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METEOROLOGISK DATABAS FOR OPERATIVT BRUK I PORSMARK

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur mätvärden från ett tidigare nätprojekt använts för att skapa en
operativ meteorologisk databas. Databasen ger information om vindar och atmosfarisk stabilitet
vid fem platser runt Forsmark (ut till ca 24 km) för givna vädersituationer i Forsmarksverkets
mätmast.

Till databasen har knutits ett p r intationsprogram som i grafisk och numerisk form visualiserar
väderdata vid Masten och de * s odarstationerna under förutsättning att mastdata är kända.
Presentationsprogrammet var t * en för stora lokala vädervariationer samt för ur
spridningssynpunkt svårbedö rf >' tuationer.

Databassystemet har integrer? 5 ned AIRPAC/EMMA som är ett program för spridnings- och
dosberäkningar vid kärnkrafts ./verier. Jenna integration gör det möjligt att nå databasens
information från AIRPAC/£l , MA.

Det framtagna programsys t ..-et har implementerats på en persondator stationerad i Forsmarks
kommandocentral (KC). Sy gmet ersätter därmed Forsmarks EMMA-version, som installerades
på verkets ICFM-dator 198T- och som körts från en terminal i KC. Det är tänkt att, i samband
med nyanskaffning av mätirr trument i meteorologimasten, ansluta dess givare till
persondatorsystemet så att v derdata kan läsas "on-line".

I projektet har även möjligheterna att korrigera spridningsberäkningarna i AIRPAC/EMMA med
hjälp av databasen utretu. Denna utredning visar att en korrigerad spridningsbild är fullt möjlig
att åstadkomma.
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OPERATIVE METEOROLOGICAL DATA BASE IN FORSMARK

Summary

This report describes how data collected during a field measurement campaign were analysed
and compiled to create a data base for operative use. Tbe data base gives information about the
wind and the atmospheric stability at five locations around Fbrsmark (the farthest situated at a
distance of about 24 km), given the conditions at the Forsmark nuclear power plant.

In the measurement campaign, sodar systems and a 100 m high tower at Forsmark were used.
Temperature, wind speed and wind direction were measured by sensors on the tower, while wind
speed and direction, and the standard deviation of the vertical wind, were monitored by the
sodar systems. This gave meteorological data from several heights. The amount of data was
reduced by keeping the values from four elevations only. These data were checked for
consistency.

At Forsmark, the temperature difference and the wind speed from the tower were used to
determine the atmospheric stability. At the sodar locations, the stability was deduced by
employing a scheme which considered the season, the time of day, the wind direction and the
wind speed.

The data were analysed and statistically compiled, in order to find a suitable division into
"weather classes". This analysis lead to three classes for wind speed (u £ 3, 3 < u £ 8 and u >
8 m/s), twelve classes for wind direction (0 < 6 < 30°, 30 < 9 < 60°, etc.) and three classes for
atmospheric stability (unstable, neutral and stable), yielding a total of 108 "weather classes".

Attempts to introduce a classification with respect to time were made, but such a division was
deemed to be unnecessary.

To create the operative data base, the wind speeds and wind directions, respectively, from two
| locations at the time were correlated. The data from the sodar station Förrådet, which was
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active during the whole campaign, were used as reference, and the values of wind speed and
wind direction were found as functions of the simultaneously measured data at the Fbrsmark
tower. The procedure was repeated for the data from Förrådet together with the data from each
of the other sodar locations. When using the data base to determine the conditions at a sodar
location, a two-step method is employed. First, the data at the tower determine the weather
dass, which gives the parameters to calculate the corresponding data at Förrådet. The
parameters for these functions depend on the weather dass. Secondly, the data and the weather
dass at Förrådet are used to compute the wind conditions at the actual sodar location. The
stability is determined by the use of the metod described above.

A code for graphical and numerical presentation of the data from the data base was developed.
A special system of warnings was induded, featuring notification about pbenonema such as sea
breeze, warnings about large variations in the wind conditions within the area, and warnings for
situations in which the meteorological conditions make the results from the atmospheric
dispersion calculations uncertain. This feature was implemented to alert the user to the fact that
ordinary dispersion and dose calculations, using meteorological data from a single point, might
give erroneous results.

The operative data base and the presentation code were integrated with the dispersion and dose
calculation code AIRPAC/EMMA, which is to be used in case of increased releases from
nuclear power plants. The integration has made it possible to reach the information in the data
base from within the AIRPAC/EMMA code.

The integrated system was installed in a personal computer at the Emergency Control Centre
(ECQ of the Forsmark Nuclear Power Plant The system thus replaced the earlier
EMMA-version, which was run on the central ICFM computer via a terminal at the ECC It is
intended that meteorological data in the future shall be read on-line from the new sensors to be
put up on the tower.

The possibility to use the data from the operative data base in the dispersion calculations was
investigated. It was found that a modification of AIRPAC/EMMA, in such a way that it may
consider meteorological input data from more than one location, can be made.
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1. INLEDNING

Vid Försmarksverket Gom ett uttalat önskemS* att förbättra de metoder och modeller
som används for spridnings- och dosberäkningar vid förhöjda utsläpp av radioaktiva
ämnen. De meteorologiska mätningar som genomfördes pä sex platser runt Forsmark
1985 -1966 (Salomonsson, Andcssoo, 1987) gav ett mycket bra underlag för lokal-
meteorologiska studier i syfte att förbättra och vidareutveckla den spridningsmodeil som
idag används i Försmark.

I och med att nätprojektet avslutades startade planeringen av ett projekt där milet var
att konstruera en operativ meteorologisk databas. Databasen skulle vara lätthanterlig, ge
snabb information och i ett senare skede skulle den kunna utnyttjas för spridningsbe-
räkningar. Under hösten 1987 och våren 1988 gjordes därför en förstudie (Appelgren,
Nordlinder, Salomonsson, 1988) i syfte att undersöka möjligheterna att ur det digra
mätmaterialet skapa en sidan databas, föreslå1 metoder för detta samt ge en kost-
nadsuppskattning för ett sådant projekt

Förprojektet visade att det var fullt möjligt att uppfylla önskemålen om en operativ
databas, och ett projektförslag togs fram gemensamt av SV och Studsvik AB. Förslaget
behandlades under hösten 1988 och projektet kunde påbörjas i början av 1989 och
avslutades i december samma år.

Projektet har finansierats av SV och Studsvik AB inom ramen för "Samarbetsavtal om
Forskning och Utveckling" mellan SV och Studsvik AB med flera.
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2. BAKGRUND

Under drygt ett års tid (frin mal 1985 tfll och med juni 1966) genomförde Studsvik AB
ett FUD-projekt (SakMnonsson, Andersson, 1967) i Forsmark, som syftade till att
kartlägga lokalmeteorologiska förhållanden. Meteorologiska data samlades in frin
Forsmarksmasten och frin sex platser runt Fbrsmark med hjälp av sodarutrustningar.
Projektet visade att spridningsberäkningar, som enbart grundar sig pi meteorologiska
data frin Masten, kan vara helt felaktiga för vissa väderlekstyper.

En minads mätvärden (maj 1966) bearbetades i ett förprojekt (Appdgren, Nordlinder,
Salomonsson, 1968) och resultaten därifrån visade att det borde vara möjligt att, frin
den stora mängden mätdata, skapa en operativ databas som pi ett enkelt sätt kan
beskriva lokalmeteoroiogiska variationer och som kan varna för situationer di spridnings-
och dosberäkningarna är opilitliga. Efter vissa modifieringar av spridnings- och dosberäk-
ningsprogrammet AIRPAC/EMMA, kan den operativa databasen integreras med detta
program för att förbättra spridningsberäkningaraa.

2.1 FUD-piojefct Meteorologiska

Syftet med mätprqjektet var att kartlägga de lokalmeteoroiogiska förhållandena kring
ForsmarksverkeL Mätningarna ba: trades på tre sodarsystem som placerades pi ett
sådant sätt att mätningarna representerade väderförhållanden över den si kallade inre
beredskapszonen, som begränsas utåt av radien cirka IS km frin kraftverket Komplett-
erande mätningar frin Försmarks meteorologiinast ingick också i mätprogrammet.

Från sodarutrustningama registrerades timmedelvärden av de tre v.ndhastighetskompo-
nenterna med standardavvikelse och Q-tal (antalet accepterade ekosignaler under
medelvärdesperioden), resulterande horisontell vindvektor (vindriktning och vindhastig-
het) samt ekostyrka med tillhörande Q-tal pi var 25:e meter med början på 50 m höjd.
Medelmäthöjden låg mellan 300 och 400 m.

I Masten registrerades absoluta temperaturer på nivåerna 2, 12.5, 25, 50 och 100 m,
vindriktning på 100 m höjd samt vindhastigheter på nivåerna 50 och 100 m.

Mätprojektet indelades i tre faser. I första fasen (850522-851107) var de tre sodarutrust-
ningarna placerade vid Film, Förrådet och Mastplan. Dessutom registrerades mastdata
under senare hälften av fas 1.1 fas 2 (851107-860320) utfördes mätningar parallellt med
strandlinjen, d v s vid Hillnäs, Förridet och Bolka och i fas 3 (860320-860813) utfördes
mätningarna vid Mastplan, Förridet och Norrby samtidigt som även mastdata registrer-
ades (se figur 1 och 2). Samtliga matplatser lig i typiskt landsbygdsområde med om-
växlande mindre öppna fält omgärdade av större sammanhängande skogspartier.
Topografin är relativt jämn i mätområdet med en höjdvariation mellan 3 och 30 m över
havet.

2 2 AIRPAC/EMMA

Vid Forsmarks kärnkraftverk används sedan 1983 ett datorprogram för spridnings- och
dosberäkningar i händelse av förhöjda utsläpp. Detta program, kallat EMMA (Appel-
gren, 1983), har utvecklats vid Studsvik AB och lokalanpassats av Forsmarks egen
personal. Studsvik AB har pi senare ir vidareutvecklat EMMA vilket bland annat
inneburit att programmet är mer användarvänligt än tidigare och att det numera finns
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i persoodatorauljö (PC). Den nya veniooen gir under beteckningen AIR-
PAOEMMA

Spridningsmodeuen i AIRPAC/EMMA (och i EMMA) är en gausstsk modell som tillåter
att väderdata kan förändras med tiden (Vogt, Gäss, Straka, RohJoff, I960). Det är
denna egenskap som gör modellen användbar, då hänsyn ska tas till lokala variationer i
vind och stabilitet. SpridningsmodeUen i EMMA-programmen tar för närvarande endast
hänsyn ull meteorologiska data från en punkt och denna punkts data antas gälla för hela
det område som ska betraktas.

Spridningsberäkningarna utförs stegvis där vädret anses konstant i varje enskilt tidssteg. I
ett tidssteg transporteras plymen (dier delar av plymen) i den riktning som bestäms av
vindriktningen. Transportsträckan är beroende av tidsstegets längd och vindhastigheten.
Tidsstegens längd är fixa i nuvarande EMMA-versioner, 10 minuter i EMMA och 1
timme i AIRPAC/EMMA, men bör i framtida versioner kunna väljas godtyckligt. Antalet
tidssteg bestäms indirekt av användaren då tidpunkten för visualisering av plymen anges.

Plymens utbredning i vertikal och horisontal led bestäms av spridningsparametrama o z

och <Ty, som i sin tur är beroende av atmosfärens stabilitet och avståndet från källan. I
punkten som motsvarar plymens läge i början av tidssteget bestäms az och o» av be-
räkningarna från det föregående tidssteget Tillskotten (det antal meter som spridnings-
parametrarna växer med) under det aktuella tidsHcget bestäms sedan med hjälp av
parametrar (avstånd och stabilitet) gällande för detta tidssteg.
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METEOROLOGISK DATABAS FÖR OPERATIVT BRUK I
FORSMARK

3.1

De grundläggande milen med projektet var att

från nätprojektets databas skapa en operativ databas med van hjälp meteorolo-
giska parametrar, såsom atmosfärisk stabilitet, vindriktning och vindhastighet,
kan erhållas vid olika lokaler för bestämda mastdata,

integrera det färdigställda databassystemet med AIRPAC/EMMA så att
informationen från databasen kan nås från nämnda program. Vid svårbedömda
spridningssituationer ska databassystemet dessutom förse AIRPAC/EMMA med
varnm^tocddelanden,

utreda om spridningsmodeDen i AIRPAC/EMMA kan ta hänsyn till de lokala
vädervariationer som databasen beskriver (korrigerad spridningsbild).

Eftersom projektet etappindelades ställdes också delmål upp för de fyra ingående
etapperna, se kapitel 3.2.

1 2 U p p H » * *

Projektet har indelats i fyra etapper som var och en redovisats i separata arbets-
rapporter.

Etapp 1 (Förberedande insatser och utredningar) innebar att reducera mängden data i
rådaubasen till hanterbar storlek, att överfora mätdata tfll PC-miljö och att kontrollera
värdena med avseende på rimlighet och kontinuitet Vidare korrelerades vinddata från
Masten och Forrådet, metoder för stabilitetsbestämning utarbetades och ett försök till
tidsindelning av materialet genomfördes.

I etapp 2 (Skapande av databas) klassindelades vädermaterialet, kriterier för ur sprid-
ningssynpunkt svårbedömda situationer utarbetades och dessa situationer analyserades.
Databasen med tillhörande presentationsprogram skapades.

I etapp 3 (EMMA-anpassning) var målsättningen att integrera databassystemet med
AIRPAC/EMMA samt att tillföra det integrerade programpaketet rutiner för utskrift av
grafik.

I etapp 4 (Korrigering av spridningsbild) som löpte parallellt med etapp 3, skulle
möjligheterna att korrigera spridningsbilden utifrån den information som finns i den
operativa databasen utredas.

En kontaktgrupp har varit knuten till projektet med representanter från utförande
organ, Studsvik AB, och beställaren. Statens Vattenfallsverk. Denna grupp har under
projekttiden (890101-891231) haft nio protokollförda möten där delresultat redovisats,
problem diskuterats och riktlinjer för det fortsatta arbetet dragits upp.
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33.1

Reduktionen av rådata gjordes i två steg. Inledningsvis fanns data (tianedervärden)
tfllgängbga på Studsviks stordator, dir de var lagrade stations- och månadsvis på magnet-
handtfikr. Innan data fördes över til PC skalades onödiga tnimaww bort liksom
mätvärden från höjder överstigande 300 ax Högre nivåer ansågs ej behövas då böjd-
mtervaOet 0 - 300 m väl täcker behovet för spridningsstudier. Dessutom är tillgäng-
ligheten av mätvärden mindre med ökad höjd.

När data fanns tillgängliga på PC brstimnW att samtliga nätparametrar från samtliga
höjder i Masten skulle sparas vilket innebar att

temperaturer, T fC) på 2,123, 25, 50 och 100 m höjd,

vindhastigheter, u (m/s) på 50 och 100 m höjd samt

vindriktning, 6 (") på 100 m höjd

behölls tillsammans med datum och klockslag för respektive mattimme.

SodarGkma innehöll från början timmedelvärden av ekostyrka med Q-värde (antal
godkända sonderingar), vertikala och horisontella vindhastighetskomponenter med ull-
börande standardavvikelse och Q-värde samt resuherande vindhastighet och vindriktning
med Q-värde. Av dessa parametrar sparades

vertikala vindens standardavvikelse, a w (m/t),

antal sonderingar som legat ull grund för beräkningen av a^,

resulterande vindhastighet, u (m/t),

resulterande vindriktning, 6 (") s a m t

antal sonderingar som legat till grund för beräkningen av u och 8,

från 50,100, 200 och 300 m höjd.

Då reduktionen av datamängden och överföringen till PC var avslutad kontrollerades
samtliga mätvärden med avseende på rimlighet och kontinuitet. Totalt har 19 värden
strukits eller korrigerats.

I tabell 1 anges mätperioder, maltider, tillgänglighet och antalet timmar som utnyttjats
vid skapandet av databasen. Masten har hög tillgänglighet (98 %) och bortfallet beror
på ett kort avbrott i april 1986. För sodaranläggningarna är tillgängligheten mellan 80
och 90 %. Databortfallet beror till stor del på åsknedslag, vilka var ovanligt talrika
under mätperioden och som tillfälligt slog ut sodarsystemen. Vid Norrby och Hållnäs
uppstod ett svåruppiäckt fel på registreringsutrustningen, vilket innebar att totalt drygt
tre månaden mätningar gick förlorade och reducerade tillgängligheten till 54 respektive
41%. Felet uppkom vid Hållnas någon gång i januari 1986 och upptäcktes inte förrän i
april samma år då sodarsystemet flyttats till Norrby.
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I denna del görs en kort diskussion om atmosfarisk stabilitet och det belyses varför
denna är viktig vid studier av spridning i luft Vidare redovisas hur stabiliteten bestämts i
Masten och vid sodarstafionema.

Med atmosfärens stabilitet menas des tendens att förstärka eller undertrycka vertikal-
rörelser. Vanligtvis är atmosfären skiktad, dvs de horisontella variationerna i t ex tem-
peraturen är mycket mindre än de vertikala. Skiktningen kan vara instabil, neutral
respektive stabfl. Vid instabil rfjfictnjng förstärks vertikalröreber, dvs en liten luftvolym
som havs kommer att accelereras uppåt. Vid stabil skiktning strävar luftvorymen tillbaka
till utgångsläget, medan den vid neutral *M*rtqmg kommer att vara i jämvikt på sin nya
nivå.

Luftens rörelse i de lägsta hundratalet metrarna är så gott som alltid turbulent, d v s det
förekommer virvlar av olika storlek. Dessa gör att föroreningar, partiklar m m trans-
porteras tvärs den rådande medebtrömningen och vertikalt. Ju högre grad av turbulens,
desto effektivare sker transporten. Då man vill kartlägga spridning i luften måste man
därför veta något om turbulensens intensitet, som beror på atmosfärens stabilitet och
vindhastigheten. Turbulensen genereras främst på två sätt: mekaniskt, genom friktion
mot marken och hinder (buskar, träd m m) samt termiskt, p g a solens uppvärmning av
jordytan, vilket medför instabil skiktning, varvid luften strävar efter att omblandas. Vid
stabil skiktning undertrycks tvärtom turbulensen, vilket medför att spridningens om-
fattning mtntkas

Stabiliteten beror främst på hur temperaturen varierar med höjden, d v s på värdet på
temperaturgradienten, men även på vindhastighetsgradienten. Vidare finns andra men
indirekta mätetal för stabiliteten. En vanlig klassificering som ofta används i spridnings-
meteorologiska sammanhang utformades av Pasquill (Pasquill, Smith, 1983). Det finns
flera metoder att bestämma Pasquill-klassen; några gås igenom i delrapporten för
etapp 1.

För att bestämma Pasquill-klassen vid Masten provades flera metoder, samtliga med
utnyttjande av temperaturgradienten. De resulterande stabilitetsfördelningarna jämfördes
med en tidigare undersökning (Nielsen, Thykier-Nielsen, 1987) och befanns vara olika
denna. En därför befogad genomgång av mastens temperaturdifferenser visade att
differenserna mellan 125 och 50 m respektive 125 och 100 m hade felaktigt tecken.
Detta innebar ett betydande merarbete. Mastdata korrigerades och stabiliteten fick
beräknas på nytt. Dessutom måste bestämningarna av stabilitet vid sodarstationema
göras om eftersom mastens temperaturdifferenser utnyttjades vid denna beräkning (se
nedan).

Stabiliteten i Masten beräknades slutligen enligt ett schema i (INPO, 1986). Metoden
utnyttjar skillnaden i temperatur mellan 100 och 125 m höjd, och vindhastigheten nära
marken (10 m höjd) vilken beräknades med hjälp av de uppmätta vindhastigheterna pä
50 och 100 m (delrapport, etapp 1). Schemat ger Pasquill-klassen som en bokstav A-F,
där A står för mycket instabila, D för neutrala och F för mycket stabila förhållanden.
Den erhållna stabilitetsfördelningen stämde efter korrigeringarna bra överens med
fördelningen i (Nielsen, Thykier-Nielsen, 1987).

Att bestämma stabiliteten från sodarmätningar är inte lika enkelt. Flera metoder att
använda vertikalvindens standardavvikelse (aw) som stabilitetsmått provades, men visade
sig inte vara tillräckligt tillförlitliga. Detta berodde bl a på att vid mycket instabila eller
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mycket stabila förhållanden kunde sodarn inte bestämma a w med nöjaktig noggrannhet.
Alla metoderna testades genom att jämföra stabiliteten frän mastdata, bestämd enligt
metoden ovan, med CTW från ett sodarsystem på Mastplanen. Spridningen av a w inom en
Pasquill-klass visade sig vara för stor för att en tillförlitlig bestämning av stabiliteten
skulle kunna göras enbart utgående från avr

I stället utvecklades en metod liknande den som användes för att bestämma stabiliteten
från mastdata, med den skillnaden att temperaturgradienten, som inte mättes vid sodar-
stationerna, beräknades med hjälp av tiden på året (vår, sommar , höst, vinter), tiden på
dygnet (i förhållande till soluppgång och solnedgång) och vindriktningen (vind från hav
eller vind från land). Vid utvecklingen av denna metod användes data från Masten. De
temperaturgradienter som metoden ger, tillsammans med den av sodarn uppmätta vind-
hastigheten på 50 m höjd, användes i schemat i (INPO, 1986). På detta sätt erhölls
stabiliteten som Pasquill-klass vid sodarstationerna.

Vid skapandet av den operativa databasen delades meteorologiska data upp i klasser
med avseende på stabilitet, vindhastighet och vindriktning. För att inte antalet obser-
vationer i en klass skulle bli för litet för att bilda statistik, beslöts att indela stabiliteten i
endast tre klasser, instabilt, neutralt och stabilt. Dessa motsvarar sammanslagning av
Pasquill-klasserna enligt A-C = istabilt, D = neutralt respektive E-F = stabilt.
Fördelningen av stabilitet vid de olika matplatserna ges i figur 3. Observera att mät-
ningarna inte utfördes samtidigt vid alla stationer under hela mätkampanjen (figur 2),
vilket kan medföra att fördelningarna inte behöver vara representativa för en längre
tidsperiod.

333 Vinddata

För att få en uppfattning om vindförhållanden vid de olika stationerna har omfattande
statistiska undersökningar genomförts. Dessa beskrivs i detalj i rapporterna från etapper-
na 1 och 2.

Som exempel på vindriktnings- och vindhastighetsfördelning visas i figur 4 data på 100 m
höjd från Förrådet, där mätningar förekom under drygt ett år, och från Bolka, där
mätningarna skedde vintertid. Under de perioder som data registrerats har medelvind-
hastigheten på 100 m höjd varit 6.9 m/s vid Masten, 6.2 vid Mastplan, 5.8 vid Förrådel,
6.S vid Norrby och vid Film, 7.6 (högst) vid Hållnäs och 4.8 m/s (lägst) vid Bolka.

Vindriktningen respektive vindhastigheten som funktion av höjden, vindprofiler, för
sodarstationerna visas i figur 5. Vinden vrider medurs med höjden vilket stämmer med
andra observationer och med de dynamiska ekvationer som styr vindens variation med
höjden (delrapport, etapp 4).

3.4 Databas

Den operativa databasens funktion är sådan att för en given vädersituation i Masten,
där vindriktning, vindhastighet och atmosfärisk stabilitet är kända, ska motsvarande dal i
vid Förrådet bestämmas. Genom att jämföra mätdata, gemensamma i tiden, från Masten
och Förrådet har korrelationsfaktorer härletts med vars hjälp detta kan åstadkommas. På
motsvarande sätt har korrelationsfaktorer tagits fram mellan Förrådet och de övriga
sodarstationerna, Norrby, Film, Hållnäs respektive Bolka och med hjälp av dessa kan
väderdata vid dessa stationer bestämmas ur Förrådets värden. Masten styr alltså
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väderbestämningen vid Förrådet och data från Förrådet används sedan för att beräkna
väderdata vid övriga stationer. Alla stationer, även Mastea, har alltså korrelerats mot
Förrådet. Detta beror på att Förrådet är den enda station som har samtida mätningar
med samtliga stationer.

3.4.1 Klassindelning

För att bestämma korrelationsfaktorerna mellan Masten och Förrådet har väderdata vid
Masten klassindelats med avseende på vindriktning, vindhastighet och atmosfärisk stabi-
litet. För de observationstimmar i Masten som tillhör en given väderklass har vindrikt-
ningar och vindhastigheter jämförts med samtidiga observationer i Förrådet.

Väderklasserna bestäms av vindriktning och vindhastighet på 100 m höjd samt atmos-
färisk stabilitet Vindriktningen indelas i tolv intervall om 30° (0 < 9 < 30, 30 < 6 < 60
... 330 < 9 < 360°). Ur meteorologisk synpunkt finns inga motiv till en noggrannare
eller annorlunda indelning.

Vindhastigheten indelas i tre klasser ( u < 3 , 3 < u < 8 o c h u > 8 m/s). Motivet till
denna indelning är att vid låga vindhastigheter (< 3 m/s) kan vindriktningarna vid
Masten och Förrådet variera kraftigt medan det vid höga vindhastigheter har visat sig att
korrelationen av vindriktningar är relativt entydig och enkel att beskriva. Detta illustre-
ras i figur 6 där vindriktningsdifferensen för samtidiga observationer i Förrådet och
Masten visas.

Den atmosfäriska stabiliteten indelas i tre klasser: instabiit, neutralt och stabilt. En mer
noggrann indelning av stabiliteten hade ökat antalet väderklasser och minskat antalet
observationer per väderklass, vilket hade medfört en ökad osäkerhet i korrelationerna.

Indelningsförfarandet ovan ger totalt 108 väderklasser. Om antalet observationstimmar i
en väderklass varit mindre än tio har även närliggande väderklasser beaktats vid beräk-
ningen av korrelationsfaktorerna.

Den ovan beskrivna klassificeringen av väder har även utnyttjats då korrelationsfaktorer
härletts för bestämning av vinddata vid Norrby, Film, Hållnäs och Bolka, utgående från
vädcrdata vid Förrådet. Den enda skillnaden är att Förrådets väderdata legat till grund
för klassificeringen.

På försök har den ovan beskrivna väderklassificeringen utökats med ett tidsberoende.
Några signifikanta årstids- eller månadsvariationer kunde emellertid ej påvisas.

3.4.2 Vindkorrelation

Korrelationsfaktorerna avseende vindriktning mellan Förrådet och Masten har beräknats
genom att för varje väderklass studera differensen mellan samtidiga vindriktningar på
100 m höjd. I databasen används sedan medelvärdet av dessa differenser för att
bestämma vindriktningen vid Förrådet. I databasen används standardavvikelsen för
medelvärdet som spridningsmått. För övriga stationer (Norrby, Film, Bolka och Hållnäs)
bestäms korrelationsfaktorerna på samma sätt men med den skillnaden att differensen
tas mellan aktuell station och Förrådet.
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Som exempel visas i figur 7 vindriktningen vid Film som funktion av vindriktningen vid
Förrådet samt vindriktningsdifferensens medelvärde och standardavvikelse per vindrikt-
ning vid Förrådet. Av figuren framgår att vindvndningen mellan de två stationerna ligger
mellan 7° moturs (negativ differens) och 10° medurs (positiv differens), samt att
osäkerheten i medelvärdet är störst vid vindar mellan 0 och 120°. Tillvägagångssättet vid
beräkningen av korrelationsfaktorer för vindhastighet på 100 m höjd är detsamma som
för vindriktning.

Korrelationen av vindriktning och vindhastighet för en sodarstation med avseende på
höjden sker också på ett likartat sätt. Differenserna mellan samtidiga vindriktningar-
/vindhastigheter, inom en väderklass, på 50, 200 respektive 300 m och det beräknade
värdet på 100 m bestäms. Medelvärdet av differenserna beräknas och används som höjd-
korrelationsfaktor i databasen.

3.43 Konstruktion och funktion

Databasen består av fem filer som bestämmer korrelationen mellan Förrådet och var
och en av Masten, Norrby, Film, Hållnäs respektive Bolka. Varje fil innehåller 108
poster och varje post innehåller korrelationsfaktorer för en väderklass. Varje fil upptar
ungefär 6Kbyte minne, vilket innebär att hela databasen upptar cirka 30 Kbyte.

En post i databasen innehåller antalet observationer som ligger till grund för korrela-
tionen på 100 m höjd, korrelationsfaktorer för vindriktning och vindhastighet mellan
styrande (Masten eller Förrådet) och korrelerad station samt standardavvikelser för
dessa korrelationsfaktorer. Vidare finns höjdkorrelationsfaktorer för vindriktning och
vindhastighet mellan 100 och 50, 200 respektive 300 m höjd liksom kodade varningar för
stora standardavvikelser och stora vindvariationer med höjden. Om fler väderklasser
slagits samman för att få ett tillräckligt underlag för beräkning av korrelationsfaktorerna
anges detta.

För att bestämma väderdata vid Förrådet måste vindriktning (MAR 100) och vindhastig-
het (MAU100) på 100 m samt den atmosfäriska stabiliteten i Masten vara känd. Med
hjälp av dessa data bestäms väderklassen som anger i vilken post korrelationsfaktorerna
ska hämtas. Vindriktning (FDR100) och vindhastighet (FDUlOO) på 100 m höjd vid
Förrådet bestäms sedan ur

FDR100 = MAR100 + R100K respektive
FDUlOO = MAU100 + U100K

där R100K och U100K är korrelationsfaktorerna.

Därefter kan vindriktningar och vindhastigheter på övriga höjder bestämmas genom

FDRh = FDR100 + RhK respektive
FDUh = FDU1C0 + UhK

där h står för höjden (50, 200 eller 300 m) och RhK, Uhk är korrelationsfaktorer.

Stabiliteten vid Förrådet bestäms sedan enligt den metod som anges i kapitel 3.2.2.

Med Förrådets vindriktning och vindhastighet på 100 m samt stabilitet kända, kan en ny
väderklass bestämmas. Denna väderklass bestämmer korrelationsfaktorerna för Norrby,
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Film, Hållnäs och Bolka, och beräkningarna av väderdata för dessa stationer kan nu
utföras enligt samma metod som ovan.

3.4.4 Varningar

Presentationsprogrammets vamingssystem har tre delar. I kapitel 3.52 redogörs för
varningar för pä inmatade mastdata och för svårbedömda vädersituationer.

I detta kapitel redovisas de varningar som i kodad form lagts in i databasen om det
finns brister i informationen, vilket kan bero på att dataunderlaget varit begränsat eller
på stora variationer i dataunderlaget. Varningskoden tolkas av presentationsprogrammet
som förklarar för användaren. Om faktorerna i databasen är interpolerade från data i
angränsande klasser ges information om detta.

Varning ges också om standardavvikelsen i faktorerna för vindriktning och vindhastighet
överskrider bestämda värden. För vindriktningen är dessa gränser olika beroende på
vindhastighetsklass och mätnivå. Detta beror på att avvikelserna rent allmänt är mindre i
hela området vid högre vindhastigheter, och syftet med dessa varningar är att upp-
märksamma operatören på lokala osäkerheter. Till denna grupp av varningar kan också
räknas de som ges när det finns stora variationer mellan värden för samma plats på
olika nivåer.

3.5 Present;

Ett datorprogram för presentation av vädersituationen kring Forsmark utvecklades. Det
visar, i grafisk form på kartbilder och i numerisk form, rådande vindhastighet, vind-
riktning och stabilitet i Masten samt motsvarande för sodarstationerna framtaget från
den operativa databasen. Ett varningssystem för bl a svårbedömda vädersituationer har
också lagts in, liksom rutiner för utskrift av grafisk och numerisk information.

Programkoden kan exekveras på en IBM-kompatibel persondator utrustad med färg-
skärm (EGA-grafik). Speciell hänsyn har dock tagits så att svart-vita utskrifter på
skrivare ska kunna göras utan att väsentlig information förloras.

3.5.1 Uppbyggnad och funktion

Programmet är upplagt i menyer där användaren med enkla tangenttryckningar snabbt
kan förflytta sig mellan de olika programdelarna och få önskad information. En översikt
ges i figur 8. Särkild tonvikt har lagts vid att programmet ska vara:

användarvänligt,
självinstruerande och
snabbt

Uppläggningen är i form av menyer, där användaren väljer vad han vill göra. De enda
indata som behövs är vissa parametrar från Forsmarksverkets meteorologimätmast. Dessa
är temperaturdifferens mellan 100 och 12.5 m höjd, vindriktning på 100 m samt
vindhastighet på 100 m och 12.5 m (eller 10 m). Samtliga dessa parametrar, förutom
vindhastigheten på 12,5 m, finns på skrivare i kommandocentralen (KC) på Forsmark-
sverket. Tiden för vilken data gäller måste också matas in. Detta kan vara aktuell tid
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(vilken kan tas från datorns internklocka) eller en godtycklig tidpunkt. Detta är särskilt
lämpligt för övningsändamål. Programmet kontrollerar givna indata (se vidare avsnitt
3.5.2) och beräknar stabilitet vid Masten och väderdata vid sodarstationerna från
databasen.

Samtliga data presenteras på bildskärmen, i form av antingen fyra kartor (för 50, 100,
200, respektive 300 m höjd), eller på en karta för en höjd i taget, se figur 9. Vind-
riktningen anges som en pil, visande det hål! det blåser mot, vars längd är proportionell
mot vindhastigheten, enligt en inlagd skala.

Stabiliteten indikeras med olika färger för klasserna instabilt (I), neutralt (N) och stabilt
(S), och för att framgå på en svart-vit utskrift ges även aktuell bokstav vid stations-
namnet.

På kartorna finns samtliga stationer utmärkta, och även tätorter, större vägar samt
kustlinjen och öar. På bildskärmen visas också aktuell tid och den tid för vilken indata
gäller. Samtidigt med kartpresentationen ges eventuella varningar för svårbedömda
vädersituationer (se avsnitt 3.5.2). Data kan också visas i numerisk fcrm (se figur 10).
Även vid detta val av presentation ges varningar från varningssystemet. Både kartbilder
och tabell kan skrivas ut på en skrivare.

3.5.2 Varningar och meddelanden

Ett av målen med projektet var att med hjälp av databasens information ge användaren
varningar om den aktuella vädersituationen är svårbedömd, vad avser spridning i om-
rådet runt Forsmark av radioaktivt material från ett eventuellt förhöjt utsläpp.

Ett väderbaserat meddelande- och varningssystem byggdes därför in i presentations-
programmet. Eftersom utnyttjandet av databasen bygger på att riktiga data från Masten
matas in (i nuläget manuellt av användaren), kontrolleras denna inmatning i två steg:
dels att värdena ligger inom tillåtna gränser, och dels att de är rimliga, t ex för årstiden.
Förutom det som nämnts ovan bör osäkerheten i värden från databasen redovisas och
ge vissa varningar. Detta redogjordes för i avsnitt 3.4.4.

Meddelande- och varningssystemet består alltså av tre delsystem:

osäkerheter i databasen (se avsnitt 3.4.4),
inmatade datas rimlighet och
svårbedömd vädersituation

Varje parameter från Masten måste ligga inom ett visst intervall, vilket anges på
skärmen vid inmatning (se delrapport, etapp 2). Eventuella värden utanför intervallet
förkastas, och användaren ombedes mata in ett nytt värde. Förutom detta har kontroller
av värdenas rimlighet införts i presentationsprogrammet. Om det inmatade värdet anses
"onormalt" frågas om värdet verkligen är rätt, och om användaren anger att det är så
accepteras värdet. Detta är viktigt eftersom systemet ska vara till hjälp för och inte
bestämma över användaren.

Kriterierna för rimligheten i värdena på temperatur och temperaturskillnad baseras bl a
på den angivna tidpunkten; både tid på året och tid på dygnet (dag eller natt). Data om
soluppgång och -nedgång som funktion av tiden på året inkluderades därför i program-
met.
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Kriterier för rimlighetsvarningar för vind är: hög vindhastighet, stor skillnad i vindhastig-
het eller riktning på olika höjder, eller om vinden är lägre på högre höjd.

När mastdata är korrekt inmatade presenteras data från samtliga stationer. Eventuella
varningar för svårbedömda situationer ges i samband med detta. Denna del av varnings-
systemet är uppdelat i två graden meddelanden och varningar. De förra avser upplys-
ningar som kan vara bra för användaren att känna till, men som troligtvis inte är så
allvarliga för spridningsberäkningars tillämpbarhet. De situationer som beaktas är:

sjöbris (varning),
temperaturgradienten i Masten ändrar tecken med
höjden (meddelande),
vinden varierar mycket inom området (meddelande) samt
svag vind i masten (varning)

Varningar och meddelanden åtföljs av dels en längre förklarande text som användaren
måste bekräfta att han läst, vareftet texten försvinner, och dels en kort "flagga" som
visas på bildskärmen, och på en eventuell utskrift, tills väderdata ändras, vilket medför
att en kontroll om varningskriterierna uppfylls utförs på dessa nya data.

Sjöbris är ett fenomen som uppträder vid kuster och vid sjöar. Figur 11 visar en
schematisk bild av en utvecklad sjöbriscirkulation. Dess utsträckning kan vara 10-30 km i
horisontalled och 100-1000 m i vertikalled. Vid sådana situationer kan spridnings-
beräkningar bli mycket osäkra beroende på cirkulationens utsträckning och om plymen
korsar cirkulationens gräns. Det är därför viktigt att operatören varnas för sådana
tillfällen.

Då vinden varierar i riktning och hastighet över ett större område, kan spridnings-
beräkningar som baseras på meteorologiska data från endast en punkt bestämma
plymens läge med ett mer eller mindre stort fel, ju längre den avlägsnar sig från
utgångspunkten.

Vid svag vind, speciellt vid svag turbulensintensitet, blir spridningen av plymen liten, och
dess hastighet låg. Vindriktningen uppvisar oftast stora fluktuationer; plymen får en
"meandrande" rörelse, och dess läge blir svårbestämbart.

3.6 Integrering av AIRPAC/EMMA och databas

Integreringen av AIRPAC/EMMA och databassystemet har inneburit att vissa delar av
databassystemets presentationsprogram gjorts tillgängliga från AIRPAC/EMMA, d v s då
AIRPAC/EMMA presenterar beräkningsresultaten i grafisk form på bildskärmen
överlagras databasinformationen på kartan då användaren så önskar.

I det ursprungliga databaspresentationsprogrammet matades mastdata in manuellt av
användaren. Dessa data låg till grund för beräkningarna av väderdata vid de olika sodar-
stationerna. Denna inmatningsdel är alltså borttagen i det integrerade programmet
eftersom mastdata matas in i AIRPAC/EMMA-programmet. I ett fullt utbyggt system är
det tänkt att mastdata dessutom ska kunna läsas automatiskt från mastinstrumenteringen.
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Väderdata vid de olika stationerna kunde i det ursprungliga databaspro _ ammet
presenteras grafiskt, antingen på en stor karta där väderdata på en höjd visades eller på
fyra små kartor där alla fyra mäthöjder visades samtidigt. Det senare alternativet har
tagits bort i det integrerade programmet eftersom bilden blir svår att tolka med så
mycket information på en liten karta. I stället visas all information - plym, eventuella
isodoser och databasinformationen - på den stora kartan.

I det kompletta programpaket som ingår i projektet kommer det ursprungliga databas-
systemet att finnas kvar i orört skick, vilket innebär att databasprogrammet kan köras
separat.

Ett flödesschema över det integrerade programmet visas i figur 12.

3.7 Korrigering av spridningsböd

I projektet ingick en utredning om eventuella möjligheter att modifiera AIRPAC/-
EMMA så att hänsyn till vindens och temperaturens variation i omgivningen tas vid
spridnings- och dosberäkningarna. Resultatet, som redovisas i delrapporten för etapp 4,
blev att det skulle vara fullt möjligt att utföra en sådan modifiering.

Utredningen bestod i att belysa:

metoder för beräkning av heltäckande vind- och
stabilitetsfält i området kring Forsmark samt
möjligheter att modifiera spridnings- och
dosberäkningen.

I den nuvarande versionen av AIRPAC/EMMA används vid spridnings- och dos-
beräkningarna meteorologiska data från en punkt, meteorologimasten vid Forsmarks-
verket. I denna rapport har redovisats hur man med hjälp av den operativa databasen
kan erhålla vind och stabilitet på flera platser i omgivningen. Dessa kan utgöra bas för
att ta fram vind- och stabilitetsfält över hela området. Tre metoder för detta skisserades:

1. Representativt område.
2. Interpolation av vindfält.
3. Förenklad vindmodell.

Metod 1 utgår från databasens värden på vindhastighet, vindriktning och stabilitet för en
station, och dessa antas gälla i ett större område. Storlek och utseende på detta bestäms
i förväg. Hänsyn får då tas till topografin och grad av homogenitet för markens utseende
(skog, fält m m).

Den andra metoden består i att numeriskt interpolera fram ett vind- och stabilitetsfält
utgående från databasens värden för varje höjd. En indelning av området i rutor inom
vilka väderförhållandena anses konstant måste göras. Ett exempel på hur vindfältet,
beräknat med en sådan metod, skulle kunna se ut visas i figur 13.

Den förenklade vindmodellen utgår från de fullständiga dynamiska ekvationerna för
vinden. För att få en tillräckligt snabb modell krävs omfattande förenklingar av dessa.
Detta medför att komplicerade situationer som t ex sjöbris troligtvis inte kan modelleras.
Även denna metod kräver att det betraktade området delas in i rutor.
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Det finns för- och nackdelar med de tre metoderna:

Metod 1 Representativt område

Fördelar relativt noggrann hänsyn till topografi kan tas, relativt liten
utvecklingsinsats krävs.

Nackdelar: subjektiv metod, områdets storlek varierar med vindriktning och
betraktad höjd, större minnesutrymme krävs för komplicerade områdes-
gränser.

Metod 2 Interpolering av vindfält

Fördelan objektiv metod, relativt liten utvecklingsinsats krävs.

Nackdelar: ingen explicit hänsyn till topografin tas (topografin har dock påverkat

vindarna i databasen).

Metod 3 Förenklad vindmodell

Fördelar:

Nackdelar:

objektiv metod, baserad på fysikaliska betraktelser, viss hänsyn till
topografin kan tas.

ganska omfattande approximationer behövs, relativt stor utvecklings-
insats krävs, programmet blir troligtvis långsammare än med de andra
metoderna.

Oavsett vilken av metoderna som väljs, kommer ett modifierat AIRPAC/EMMA-
program att behöva längre körningsstid och större minnesutrymme. Detta beror på att
en plym måste delas in i finare steg, dels när vädret i stort ändras och dels varje gång
plymen når in i ett nytt område.

Slutsatsen av utredningen i etapp 4 är att en modifiering av spridningsberäkningarna i
AIRPAC/EMMA, som skisserats ovan och i delrapporten för etapp 4, är fullt möjlig au
genomföra. Tidsåtgången för utvecklingsarbetet, och den modifierade datorkodens
prestanda, beror främst på vilken metod att bestämma vind- och stabilitetsfält som väljs.
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4. KOSTNADSREDOVISNING

De fyra etapperna i projektet budgeterades i starten till 385, 240, 165 respektive 40
kSEK. I projektet ingick också inköp av en persondator (PC) med skrivare för 50
kSEK, Totalt uppgick projektets budget till 880 kSEK.

De problem som uppkom i samband med bestämningen av den atmosfärisk stabiliteten
(se Kapitel 332) innebar en betydande kostnadsökning gentemot budget. Vid skapandet
av databasen upptäcktes att många väderklasser innehöll för få data för att beräkna
korrelationsfaktorer. Detta medförde att sammanslagningar av klasser varit nödvändig i
fler fall än väntat Arbetet med att kontrollera klasserna, slå samman klasser, att
beräkna nya korrelationsfaktorer och att uppdatera databasen med dessa nya faktorer
har tagit mer tid än planerat Av dessa två anledningar, överskreds budgeten för
etapperna 1 och 2 med 120 kSEK och ett tilläggsanslag på denna summa begärdes
890630. Tilläggsanslaget godkändes på programstyrelsens möte 890816 varmed den totala
budgeten för projektet blev 1000 kSEK.
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5. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA ARBETEN

Det programsystem som installerats i och med detta projekts avslutande är fullt an-
vändbart dels för lokalmeteorologiska studier och deb för spridnings- och dosberäk-
ningar. Med databasen och dess presentationsprogram kan vindriktningar, vindhastigheter
och atmosfäriska stabiliteter vid fem stationer i Forsmarks omgivning beräknas och
visualiseras för varje given vädersituation t Masten. Denna information kan också tas
fram i AIRPAC/EMMA, vilket ger användaren möjlighet att bland annat jämföra
plymens transport och spridning med de ur databasen beräknade vindvektorerna.

Det finns emellertid flera utvecklingsmöjligheter, t ex utarbetning och implementering av
de metoder för korrigerad spridningsbild som beskrivs i kapitel 3.7 och att införa auto-
matisk inläsning av mastdata. Dessutom kan vissa programdetaljer förbättras och/eller
modifieras.

Av de tre metoder, som anges i etapp 4s delrapport, för korrigering av spridnings-
beräkningarna är metod 2 "Interpolering av vindfält* att föredra. Metoden har fördelen
att vara objektiv samtidigt som den kräver en måttlig utvecklingsinsats och ger en
betydligt snabbare programkod än metod 3. För att åstadkomma detta krävs att komplet-
ta vindfält interpoleras fram, att stabilitetsfälten bestäms och att spridningsberäkningarna
i AIRPAC/EMMA modifieras så att hänsyn kan tas till dessa vind- och stabilitetsfält.
Vidare bör plympresentationen förändras och rutiner för visualisering av aktuella vind-
och stabilitetsfält läggas in i programmet.

För närvarande matas väderdata från masten in manuellt av användaren, både i
AIRPAC/EMMA och i databasens presentationsprogram. Denna möjlighet ska finnas
kvar i programmen, men en komplettering med automatisk inläsning i realtid av
mastdata vore en avsevärd förbättring. Aktuella väderdata skulle genom detta förfarande
alltid vara tillgängliga för programmen. För att åstadkomma detta erfordras att de ana-
loga signaler som för närvarande finns tillgängliga i kommandocentralen, omvandlas till
digitala signaler som kan läsas, medelvärdesbildas och lagras av PC-systemet. Värdena
kan lagras dels i en fil avsedd för AIRPAC/EMMA, som innehåller de senaste 24 eller
48 timmarnas värden, dels i en totalfil som byggs på varefter nya värden finns tillgäng-
liga. När totalfilen blivit tillräckligt stor kan den flyttas till externa minnen, disketter
eller magnetband. Totalfilen kan senare utnyttjas för väderstatistik avseende längre
perioder, t ex vindrosor.

I samband med integreringen av AIRPAC/EMMA och databassystemet har följande
modifieringar genomförts i AIRPAC/EMMA:

All text har översatts till svenska.

Presentationen av plymer, isodoslinjer och
vindvektorer kan fås på tre kartor med 5, 10
respektive 35 km radie. På den sistnämnda ryms
samtliga sodarstationer.

Rutiner för att ta bort filer från väder- och
utsläppsbiblioteken har lagts in i programmet.

Rutiner för utskrift av grafik på skrivare har
inkluderats.
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Manuell inmatning av temperaturdifferenser mellan 100 och 12,5 m samt
automatisk bestämning av Pasquill-klassen ur denna differens och vindhastig-
heten enligt (INPO, 1986).

Beträffande AIRPAC/EMMA föreslås följande tillägg och modifieringar som fram-
kommit under diskussioner angående AIRPAC/EMMA och dess föregångare EMMA:

val av de väder- och utsläppsfiler som ska användas ska kunna göras direkt från
AIRPAC/EMMAs huvudmeny,

sekvenser på upp till 48 timmar ska kunna hanteras av programmet (för
närvarande kan 24 timmar hanteras),

uppdatering av referenshaverier, vilket behövs på grund av att filteranläggningar
byggts vid Forsmarks reaktorer,

alternativ metod för bestämning av atmosfärisk stabilitet, där bland annat
graden av molnighet används,

integrationstiden för extern markdos (för närvarande 24 timmar) ska kunna
väljas av användaren,

hänsyn till nederbörd ska tas vid spridnir.?sberäkningarna,

översyn och eventuell revidering av dosomvandlingsfaktorer.
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Tabdl 1 Mätperioder, tillgänglighet (efter reduktion och kontroll) samt antalet timmar som kunnat
utnyttjas vid korrelation av vind.

STATION MÄTPERIOD

Masten 850520-851024
860321-860624

Mastplan 850617-860630
860321-860624

Förrådet 850617-860630

Norrby 860321-860615

Hållnäs 851108-860321

Film 850523-851106

Bolka 851106-860321

MATTID
(h)

3693

5678

9064

2076

2516

4003

3235

TILLGÄNGLIGHET
(h)

3611 (98 %)

4595 (81 %)

8071 (89 %)

1114 (54 %)

1029 (41 %)

^17 (83 %)

2891 (89 %)

ANTAL TIMMAR SOM
KUNNAT UTNYTTJAS
VID KORRELATION

Mast/Förråd 3432

Förråd/Norrby 1088

Forråd/Hållnas 861

Förrad/Film 2934

Förråd/Bolka 2113
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N

Forsmarksverke

Mast (Mastplan)

rilm

Fipir 1 Matplatser. Angivna avstånd avser avstånd mellan Förrådet och respektive matplats.
Avståndet mellan Mast (Mastplan) och Förrådet är ca 2.5 km.
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MRTPERIODER
Forsmark meteorologi

MRST

HHLLNRS

FILM

NORRBY

FÖRRRD

MRSTPLflN

BOLKfl

Månad Maj • • J u l BH| SepHNc

i i i i i i i i i i i i

50 100 150 200 250 300 350 400 450

DHG NR
Cl = 1 Maj 1985)

Fipm 1 Mätperioder
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70 £

Mast Norrby Film Hallnäs
Förrådet Bolka

Figur 3 Stabilitetsfördelning vid Mast och sodarstationer beräknade från befintligt mät
material. Observera att mätperioderna varierar mellan stationerna.
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Vindros Förrådet 100m
JLTI 1985 - Juni 1986
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Vindros Bolka 100m
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Fipir4 Vindrosor (vindriktnings- och vindhastighetsfördelning) vid Förrådet och Bolka.
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Vindriktningsprofiler
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Figur 5 Vindprofiler

WP50-PKS-GLa/0690



25
Vindri ktningsdi Herenser CFTF100-MRR100)

per vindriktningsintervall i mast
MHU1OO <= 3
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Vindriktningsdifferenser CFTR1CO-MRR100)
per vindriktningsintervall i nast
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per vindriktningsintervall i mast
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Fipiré Differenser i vindriktning mellan Förrådet (FD) och Masten (MA) för olika vind-
hastighetsklasser.
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Figur 7 Vindriktning vid Film (FM) som funktion av vindriktning vid Förrådet (FD) samt
vindriktningsdifferenser mellan Film och Förrådet för alla gemensamma observationer.
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Start

Tid

F10

Mast-
data

Utskrift

Print
Screen

F5
F1
I

I w

Sluta

Fl
F5

t

Tabellpresentation

i l
Presentation 4 kartor

FJO

Sluta

F6

-F2

Utskrift

F10

F1
I

Presentation 1 karta
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F3 '

Höjd
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Fipir 8 Flödesschema för presentationsprogram.
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IKSTDATA: Instabil (C) U188: 3.2 « / s R18B: 47" Indatatid Studs»ik
1989-86-28 1989-86-28• • • 115 n/s I=Inst

N=Neut
S=Stab

58n I 1 5 M / S I=Inst
N=Meut
S=Stab

I=Il»t
N=Heat
S=SUb

15 H/S I=lnst
H=Meut
S=SUb

87:54 87:57:44

IMdelandm / Waraingar

Sjöbris
Teckenbyte tenp.graäient
Stora windwariationer

Fl Hastdata F2 Karta F4 Tabell F5 Tid F6 Utskrift F18 Sluta

IMSTDATft: Instabil (C) U1B6: 3.2 M/S RIBB: 47*
30091 15 n/s I = Instabilt

N = Neutralt
S = Stabilt

l*ttnk«wt

Indatatid Studsvik
1969-06-28 1989-86-28

87:54 88:81:16

Meddelanden / Uamingår

Sjöbris
Teckenbkfte te*p .gradient
Stora windvariationer

Fl Hastdata F2 Karta F3 Höjd F4 Tabell F5 Tid F6 Utskrift F18 Sluta

Figur 9 Exempel på grafiska presentationer från presentationsprogrammet.
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FORSMARK Meteorologidata
+ Kl innebär sammanslagning av väderklasser
>XX anger nedre gräns -för standardavvikelse

Indatatid
1989-06-28
07:54

Studsvi k
1989-06-28
08:04:45

Antal

R300
R200
R100
R50
U300
U200
U100
1150

100m

•
•
•
•

m/s
m/s
m/s
m/s

STABILITET

MAST
:

47

3.2

: Inst

FöRRAo
37

38 s>15
42
39 ± 9
40

3.9
3.5
3.0 ±0.7
2.5

Inst

NORRBY
13

49
64
62
60

3.1
3.0
3.2
3.0

Neut

S>15
S>15
± 86

±1.1

FILM
28

19
21
27
31

3.4
3.1
2.8
2.5

Neut

s>15
s>15
±101

±1.0

HÅLLNAS
13

410
372
347
320
4.0
3.3
3.5
3.0

Neut

+K1

s>15
s>15
± 30
• >15

±1.1

BOLKA
20

23
27
31
17

6.6
5.9
3.7
3.3

Neut

+K1

s>15
s>15
± 46
s>15

±1.0

Sjöbris
Teckenbyte temp.gradient
Stora vindvariationer

Fl nastdata F2 Karta F5 Tid Print Screen Utskrift F10 Sluta

Fipif 10 Exempel på numerisk presentation från presentationsprogrammet.
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LAND AIR HEATEO BY SUBSIDENCE*
(SLIGHT INVERSION) r (AOIABATIC)

LAKE AIR HEATEO
BY SUBSIDENCE
(MTCNSE INVERSION)

MIXTURE OF I ANO
LAKE AIR HEATED BY

SUBSIDENCE

(MTENSE INVERSION)

\

COOL LAKE AIR
(SLIGHT INVERSION)

•v:;;>AKÉr.^;;i-;;i>^

HEATEO LAKE AIR
ISUPERAOIABATIC)

\

\ t
HEATEO LANO

AIR
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Fipir 11 Schematisk bild av utvecklad sjöbriscirkulation (Karlsson, 1982).
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Fiyiir 12 Flödesschema för integrerat program. Programdelar från databasssystemet som
integrerats med AIRPAC/EMMA är markerade med streckade linjer.
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1 J

Figur 13 Vindvektorer framtagna enligt metod 2 (Interpolering av vindfält) vid korrigering av
spridningsbild. De tjocka pilarna som utgår från respektive punkt har utgjort indata
för bestämning av vinden i rutornas mittpunkter.
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