena, för att få 
den bästa uppskattningen av verkligheten. I HIRLAM görs detta genom den så kallade 
4DVAR-metoden, som minimerar det totala felet mellan observationer, prognosen och 
initialvärdet, detta illustreras i figur 7. Metoden förlitar sig mer på observationer i 
områden där prognossäkerheten är låg, till exempel vid lågtrycksutvecklingar. 
 

                                                        
21 http://www.hirlam.org  
22 http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/dmi-hirlam.htm  
23 Garratt, sid 27 

http://www.hirlam.org/
http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/dmi-hirlam.htm
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Figur 7: Illustration av 4DVAR dataassimilation. 

 
Turbulent kinetisk energi beräknas av HIRLAM. Grunden för denna beräkning ligger i 
budgetekvationen men med vissa förenklingar. För det första har advektionstermen 
strukits eftersom variationerna av TKE är liten över upplösningsområdet. Termerna 
innehållande vertikal hastighetsvariation och tryckutjämningar negligeras också 
eftersom de är så små. På grund av att HIRLAM parametriserar konvektiva moln 
tillkommer en term identisk med flytkraftstermen, men för TKE bildat i moln. Turbulent 
kinetisk energi går inte att observera direkt i atmosfären vilket gör det omöjligt att 
erhålla ett korrekt initialvärde i HIRLAM. För att lösa detta problem används spinn-upp-
tekniken. Eftersom TKE beror på andra parametrar som går att observera kan 
initialvärdet för TKE sättas till noll för att sedan räknas ut av modellen med hjälp av 
dessa parametrar. Detta medför att i prognosens början är värdena felaktiga men 
relativt snabbt kommer de att stabiliseras på en korrekt nivå.24 
 
 
 
  

                                                        
24 Niels Woetmann Nielsen et al., sid 19 
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Metod 
Dissipation går inte att mäta direkt i atmosfären utan måste beräknas utifrån andra 
parametrar. HIRLAMs uppskattning av dessa parametrar erhölls för varje 
prognoskörning under en viss tidsperiod. Prognosen sträcker sig sex timmar framåt och 
modellen körs fyra gånger under ett dygn. Området är begränsat till Danmark där data 
och punkter tillhör HIRLAM T15. I figur 8 ses de punkter varifrån data beräknad av 
HIRLAM erhållits. En      -matris anpassades, där området utanför punkterna sattes 
till noll.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: De punkter varifrån data har erhållits till dessa beräkningar. 

 
För att undgå felaktigheten med spinn-upp-tekniken så bör inte de första timmarna i 
prognosen användas för denna analys. Nackdelen med att använda data från en tidpunkt 
långt inne i prognosen är att prognosens osäkerhet ökar. I denna studie har prognosens 
tredje timme konsekvent använts för analys för att minimera dessa felkällor.25 
 
Dissipation existerar endast i gränsskiktet, därför studeras endast de fyra lägst liggande 
nivåerna i HIRLAM. Dissipationen i varje nivå summeras sedan för var punkt för att få 
den totala dissipationen över området. Obukhov-längden är ett mått på stabilitet och 
eftersom dissipationen till stor del beror på stabiliteten är det en viktig parameter för 
HIRLAMs dissipationsberäkning. Från HIRLAM beräknas denna genom:  

   
  
  

               
   

          
 

                                                        
25 Aksel Walløe Hansen, muntligen 
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där    representerar den potentiella temperaturen vid markytan och sätts till 300 K, 
      är von Karman-konstanten och   är gravitationskonstanten. Den ”torra” 
parametern    används istället för den ”våta” virtuella temperaturen då detta förenklar 
beräkningarna och inte har någon stor betydelse för resultatet eftersom det latenta 
värmeflödet är litet. Täljaren i det andra bråket är rörelsemängdsflödet som HIRLAM 
beräknar och nämnaren i samma bråk är det kinematiska värmeflödet. Denna faktor 

definieras utifrån ytvärmeflödet                  , vilket beräknas i HIRLAM. 

 
Obukhov-längden,  , kan vara både positivt och negativt, beroende på värmeflödet. Om 
varm luft stiger, det vill säga stabiliteten ökar, är L negativt och om varm luft tvingas 
neråt, stabiliteten minskar, är L positivt. Dissipationen, givet i     , i en punkt, för en 
nivå  , i HIRLAM beräknas genom:  

   
         

   

 
   

   
   

  

 
 
 

   

 

Den turbulenta kinetiska energin, TKE, är den enskilt viktigaste faktorn i 
dissipationsberäkningen och den beräknas direkt i HIRLAM. Nämnaren är HIRLAMs 
dissipationlängdskala,   .    representerar höjden för nivån  ,   är HIRLAMs 
uppskattning av höjden av gränsskiktet och     .     är en dimensionslös parameter 
som beskriver vindshearet i varje nivå  .   är en empirisk framtagen parameter.  
Höjden av de fyra lägsta nivåerna i HIRLAM beräknades och en skiss av dessa kan ses i 
figur 9.  
 

För     gäller:        
  

 
 där     och   

 

 
 

   

        
. 

För     gäller:     
 

    
  
 

 
 där     och   

 

 
 

 

 
  , 

 

 
Figur 9: En illustration av de fyra olika nivåer som dissipation beräknas i.  

 
Den totala dissipationen i en punkt är summan av dissipationen i de fyra lägsta, enskilda 
nivåerna. För att få enheten      multipliceras dissipationen med massan per 
kvadratmeter för varje punkt.  
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Resultat 

Analys av dissipation 

Situation 1: den 8 april 2011 
 

 
Figur 10: Geopotentialen i 500hPa, trycket vid ytan samt tjockleken mellan H500-H1000. 

Fredagen den 8 april blev en väldigt blåsig dag. Danmark befann sig i en stabil 
luftmassa26 och låg i höjden nedströms en kraftig rygg som växte sig allt starkare, se 
figur 10. Nere vid ytan låg ett kraftigt högtryck över England samtidigt som ett lågtryck 
passerade över mellersta delen av Sverige. Detta ledde till tätt liggande isobarer och en 
kraftig nordvästlig strömning. På flygplatsen i Köpenhamn, Kastrup, observerades det 
vindhastigheter upp till 37 knop och vindstötar på 60 knop varierande långsamt från 
väst till nord under dygnet. Vinden kulminerade strax efter lunch för att sedan avta.27 
 

 
 

                                                        
26 Sonderingar 
27 METAR 
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Natten till den 8 april var dissipationen relativt låg i hela Danmark, för att sedan öka 
under förmiddagen, se figur 11. Det ses att dissipationen var som högst under tidig 
eftermiddag för att sedan sjunka igen till kvällen. Den låga dissipationen över hav bör 
noteras.  
 
Händelseutvecklingen är analog med vindens hastighet. Detta kan förklaras med den 

mekaniska termen,               
  

   
 , i budgetekvationen. Eftersom att vindhastigheten alltid är 

noll vid ytan kommer det att bli ett kraftigare shear desto högre vindhastigheten blir. Då 
TKE ökar, kommer dissipationen att öka. Under denna tidsperiod är dissipationen som 
kraftigast över Norge. Detta kan förklaras med den nordliga strömningen över Norges 
berg som skapar mycket turbulens.  

 

 
 
 
 

Figur 11: Dissipationen mellan den 8/4 03:00 UTC och den 8/4 21:00 UTC. Notera de olika skalorna för de olika bilderna. 
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Situation 2: den 11-12 april 2011  
 

 
Figur 12: Geopotentialen i 500hPa, trycket vid ytan samt tjockleken mellan H500-H1000. 

 
På kvällen onsdagen den 11 april befann sig Danmark i en svag rygg i höjden. Under 
natten och tidig morgon till torsdagen förflyttade sig ryggen österut och en kallfront 
med lätt nederbörd passerade landet, se figur 12. På onsdagskvällen observerades 
väldigt svaga vindar, klockan 20:50 uppmättes en vindhastighet på endast 2 knop i 
Köpenhamn.28 Innan frontpassagen blåste det sydvästliga vindar som i samband med 
passagen vreds till nordvästliga. Danmark befann sig i en stabil varm luftmassa före 
fronten för att sedan övergå i en instabil kalluft.29 
 

                                                        
28 METAR 
29 http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html 

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
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I denna situation var dissipationen näst 
intill noll kvällen innan frontpassagen. 
Under natten tilltog dissipationen från 
väst för att sedan under förmiddagen bli 

markant över hela landet, se figur 13. Observationerna av den lugna och stabila 
vädersituationen dagen innan frontpassagen förklarar den låga dissipationen. Detta är 
ett utmärkt exempel på en stabil varm luftmassa. Under natten är det också generellt 
lägre dissipation då gränsskiktet är stabilt på grund av utebliven solinstrålning. När 
fronten närmade sig från väst tilltog vinden och dissipationen i de västligaste delarna av 
landet först. Klockan nio ses inte längre några effekter av fronten på dissipationen över 
Danmark utan effekterna av den instabila kalluften ger en ökad dissipation. 

Figur 13: Dissipationen mellan den 11/4 15:00 UTC 
och den 12/4 15:00 UTC. Notera de olika skalorna 

för de olika bilderna. 
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Situation 3: den 23 april 2011 
 

 
Figur 14: Geopotentialen i 500hPa, trycket vid ytan samt tjockleken mellan H500-H1000. 

 
Under påskhelgen, 22/4-24/4, låg en stabil högtrycksrygg över Skandinavien vilket 
ledde till vackert sommarväder med svag vind och temperaturer runt tjugo grader i hela 
landet, se figur 14. Under lördagen den 23:e blåste det östliga vindar som uppmättes till 
runt tio knop. 30 Den stabila och torra luftmassan gjorde att himmelen var molnfri hela 
dagen. Den stora instrålningen ledde till att gränsskiktet blev instabilt under dagen. Med 
hjälp av mätdata erhållen från Österlid har den verkliga lapse rate, baserad på fyra 
nivåer, jämförts med den torradiabatiska för att se stabilitetsförhållandena, se figur 15. 
 

                                                        
30 METAR 
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Figur 15: Den blåa linjen visar den torradiabatiska lapse rate och den röda linjen visar lapse rate beräknade 

av HIRLAM över land den 23/4 15:00 UTC.  

 

Detta är ett utmärkt exempel för att visa de tydliga dygnsvariationerna i gränsskiktet. 
Under natten då ytan kyls av på grund av jordens utstrålning är gränsskiktet stabilt 
vilket i kombination med en svag vind ger en liten dissipation. Efter soluppgången ökar 
instabiliteten över land på grund av solens uppvärmning av marken och 

Figur 16: Dissipationen mellan den 24/4 03:00 UTC och den 23/4 21:00 UTC. Notera de olika skalorna för de olika bilderna. 
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flytkraftstermen,   
 

   
              , i budgetekvationen leder till högre TKE. Dissipationen 

under dagen höjs med en faktor 10 jämfört med natten. Efter solnedgången kyls jorden 
återigen av och stabiliteten ökar, dissipationen avtar igen, se figur 16. Över hav ses inte 
denna variation då vattnet har mycket högre specifik värmekapacitet än marken. 
Årstiden gör att havet är relativt kallt jämfört med luftmassan vilket ger stabila 
förhållanden och låg dissipation. Observeras skall dock att det inte är några höga 
dissipationer vid denna vädersituation jämfört med många andra. 

Vertikal dissipationsprofil 
I de tre exemplen ovan har den totala dissipationen i de fyra nivåerna studerats. Den är 
dock inte konstant genom gränsskiktet utan varierar med höjden. I figur 17 ses en 
vertikal dissipationsprofil över land, utseendet på kurvan är representativ för alla 
tidpunkter, dock inte de absoluta värdena. Det ses tydligt att dissipationen är störst 
närmast ytan för att sedan avta med höjden. Detta är väntat och förklaras med att 
turbulensintensiteten är störst nära marken och att vinden tenderar att bli mer laminär 
högre upp. 

 
Figur 17: Den vertikala dissipationsprofilen i en punkt över land den 12/4 09:00 UTC.  
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Dygnsvariationer av dissipation 
Som tidigare beskrivet så varierar dissipationen under dygnet, på grund av solens 
instrålning. Denna variation har plottats för april månad, den 8 april till 26 april, i två 
olika mätpunkter, den första över hav och den andra över land, se figur 18.  

 

 
Figur 18: Dissipationen över hav och över land under april månad. Notera de olika skalorna för de olika 

bilderna. 

Vad som tydligt ses i jämförelse mellan de två punkterna är att dissipationen är generellt 
betydligt högre över land än över hav, vilket även har setts i andra figurer. Om endast 
dissipationen över hav studeras kan inga tydliga förändringar ses, då dissipationen 
konstant är låg. Runt den 12 april ses en kraftig topp. Tidpunkten sammanfaller med 
kallfrontpassagen i situation två, och det kan ses i figur 13 att dissipationen är relativt 
hög över hav. Därför kan detta värde antas vara korrekt och inte ett beräkningsfel. Över 
land däremot syns dygnsvariationerna tydligt då topparna i figuren representerar 
dissipationen mitt på dagen. Efter solnedgången sjunker dissipationen med den 
minskande turbulensen. 
 

Slutsats dissipation 
Dessa tre olika situationer visar på några karaktärsdrag för HIRLAMs beräkning av 
dissipation. Dissipationsberäkningarna stämmer väl överens med teorin om 
turbulensens och stabiliteten i gränsskiktets dygnsvariation. Stabiliteten i gränsskiktet 
spelar stor roll, vilket ses speciellt i det andra exemplet där både en instabil och en stabil 
luftmassa studeras. Det går också att dra slutsatsen, genom att jämföra dissipationen i 
den första och tredje situationen, att vindhastigheten har större påverkan på 
dissipationen än stabilitetsförhållandena har. Den blåsiga dagen den 8 april kom 
dissipationen upp runt        medan under påskens högtrycksväder beräknades den 
endast till ungefär 3      över Danmark. Över hav ses det tydligt i alla situationer att 
dissipationen generellt är mycket låg, från mindre än 0,2      till någon eller ett 
par     . 
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Analys av faktorer

HIRLAMs beräkning av dissipationen bygger på    
         

   

 
   
   

   
  
 
 
 
   

. Högersidan i denna 

formel kan delas in i tre faktorer, konstanten 0,07,     
    och stabilitetsfaktorn  

 

 
   
   

   
  
 
 
 
   

. Därför kan de två sista faktorerna undersökas var för sig för att kunna dra 

slutsatser om vad dissipationen beror mest på.  
 

Stabilitetsfaktorn 
I figur 19 ses stabilitetsfaktorn för fyra olika situationer. Den första bilden visar 
vädersituationen med kraftig vind och den andra tidpunkten då fronten passerade 
Danmark. De två sista situationerna visar typexempel på variationen mellan natt och 
dag. 
 

 

Som kan ses i figurerna ovan är det inga stora variationer i denna faktor, varken 
geografiska, dygnsliga eller väderberoende. Värdet ligger stadigt kring 0,1. Att det 
beräknade värdet är någorlunda konstant, är inte förvånande om de olika relativt 
konstanta variablerna i stabilitetsfaktorn studeras var för sig. Därför kan det antas att 
dissipationen beror starkt på turbulent kinetisk energi. 

Figur 19: Stabilitetsfaktorn för fyra olika situationer. 
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Turbulent kinetisk energi 
Nedan plottas den totala turbulenta kinetiska energin i de fyra skikten i HIRLAM för de 
fyra olika tidigare beskrivna vädersituationerna. 

 

Vid en snabb anblick av den geografiska fördelningen av den turbulenta kinetiska 
energin och dissipationen är de lika varandra för samma tidpunkter. I det första fallet, 
då en kraftig vind blåste över Danmark, är TKE:n mycket hög och det är stora skillnader 
mellan land och hav, denna skillnad kan ses i alla fallen. I de två sista figurerna ses en 
tydlig dygnsvariation av TKE. Under natten då stabilitet råder är TKE:n betydligt lägre 
än under dagen då gränsskiktet är instabilt. Detta bekräftar antagandet om att 
dissipation beror nästan enbart på turbulenta kinetiska energin. 
 
 
  

Figur 20: Turbulenta kinetiska energin för fyra olika situationer. Notera de olika skalorna för de olika bilderna. 
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Jämförelse av vindhastighet 
För att se hur väl HIRLAM har fångat vädersituationen kan en jämförelse mellan den 
beräknade vinden och en observerad vind göras. De fyra lägst liggande nivåerna i 
HIRLAM har jämförts med vindhastigheter från ungefär samma höjder hämtade från en 
mätstation i Österlid, Danmark. Ett exempel på jämförelse av vindhastighet kan ses i 
figur 21, där den tidigare beskrivna vädersituationen med kraftig vind studeras. Vid 250 
meter saknas mätdata från några tidspunkter, det är alltså inte vindhastigheten som är 
noll. 

 
Figur 21: En jämförelse mellan HIRLAMs beräknade vindhastighet och observerad hastighet för HIRLAMs fyra 

olika nivåer, den 8/4 01:00 DNT till den 9/4 24:00 DNT. Tidsskalan är antalet timmar från starttillfället. 

Generellt så har HIRLAM beräknat vindhastigheten väl. Ibland har den överskattat och 
ibland har den underskattat vinden men inget systematiskt fel kan utläsas. I grova drag 
följer kurvorna varandra i stor utsträckning och detta är ett tecken på att HIRLAM har 
fångat vädersituationen väl. Observationerna sker vid fasta höjder vilket inte alltid 
stämmer överens med HIRLAMs varierande nivåer. HIRLAMs data ska representera ett 
skikt och därför kan denna jämförelse göras.  
 
Det går inte att se något generellt mönster i om jämförelserna stämmer bättre överens i 
höga eller låga höjder i denna simpla studie.  
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Diskussion 
I detta arbete har dissipationen för tre olika vädersituationer studerats och analyserats. 
När vi analyserat resultatet och jämfört med teorin har vi dragit slutsatsen att värdena 
är rimliga. I det första fallet studerade vi en situation med kraftig vind och det var även 
här de högsta värdena av dissipation i våra tre fall uppkom. I den andra situationen 
kunde vi se att dissipationen ökade i takt med att fronten passerade över Danmark. I 
figur 18 där dissipationen studeras i en punkt för april månad, sågs en kraftig topp för 
dissipationen över hav då fronten passerar. Innan fronten passerar befinner sig 
Danmark i en stabil luftmassa och dissipationen är låg både över land och över hav. I 
frontzonen genereras turbulens och därmed ökar dissipationen. Den tredje och sista 
situationen vi studerat är ett sommarhögtryck som kan illustrera dygnsvariationerna av 
dissipation mycket väl.  
 
Vi har inte kunnat dra några stora slutsatser om similaritetsteorins giltighet i brist på 
alternativa metoder men vi anser ändå att det är en tillräckligt bra metod för att utföra 
denna modellering. Även om mätdata hade använts hade det varken bekräftat eller 
dementerat denna metod eftersom de hade bearbetats på samma vis. 
 
Enligt similaritetsteorin beror dissipation på två olika faktorer, turbulenta kinetiska 
energin och stabilitetsfaktorn. Vi har sett att stabilitetsfaktorn är relativt konstant och 
variationerna i turbulenta kinetiska energin ger den varierande dissipationen. 
Stabilitetsfaktorn är dock viktig för att få rätt storleksordning på de beräknade värdena. 
Som visats i de tre olika exemplen kan helt olika vädersituationer ge upphov till TKE. 
Detta beror på budgetekvationen, som innehåller termer som svarar till olika fysikaliska 
processer främst mekaniskt vindshear och stigande termaler. 
 
I första fallet är den mekaniska termen dominerande, medan i situationen tre med 
strålande sol är det den flytkraftstermen som ger upphov till turbulenta kinetiska 
energin. Den mekaniska termen är proportionell mot det vertikala vindshearet, vilket 
blir större ju mer det blåser då vindhastigheten alltid är noll vid ytan. Därför kommer 
dissipationen bli större vid kraftiga vindar. 
 
Som konstaterats i samband med analysen om situation två där två olika luftmassor 
studeras, är dissipationen starkt beroende av stabilitet. Då variationerna i själva 
stabilitetsfaktorn är mycket små, måste detta beroende av stabiliteten vara indirekt, 
alltså är TKE beroende av stabilitet. Detta är inte förvånande då beräkningsmetoden för 
turbulenta kinetiska energin analyserats. I budgetekvationen finns många termer som är 
beroende av stabilitet. För att få en djupare förståelse och inblick i hur dissipation 
beräknas måste en grundligare utredning av detta beroende göras. 
 
Något som noterats i alla fall är den låga dissipationen över hav, något som även ses när 
dissipationen över tid har plottats. Detta kan förklaras med att havet är relativt kallt 
under våren och leder till ett stabilt gränsskikt och låg turbulent kinetisk energi. På land 
ses solens inverkan mycket markant. För att bekräfta denna teori kan dissipationen över 
ett helt år studeras då havet är relativt varmt under hösten och därmed bör mer 
turbulens genereras.  
 
När HIRLAMs beräknade vind jämförs med uppmätta värden fås framförallt en 
uppfattning om hur väl vädersituationen fångats av prognosen. Detta betyder inte att 
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turbulenta kinetiska energin och dissipation är lika väl modellerade. Vinden beräknas 
för varje datapunkt, men då turbulens och dissipation sker på så liten skala kan inte 
detta göras, de parametriseras. Då vädersituationen har fångats väl underlättar det för 
en god parametrisering men är ingen garanti för detta. I de situationer vi har studerat 
har vinden fångats relativt väl av HIRLAM. Detta ger oss en indikation på att 
prognoserna var korrekta.  
 
Sett över en kort tidsperiod, till exempel ett dygn, är effekterna av dissipation obetydliga 
men ur ett klimatologiskt perspektiv har den sin del i den globala energibalansen. 
Energin i atmosfären finns till största del som inre energi och det är bara en bråkdel som 
är kinetiskt energi. Inre energi kan omvandlas till kinetisk energi på många olika sätt 
men dissipation är enda vägen tillbaka. Genom åren har detta hittat sin balans för att 
jordens medeltemperatur är det den är. När jordens yta ändrar karaktär, till exempel 
när regnskog skövlas, städer byggs och öknar breder ut sig, kommer ruggligheten och 
därmed dissipationen ändras. Hur denna ändring i balansen kommer påverka balansen 
är något som bör utredas. Även vindkraft kan ha en betydelse för balansen då den går ut 
på att plocka ur kinetisk energi ur atmosfären. Om denna förnyelsebara energikälla 
fortsätter att breda ut sig måste dess påverkan på den globala energibalansen 
undersökas. 
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