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Mieczysław Borysiewicz. Roman Stankiewicz: Modelowanie procesów propagacji skażeń w
atmosferze. Praca zawiera przegląd podstaw matematycznych modelowania procesów
propagacji skażeń w atmosferze. Omówiono w pracy zjawiska atmosferyczne istotne w opisie
dyspersji skażeń w tym parametryzację zjawisk o skali czasowej i przestrzennej mniejszej niż
wynikający z możliwości obliczeniowych krok siatki. Szczególną uwagę poświęcono teorii
podobieństwa oraz parametryzacji warstwy granicznej. Przeprowadzono analizę metod
numerycznych pod kątem trudności występujących w ich stosowaniu.

Mieczysław Borysiewicz, Roman Stankiewicz. Modelling of Pollution Dispersion in
Atmosphere. The paper contains the review of the mathematical foundation of atmospheric
dispersion models. The atmospheric phenomena relevant to atmospheric dispersion model are
discussed. In particular the parametrization of processes with time and space scales smaller
than numerical grid size, l imited by available computer power, is presented. The special
attention was devoted to similarity theory and paramctrization of boundary layer The
numerical method are analised and the drawback of the method are presented

U'siUjc liisl\tin I najiii Miniumci - < US' 1 1 A
akl.nl -Weg/ < H<jv1»w «k KM| <.(). «k Jnik l >.:

'^eiijii nnis/>iii'pisii l'M-4 l l IH }'i ł|-|.| / ilni.i I V M u l d.|

I I

Исчислим Ьорисемич. 1'омам Стамкснич: Моде л и рома ми с; процессе)]»

распространения награзнений _в атмосфер с. Статья содержи'1

описание: матемач ических осмонамий моделирэонания процессом

распространения награинений м атмос;фс;р(;. 1'ас;смотремы атмосферные,;

мнления сущес;т1»(!нные для дисперсии :»игрнзнемий. м том числе

парам(;'1'риг»ация процессом смяманных с: ямлениями м меньшем

масштабе по срамнении с; шагом сетки. Особенное ммимание у/и.'лено

теории подобия а также параметризации пограничного слоя. 1>ыл

проме/1ем анали:» численных методом с учётом трудностей сняиашшх

с их применением.
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1. WSTĘP

Modelowanie zjawisk atmosferycznych jest bardzo skomplikowane. Procesy

fizyczne zachodza.ce w atmosferze przebiegają w szerokim zakresie skal przestrzennych

i czasowych. Dla przykładu podajemy niektóre procesy fizyczne, zachodzące w atmosferze,

wraz z podaniem ich typowej skali:

bardzo długie fale

fronty, fale barokliniczne

huragany

burze z wyładowaniami

tornado

mechaniczna turbulencja

procesy tworzenia ośrodków

kondensacji w chmurach

10 4 km

103 km

10: km

10 km

102 m

1 cm

10 (im

Nawet przy użyciu największych dostępnych komputerów nie jest możliwe odtworzenie

wszystkich zjawisk we wszystkich możliwych skalach zmienności. Ponadto uwzględnienie

skali bardzo drobnej wymagałoby wprowadzenia niezmiernie dużej ilości wartości

początkowych z pomiarów, co byłoby niemożliwe w praktyce. Dlatego wielkości fizyczne,

występujące w modelach atmosfery, mają charakter wartości uśrednionych po siatce

wyznaczonej przez możliwości obliczeniowe. Procesy o skali mniejszej od dopuszczalnego

rozmiaru siatki są opisane w sposób sparametryzowany. Parametryzacja opiera się w

znacznym stopniu na badaniu eksperymentalnym korelacji występujących między

zmiennością wielkości uśrednionych a przebiegem parametryzowanych procesów. O ile

kształt tych korelacji wynika z podstawowych praw fizycznych, to jednak ich szczegóły, a

w tym wartości liczbowe współczynników, mogą jedynie być uzasadnione poprzez bogaty

materiał doświadczalny. W prognozowaniu pogody rozpatruje się różne modele, w

zależności od wielkości obszaru objętego prognozowaniem oraz okresu czasu objętego

prognoza. Prognozy krótko- i średnioterminowe opierają się na rozwiązaniu równań



opisujących ewolucję atmosfery w czasie. Takie podejście opisuje zjawiska atmosferyczne

poprawnie w zakresie kilkutygodniowym. Niezależnie od dokładności modelu, zwykle po

okresie kilkutygodniowym, wyniki z obliczeń i faktyczny przebieg zjawisk różni;} się

istotnie.

Pod względem obszaru objętego prognozą modele dzielimy na:

- modele glooalne,

- modele w skali synoptycznej,

- modele w mezoskali,

- modele lokalne.

Podział na skale nie jest oczywiście bardzo precyzyjny. Modele globalne opisują zjawiska

atmosferyczne w skali całej ziemi. Skala synoptyczna dotyczy obszarów od k i l k u s e t do

k i l k u tysięcy kilometrów. Czasami skalę globalna i synoptyczna nazywa się łącznie skalą

makro. Skala mezo obejmuje modelowanie na obszarach rozciągających się na ki lkaset

kilometrów. Modele lokalne (do 100 km) dotyczą małych obszarów, często wymagających

specjalnego potraktowania, n.p. obszary na pograniczu ląd-morze (występowanie wiatrów

lokalnych) lub o skomplikowanej rzeźbie terenu.

Koncepcyjnie model powstaje z podstawowych równań, opisujących prawa

zachowania wielkości fizycznych, tak ich jak masa, energia, pęd. Równania b i lansu dla

wielkości podstawowych uproszczono pomijając człony o mniejszym znaczeniu. Wybór

odpowiedniego przybliżenia zależy od skal i modelu. W rozdziale drugim przedstawiono

równania podstawowe oraz najczęściej stosowane przybliżenia. Uśrednienie równań po

elementach s i a t k i prowadzi do pojawienia się członów typu średnie j z iloczynu dwóch lub

więcej wielkości. Uwzględnienie zjawisk o ska l i mniejszej niż rozmiary s i a t k i polega na

zas tąp ieniu tych średnich poprzez funkcje od wartości średnich podstawowych wielkości

i ich pochodnych. Procesowi uśrednienia poświęcony jest rozdział trzeci. Rozdział czwarty

dotyczy parametryzacji związanej z procesem uśrednienia.

W rozdziale piątym omówiono podstawowe melody numeryczne używane do

rozwiązywania równań modelu. Szczególną uwagę poświęcono metodom rozwiązywania

równań konwekcji-dyfuzji opisujących rozprzestrzenianie skażeń w atmosferze.

W opracowaniu użyto podstawowych oznaczeń matematycznych. Wektory

oznaczono l i tera podkreślona lub napisana drukiem wytłuszczonym, l tak symbol g

oznacza wektor o składowych g|g :g( Dla składowych wektora prędkości wprowadzono



dodatkowo oznaczenia u,v,w. W opracowaniu stosuje się konwencję sumacyjną

oznaczającą, że pojawienie się dwukrotne tego samego indeksu odpowiada sumowaniu.

Na przykład z definicji zapis a^ oznacza

Iloczyn wektorowy wektorów a, b oznaczany będzie symbolem

gdzie £|jk przyjmuje wartości 0,-1,-f l ; O gdy dowolna para indeksów jest równa oraz w

pozostałych wypadkach -l lub 4-1 w zależności od parzystości permutacji ( e,,,= l ).



2. R Ó W N A N I A PODSTAWOWYCH PRAW ZACHOWANIA

Modele matematyczne opisujące zjawiska meteorologiczne i rozprzestrzenianie skażeń

opierają się. na bilansie podstawowych wielkości fizycznych, takich jak masa, pęd, energia

wewnętrzna oraz stężenie interesujących nas składników atmosfery. Część tycli składników

odgrywa ważną rolę w przebiegu procesów atmosferycznych. W procesie transportu

energii istotne jest parowanie wody na powierzchni ziemi, a później jej skraplanie w

atmosferze, połączone z oddawaniem ciepła. W ogólnym bilansie transportu energii ten

rodzaj transportu pięciokrotnie przewyższa transport energii, odpowiadający konwekcji

związanej z różnicą temperatur powierzchni ziemi i wyższych warstw atmosfery.

Konieczne więc jest uwzględnienie ilości wody w różnych stanach skupienia oraz jej

przemian fazowych, związanych z pobieraniem lub oddawaniem ciepła. Substancje

promieniotwórcze i szkodliwe nie wpływją w zasadzie na przebieg zjawisk atmosferycznych

poza zanieczyszczeniami atmosfer)', spowodowanymi wybuchami wulkanów, które mogą

modyfikować w is totny sposób transport energi i poprzez promieniowanie, /akłóccnia tego

typu są jednak istotne w skali długoczasowej, która nie jest dla nas interesująca. Anal iza

propagacji skażeń jest istotna dla naszego problemu i należy poświęcić jej szczególną

uwagę.

Wyprowadzone w tym rozdziale równania b i l a n s u , zanim zostaną użyte do

modelowania zjawisk atmosferycznych, zwykle podlegają procesowi uproszczenia przez

pominięcie członów odgrywających mniejszą rolę. A n a l i z a wielkości poszczególnych

członów nie jest jednoznaczna i zależy od skal i , w której model ma być stosowany. W tym

rozdziale wyprowadzimy podstawowe równania b i lansu oraz podamy niektóre podstawowe

przybliżenia, stosowane w modelowaniu zjawisk atmosferycznych.

Bi lans masy przyjmuje szczególnie prostą posiać, ponieważ w atmosferze brak

źródeł masy. Zmiana gęstości na jednostkę czasu odpowiada ilości masy wypływającej na

jednostkę czasu z e lementu objętości:

-V-pifA ( 2 - 1 )
dt

gdzie p jest gęstością, a V =(u,,ii,.u,) oznacza wektor prędkości.



Równania opisujące prawo zachowania pędu wynikaj ą z bilansu sił. Na element

masy powietrza działają siły bezwładności (siła odśrodkowa, siła Coriolisa), wynikające

z rozpatrywania równań ruchu w układzie nieinercjalnym związanym z Ziemią. W

odróżnieniu od równań hydrodynamiki, w atmosferze możemy pominąć efekty związane

z oddziaływaniem pomiędzy molekułami gazu typu lepkościowego, pozostawiając tylko

siły generowane przez gradient ciśnienia. Ostatecznie równanie przyjmuje postać:

(2-2)
dt p

gdzie p oznacza ciśnienie, a Q jest wektorem prędkości kątowej Ziemi. W równaniu (2.2)

siła odśrodkowa została połączona z siłą ciężkości. Kierunek i zwrot siły wypadkowej

wyznacza wersor k. Należy nadmienić, że w ostatecznej postaci równania, używanej w

modelach obliczeniowych, występuje zwykle człon przypominający swoim charakterem

lepkość. Człon ten jednak pochodzi z uwzględnienia procesów turbulencji, pojawiających

się w tak małej skali przestrzennej (mikroskala), że nie jest możliwe uwzględnienie ich

bezpośrednio w procesie obliczeniowym ze względów technicznych. Wprowadzenie tego

typu członów będzie omówione w następnych rozdziałach.

Bilans zachowania energii jest wygodnie zapisać, wprowadzając temperaturę

potencjalną za pomocą wzoru:

^fi „ 1000. c, (2-3)e=7x - )
p

gdzie T oznacza temperaturę, p ciśnienie, Rd=Cp-Cv jest różnicą ciepła właściwego przy

stałym ciśnieniu i stałej objętości. Różniczkowanie logarytmu temperatury potencjalnej

prowadzi do tożsamości:

S^L^£ (2-4)
6 dt dt

gdzie całkowita pochodna względem czasu, zwana pochodną Lagrange'a, wyraża się

wzorem:

(2-5)
dt dt



oraz s oznacza gęstość entropi i . W lym zapisie pochodna cząstkowa </ /(''t często nazywana

jest pochodną Eulera. Pochodną Lagrange'a możemy interpretować jako pochodna po

czasie w układzie związanym z poruszającą się cieczą, a pochodną lEulera jako pochodną

w układzie nieruchomym. Układ ruchomy nazywamy układem Lagrange'a, a układ

nieruchomy układem Eulera. Przy rozwiązywaniu równań stosuje się różne metody

przybliżone w zależności od przyjętego układu odniesienia. Stąd używa się często

określenia metoda Lagrange'a lub Eulera. W równaniu, opisującym prawo zachowania

entropii, należy uwzględnić źródła entropii w postaci źródeł ciepła z promieniowania oraz

przemian fazowych wody. Uwzględnienie tych źródeł entropii wymaga parametryzacji

zjawisk t ransportu promieniowania i obiegu wody. Ostatecznie równanie bilansu energii

ma postać:

(2-6)

gdzie S„ opisuje całkowite źródło ent rop i i .

Prawa zachowania dla trzech stanów s k u p i e n i a wody. wyrażonych poprzez stosunek

masy odpowiedniego s tanu s k u p i e n i a do masy powietrza, przyjmuje postać:

dt <•
n 1,2,3 (2-7)

gdzie źródła odpowiadają przemianom fazowym, /.rodła można opisać wzorami:

~ ,* zamarzanie, ,*depozycja ,
ii l topnienie ' ' sublimacja' (--o)

,.f - zamarzanie, t • • kondensacja-^
l * topnienie > - - parowanieł (2-9)

„ _ t ^parowanie . ł , *subliniacja,
ii '<• -kondensacja' l -depozycja' (2-101



Podobnie względne stężenie substancji chemicznych w atmosferze wyraża się

równaniami postaci:

5y ,m=l,2 ...... M (2-11)
dt

gdzie człon źródłowy opisuje emisję skażeń do atmosfery, zmiany stężenia na skutek

przemian radioaktywnych, procesów chemicznych oraz osadzania skażeń na powierzchni

ziemi. Ostatni proces jest szczególnie trudny do modelowania. Osadzanie zależy w dużym

stopniu od uwzględnienia opadów atmosferycznych, ich parametryzacji oraz od rodzaju

powierzchni ziemi oraz szaty roślinnej. Parametryzacja tego zjawiska będzie omówiona

w następnych rozdziałach. Zjawiska atmosferyczne o małej skali powodują pojawienie się

w równaniu członów typu dyfuzji. Parametryzacja turbulencji w odniesieniu do propagacji

skażeń będzie omówiona w następnych rozdziałach.

Równania bilansu należy uzupełnić o równanie stanu. Ponieważ w równaniu stanu

musimy uwzględnić fakt, że powietrze zawiera parę wodną, wygodnie jest wprowadzić

temperaturę wirtualną określoną wzorem:

7>(l+.61<?,)r (M2)

gdzie q, oznacza stężenie pary wodnej. Za pomocą temperatury wirtualnej możemy

równanie stanu zapisać w formie:

gdzie a oznacza objętość właściwą, tzn. objętość jednostki masy. W równaniu definiującym

temperaturę potencjalną należy zastąpić temperaturę T przez temperaturę wirtualną Tv.

Omówimy teraz przybliżenia często stosowane w modelach. Przybliżenia te będą

dotyczyły równania ciągłości masy oraz pionowej składowej prawa zachowania pędu. W

tym celu równania zapiszemy używając objętość właściwą. Prawo zachowania masy

przyjmie postać:

— = -£Va+aVi: (2-14)



W dalszym rozumowaniu bodziemy zakładać, że objętość właściwa a daje sit; /apisać w.

postaci sumy gęstości właściwej w skali synoptycznej «„ i zaburzenia «'. Będziemy

zakładać, że «„ jest woino zmienną funkcją horyzontalnie, a «' jest szybkozmiemią

funkc ją , ale co do wartości znacznie mniejszą od «„. Bardz.icj precyzyjnie założenia

możemy zapisać w formie:

dl dt

dx dx

dy ' dy

|a'/a0|<l (2-18)

Równanie ciągłości można, zgodnie z przyjętymi założeniami, aproksymować za pomocą

równania:

*«L j/V«'tt,—'«0V* (2-19)
dt ' ft:

Równanie ciągłości może być dalej aproksymowane przy założeniu, że człony zawierające

a' są mniejsze od pozostałych, o t rzymując kolejno:

f)a() r? i/ A ( ' ' O lUj ao^'^ O (---w)
ft:

zwane głębokim roxvnaniem ciągłości (deep c o n t i n u i t y ec |uat ion ) oraz

zwane p ł y t k i m równaniem ciągłości ( shal low c o n t i n u i t y equat ion ).

Równania głębokiej i płytkie j ciągłości mogą być uzasadnione bardziej formalnie .

Wprowadzimy oznaczenia:
r r _

a

da

(2-22)



dla gęstościowej wysokości atmosfery ( density scaled hight) oraz L„,LyLz dla skal

przestrzennych i ta dla skali czasowej. Równanie głębokie ciągłości odpowiada przyjęciu

następujących założeń

,H -1 -1 - - l (2-23)1 w Lx w l Ltw

Dla płytkiego równania ciągłości należy ponadto założyć, że Lj jest znacznie mniejsze od

H„ i Lz jest tego samego rzędu co t„w.

Omówimy obecnie przybliżenia, używane odnośnie pionowej składowej równań

ruchu {zachowania pędu). Używając gęstości właściwej pionową składową ruchu możemy

zapisać w formie:

(2-24)
dt dz

W typowych warunkach możemy przyjąć, że człon po lewej stronie i ostatni człon po

prawej stronie możemy zaniedbać. W efekcie otrzymujemy tzw. przybliżenie

hydrostatyczne w postaci równania:

= - (2-25)

Wpływ siły Coriolisa na przyspieszenie pionowe jest istotnie mały. Założenie małego

przyspieszenia pionowego odpowiada przyjęciu odpowiedniej skali rozpatrywanych

procesów.

W ruchu poziomym często stosuje się dwa przybliżenia. Pierwsze odnosi się do

sytuacji, w której przyspieszenie poziome możemy pominąć (du/dt i dv/dt). Wtedy

składowe poziome prędkości zadane są poprzez równowagę sił Coriolisa i siły

odpowiadającej gradientowi ciśnienia. Otrzymujemy wyrażenia określające tzw. wiatr

geostroficzny:



v = P u = L (2-26)
* 2pQsin<J>ar' g 2PQsin(J>dy

W drugim ekstremum zaniedbujemy siłę Coriolisa, uważając ja. za małą w stosunku do

członu konwekcyjnego. Przybliżenie geostroficzne odpowiada przyjęciu skali makro.

Formalnie porównanie wielkości różnych członów można przeprowadzić wprowadzając

skalę zmienności dla rozpatrywanych wielkości. Wtedy definicję skal prognostycznych

można przedstawić w terminach stosowanych przybliżeń. Skala mczo odpowiada przyjęciu

następujących założeń:

1) skala pozioma jest dostatecznie duża, aby móc zastosować przybliżenie

hydrostatyczne.

2) skala pozioma jest dostatecznie mała, aby człon odpowiadający sile Coriolisa był

mały w stosunku do członów konwekcyjnego i gradientu ciśnienia.

Skala, w której przyspieszenie pionowe nie może być pominięte, odpowiada skali mikro.

Z drugiej strony skali mczo znajduje się skala makro, w której pole wiatru może być

aproksymowane przez pole geostroficzne.
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3. UŚREDNIANIE PRAW ZACHOWANIA

3.1 Definicja uśrednień

Równania (2-1,2-2,2-6,2-7,2-11) oraz ich uproszczone formy wprowadzone w

rozdziale 2 zostały określone członami operatorów różniczkowych (d/dt.ći/toj), tak więc,

w matematycznych kategoriach formalnych, obowiązują tylko przy przyrostach St,5x,5y i

Sz bliskich zeru. Jednak w praktycznych zastosowaniach obowiązują one tylko wtedy, gdy

przyrosty przestrzenne Sx,5y i Sz są o wiele większe od odległości międzycząsteczkowych

(kiedy to możemy posługiwać się opisem ruchu cząstek o statystycznym charakterze, a nie

musimy śledzić ruchu pojedynczych cząsteczek), ale wystarczająco małe na to, żeby

wyrażenia różnicowe przy tych przedziałach i dla przedziału czasowego St mogły być

uznane za stałe. Jeśli jednak wielkości te zmieniają się znacząco z odległością, to równa-

nia (2-1,2-2,2-6,2-7,2-11) muszą być scałkowanc po przedziałach przestrzennych i

czasowych, w których są stosowane.

Wyrażając to bardziej formalnie, jeśli

/ < OJT, óy, i 6z ,
(3-1)

gdzie lm oznacza odległość międzyczastcczkową i jeśli

a_ (&jc)#ptt. a_ (6>o aV. WP) (6/)# ,...,.
ar 2 dx2 dy 2 3y2 ar 2 Qtl ' ~>

wtedy użycie układu równań (2-1,2-2,2-6,2-7,2-11) (lub uproszczonej formy tego układu

równań) jest uzasadnione.

Dla powietrza kryteria zawarte w (3-1) i (3-2) ograniczają bezpośrednie

zastosowanie równań (2-1,2-2,2-6,2-7,2-11) do odległości rzędu centymetrów i czasu około

sekundy. Ponieważ średniego zasięgu cyrkulacje w mezoskali maja zasięg horyzontalny

rzędu 10 do 100 km, a rozmiar pionowy w przybliżeniu do 10 km, równania te musiałyby

zostać rozwiązane w od 1018 do 1020 punktach. Taka ilość informacji, niestety, daleko

przekracza możliwości istniejących lub przewidywanych systemów komputerowych.
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A x

Rys 3-1 Schematyc/ny fragment sieci, /.mienne /ale/.ne są /definiowano w naro/nikach prostopadlo.śeicnncj

bryły

Tak więc, w podejściu do tego problemu niezbędne jest scalkowanic równań

zachowania w określonych przedziałach odległości i czasu, których rozmiary są określone

przez możliwości dostępnego komputera, łącznic z szybkością jego działania.

Aby przeprowadzić takie całkowanie, wygodnie jest wprowadzić poniższy rozkład

* = * + *" ' (3-3)

gdzie <P oznacza dowolną zmienną zależna, a średnią wartość ^ w przedziale

wyznaczonym przez At, Ax, Ay i Aż wokół p u n k t u czasowego t i położenia (x,y.z) określa

równanie: '•

l J x (3-3a)



Zmienna <£>" jest odchyleniem (fluktuacją) <I> w stosunku do średniej <F, w przedziale

uśredniania. Potocznie nazywa się ją perturbacją w skali siatki (mikroskali) wyznaczonej

przez At, Ax, Ay i Aż.

Jednym z wygodnych sposobów definicji (3-3) jest taki dobór wielkości skoków

siatki Ax,Ay,Az oraz At, aby wielkości ̂  były zgodne z równaniem hydrostatycznym (2-

25), a 4>" opisywały odstępstwo od tego założenia. W ten sposób hydrostatyczna część

rozwiązania jest reprezentowana wsposób jawny w odpowiednich równaniach zachowania,

a część nie hydrostatyczna wymaga odpowiedniej parametryzacji przez zastosowanie

uproszczonych formuł analitycznych, wspartych weryfikacją doświadczalną.

Używając podziału (3-3), równanie zachowania pędu (2-2) możemy przepisać jako

(3-4)* . ^ y , / ' - \ ^ i ' ' *> " D irt i kbt ' ' dx. dx. v '

Całkując (3-4) w przedziałach Ax, Ay, Aż i At, otrzymujemy

(3-5)

gdzie nadkreślenie oznacza operację całkowania:

(3_6)

jaka przeprowadzono na <J> w (3-3). Operacja ta bywa często zwana uśrednianiem

siatkowym (grid-volume), ponieważ przeprowadza się ją w przedziałach Ax, Ay i Aż.

Aby uprościć to równanie, dogodnie jest założyć że zmienne zależne zmieniają się

o wiele wolniej w czasie i przestrzeni, niż czynią to odchylenia od średniej. Taki podział

na średnią i zaburzenia powoduje, że 7& jest w przybliżeniu stałe, a <P" silnie fluktuuje w

przedziałach odległości Ax, Ay i Aż oraz przedziale czasu At. Dodatkowo zakłada się, że

przedziały siatki przestrzennej i przedziały czasu nie są funkcjami położenia lub czasu, tak

że różniczki (t.j. d/di, <)/<)Ą) mogą być wprost wyprowadzone przed całki. Przykłady

pokazujące, kiedy taka separacja skal zmienności parametrów fizycznych jest znacząca

13



a kiedy nie, pokazano na rys. 3-2. Przy wprowadzonych wyżej założeniach równanie (3-5)

redukuje się do:

d", _ - 3u, _ „du^_-d£ n dp" _ — /3_?x
^łł / 3*^ J Z^v Z^tr 3*» V /
C/T OJC, CA; C?X; OX.y y i i

gdzie wcześniej opisane założenia pozwalają na dokonanie uproszczenia następującego

typu:

= _ —T, du, du. du, du,
u, = 11,, « / = 0 , —=^7, -r-^-r-1- «c. (3-8)

dt dt dXj dXj

Wymaganie, aby średnia wartość odchyleń wynosiła zero ("$""=0), nazywane jest

zwykle założeniem Reynoldsa.

Nawet przy tych uproszczeniach, rów. (3-7) zawiera dwa dodatkowe człony nie

występujące w (2-2), które wprowadzają korelację między zmiennymi na przedziałach

siatki. Drugi z tych członów, at" tip'* /<tti , może zostać wyeliminowany, jak pokazano

dalej, jeśli się założy w (3-4), że \a" \ In =* \a" \ fnn < l . .gdzie «„ oznacza objętość

właściwą charakterystyczną dla skal i synoptycznej, występującą w przybliżonej postaci

równania zachowania masy w rozdziale 2. Matematyczną definicję tej skali podaje* niżej

równanie (3-12).

Przy tych założeniach co do objętości właściwej i przyjęciu, że równanie

zachowania masy w przybliżeniu głębokiej cyrkulacji (2-20) można zapisać w postaci

d d - . |a"| |a"| .\
—e0

w; - — e u, pontewa::-^ - -1—L < l , (3.9)
dXj ' dXj > ( a a0 J l '

i przy wykorzystaniu upraszczających założeń danych równaniem (3-8), Rów.(3-5)

przyjmuje ostatecznie postać:
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Kys. 3-2 Jednowymiarowe schematyc/nc pr/edstawienie sytuacji, kiedy (a) T*() i kiedy (h) <?'=»().

J r » r « l ( )— r »r

uśredniania jest pr/edstawiona jako pr/.ed/iał Ax /a/nac/nny na rysunku (<p = - Q'M.V )
_ 10 J',

1'oniewa/. 0 = 7 + 0", T"=0 tylko wtedy gdy "0~= 0.

gdzie, ponieważ la l / a < ' , człon gradientu ciśnienia podzielonego przez Q może

być aproksymowany przez a dp/ dx . Pozostały człon korelacyjny w skali skoku siatki,

O u j itj , przedstawia wpływ wynikający z fluktuujących składowych prędkości i jest

w ogólności bardzo ważny dla wszystkich zastosowań dynamicznej meteorologii. Człon

ten, zwany także turbulentnym strumieniem prędkości, musi być wyrażony przez

uśrednione zmienne zależne, odnoszące się do podstawowych parametrów atmosfery,

m.in. dla zapewnienia, aby z formalnego punktu widzenia liczba zmiennych do
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wyznaczenia była równa liczbie równań. Wyrażenia tego rodzaju, pojawiające się w

uśrednionych równaniach zachowania, są często tego samego lub nawet wyższego rzędu,

niż wyrażenia zawierające jedynie uśrednione zmienne zależne. Odpowiednie określenia

takich i podobnych członów korelacji w skali skoku siatki, jako funkcji wielkości

uśrednionych, zostaną przedyskutowane w rozdziale następnym.

Równanie (3-10) można również zapisać inaczej przy założeniu, że:

ł = <X>n + <&' ,
(3-11)

gdzie jak poprzednio <!> oznacza dowolną zmienną zależną, a

i nazywa się często uśrednioną zmienną dla warstwy. Symbole D, i D oznaczają

odległości, które są duże w porównaniu z rozmiarami mezoskali, tak że <!>„ z założenia

odpowiada warunkom atmosferycznym dla skal i synoptycznej.. Zmienna <J>' oznacza zatem

odchylenia mczoskalowe od większej skali synoptycznej.

Podstawiając (3-12) do (3-10) po przekształceniach otrzymujemy równanie

L d A

ar *» "ax/
. p ,

~P "

Prz>' założeniu |a' |/cc0 < l składowe poziome i pionowe równania zachowania pę/iu

w mezoskali można przepisać w postaci

..

l 8 ~Ti 7, dp' a' /,-.-. , . 0—pUjw"-aa-f-+—g+2uQco&t, i = 3ar ' ax. p ax a? a
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gdzie dla wyróżnienia wprowadzono oznaczenie w=u, dla składowej pionowej prędkości,

" = J ("i +U2 ) ' a * oznacza kąt odpowiadający szerokości geograficznej.

Przy wyprowadzeniu równań (3-14,3-15) założono, że pole ciśnienia w skali synoptycznej

spełnia równanie (2-22) oraz zastosowano ciąg przybliżeń:

/ A d , H (. a'\dp' a, dp' a'
KM^Gv^+*=«J1+—Kr~ff+*—'£-«<,-£-—8 •dz \ a0j dz a0 dz ao

Wyrażenie (a'/a^g jest jedynym wyrażeniem pozostawionym w (3-14) i (3-15),

opisującym zależności od czasu objętości właściwej gdy \a'\/aa<\ . Pominięcie

chwilowych zmian gęstości w czasie (które określa «') z wyjątkiem członu (a'j a.0)g ,

nazywa się aproksymacją Boussinesq'a. Wyrażenie to można także zapisać przy użyciu

równania stanu gazu doskonałego w postaci

da. _ dT dp
T = T"7' <3-16)

Gdy zmiany «. T i p są o wiele mniejsze od ich absolutnych wartości, wtedy (3-16) może

być wyrażone w przybliżeniu przez

a' T' p'~ " - ' (3'16a)

Ponieważ |«'|/«n jest z założenia o wiele mniejszy od jedności, to z (3-16a) wynika, że

|T'|/T„ « l i |p'|/p0,«l. Pionowa składowa średniego przyspieszenia może więc

zostać również zapisana w postaci

a>v -dw l d ~7T7, dp' (T1 p'\ 0-„ ,— = -u, p w. u- -a -£- * — - — \P + 2wQcos(b .ar >axy. p. ar/-' ° ̂  (ro ,/
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Wreszcie, ponieważ 6 = 70000/p) ' , to wyrażenie a'/a0 można również

aproksymować wyrażeniem

^_^_£V
«. " 8. " C

P Po

które stanowi inną postać równania stanu gazu doskonałego przy |a'|/or0«l.

Przy tym dla uzyskania tego wzory użyto zależności Cp=Cv+ Rd . Taka przybliżona postać

wzoru dla a7«0 rnoże być uproszczona, gdy pionowa skala cyrkulacji L, jest znacznie

mniejsza niż skala głębokości atmosfery H„ . Przeprowadzając odpowiednią ocenę

poszczególnych członów można pokazać, że

a zakładając, że pionowa perturbacji ciśnienia oraz perturbacja gęstości są w mczoskali

wielkościami tego samego rzędu, ostatecznie otrzymujemy

tak więc

RT0\p'\ \ a > \

Lfo tto

a stąd

Po RTc ao P o0- o °-0
 D a

gdzie wykorzystano związki pO ~ pogD i D ~ H„.

Tak więc jeśli L,«H„,

\p'\lp<\a'\l0.o i la' l/a.-16'l/e.
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i równanie (3-17) można zapisać w postaci:

dw — dw I d n n dp1 8'— = -u. ---- pu,w"-a„-*-+ — g +
dt 'ax p a r ° y ° dz Q

Przy użyciu równania zachowania masy odpowiedniego dla przybliżenia płytkiej warstwy

mieszania w atmosferze będzie właściwym również zastosowanie równania (3-19) jako

równanie ruchu pionowego.

Ostatecznie równania (3-14) i (3-15) mogą być zapisane w następującej formie tensorowej

a^ -du{ i d -jj-j, dp< l dp dp ] a' _
- - = ~ui - ' --- P «/ "i -«„-*— ~«J - &II + - -*« + - ̂ 6u~2 e/,ł^<«ł •ar JdXj P.dXj J ' °dXi \dx " dy aj ao

 a ijk J k

gdzie

dla głębokiej cyrkulacji atmosferycznej i

«X « e'/e. .

dla płytkiej cyrkulacji. Zarówno (3-20) jak (3-10) może być użyte do przewidywania zmian

prędkości.

Pozostałe równania zachowania (2- 1 ) oraz (2-6)-(2- 1 1 ) mogą być uśrednione w ten

sam sposób jak równania zachowania pędu.

Pełne równanie zachowania masy (2-1), po wykorzystaniu operacji uśredniania

danej równaniem (3-3) i (3-6) i przy założeniach uwzględnionych w (3-8), może być

przedstawione w postaci:

dp d -- d „ n
— — - ~ — Pur — P " / n ?ndt dr ' ar ' V Z1)

natomiast uśrednienie równań tego prawa w przybliżeniu głębokiej i płytkiej cyrkulacji

daje odpowiednio:

i^'-i^r" ' ^-o P-22)
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Pozostałe równania zachowania (2-6)-(2-8) są podobne, a ich równoważną

uśrednioną postać można zapisać następująco:

68 — 06 1 3 ~7u7, -5-

— " ' W i ' *S°

f '-->M*r<. "'«•

<3-23>

(3-25)

gdzie Sfl,5 / 5 oznaczają człony źródłowo-upływowe uśrednione w przedziałach

określonych przez (3-6).

Przy użyciu prawa zachowania masy, podanego w równaniu (3-22), adwekcyjny

człon w równaniach (3-23)-(3-25) można przedstawić w postaci

-ae i a -"<•* .
_ dqn j a

- U j — = - — — f>0U;qn , (3-27)
I r o I

gdzie prawe strony często określa się jako strumieniową postać członów adwckcyjnych.

Uśrednione równanie zachowania pędu dane wzorem (3-20), w połączeniu z rów.

(3-22) - (3-25) nazywa się często równaniami pierwotnymi, ponieważ wyprowadzono je

bezpośrednio z podstawowych zasad zachowania przedstawionych w rozdziale 2.
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3.2 Równania wirowości

Równania zachowania pędu nie zawsze są używanie w formie równań pierwotnych.

Równanie (3-20) można zapisać w postaci

O

ui d — _d_ n n dp'— ., „ ,
dt dXj

 V° ' l d x j ° j >

„ ,
6.. + — -ó,— - — - .. —

dr, ( d '' dy

* -V6" -

gdzie wykorzystano prawo zachowania masy podane po lewej stronie (3-22), wraz z

założeniem, że |«, dp0/dr| < |p 0 du ( /dr |

Równanie wirowości można wyprowadzić z tego prawa stosując operator rotacji

(fp./Vf'x,,). Daje to w rezultacie równanie

(D (2) (3)

dP0

(5)

gdzie wirowość pola określona jest wzorem

d d

(4)

(6)

II / / v

(7) (3-30)

Poszczególne człony w równaniu (3-30) odnoszą się do:

(1) chwilowych zmian wirowości

(2) gradientu uśrednionego strumienia wirowości

(3) "członu nachylenia", w którym zawirowanie przekazywane jest pomiędzy trzema

składowymi przestrzennymi w wyniku zmian prędkości w funkcji położenia
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(4) członu mikroskalowcgo w którym wiry powstają i zanikają na skutek ruchów

o małym zasięgu

(5) ciśnieniowego członu generowania i usuwania w dużej skali ,w którym

krzywizna horyzontalnego gradientu ciśnienia w skali synoptycznej powoduje zmiany

zawirowań,

(6) członu solenoidalnego, w którym wir tworzy się i zanika na skutek gradientu

gęstości,

(7) członu rotacji ciała sztywnego, w którym zawirowanie powstaje lub zanika jako

rezultat rotacji Ziemi.

Korzyści osiągnięte z zamiany równania (3-20) na (3-30) w zastosowaniach

mezoskalowych są następujące:

(1) Gdy «/or0~0'/0(), człon mczoskalowych perturbacji ciśnienia nie występuje w

równaniu, nic ma więc potrzeby obliczania ciśnienia.

(2) Wyniki otrzymane przy użyciu (3-30) mogą być bezpośrednio interpretowane

fizycznie.

Wady stosowania równania (3-30) są następujące:

(1) Występują trudności obliczeniowe przy zastosowaniu tego równania do

przedstawienia trójwymiarowych mezoskalowych pr/.epływów.ponieważ prędkość u , musi

być "odzyskana" wykorzystując definicję tnp,

(2) W a r u n k i brzegowe wymagane przy rozwiązywaniu równania są trudniejsze do

realizacji, niż wymagane dla równania (3-20). W pewnym stopniu wynika to z określenia

wiru, ponieważ operacja różniczkowania zwielokrotnia początkowe błędy założonego

początkowego pola prędkości.

Wcześniejsze użycie równania wiru do wyrażenia zachowania pędu w przepływach

meteorologicznych ograniczało się tylko do jednej składowej. Pierwsze modele

synoptyczne, takie jak barotropowy model równowagi (Haltiner, 1971),wykorzystywały

uproszczoną postać pionowej składowej wiru do symulacji przemieszczeń grzbietów i

zagłębień fal w troposferze. W mezoskalowych modelach chmur typu cumulus, jedna ze

składowych horyzontalnych wiru została wykorzystana do symulacji pionowego przekroju

poprzecznego cyrkulacji. Przykładami późniejszych zastosowań równania wiru są opisane

w publikacjach Pearsona (1973), Orville'a (1965, 1968), Orville'a i Sloana (1970) oraz

Murray'a (1970).



3.3 Równania dla ciśnienia niehydrostatycznego

Użycie równania (3-20) lub (3-10) wymaga obliczania ciśnienia. Jeśli \\J l^ś, l tak

że można przyjąć przybliżenie hydrostatyczne, możliwe jest bezpośrednie całkowanie

równania (2-24) dla otrzymania wartości ciśnienia na dowolnym poziomie. Przy użyciu

procedur uśredniających omówionych w tym rozdziale, równanie ruchu pionowego w (3-

10) można wyrazić w postaci

(3-31)

a równoważne wyrażenie dla trzeciej składowej równania (3-20) ma postać

0 ' ° ' (3-32)

Jeśli Lj« H„, można je zastąpić przez:

(3-33)

Jeśli nie zakłada się, że wartość |«"|/«0 jest owicie mniejsza od jedności i jeśli nie

oczekuje się spełnienia założenia hydrostatyczności, to ciśnienie p może być obliczone

na podstawie równania gazu doskonałego i z (3-21) (zakładając że Q" u, może być

sparametryzowany (wyrażony przez znane wielkości) lub pominięty). Jeśli używa się

jednego z przybliżonych wzorów na prawo zachowania masy danych równaniem (3-22),

to ciśnienie nie może być obliczane tym sposobem. W takim wypadku dywergencja

równania (3-20) daje

— — «"»a/ a*, ° '

ay a
a*; a* ar 6 1 ° *

» + ^-fi/2 '2
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Wykorzystując lewa stronę równania (3-22), łącznic z przybliżeniem wyrażenia a'/a(l

danym w (3-18), otrzymujemy diagnostyczne równanie różniczkowe drugiego rzędu dla

perturbacji ciśnienia w mezoskali:

a2 , —, # -FT/ a
(P„tf,«,) OJ*. W. -

° J ' dxx, CJ ' ftt dr

Gdy L,«H(I, drugi człon po lewej stronie równania (3-34) nie pojawia się, w tak im

przypadku (3-34) jest równaniem różniczkowym cząstkowym Poisson'a.

Gdy (3-34) wykorzystuje się do diagnozowania ciśnienia, pionowa składowa

równania (3-20) musi zostać odrzucona; w przeciwnym razie układ równań, zawierający

(3-18), (3-20), (3-22) - (3-25) i (3-34), byłby nadokrcślony (tj., liczba równań większa o

jeden od liczby niewiadomych). Prędkość pionowa może być przewidywana bezpośrednio

na podstawie odpowiedniego wzoru (3-22) [prawa strona (3-22) może być użyta gdy

L,«H„].

Korzyści wynikające z użycia równania (3-34) do obliczeń ciśniania są następujące:

(1) Pozioma długość fali układu mezoskalowego Lx może mieć dowolną wartość

niezależnie od tego,czy spełniony jest warunek hydrostatyczności.

(2) Przy korzystaniu z (3-22), fale dźwiękowe - które w zasadzie nie są uważane

za meteorologicznie ważne w mezoskali - są pomijane.

Niedogodności są następujące:

(1) Czasochłonność obliczeń wzrasta, ponieważ ciśnienie musi być oszacowane z

odpowiednich zależności danych równaniem (3-34).

(2) Podobnie do bilansu wiru, (3-30), operacje różniczkowania mogą zwielokrotnić

błędy metod przybliżonych rozwiązywania równania (3-34).

Modele wykorzystujące (3-34) do określenia ciśnienia, albo ogólniejszą metodę

z użyciem pełnego równania zachowania masy, [tj., (3-21)], w połączeniu z prawem dla
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gazu idealnego i definicją temperatury potencjalnej dla uzyskania ciśnienia, są określane

jako modele niehydrostatyczne.

3.4 Równania zawierające skalowaną postać ciśnienia

W modelowaniu zjawisk w mezoskali często bywa dogodne zastąpienie gradientu

ciśnienia w równaniu (2-2) wyrażeniem poniższym

l dp _ e drc
p ĆŁx, 3x, (3'35)

w którym uryto prawa gazu doskonałego i definicji temperatury potencjalnej dla

wprowadzenia zmiennej TT :

Zmienna ta często jest określana jako funkcja Exnera. Wykorzystując definicję

uśrednienia, prezentowaną w tym rozdziale mamy:

dxt dxt dxi

Człon korelacji w mikroskali po prawej stronie tego wyrażenia ma taką samą formę, jak

człon a"dp"/dx[ w równaniu (3-7), jednak nie może być wyeliminowany przez użycie

odpowiedniej przybliżonej postaci równania zachowania masy (3-9), jak to zrobiono

tworząc równanie (3-10). Można jednak ten człon pominąć w oparciu o wynik pomiarów

(np., Lumley i Panofsky, 1964), które wykazują że

L£L_ , (3-36)
3X;

25



Jest to rozsądne przybliżenie dla mezoskalowych układów, ponieważ często

fluktuacje Uj" na małych odległościach są rzędu ~uTj (np. jeśli ~u~=5ms"1 ), to jest rzeczą

naturalną że mogą wystąpić porywy wiatru do lOms"1 (u"= -fSms'1), natomiast jeśli "§f i

TT jest w przybliżeniu około 300 i 103 Jkg''K'1, obserwuje się odchylenia wartości 0" i

TT", odpowiednio, co najwyżej rzędu 10 K i 3 Jkg"'K'' (zakładając, że p" przyjmuje wartość

10 mb na takich samych odległościach).

Zatem,

Bx dx (3-37)

jest uzasadnionym przybliżeniem dla członu gradientu uśrednionego ciśnienia.

W tym przybliżeniu postać uśrednionego równania zachowania pędu, równoważna

równaniu (3-10), wykorzystująca TT jako skalowane ciśnienie, może być więc zapisana w

postaci

i a // // _ n (3-38)

W tej samej sytuacji równanie równoważne równaniu (3-20) możemy zapisać jako:

du, -du, i a -/r?/ 0 an'— = - u. — p u, u. -Qdt JdXj p0dx^OJ ' "a*.

80 6' (3-39)
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Przy założeniu hydrostateczności z równania (3-38), otrzymamy następująca postać

równania pędu w kierunku pionowym (i=3)

dn g
"IT"!' (3-40)

W analogicznej sytuacji równanie (3-39) daje:

Zatem głównymi zaletami takiej formy zapisu równań pędu są:

(1) Perturbacje ciśnienia p' lub jego równoważnika ir' nie występują w członie

grawitacyjnym, nawet jeśli L,~H„ (zob. Dodatek do niniejszego rozdziału z listą

uśrednionych równań zachowania, używających funkcji Exnera, TT).

(2) Znika konieczność obliczania perturbacji gęstości (p'= l/a'), zatem liczba

równań zmniejsza się o jedno;

(3) Gradient pionowy TT jest o wiele mniejszy niż gradient p, więc aproksymacja

tego członu z użyciem techniki różnic skończonych wprowadza mniejszy błąd.

Do niewygód należy to, że przy wyprowadzaniu równania dla TT', równoważnego (3-34),

człon pierwszej pochodnej pojawia się we wszystkich trzech współrzędnych kierunkowych.

Dodatek do rozdziału 3

Zestawienie uśrednionych równań zachowania zawierających ciśnienie p

Poniższe zależności są wyrażone 14 + m równaniami będącymi funkcjami 14-fm

zmiennych zależnych ti^p^tO',qH,xm,a,a',Tt, i T , umożliwiających parametryzację

korelacji w mikroskali i wyrażeń źródłowo-upływowych, tj. wyrażenia tych wielkości przez

wartości średnich zmiennych zależnych. Założenia poczynione przy wyprowadzeniu tych

równań obejmują \a'fao\ < l / u " = 0; {P~=0 , etc.
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(2) (a) Przybliżenia hydrostatyczne

i

systemów o płytkiej konwekcji

(b) Przybliżenie niehydrostatyczne

(3-14)

(3-32)

\ °

dla systemów o głębokiej konwekcji

a2 —. <r n u _ a
-, " J dxi

— IT'dx.p°Uk

(3) 6=6^6',

(3-34)

ae - ao i a
(3-23)

(3-24)

(3-25)
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(7) (a) układy płytkie

(b) układy głębokie

(3-22)

(3-22)

(8) _
a=RTJp ; a = c c +cc ; a =

(10) _ _
Tv = 7(1+0.61?,)

Zestawienie uśrednionych równań zachowania zawierających funkcje Exnera TT

Poniższe zależności są wyrażone 9+m równaniami będącymi funkcjami 9 + m zmiennych

zależnych u ,, TT .TT', (T, q n,i # m ( lub 8 + m równaniami z 8 + m zmiennymi zależnymi, jeśli

użyto równań hydrostatycznych, ponieważ TT' nic musi być obliczana) pod warunkiem, że

uśrednione człony źródeł mogą być wyrażone przez inne wielkości średnie, występujące

w tych równaniach.

Założenia poczynione przy wyprowadzaniu tych równań

obejmują |or' In < \ i n " W1^ = O , etc.

ar
-du, 1 3 -i
Ui — -- -- P ", "O
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(2) (a) Przybliżenie hydrostatyczne

(3-40)

(b) Przybliżenie niehydrostatyczne

3V. an'3p.e._

8n
—£6</-dx "

Po"/ ~ Po"/ Ui

3*. 'ax, top, ol '

d e'

p rży za łoże n i u | u (f"^(i / />/1 << | /jfi flni /<li\ ,

(3)

86 - 98 1 8 ~«~7, -p

(3-23)

(3-24)

(6)
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(7) (a) Układ o płytkiej konwekcji

ai7./6.x =0 ,
' ' (3-22)

(b) Układ o głębokiej konwekcji

3P o«/ax =0 .
1 ' (3-22)

Zestawienie uśrednionych równań zachowania dla ośrodka ściśliwego

Poniższe zależności są wyrażone 11+m równaniami będącymi funkcjami 11 +m zmiennych

zależnych ~^t, TT, q „, # m, p, 7̂, T, i Tv , przy założeniu parametryzacji wyrażeń

źródłowo-upływowych. Przez inne uśrednione zmienne zależne, występujące w tych

równaniach, założenia poczynione przy wyprowadzaniu tych równań obejmują u"=0 ,

T"=0, 7T"=0, etc.

du _a«, ffdut -dp „dp" * - n-—- = -u,—--u, a-*-- a"-*-—gbn -2€,,.Q,u.,z, i ;w ' ^v ^v ^v ft " </' > *

-89

/*ł \ G*tf _ Ou_ i/ Ou_ —
(3) r^ = -„r^-u''riL , sa , n = l,2,3,

ar >axy ax, '•

m _ , 0 JLf» w = 1,2 M ,
x-

ap a — a // //= " '

(6)
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4. PARAMETRYZACJA

Przestrzenno-siatkowe uśrednienie relacji zachowania opisane w rozdziale 3 daje

w wyniku uśrednione człony korelacyjne [np. Qouf M, z (3-20)] i uśrednione człony

źródłowe [np. 5̂  z (3-23)]. Dla zapewnienia jednakowej ilości równań i ilości zmiennych

zależnych, te człony korelacyjne źródeł muszą być wyrażone poprzez uśrednione zmienne

zależne.

Zazwyczaj dla osiągnięcia tego celu stosuje się uproszczone formuły analityczne,

dopasowane do dostępnych danych doświadczalnych, danych eksperymentalnych i

uproszczonych założeń wyjściowych. Proces ten nazywany jest parametryzacją. Rzadko

formuły są definiowane poprzez podstawowe prawa fizyczne. Podstawowe grupy

uśrednionych parametrów fizycznych, dla których dokonujemy parametryzacji to:

(1) uśrednione strumienie, [tzn, pji, u, , /.y, 0<r itd. w (3-20), (3-23)-(3-25)|

(2) uśredniona dywergencja strumienia promieniowania [ S„ w (3-23)]

(3) uśrednione efekty przemian fazowych wody łącznie ze skraplaniem tj. S't)II w

(3-24)oraz cześć ~5g w (4-23).

Uśrednione człony opisujące zmiany fazowe, skraplanie, i/lub przemiany chemiczne

gazów i aerozoli w atmosferze, poza wodą, nic są uwzględnione w niniejszym tekście i

czytelnika odsyła się do tekstów takich jak Seinfeld (1975) po dane na temat

zaawansowanych metod parametryzacji takich złożonych efektów.

W tym rozdziale opisano parametryzację pionowa uśrednionych strumieni.

Horyzontalne strumienie wielkości fizycznych w mikroskali (w skali wyznaczonej przez

skok siatki dla mezoskali) wykorzystuje się jedynie do celów usunięcia nieprzyjemnych

własności schematów obliczeniowych (sztuczna lepkość). Proces mieszania horyzontalnego

w tej skali jest mało znany, pomimo najnowszych prac takich jak Young (1982) o

mieszaniu oceanicznym, stwarzających podstawy do dalszych badań. Jak wspomniano
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być często równe lub nawet większe od wartości /.iniennych uśrednionych po przedziałach

siatki. Porywy wiatru rzędu 5 m na sekundę,reprezentujące u", na przykład, nie są

r/.adkościa przy średniej prędkości wiatru 5 m na sekundę. Rysunek 4-1 schematycznie

ilustruje korelację w mikroskali między prędkością pionową i temperatura potencjalna.

A x
A

O
w

cm s"'

-5

305

B
(K)

300-

295

b)

20l

( c )

Kys 4 - 1 SdicmalyiYiK1 pr/cilslawicnic mikn>sk:ili>wycli wartości pi^ilknśd u. poiciN/jaliu-j tcmpcnituiy (-).

i korelacji tnikroskalowej w"W".

\V tym przykładzie /ało/ono lilisko.ść powierzchni gruntu, lak xc uśredniona prędkość

pionowa jest w pr/.ybli/eniu zerowa powierzchnia ziemi jest z założenia cieplejsza od

powietrza powyżej niej. tak że zorientowane w górę zaburzenia prędkości pionowej

wpływają na transport ciepłego powietrza w górę. podczas gdy ruch zstępujący powoduje

napływ chłodniejszego powietrza w dół. l Uśrednienie po przedziale w tym przykładzie daje

w rezultacie strumień ciepła skierowany w górę. lak wice pomimo nieznacznego

strumienia pionowego ciepła związanego ze zmiennymi zależnymi, znaczny transport

ciepła wystąpi na skutek korzystnej korelacji prędkości pionowej i zakłóceń temperatury

potencjalnej.

Przy wyznaczaniu wielkości uśrednionych po przedziałach siatki należy jednak

zauważyć, że korzystniejsza reprezentację daje uśrednienie po zespole statystycznym niż

średnia zdefiniowana przez (3-6). Uśrednienie po zespole statystycznym daje najbardziej

prawdopodobna wartość poszukiwanej wielkości, podczas gdy uśrednienie po przedziałach

siatki reprezentuje jedną z możliwości realizacji. '/ wyjątkiem przypadku, gdy wielkość

mikroskalowa jest całkowicie deterministyczna (tj.. pozbawiona składnika losowego), te



dwie średnie nie będą w zasadzie równe. Przy parametryzacji, omówionej w tym rozdziale,

założono jednak, że są one najbardziej prawdopodobnymi (uśrednionymi po zespole

statystycznym) przybliżeniami. Wyngaard (1982, 1983) i Cotton (1984) omawiają te

zagadnienia bardziej szczegółowo. Problemy związane z parametryzacją procesu

rozprzestrzeniania zanieczyszczeń będą omówione na przykładzie modelu kłębu i smugi.

4.1 Podstawowe terminy

Aby dokonać parametryzacji odpowiednio uśrednionych korelacji, wprowadzimy

podstawowe definicje. Dla zmiennych zależnych, np. ciśnienia p, wprowadzimy

następujące oznaczenia:

gdzie p0 wartość średnia w skali synoptycznej, p' wartość średnia w rozpatrywanej skali,

a p" część zmieniająca się w skali podsiatkowej lub inaczej mikroskali.

Zaniedbując efekt Coriolisa, (3-4) można przepisać w postaci

dt(u^ut) = -(uJ^Uj)dx^ul)-(Qe^
1^ ^ - -gol3 (4.1}

gdzie wykorzystano (3-35) do przedstawienia gradientu ciśnienia, a O i TT rozłożono

zgodnie z (3-3) i (3-12). Zakładając, że zmienne skali synoptycznej są w równowadze

hydrostatycznej, a fluktuacje temperatury potencjalnej są nieistotne w stosunku do 00,

poza członem gdzie są mnożone przez przyspieszenie ziemskie, (4-1) można przepisać w

postaci

dt dx. dx. dx dv 6 6o o

(4-2)
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Uśredniając to równanie w obszarze siatki, wykorzystując (3-6) i stosując założenia (3-8).

otrzymujemy

°ut - d n n d n * BK' Q—- = -Uj— «( -u,—u, -8 8£
ar dxj dxj a*,

e' (4-3)

Odjęcie (4-3) od (4-2) daje równanie prognostyczne dla perturbacji prędkości w

następującej postaci:

- d „ //a"< //3M, //3«i 0 an" 6".
---W, U. -U, -M, +K, 0„ +g O,.' foj ' y axy

 y dxj ' dx. ° dx. eo

 c (44)

Mnożąc (4-4) przez u", uśredniając przy użyciu (3-6), i stosując założenie iij"=0,

otrzymujemy

cle n de ~1TT/ , 0 //an" «/'
, - " ", u, -- "„", - + S (4-5)

gdzie t* = —n."'". , a c = —n u
5 9 ' -> ' '

W kontekście modelu numerycznego, (4-5) jest równaniem mikroskalowej perturbacj i

energi i kinetycznej, uśrednionej w obszarze s i a t k i . Równanie to zwykle określa się jako

równanie energii kinetycznej turbulenc j i , przy tym zmienną e nazywa się średnia energią

kinetyczną turbulencj i . Poszczególne terminy w (4-5) posiadają interpretację podana w

tabeli 4-1.
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Tabula 4-1. Interpretacja pos/c/ególnych terminów w (4-5)

Termin Interpretacja

de Ix)kalna zmiana uśrednionej mikroskalowej perturbacji
kinetycznej "c"

— de Adwekcja ~c~ 7. uśredniony prędkością

U'^i
II de Uśredniona adwekcja e /. mikroskalowij

l gx perturbacji) pre.dko.4ci

/l /f dui Wkład do T spowodowany zarówno
uj ui T~ występowaniem gradientu prędkości jak

J strumienia prędkości mikroskalowej,
nazywany gradientowi) produkcji) energii kinetyc/nej
turbulencji.

Mnożąc ten c/Jon pr/e/ e„ i /układając wa/nośc" równania
/.uchowania masy w mikroskali, otr/ymujemy

O^d/ilX.tyjij TT" tak wiec gdy /alo/enie o

niesprc/żystości jest ważne, ten c/Jon powoduje /minny
T jedynie pr/e/. adwekcje, pr/e/. granice pod/.ialu
sieciowego.

u "0" 7/ć\/i Wkład do e pochodzący od sil wyporności, określony
- ÓH = g - jako wypornościowa produkcja energii kinetycznej

60 0„ turbulencji.

Aby móc stosować (4-5) do praktycznych obliczeń symulacji szczegółów turbulencj i należy

zapewnić istnienie w modelu obliczeniowym machanizmu molekularnej dysypacji

uśrednionej energii kinetycznej turbulencji pochłaniającej tę energię. W modelach

mezoskali często stosuje się techniki obliczeniowe, takie jak filtry horyzontalne aby

zapobiec pozornemu nagromadzeniu krótkofalowej energii kinetycznej. Mechanizmy takie

są niezbędne w związku z niemożliwością efektywnego rozdzielenia mezoskali i mikroskali

gdzie molekularna dysypacja energii kinetycznej staje się istotna.

Aby porównać względny udział dwóch źródłowo-u pływowych czynników e w (4-5),

korzystnie jest zdefiniować wielkość

O • j ł **(\**

80
// // duw u — +

dz

•y— 1
// n dvw v —

dz \
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zwaną strumieniową liczbą Richardsona. Strumieniowa liczba Richardsona jest miarą

względnego udziału produkcji lub dysypacji uśrednionej energii kinetycznej poprzez siły

wyporu horyzontalnego w stosunku do jej produkcji lub dysypacji przez pionowe zmiany

uśrednionego horyzontalnego wiatru. Definiując tę liczbę, przez (4-6) zaniedbano wkład

do "e" od horyzontalnych zmian prędkości wiatru przyjmując, że

\<iu/dz\ « \dv/dz\ > \<)w/<)z\ .

Analogicznie do molekularnych strumieni ciepła i pędu, wielkości w 6//o// wlluli J

W są często wyrażane przez

w"0"=-A'0|>;
dz

n u v\v"u"=-K_ — w "v"=-A'A (4-7)

gd/.ie K„ i KIn są określone jako współczynniki wymiany (dyfuzji) t u r b u l e n t n e j . Jak to

pokazano dalej, a jest warte podkreślenia w tym miejscu, że chociaż m o l e k u l a r n e

mieszanie zależy od rodzaju ośrodka, to mieszanie turbulentne, takie jak przedstawione

w (4-7), jest funkcją przepływu. Zatem współczynniki wymiany turbu lentne j , dane w (4-7)

nie są stałe w czasie i przestrzeni. Co więcej, wyrażenie (4-7) wymaga, aby zmiany

s t r u m i e n i w mikroskali były zgodne z k ierunkiem zmian wyznaczonych przez gradient

prędkości, gdy współczynniki wymiany są dodatnie. W atmosferze obserwuje się często

s t r u m i e n i e turbulency jne, dla których to założenie nie jest słuszne (np. Deardorff, 1966),

jak wspomniano w rozdziale 4.4.3. Pomimo tego, (4-7) okazało się być przydatnym

wyrażeniem dla s t rumieni w mikroskali, w wielu zastosowaniach praktycznych.

Podstawienie (4-7) do (4-6) daje

g_dQ
0„ aż

g_dQ
0, dz

(4-8)

du\2

 + fdv\

dz) + IdzJ
K
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gdzie Ri nazywa się gradientową liczbą Richardsona. Znak Ri zależy od znaku gradientu

temperatury potencjalnej. Tak więc,

(1) Ri>0 odpowiada 60/dz > O, co oznacza trwały układ warstwowy

(2) Ri=0 odpowiada 86/5z = O, co odpowiada uwarstwieniu neutralnemu;

(3) Ri<0 odpowiada d0/dz < O, co odpowiada uwarstwieniu niestabilnemu

Z teorii wynika (np, Dutton, 1976), że kiedy Ri jest większa niż 0,25 stabilne uwarstwienie

powstrzymuje turbulencję wystarczająco silnie, aby przepływ stał się laminarny, nawet przy

wystąpieniu wiatru. Ta wartość Ri nazywana jest krytyczną liczbą Richardsona.

Niestabilna warstwa dzieli się na dwa obszary:

(1) 1/2/1 i l , (konwekcja wymuszona);

(2) |/2/ |>l , (konwekcja swobodna).

Charakterystyczny rozmiar wirów turbulencyjnych w atmosferze jest większy przy

swobodnej konwekcji niż przy konwekcji wymuszonej.

W pobliżu gruntu obserwacje względnie jednorodnych obszarów często wykazują

następującą zależność pomiędzy Ri i porą dnia, szybkością wiatru oraz pokrywą chmur:

(1) duża dodatnia Ri: pogodna, chłodna noc;

(2) mała dodatnia Ri: pogodna noc i słaby wiatr

(3) Ri=0: silne wiatry; zmierzch lub świt, zachmurzenie:

(4) mała ujemna Ri: słonecznie i wietrznie: oraz

(5) duża ujemna Ri: słonecznie i lekki wiatr.

Zgodnie z badaniami Turnera, (1969) intensywność turbulencji w pobliżu gruntu może

być wprost oszacowana, przy użyciu szybkości wiatru na wysokości 10 m, w oparciu o

promieniowanie słoneczne, pokrywę chmur i porę dnia. Mając te informacje można

zastosować podział na kategorie, od A (najbardziej niestabilna) do F (najbardziej
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intensywności turbulencj i zostały użyte w modelu Gaussa dla smugi do ocen poziomego

i pionowego rozprzestrzeniania się skażeń w funkcji odległości od źródła wzdłuż kierunku

wiatru. ,

Tabela 4-2.

Schemat kategoryzacji intensywności turbulencji dla terenów po/amiejskich.

D/Jeń

1'owicr/chniowa
prc.dkośc' wiatru
(wys. 10m),ms'' Silne

<2
2-3
3-5
5-6
>6

A
A-H
I)
C
C

Noc

Pochłanianie promieniowania '/achmur/.enie małe
lub < 3/8

Umiarkowane Słabe > 4/8 niskich chmur dnir

A-H
H
H-C
C-l)
I)

H
C
r
D
D

i-:
D
D
D

i-
K
D
D

i

' f

i <//

Rys. 4-2. (a) po/jomy i (b) pionowy wspólc/ynniki dyspersji jako funkcja odległości od źródła w/dłu/

kierunku wiatru.
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Rysunki 4-2a i 4-2h z pracy Turnera (1969) pokazują, przykładowo, ze pozioma dyspersja

jest niemal siedmiokrotnie większa w dniu słonecznym i wietrznym, niż w warunkach

chłodnej, pogodnej nocy.

Ten rozrzut wartości, według Turnera, nie zależy od odległości wzdłuż kierunku wiatru.

Natomiast pionowa dyspersja znacząco zależy od długości drogi wzdłuż wiatru, przy tym

różnice pomiędzy standardowymi odchyleniami w dni wietrzne i słoneczne, i w pogodne

chłodne noce, jest znaczna. Różnice te powstają dlatego, że siła wyporu generuje energię

kinetyczną turbulencji, gdy panują warunki A, podczas gdy stabilna stratyfikacja w

pogodne bezwietrzne noce szybko rozprasza turbulencje, mogące się tworzyć w rezultacie

zmian prędkości. Rys. 4-2b wskazuje, że na odległości l km dla klasy A dyspersja pionowa

jest trzykrotnie wyższa niż dla klasy F.

Schemat klasyfikacji stabilności omówiony przez Turnera (1969), tworzy dziś

podstawę większości jakościowych ocen w mezoskali. Niestety, pomimo że oszacowania

dyspersji podane na rysunkach 4-2a i 4-2b uzyskano na podstawie obserwacji dyfuzj i

ponad powierzchnią horyzontalnie jednorodnego terenu, modele Gaussa dla smugi,

wykorzystujące te oszacowania, są stosowane w szerokiej gamie modeli mczoskalowych

dla obszarów nie będących płaskimi lub jednorodnymi. Jak wynika z analiz

przeprowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne (AMS, 1978) -

ponad płaskim horyzontalnie jednorodnym terenem model Gaussa dla smugi daje

oszacowanie stężeń w smudze w k i e r u n k u wiatru, zgodnie z pomiarami, ze

współczynnikiem dwa. O wiele poważniejsze błędy mogą wyniknąć, kiedy nie wystąpi taka

wyidealizowana topografia.

4.2 Model Gaussa dla smugi

Dla zi lustrowania słabych stron modelu Gaussa dla smugi korzystnie jest

wyprowadzić go z podstawowych praw zachowania. Równanie (3-25) może być zapisane

w postaci

xdt dx dy dz
(4-9)
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gdzie pominięto wpływ związany z uśredniony prędkością, oraz, przestrzennymi zmianami

gęstości. Przyjmuje się przy tym, że człony korelacyjne w (4-9) mają postać (4-7).

Rozwiązując takie równania przy użyciu transformacji Fourier'a we wszystkich

trzech kierunkach współrzędnych, i pomijając człon opisujący źródło, otrzymujemy

-exp 20
Jest to tzw. równanie kłębu (kłąb oznacza krótkotrwałe uwolnienie zanieczyszczenia,

podczas gdy smuga (pióropusz) odpowiada emisji ciągłej). Odnosi się to do układu

współrzędnych umieszczonego w centrum kłębu, poruszającego się z wiatrem z

uśrednioną prędkością V. Dla tej sytuacji

gdzie K^.K.^ i Kz/ są współczynnikami wymiany (dyfuzj i) dla każdej ze współrzędnych,

(przy tym każdy współczynnik uważa się za stały). Uśredniony przepływ uważa się za

niezależny od wysokości.

Aby przedstawić ciągłe uwoln ienie mater iału, w przedstawionym wyżej równaniu

człon łV<7,,)g, gdzie <7,n|( jest standartowym odchyleniem w średnim k ierunku wiatru,

zastępuje się wyrażeniem ł i ' /V, gdzie K' jest proporcjonalny do masy uwolnionej w

jednostce czasu. Współczynnik ten daje w przybliżeniu czas przebywania walca

powietrznego nad p u n k t e m emisji. Przy tych założeniach otrzymuje się następująca postać

równania, opisującą stężenia substancji w powietrzu uwolnionej w sposób ciągły ze źródła

o natężeniu li\ zlokalizowanego na powierzchni Ziemi (z=0):

£' •exp
łlal

2a lat
o 2

2o,
(4-23)

gdzie CT,.,, i du, to standardowe odchylenie poziome i odległość w poziomie w k i e r u n k u

prostopadłym do osi smugi. Zależność (4-23) jest jedną z postaci modelu Gaussa dla
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smugi . Wartości wyżej wymienionych współc/.ynników otr/.ymane prze/ Turncra (1969)

podano na rysunkach 4-2a i 4-2b. Wzory na te współczynniki w funkcj i odległości wzdłuż

kierunku wiatru w otwartym terenie podał także Gilford (1976). Często stosuje się

uściślenia uwzględniające wysokość źródła nad powierzchnią gruntu, odbicie się smugi od

gruntu, uniesienie smugi spowodowane siłami wyporu i początkową pionową inercją oraz

wpływy nieregularności terenu. Turner (1969) dostarczył podsumowanie k i l k u takich

technik, a Hosker (1980) skrótowo zbadał modele transportu i rozpraszania. Stern (1973,

Appendix D), Seinfeld (1975) i Hanna (1982) przedstawili pożyteczny skrócony opis

modelu Gaussa dla smugi. Gcorgopoulos i Seifeld (1982) opisali skrótowo inne typy

f u n k c j i gęstości prawdopodobieństwa użytych do oszacowań stężeń zanieczyszczeń w

k i e r u n k u sviatru.

Jak opisano w cytowanych źródłach, w wielu ocenach degradacji jakości powietrza

wynikających z działalności przemysłowej, używa się wzoru (3-23). Modele te jednak

wykazują poważne ograniczenia, w tym:

(1) poważne uproszczenia podstawowych praw zachowania, przedstawionych w

rozdziale 2,

(2) nieprzydatność tego modelu do opisu recyrkulacji zanieczyszczeń z uwagi na

nieuwzględnienie złożonego p r o f i l u wiatrów i zmian jego k i e r u n k u .

(3) prowadzące do błędów użycie jednej klasy stabilności sv odniesieniu do

mieszania t i i rbulency jni 'go nad niejednorodnym terenem.

4.3 Teoria podobieństwa

Uproszczone wzory przepływów \v pobliżu g r u n t u można otrzymać używając

zależności, tak ich jak dane równaniem (4-7). w połączeniu z wymaganiem zachowania

wymiaru. Takie uproszczone wzory odgrywają główną rolę w parametryzacji

przemieszczającej się warstwy granicznej Ziemi, co będzie omówione dalej w niniejszym

rozdziale. Równanie (4-7) można zapisać w inne j postaci:

T/ 7i f du
w u = ~ A ~ = - - (4-24)

II II
v
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przy

arctan(v/u) = \i i p w 2 = T

Parametr u. nosi nazwę prędkości tarcia. Zmienna r to naprężenia styczne wywołane

wiatrem horyzontalnym. Jeśli (F = (Iiz + v2) ) , to (4-24) można również zapisać w

postaci

(4-26)

Ponieważ Km ma wymiar długości pomnożonej przez prędkość, słuszne jest założenie

A' = kzu
(4-27)

gdzie prędkość tarcia została wybrana jak szybkość charakterystyczna a k/, użyto jako

skalę długości wirów turbulentnych w pobliżu gruntu. Stała proporcjonalności k nosi

nazwę stałej von Karmana, jest ona, na podstawie obserwacji atmosfery, oszacowana na

k=0,35. Zależność dana równaniem (4-27) ma jednak zastosowanie jedynie wtedy, gdy

przyczynek sił wyporu do wartości energii t u r b u l c n t n e j jest znikomy, Ri=0, a zmienność

uśrednionego wiatru w funkcj i położenia stanowi źródło energii turbu lenc j i .

Podstawiając (4-27) do (4-26) i całkując w granicach od poziomu V=0 do

arbitralnie wybranego poziomu ponad gruntem, z, otrzymujemy

lnJL (4-29)
k z..0

Ta zależność nosi nazwę logarytmicznego profilu wiatru, a z,, nazywamy aerodynamiczna
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szorstkości.'} pwier/chni . Przy względnej jednorodności wiatru. Carl (1973) nie znalazł

żadnych znaczących odstępstw prof i lu wiatru od formuły (4-29) aż do 150 m, kiedy

parametr |Ri | , obliczony na podstawie danych pomierzonych na wieży na wysokości 18

i 30 m, przyjmował wartość poniżej 0,05. Całkując równanie (4-29), założono

niezmienność u. z wysokością, zatem warstwa, w której zależność ta jest dobrym

przybliżeniem, nosi nazwą warstwy stałego strumienia przepływu. Dodatkowo założono,

że wiatr nie zmienia k ierunku z wysokością, w przeciwnym razie (4-29) nie mogłoby być

zapisane jako równanie skalarne.

Wartość /,, zależy od charakterystyki powierzchni, zmieniając się od wartości 0,001

cm dla gładkiego lodu, do 10 m dla dużych budynków (Okę, 1978). Nad n iektórymi

rodzajami powierzchni, t a k i m i jak wysoka trawa lub woda. z,, może być funkcją prędkości

stycznej. Nad piaskiem, na przykład, zgodnie z obserwacjami Bagnolda (1973) i Vugtsa

i Canncmeijera (1981), z,, rośnie znacznie, gdy », > O, l (f>J> gd) " na skutek unoszenia

piasku przez wia t r o dużej prędkości. W wyrażeniu tym, /;% oznacza gęstość piasku, a d

średnicę z iaren piasku.

Nad woda Clarke (1970) sugeruje w/.ór

i - 0.032 u2, l f;
(4-30)

pod w a r u n k i e m , że z,, jest zawsze większe lub równe 0,0015 cm. natomiast Sheih (1978)

sugeruje wzór

;o - (0.016w.2/j?) * v/(9 .1u.)

gdzie v oznacza lepkość kinematyczna powietrza (~ 1,5 * 10 * nr s '). Chamberlain (1983)

osta tnio zaproponował stosowanie (4-30) także nad ruchomymi powierzchniami, t a k i m i

jak śnieg lub piasek.(Jednak Chamberlain używał współczynnika 0,016 w równaniu (4-30)

a nie 0.032). Ponad terenami m i e j s k i m i i podmiejskimi. Lot tan (1969) zaproponował wzór

a - 0.5/M'M'
(4-31)
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Tabela 4-3
Reprezentatywne wartości szorstkości aerodynamic/nej dla jednolitej dystrybucji takich typów poszycia
gruntu

Szorstkość
aerodynamiczna

Wysokość
poszycia
gruntu

Wartości parametru
przesunięcia wysokości

D

Lód

Gładkie bagniste równiny
Śnieg
Piasek
Płaska pustynia
Gładki śnieg na trawie
Śnieżna pokrywa na prerii
Gleba
Krótka trawa
Trawa strzyżona

Wysoka trawa
Wysoka trawa (6()-7()cm)

ł-any
.Sady
Lasy liściaste
I .asy iglaste
4-mclrowcj wysokości
budynki o powierzchniach
przeważnie 2(XX)m: i obrysach
rzc.du 50nr
20-metrowej wysokości
budynki o powierzchniach
WXX)m: i obrysach 560m:

l(K)-m wysokości budynki o
powierzchniach 20.000nr i
obrysach 40(XJm2

0,001 cm
0,001 cm
0,005-0,01 cm
0,03 cm
0,03 cm

0,005 cm
0,1 cm
0,1-1 cm
0,3-1 cm
0,2 cm
0,7 cm
2,4 cm przy V na
wys. 2m = 2ms'1

1,7 cm przy V na
wys. 2m = 6,8ms''

4-K) cm
15cm, 9cm pr/y Vna
wys. 2m = 1,5ms'1

l leni, 6, l cm przy V na
wys. 2m = 3,5ms'1

8cm, 3,7cm przy V na
wys. 2m = 6,2ms''

4-20 cm
50-1 m
l-6 m
l -6 m

5 cm

70 cm

1000 cm

2-K) cm
1,5 cm
3 cm

4,5 cm

25 cm do l m

~40cm do 2m
—5m do l()m

-lOm do 6()m
~l()m do fiOm

4 m

20m

100m

-27—l,3m
-3.3—6,7m
-6,7—40m
-6,7—4()m
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dla jednolitego rozmieszczenia budynków, gdzie h oznacza wysokość, A" powierzchnię

gabarytową budynków w kierunku prostopadłym do uśrednionego wiatru V, a A' udział

powierzchni dla danego budynku.

Dla konkretnych lokalizacji , Zf, oblicza się na podstawie obserwacji wiatru na k i l k u

wysokościach w obrębie warstwy powierzchniowej, gdy średnia prędkość wiat ru jest duża

[tak że Ri = 0, i na mocy (4-29) może być użyty profil prędkości F =* (ujk)\n(z/z(,) J.

Wiatr można wtedy wykreślić jako funkcję naturalnego logarytmu wysokości, jak

pokazano na rys. 4-3, i ekstrapolować do wartości V=0. Przecięcie z osią z określa

wartość z,,.

100

10 -

10 '. • l C"

Kys.4-.V Schematyc/.na ilustracja procedury u/ytcj do ohlic/enia/,, /.obserwacji uśrednionej prędkości wia l ru

na Ir/ech po/iomach w poMi/u g r u n t u w n e u t r a l n i e uwarstwionej atmosfer/.e. Nachylenie l i n i i wynosi k. u..
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Gdy atmosfera przy gruncie jest neutralnie uwarstwiona, niezbędne jest

uogólnienie (4-28) w celu uwzględniania wpływu wyporu. Strumieniowa liczba

Richardsona dana (4-6) może być zapisana w postaci

' "/«•-£ (4-32)
"o / OT

Strumieniowa liczba Richardsona pomnożona przez

. kzdV
*-= -

gdzie <I>M nosi nazwę bezwymiarowego współczynnika tarcia wiatru, daje

(4-34)

Parametr <I>M jest z definicji równy jedności przy neutralnym uwarstwieniu (aby warunek

(4-28) był spełniony] i jest funkcją strumieniowej liczby Richardsona w przeciwnym

wypadku. Parametr L = - ©0'<.' lg'w~jrWrk ma wymiar długości i nosi nazwę długości

Monina.

Ponieważ <1>M jest z założenia funkcją Rr, to wykorzystując (4-34) można <PM zapisać w

postaci

(4-35)

Wartości 0M,określone na podstawie obserwacji przez Busingera (1971), podano na rys.4-

4. Gdy z/L<0 (atmosfera niestabilnie uwarstwiona), to 4>M< l, a w warunkach stabilnego

uwarstwienia * > 1
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( b

rys. 4-4. Wartości 'I',, określone (4-4(1) i <1\, określone (4-33) jako f u n k c j a /,'!.. Interpolacyjny w/ót na < l > l c

i <l\, (.lana jesl w (4-52) j; i l/ie/J ~ 1,35 (pr/yloc/one /;i Husin^erern. 11'71).

Uw/.glednicnia prof i lu w i a t r u można dokonać stosując (4-33) i rys.4-4.

Pr/.y tym definic j i ; (4-33) nio/emy /.apisać w równoważnej postaci

dt «. d - *J
kz kz

Jeśl i 1. i u. są 7. /alo/enia stałymi nie/ale/nymi od \\-ysokosoi. to / równania (4-3f>) pr/.y

/.ało/cniu //L»/,/I. otr/ymamy:

(4-37)"U

gd/ie

(4-38)



Parametr ł/\,(z/L) jest określony jako poprawka na logarytmiczny profil wiatru, wynikający

z odstępstw od uwarstwienia neutralnego. Dla uwarstwienia neutralnego V'M=0. Rys- 4-5

pokazuje schematycznie postać V, wykreśloną jako funkcję In z dla stabilnej, niestabilnej

i neutralnej stratyfikacji. Należy zauważyć, że założono niezależność ZQ od stabilności tak

że każdy profil jest ekstrapolowany do tej samej wartości. Wymagania takie obowiązują

oczywiście dlatego, że <£M zmierza do jedności gdy z maleje (tj., z/L=z0
a:0 jeśli z„«L).

Konkretne oszacowanie wartości <1>M i VM na podstawie dokonanych obserwacji podano

dalej w (4-52) i (4-51).

Wyrażenia analogiczne do <£M i V'M niożna także otrzymać dla pionowych mikros-

kalowych strumieni temperatury potencjalnej, wody i innych gazowych i aerozolowych

składników atmosfery. Ze stojącego po lewej stronie wyrażenia w (4-7), i stosując tą sama

postać funkcjonalną dla w"({n" i w "Xm , otrzymamy

w"e" = -KO— = -«.e.
(4-39)

• -.«n.
// / v -mW Y - -K = -UA.m j -» •

Na ogół zakłada się, że Kl( i K^ są z założenia równe KH (Yamaha, 1977), ponieważ 0,

qn i 0M podlegają jedynie mieszaniu przez adwekcję w mikroskali. W przeciwieństwie do

tego wartość K„, zawiera także wpływ ciśnienia w mikroskali na prędkość w tej skali [co

jest oczywiste, na przykład, na podstawie (4-4)], tak że w zasadzie Km nie jest z założenia

równe pozostałym trzem współczynnikom.

W analizie przedstawionej poniżej zostanie założona równość pomiędzy K„ i Kl(„

jest to uzasadnione zawsze za wyjątkiem przypadku wilgotnych obszarów otoczonych

ciepłym, suchym lądem. Taki przypadek wymaga dodatkowych badań.
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/.'!.<().Parametr 0. mo/na by na/wać skala temperatury strumienia.



Przez analogią z (4-33)

(4-40)

gdzie założono, że skala i intensywność turbulencyjnego mieszania U, q n i x sa. takie

same, przy tym wprowadzono /3 dla odróżnienia tego, że charakterystyczny wymiar

mieszania pionowego dla 7$, q i x rnoże być inny niż dla V. Przeprowadzone badania

wykazały, iż chłodzenie radiacyjne może znacząco wpływać na wielkość <!>,, (Garratt i

Brost, 1981). W (4-40), wymagane jest aby <!>=!, przy z/L=0.

Stosując taką samą procedurą, jaka była użyta do otrzymania (4-35), otrzymujemy

= 0(z ) + —v »' ni.

0

ft k

JfJO '

gdzie

^ H.

T. '/

"f-Mr
l *• l *•In _ - i{>,,\ —

zn

i- f -»„ f
**/! \ * •*

(4-41)

(4-42)

Wykres (!>,, jako funkcj i 7/L w oparciu o pract; Busingera (1971) podany jest na rys.4-4.

Przy otrzymywaniu (/'H. zakładano z,,«z. Pierwsze wyrażenia po prawej stronic każdego

z równań (4-41) to wartości 7?, q n i x m obliczone na poziomie, przy którym V staje sie.

równa zero (tj.z,,)

Podstawiając do (4-39) i (4-26) wyrażenie dla gradientu pionowego, obliczone z

(4-40) i (4-33) otrzymujemy:

K_ =
ku.z

(4-43)
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Wyrażenia te umożliwiają oszacowanie współczynników wymiany (dyfuzji) w pobliżu

powierzchni ziemi. Przeprowadzone badania wskazują, że w pobliżu powierzchni ziemi

w warunkach naturalnego i niestabilnie uwarstwionego gradientu temperaturowego

zachodzi z/L=Ri. Stąd możemy wyprowadzić związek pomiędzy Kfl i Knl w tych

warunkach.

Ri = zł L = ĄMRf = 4>(KJKm)Ri

stad Km * Kn = <l>m , czyli na mocy (4-43)

Gdy poszycie gruntu jest wystarczająco wysokie dla spowodowania znaczącej

t u r b u l e n c j i przepływu (np. las sosnowy, pole kukurydziane, etc.), (4-37) i (4-41) musza

być zapisane w postaci

In ..„_ _ YM|— j

" lnir - T"( "r)
P*

~P~

ln- *P -* nl

Ini^ - <F^-D

D + z

(4-44)

gdzie D nosi nazwę, dyslokacji poziomu zerowego. Wartości z,, uż>'te w tych zależnościach,

są przesunięte o odległość D ponad rzeczywista powierzchnię g r u n t u . I n n y m i słowy, na

skutek znaczącej wysokości poszycia V, O. q n i x m odpowiadają raczej aerodynamicznej

szorstkości powierzchni szczytu poszycia (np.. korony drzew), niż podstawowej

powierzchni g r u n t u . Poszycie to jednak musi być jednak jednolicie uformowane, np. jako

p u s z c z a l u b d u ż a p o w i e r z c h n i a u p r a w r o l n i c z y c h . W a r t o ś c i



zn)' (l„n(D * 2„) ' Xn„(D + 2n) s^ wartościami które mogłyby wystąpić jeśli

wysokość z= D rzeczywiście odpowiadałaby z=*Q (podobnie, V(D+z„) byłoby równe zero

gdyby rzeczywiście z=D, jak pokazano schematycznie l in ią przerywaną na rys. 4-6).

Wartości D dla silnych wiatrów są określane doświadczalnie metodą wykreślania

prędkości wiatru jako funkcji In(z-D). Różne wartości D podstawia się do wyrażenia V

danego (4-44) aż do osiągnięcia logarytmicznego profilu wiatru (tj., l in i i prostej jak

pokazano schematycznie na rys. 4-7).

Użyteczny wzór na estymację D dla zwartego łanu zboża lub drzewostanu według

Okę (1978) ma postać

2
D - — h / 1 t < y

3 (4-45)

gd/.ie h o/n ac/a wysokość roślin. Okę (1978:98) podaje następująca postać zależności

mied/y szorstkością i wysokością roślin dla wysokiej, gęstej roślinności

(4-46)

Stąd z,,=*h/10. Rosenberg (1974) podaje następujące wyrażenie na I) oparte na

obserwacjach dla innych typów upraw, w postaci

logIOD = 0.979 log,0/i - 0.154

W obrębie poszycia, profil wiatru

~v ' ?°exp " (£0 ' ' ) (" * 0) <4-47>

może być przyjęty przy V= V„ na wysokości płaszczyzny zerowej dyslokacji i lim,..„ V-*0.
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Uys. 4-7. Schcmatyc/.na ilustracja procedury użytej do obliczenia profilu wiatru nad gęstym poszyciem dla

danych lr/.ech obserwacji wiatru i Ki-0. W tyni przykład/je /„-i łożu no D=W)cm dla olr/ynianKi nsijlepsxego

pr/ybli/enia logarytmic/Jiego profilu wiatru, /„ określono wiec równe lOcni.
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Wyrażenie to jest dokładne jednak tylko wtedy, gdy gęstość poszycia jest j e d n o l i t a na

całej jego wysokości. W niejednolicie gęstym poszyciu, takim jak tracąca listowie puszcza,

może wystąpić lokalne maksimum wiatru poniżej koron listowia, w obrębie pni. Monteih

(1975b) przeprowadził szczegółową analizę profilów wiatru (i pionowe rozkłady icli

zmienności) dla szeregu rodzajów roślin. Gdy używa się (4-47) w obrębie poszycia

roślinnego, parametr a zakłada się jako wprost proporcjonalny do wskaźnika obszaru

ulistwionego, LA, gdzie

(4-48)

pr/y A, oznaczającym całkowity obszar ul is twiony na obszarze powierzchni g r u n t u A,,.

4.4 Parametryzacja warstwy granicznej Ziemi

Opis warstwy granicznej Ziemi w modelach me/oskalowych dokonuje się przy

użyciu wyrażeń korelacyjnych dla m i k r o s k a l i ponieważ przyjęta s iatka modelu jest zbyt

duża dla precyzyjnego opisu rozkładu mikroskalowych s t rumieni , znajdujących się w t a k i e j

warstwie. Sposoby postępowania dla opisu warstwy granicznej /Jem i w modelach

numerycznych można zaliczyć do dwóch klas:

( 1 ) tak ie które t r a k t u j ą ja jako pojedyncza warstwę (np., Deardorif, 1972: M a h r t .

1974: S m i t h i M a h r t . 1981); oraz

(2) t a k i e które rozkładają ja na k i l k a oddzielnych poziomów.

W modelach me/oskalowych drugie podejście jest najbardziej rozpowszechnione. Jak

wykazał A n t h e s ( 1980), szczegółowy rozkład warstwy granicznej ma decydujące znaczenie

dla dokładności rozwiązań, gdy trzeba opisać zróżnicowane w a r u n k i cieplne nad

urozmaiconym terenem i na pograniczu wody z lądem, gdzie powstają znaczące pionowe

gradienty zmiennych w obrębie warstwy granicznej Ziemi.

Przy podejściu stosującym oddzielne poziomy, warstwa graniczna Ziemi może być

podzielona na trzy części: podwarstwa lepka, warstwa powierzchniowa i warstwa

przejściowa.
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4.4.1 Podwarstwa lepka

Podwarstwa lepka jest zdefiniowana jako warstwa w pobliżu gruntu (z<z<,; przy D

=* 0), gdzie zmienność parametrów fizycznych jest uwarunkowana przede wszystkim

mechanizmem ruchów molekularnych.

Zilitinkievich (1970) i Deardorff (1974a) zalecają odniesienie temperatury i

wilgotności na szczycie warstwy ~@Ja i q 70 do powierzchniowych wartości zmiennych ~®G

i ~ąc, przy użyciu wyrażenia w postaci

= QG + 0.0%2(8.//:)(W.Zo/v)o
0 4 5

.

Przez analogie.

0.0962(x./*)(«.zo/v)o

a 4 5

W wyrażeniach tych v oznacza lepkość kinematyczną powietrza (~l,5*10'5mV1), k

oznacza stałą von Karmana (k~0,35) z 0., u., q. i x> zdefiniowanymi w (4-37) i (4-41).

W zakresie od z=z„ do z=zł;, u = v = w =0 pominięte zostają zmienności p i TT w tym

zakresie głębokości.

Według opisu Busingera (1973), u.z(/v można traktować jak liczbę Reynoldsa dla

najmniejszego wiru turbulentnego w przepływie. Powołuje się on na badania Nikuradse

(1933), wskazujące na występowanie przepływu laminarnego przy u.z()/v > 0.13, i

dominację ruchu turbulentnego przy u.z„/v > 2.5 . Pomiędzy tymi wartościami

granicznymi występuje obszar przejściowy. Warunki przepływu laminarnego są często

nazywane aerodynamicznie gładkimi, a przepływ w pełni turbulentny aerodynamicznie

szorstkim.

4.4.2 Warstwa powierzchniowa

Uważa się, że warstwa powierzchniowa występuje w granicach od z0 do hs, przy
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wartości hs, odpowiadającej szczytowi warstwy powierzchniowej, zmieniającej się zwykle

od 10 m do 100 ni.

W tej warstwie przepływy mikroskalowe są określone wartościami, co do których

zakłada się niezależność od wysokości i dla których zmienność wiatru z wysokością

wywołana efektem Coriolisa jest pomijalna, podobnie jak to miało miejsce przy

wyprowadzaniu (4-37) i (4-41). Przy założeniu, że warunki panujące w tej warstwie są

stabilne i horyzontalnie jednorodne, badacze (np., Shimanuki, 1969; Yamamoto, 1959;

Yamamoto i Shimanuki 1966) rozwinęli empiryczne zależności dla (4-33), (4-38), (4-40)

i (4-42) aby określić związek między zmiennymi zależnymi i przepływami w mikroskali.

Jedynie ograniczona liczba badań dotyczyła niejednorodnych terenów (np., Peterson 1969;

Taylor, 1977a, 1977b; Taylor i Gent, 1981) lub terenów ze spadkiem (np., Gutman i

Melgarejo, 1981). Prace te nie zostały jeszcze zastosowane w modelach mezoskalowych.

Jedna z najpopularniejszych zależności dla (4-37) i (4-41), wykorzystana w

modelach mezoskalowych, to opisana przez Busingera (1973), w której

gdzie

21n[(l + T
j -4.7 zf L

u =
— —

0. = *(0(z) - 0J/0.74[ln(z/z0) - Y„(z/L) ]
q. = *(<73(z) - ?w)/0.74[ln(z/z„) - <F(z/L) ]

X.»i = *(X„(z) - Xw_)/0.74[ln(z/z0) - Y „(z/L) ]

(4OU)

(z/L) -
"

21n

- 6.35z/L

- 2

z/L i O
z/L > O

n/2 z/L i O

(4-51)

_ kzdV ( l - ISz/L)-"4

V l * 4.7z/L z/L i O
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=" " * ff j .74(l - 9z/L)-1/2 z/L s O
» ~ 6. dz ~ q. dz ~ x.m & 10.74 + 4.7z/L z/L > 0

Wielkość L zdefiniowaną w (4-34), na potrzeby równań (4-50) - (4-52), można zapisać w

postaci L = Ou2 IkgO, . Wartość ft w (4-41) określono na 1,35.

Strumienie mikroskalowe gazów i innych substancji w atmosferze, zgodnie z

dotychczas przeprowadzoną dyskusją, można zapisać w postaci

gdzie v, jest prędkością osadzania, a x oznacza współczynnik mieszania gazu lub

aerozolu na wysokości z. Jeśli nie występuje wymywanie przez deszcz lub śnieg (określone

jako osadzanie wilgotne), to ta prędkość osadzania jest stosowana do oceny suchego

osadzania składników przy pomijalnie małej prędkości opadania na powierzchnię gruntu

i roślin. Wartość v, zależy także od rodzaju występujących substancji chemicznych.

4.4.3 Warstwa przejściowa

Przyjmuje się, że warstwa przejściowa występuje w zakresie od h, do wysokości z,,

która przyjmuje wartości od 100 m do ki lku kilometrów lub więcej.

Powyżej warstwy powierzchniowej uśredniony wiatr zmienia kierunek z wysokością

i osiąga tzw. prędkość swobodnego strumienia na wysokości z; zgodnie z tym, że wielkości

u" w" i u " v" odpowiednio szybko maleją z wysokością. Szczyt warstwy

granicznej, ZL jest definiowany jako najniższy poziom w atmosferze przy którym

powierzchnia gruntu już nie wpływa na zmienne zależne poprzez turbulentny transfer

masy. Tennekes (1974) podaje użyteczną jakościową analizę atmosferycznej warstwy
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granicznej, natomiast Kr i shnamurt i (1983) omawia różne typy warstw granicznych

związane z różnymi układami równowagi sił: (a) równowaga pomiędzy siłą Coriolisa,

gradientem ciśnienia i siłami tarcia (warstwa graniczna Ekmana, opisana poniżej); (b)

równowaga między gradientem ciśnienia i siłami tarcia a przyspieszeniami adwekcji

(adwekcyjna warstwa graniczna); i (c) równowaga między gradientem ciśnienia a siłami

tarcia (warstwa graniczna Stokesa). Gdy występują burze, warstwa graniczna może

rozszerzyć się do stratosfery. Jednak dla większości zastosowań modeli mezoskalowych,

warstwa graniczna Ziemi rozciąga się w zakresie od kilkuset metrów do dwóch

kilometrów ponad gruntem.

Kiedy powierzchnia dolna ulega ogrzaniu, warstwa graniczna Ziemi charakteryzuje

się tendencją do intensywnego mieszania się, szczególnie jest to słuszne w odniesieniu do

temperatury potencjalnej. Wilgotność nieco się zmniejsza przy intensywnym mieszaniu,

ponieważ wnikanie suchego powietrza do rosnącej warstwy granicznej pozwala na

utrzymanie się gradientu w q, pomiędzy szczytem ruchomej warstwy granicznej Ziemi

i (zazwyczaj) bardziej wilgotną powierzchnią (Marht, 1976). Na skutek horyzontalnego

gradientu ciśnienia, wiatry są przynajmniej m i n i m a l n i e mieszane. Gdy powierzchnia jest

chłodna w stosunku do przepływającego powietrza, wtedy istnieją różniące się od zera

pionowe gradienty wszystkich zmiennych zależnych wewnątrz warstwy granicznej Ziemi.

Wyidealizowana reprezentacja wiatrów w warstwie przejściowej może zostać

otrzymana z uproszczonej postaci wzoru (3-20) zapisanej w następujący sposób:

n - if f i T- ,, \0 771 '( " V (4-56)

O -K-pL */(n -i7)
/IZ ' *

W tym wyrażeniu pozostały jedynie człony opisujące gradient ciśnienia dla dużej skali

horyzontalnej, wyrażone przez geostroficzne składowe wiatru uf i v( według (2-26),

wyrażenia związane z siłą Coriolisa fu" i f v, oraz wyrażenia pionowego przepływu w

mikroskali. Geostroficzny wiatr pozostaje z założenia stały z wysokością, natomiast człony

przepływu w mikroskali są aproksymowane stałym współczynnikiem wymiany K, takim jak

użyty w (4-10). Horyzontalne składowe wiatru u i v nie zmieniają się w czasie oraz w

61



kierunkach x i y. Atmosfera opisana tymi dwoma równaniami jest w stanie trwałej .

równowagi i horyzontalnie jednorodna.

Rozwiązanie (4-56) dla wybranych wartości f i K, wykreślono na rys. 4-8. Na

półkuli północnej, dla której f>0, wiatry przy gruncie, zgodnie z (4-58), mają kierunek

na lewo od wiatru geostroficznego (tj., kierunek zgodny ze spadkiem ciśnienia). Wiatry

ulegają odchyleniom {tj., obrotowi zgodnemu z ruchem wskazówek zegara) z wysokością

i lekko przekraczają wartość geostroficzną. Taki spiralny profil wiatru nosi nazwę profilu

Ekmana i jest przydatny do wyznaczenia warunków początkowo-brzegowych modeli

mezoskalowych.

Warstwa przejściowa nosi także nazwę warstwy Ekmana, ponieważ jest to taka część ,

warstwy granicznej Ziemi, w której kierunek wiatru zmienia się z wysokością.

Parametryzacje wyrażeń korelacyjnych w mikroskali dla warstwy granicznej Ziemi

można pogrupować w cztery kategorie:

(1) wyrażenie dla współczynnika oporu ,

(2) lokalny współczynnik wymiany,

(3) współczynniki wymiany otrzymane z funkcji profilu, oraz

(4) równanie bezpośrednio opisujące przepływy w mikroskali.

Pierwsze trzy z wymienionych klas często są nazywane wyrażeniami domknięcia

pierwszego rzędu, ponieważ korelacje mikroskalowe są scharakteryzowane jako funkcje

jednej, lub większej liczby zmiennych zależnych uśrednionych po przedziale siatki
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Rys. 4-8. Wykres wiatru Kkmana pr/y użyciu (4-58), dla f=10.4 i K=l()mV, l,.-450m: /<- 14(K)m.

Czwarta kategoria określana jest jako związki domknięcia drugiego rzędu, ponieważ w

tym wypadku równania prognostyczne dla przepływów zawierają potrójne korelacic

związane ze zmiennymi mikroskalowymi Jnp.. u" <V/Ar (4-5)) które musza być

wyrażone przez korelacje podwójne i/lub uśrednione zmienne zależne. Prognostyczne

równania dla wszystkich przepływów mikroskalowych( u" u," ; n O"; u" </„" ; i u" xń )

są uzyskiwane przez pomnożenie (4-4) przez u" , O" , q„", lub y^ i uśrednienie po

komórkach siatki.

Jak wskazują ostatnio przeprowadzone badania, wystarczająco dokładna

parametryzacja warstwy granicznej w modelach mezoskalowych w sposób jawny może być

otrzymana bez użycia domknięcia drugiego rzędu.

Wzór na współczynnik oporu jest dany, na przykład, w następującej postaci
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\v"u" = -CDPcos \i ; w "v" = -C,V* sin 11 ;
(4-59)

W"Q" = C'DV(Q(z0 ) - I) ;

gdzie V i "9" są obliczane dla pewnej wysokości wewnątrz warstwy powierzchniowej

(często wynosi ona 10 m) dla u. określonego z (4-25). Parametry CD i CD' są nazywane

współczynnikami oporu.

Stosując (4-24) otrzymamy u.2 = C^P2 z (4-59), a stosując (4-39) dostaniemy

M.0. = CD' F(9 -5(z„)) z (4-59). Następnie, podstawiając wyrażenia dla V z (4-37) a dla

z (4-41), otrzymujemy wyrażenia dla CD i Cn' w następującej postaci

C = k2
C K

(4-60)

- T -

Zatem, z wyjątkiem szczególnych przypadków, takich jak bardzo silne wiatry [tak że

y>m(z/L) = y>fl(z/L) ^ O ] i niezmienna szorstkość aerodynamiczna, nie jest uzasadnione

zakładanie stałości współczynnika oporu. Używając współczynnika unoszenia, strumienie

w warstwie granicznej można przedstawiać żądając spełnienia warunku CD=CD'=0 dla zt

i zakładając specyficzną postać zależności funkcyjnej między powierzchnią i z,.

Sposób wyprowadzenia współczynników wymiany może być taki jak to wynika z

(4-7). Jeśli współczynniki te są zdefiniowane jedynie poprzez lokalne gradienty, to uważa

się je za lokalne współczynniki wymiany, ale stają się one współczynnikami profilu jeśli

otrzymano je ze wzoru na interpolację pionową, która jest niezależna od lokalnych

gradientów. Blackadar (1979a) zaleca następującą postać wzoru na lokalny współczynnik
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wymiany, gdy warstwą będącą obiektem symulacji to stabilnie uwarstwione powietrze:

f i.i(«e - m)i*\dvidz. \imc Ri * ne\A« A0 { Q K > Ric\

gdzie /jest długością mieszania a V= u i+ v j. We wzorze użytym przez McNider'a (1981)

oraz McNider'a i Pielke (1981), / dana jest w postaci.

. _ , kz z < 200 m (k =
1 " ' 70 m z i 200 m

0.35)1

Parametr Rir to krytyczna liczba Richardsona, opisana przez (4-8). Jest ona równa 0,25,

w granicy gdy skok siatki dąży do zera.

Przy takim przedstawieniu przepływy są zawsze zgodne z kierunkiem spadku gradientu,

ponieważ Km = Kfl>0 (tj., zgodnie ze spadkiem wartości (7, v, 5, j£ / ̂  • Jak wykazał

Deardorff (1966), przeciwgradientowe przepływy są jednak obserwowane i zalecił aby

pionowy gradient temperatury potencjalnej użyty w wyrażeniu w" O" - -Kf<>Q/i>z

został zmodyfikowany do w " O" - -K9i>U^./liz , przy

" f t - T <

gdzie yc=0,65*10'3Km'1 aby umożliwić przepływy skierowane przeciwnie do gradientu

cieplnego.
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Innym przykładem wyrażenia na lokalny współczynnik wymiany jest zależność

zaproponowana przez Orlanski'ego (1974), gdzie Km i Kfl różnią się od swoich wartości

podstawowych tylko wtedy, gdy i)0/dz<Q . Klemp i Lilly (1978) wprowadzają pewną

postać równoważnika mieszania do definicj i lokalnego współczynnika wymiany, który

wymaga, aby liczba Richardsona w ich modelu zawsze była równa lub większa od

krytycznej liczby Richardsona, 0,25. Takie wzory są odpowiednie gdy skok siatki w

k i e r u n k u pionowym jest mały, tak że gradient może być dokładnie aproksymowany, i gdy

charakterystyczne parametry odległości dla mieszania mikroskalowego są w przybliżeniu

równe lub mniejsze od podwójnej wartości skoku pionowego siatki.

Jeśli wymagania te nie są w pełni spełnione, wskazane jest jednak użycie wyrażenia

na współczynnik prof i lu . Przy tej technice współczynnik wymiany jest /definiowany jako

funkcja odległości od powierzchni ziemi. Równanie zalecane przez O'Briena (1970a) ma

wtedy postać

z) = K. - ( (c, - z)2/(z, - Z/lj)
2 J A'Aj - A'2 * (c - /r,)

(4-62)
dK.

n

>, - Kjl <*. hs
3z

gdzie A',_. <iK/iiz\h, i K: są obliczane dla szczytu warstwy powierzchniowej h% [zdef inio-

wanej przez (4-68)], i dla z, (zdefiniowanego, na przykład, przez (4-67)]. Powyższa

zależność, jak pokazują prace Yu (1977), Pielke i Mahreni (1975) oraz innych

real is tycznie opisuje wzrost warstwy granicznej w ciągu dnia. w której << O/<i7.<() w

warstwie powierzchniowej. K(z) z (4-62) odnosi się zarówno do K„,(z) jak i K,,(z). We

wzorze tym maksymalna wartość K pojawia się przy ' =* -/3 (O'Brien. 1970a), co jest

zgodne z wynikami obserwacji Sato (1981), który znalazł najwyższe wartości K w obszarze

0.15<z/z1<0,5. przy tym dokładna wartość maksimum zmieniała się zależnie od pory roku

i topografii .

Przybliżenie wyrażenia pionowego współczynnika wymiany wielomianem 3-go
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stopnia (4-62) przedstawiono na rys, (4-9) dla K,„(z) dla n e u t i a l n i e uwarstwionej warstwy

powierzchniowej. Przy takim podejściu może się pojawić mieszanie w całej warstwie

powierzchniowej nawet w regionie Ri>Ric, ponieważ K nie zależy od lokalnych

gradientów powyżej warstwy powierzchniowej. Wartości Kh i <>K/<iz\h są. obliczane

z (4-43) dla z=h„ natomiast K^j jest zdefiniowany arbitralnie i z reguły zakłada się że

przyjmuje małą wartość. Chociaż nie zweryfikowano wystarczająco opisanego modelu,

zdefiniowanie K^ wyrażeniem takim jak (4-61) może być właściwe do zastosowań

praktycznych.

Jest oczywiste, że trzeba znać głębokość warstwy powierzchniowej Ziemi z,, aby

stosować wyrażenia profilu lakie jak (4-62). Wartość tej głębokości jest zwykle związana

z inwersją. Według analizy Okę (1978), są trzy typy inwersji:

(1) inwersja spowodowana ochłodzeniem: (i) radiacyjne ochłodzenie w nocy, lub

powyżej chmur warstwowych i warstw smogu; (ii) ochłodzenie spowodowana parowaniem

wilgotnego g r u n t u ;

(2) inwersja spowodowana nagrzaniem: (i) opadanie synoptyczne ( i i ) opadanie

wywołane zachmurzeniem;

(3) inwersja spowodowana adwekcją: (i) inwersja frontalna; ( i i ) cieple powie t r/e

nad zimnym lądem, woda, lub śniegiem; ( i i i ) pionowe różnice temperatury w adwekcji

horyzontalnej.

Zmienność odchylenia głębokości warstwy granicznej spowodowana przez

st rumienie mikroskalowe nie wymaga parametryzacji, gdy stosuje się lokalne wyrażenie

na współczynniki wymiany. Zmienność ta ujawni się sama poprzez zmiany w pionowym

profilu zmiennych zależnych. Natomiast używając wzoru na profil, takiego jak (4-62),

niezbędne jest jednak określenie z,.

Gdy warstwa powierzchniowa jest nadadiabatyczna, (<t O/Hz<Q) proponuje się

uproszczone wyrażenie dla warstwy granicznej (np.. Bali. 1960; Tcnnekes, 1973; Lil ly.

1968; Driedonks, 1982b; oraz Deardorff, 1974a), które nazywa się modelem uskoku.

Pokazany na rys.4-10, model ten wykazuje nieciągłość temperatury względnej o wartości

ATT,, w punkcie z,. Zakłada się, że turbulencyjny s t r u m i e ń ciepła liniowo maleje z

wysokością i staje się ujemny
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Rys. 4-9. Profil /.niian współc/ynnika ohlic/oncgn y. (4-62), /.normali/.owanejjo pr/y u/yciu K1"dla neutralnie

uwarstwionej warstwy powicr/rhniowej.
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w górnej strefie warstwy granicznej, przyjmie on minimalną wartość wtOt przy inwersji.

Powyżej Z;, pionowy gradient temperatury zdefiniowany jako dO'/dz , wykazuje stabilne

uwarstwienie. Taka warstwa graniczna jest określana jako warstwa zmieszana, ponieważ

zmienne zależne w tej warstwie, a szczególnie IT, mają jednorodny rozkład wzdłuż

wysokości.

W takiej sytuacji, zgodnie z dyskusją przytoczoną przez Tennekesa (1973) i Lilly

(1968), zmiany z, są dane równaniem

(4-63)

gdzie w,j oznacza mezoskalową i/lub synoptyczną prędkość pionową na wysokości z(. Gdy

W j = 0 , zmiana wysokości z, w czasie zależy od szybkości wnikania masy do warstwy

granicznej.

Wyrażenie prognostyczne na ATT, ma postać

, (dzt \dQ' « - "X
- \\

di (dt z' dz

gdzie w, O, to powierzchniowy strumień ciepła równy -u O , zgodnie z (4-39).

Pierwszy człon prawej strony równania (4-64) wyraża tendencję wzrostową AlTj gdy

warstwa graniczna unosi się, natomiast drugi człon opisuje tendencje do obniżenia AT,

gdy warstwa nagrzewa się od powierzchni. Aby wyrazić strumień ciepła przy Zj poprzez

powierzchniowy strumień ciepła, zakłada się że
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e ujemne dodatnie

Uys. 4-10. 1'rofilc temperatury potencjalnej i i s t rumienia cieplnego zakładano w modelu "uskoku".

"n'/ "n" nwz Qf •-'- ~awsQs - + a w . e . (4-65)

gdzie zazwyczaj przyjmuje się « = 0,2 (np., Yamada i Berman, 1979; Driedonks, 1982a).

Stul i (1976) zestawił opublikowane wartości a otrzymane z obserwacji. Jeśli dATT/dt jest

z założenia małe względem pozostałych dwóch członów w (4-64), wtedy (4-64) można

zapisać w postaci

dz, _ 1.2u.6
- H» =

dt :' po' (4-66)
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Dcardofff (1974a) poprawił wyrażenie dane w (4-66) korzystając z trójwymiarowej

numerycznej symulacji warstwy granicznej 33 dnia eksperymentu Wangara (Clarke, 1971).

Parametryzacja Deardorffa (1974a) została następnie zaadaptowana przez Pielke i

Mahrera (1975) oraz innych, i okazało się że jest bardzo realistyczna, gdy zmienność zt

w czasie podlega silnemu wpływowi ogrzewania powierzchniowego. To prognostyczne

wyrażenie dla wysokości warstwy granicznej Ziemi można zapisać w postaci:

&, _ dzt _ dz. _ [l.8(w3. + l . lu: -3.
= -u - y + W -t-

5r *' dx *' dy *'
(4-67)

gdzie

w =

e > o

a fl^ jest potencjalna temperaturą na szczycie warstwy powierzchniowej. Podobnie jak

w (4-66), również w (4-67) wzrost z, jest wprost proporcjonalny do powierzchniowego

s t r u m i e n i a ciepła i mczoskalowcj prędkości pionowej, a odwrotnie proporcjonalny do

stabilności uwarstwienia.

Równanie (4-67) może być także użyte do oceny u\ jeśli założy się, że wysokość

warstwy granicznej jest niezmienna w czasie i horyzontalnie jednorodna, 0.=0, a

dywergencja strumienia radiacyjnego wynosi zero. Dla tego przypadku (4-67) redukuje

się do postaci

= (1.98U. - 5.
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gdzie Z; otrzymuje się z radiosondy lub innego stanowiska pomiarowego. Przy typowych

wartościach

'1, /=10-V, 0 = 3 0 0 K t a0Yóz =

mamy wt = Q,Q3cms~l .

Gdy 0. =0, H^=0, dlF/dz=Q, i dz/dt=Q , wtedy (4.67) redukuje się do

z(=0,33u./f, co jest oczekiwaną głębokością warstwy granicznej Ziemi, przy założeniu

warunków odpowiadających horyzontalnie jednolitej, neutralnie uwarstwionej warstwie

granicznej w stanie ustalonym. Oczywiście, to ostatnie wyrażenie dla neutralnej warstwy

granicznej musi być zmodyfikowane dla strefy tropikalnej, gdzie f zbliża się do zera.

Wysokość warstwy powierzchniowej h, może być określona z Z; w następujący

sposób

h, - -04z,
(4-68)

Aloyan i współpracownicy, (1981) zaproponowali alternatywne wyrażenie dla h

zależne od stabilności. Badacze ci stwierdzili, że h powinna być głębsza gdy warstwa

powierzchniowa jest niestabilna, niż wtedy gdy jest neutralnie lub stabilnie uwarstwiona.

Ich wyrażenie na h można zapisać w postaci

h -
0.281 10 ś HI L < 100
0.03 H \HIL\ < 10
0.01tf3/2|Z.|-I/2 - 400 < H/L ś -10

gdzie H = ku./f i L jest długością Monina zdefiniowaną według (4-34). Współczynniki w

tym wyrażeniu dla h zostały ustalone na podstawie danych z obserwacji.

4.4.4 Wewnętrzne warstwy graniczne

Gdy powietrze przepływa ponad niejednolitymi powierzchniami gruntu (powiedzmy

z puszczy nad step), powstaje więcej niż jedna warstwa graniczna. Na wyższych poziomach
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powierzchnię turbulencj i charakteryzuje powierzchnia początkowa, natomiast o mieszaniu

na niższych poziomach decyduje nowa powierzchnia. Przejście między takimi dwoma

regionami nosi nazwę wewnętrznej warstwy granicznej i przedstawiono je schematycznie

na rys. 4-11.

/. j Jli [HTWiCT zcłini 7

fcnoitcm* 7. j dla (inwtnrcłun WVllWl p M11C JIU

i dli powierzchni /.o.

( b)

Rys. 4-11. Schcmalyc/.na ilustracja w/.rostu wewne.tr/nej warstwy granic/ncj / neutralnie uwarstwiona,

warstw:) powierzchniowa, pr/y napływie s trumienia (a) /. gładkiej (mała /„) nad s/orstk;| powierzchnie, (duża

/„); (h) /. szorstkiej (du/;t /fl) nad gładstt| powicr/x;hni(,%.

Zgodnie z analiza Kcrniana (1982) i innych, wzrost takiej warstwy granicznej może

poważnie wpłynąć na pojawianie się i lokalizację zachmurzenia w regionach

przybrzeżnych. Może to również wpłynąć na propagację promieniowania elektromag-

netycznego (np., Gossard, 1978) i dyfuzję zanieczyszczeń (np., Gryning i Larsen, 1981).

W formalizmach stosujących lokalny współczynnik wymiany, takie wewnętrzne

warstwy graniczne mogą być odpowiednio reprezentowane pod warunkiem, że przyjęta

siatka adekwatnie opisuje niejednorodności powierzchni gruntu. W sformułowaniu

parametryzacji za pomocą profili, tego typu wewnętrzne warstwy graniczne nie mogą być

opisywane.

Z przeprowadzonych badań wynika, że im większy jest przedział wprowadzonej

siatki horyzontalnej, tym większe prawdopodobieństwo tego, że struktura warstwy

granicznej osiąga stan równowagi przy zmianie tempertury i szorstkości powierzchni, przy

tym dopasowanie następuje najgwałtowniej, gdy warstwa ogrzewana jest niestabilna.

Niestety jednak, zwiększanie przedziału pogarsza rozkład horyzontalny, tak więc korzyści

wynikające ze spójności teorii warstwy granicznej, obowiązującej jednak dokładnie tylko

dla warunków horyzontalnie jednorodnych, musza być okupione mniej dokładnym
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opisem czynników przestrzennych.

Jeśli początkowa powierzchnia jest niestabi lnie uwarstwiona w pobliżu gruntu,

mogą wtedy powstać dwie warstwy o różnych charakterystykach turbulencji, jeśli wartość

równowagowa z, dla powierzchni zawietrznej jest niniejsza niż odpowiadająca jej wartość

dla powierzchni nawietrznej, (np., z powodu małej wartości z0, jak pokazano na rys. 4-

I2b). Dla tej sytuacji, wzór profilowy taki jak (4-62) nie zapewni odpowiedniej oceny

mieszania wewnątrz górnych warstw, choć dolny obszar może być opisany zadowalająco

. ' i n*ł

l ' ; T ; < Ti l

P"«l'f trł,nt<ł*a

(o)

1 :.; 1 K

(b)

-*.,

Rys. 4-12. Schcmalyc/.na i lustrac ja w/ro.slu wcwnt;lr/iicj warstwy granic/ncj pt/y napływie powiclr/.a (a) /c

s t a b i l n i e uwarstwionej powier/rhni do obs/jiru / n ies lah i ln ie uwarstwiona warstwą powier/chniow1;); (h) /.

oh.SA-iru uwarstwienia niestahilnei;o do innego, w kt('>r)'ni równowagowa wysokość /, jest ninicjs/a.

W górnym obszarze może być użyte wyrażenie takie jak zastosowani- przez McNidera

(1981), (oparte na pracy Panofsky'cgo (I960) i Blackadara (I979a).:

K0 -
(4-69)

/ może być zdefiniowane zgodnie z (4-61). Zależność ta może być także użyta, gdy

powietrze przy spełnieniu w a r u n k u r>$A'c < O przepływa ponad obszarem mającym

stabi lnie uwarstwioną (0.>0) warstwy powierzchniowa.

Wyniki Panofsky'ego (1981, 1982) wskazują na to, że widmo turbulencj i s t rumienia
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powietrza nad terenem urozmaiconym, szybko osiąga równowagę z nową topografią dla

długości fal krótkich, porównywalnie z osiąganymi nad nowym terenem. Ponieważ widmo

prędkości pionowej zawiera, w zasadzie, mniej energii długofalowej niż spektrum

prędkości horyzontalnej, ma ono skłonność do szybszego osiągania równowagi. Panofsky

stwierdził ponadto, że nad terenem płaskim gdzie długość fali jest długa w porównaniu

z osiąganą nad nowym terenem, widmo w tym zakresie fal pozostaje niezmienione w

porównaniu z wartością nawietrzną. Ponad terenem pagórkowatym jednak, długofalowa

część widma prędkości horyzontalnej, prostopadłej do powierzchni terenu, traci energię

na horyzontalne, równoległe do terenu przepływy i na ruchy pionowe. Taka zmiana

energii w poszczególnych składowych wynika z dystorsji średniego przepływu przez teren.

Hojstrup (1981) doszedł do wniosku, że dostosowanie niskich częstotliwości do zmian

terenowych może trwać godzinami, tak więc równowaga dla tych długich fal nigdy nie jest

osiągana.

Hunt i Simpson (1982) dają aktualne zestawienie wiedzy na temat zmian w

strukturze warstwy granicznej w trakcie przepływów powietrza nad nieregularnym terenem

i nad innymi powierzchniami o zróżnicowanych charakterystykach.

4.4.5. Porównania parametryzacji

Różnorodne postacie wzorów bezpośrednio wyrażających strumienie mikroskalowe

(np., (tl/tu)^" u,", (fl/«lr)«/' O", , etc,) stosowali Donaldson (1973), Lee i Kao (1979),

Brost i Wyngard (1978), Deardorf (1974a, 1974b), Lumley i Khajeh-Nouri (1974), Burk

(1977), Gambo (1978), Wyngard i Cote (1974), Andre (1978) oraz inni. Jak wspomniano

wcześniej, Mellor i Yamada (1974) uszeregowali parametryzacje za pomocą domknięcia

drugiego rzędu według poziomu złożoności . Pomimo teoretycznie lepszego uzasadnienia,

takie bardziej kosztowne podejście z większą liczbą stopni swobody w praktyce nie

poprawia ocen zmian uśrednionych zmiennych zależnych w warstwie granicznej Ziemi,

w porównaniu z tymi, które osiągnięto używając najlepszych parametryzacji pierwszego

rzędu.
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Opierając się na tych i innych badaniach, przeprowadzonych przez Pielke, (1984),

można stwierdzić, że jedyną realistyczną parametryzacją warstwy granicznej Ziemi w

modelach mezoskalowych okazują się być pierwszego rzędu związki domknięcia, gdzie

(1) Rów. (4-62), (4-67) i (4-68) są stosowane gdy 0.<0 (nad lądem w dni

słoneczne);

(2) Rów. (4-61) jest używane dla 0.>0 (w nocy nad lądem lub w pochmurne dni

przy mokrym gruncie)

(3) Rów. (4-69) jest używane, gdy nadiabatyczne warstwy pozostają w górze po

utworzeniu w wyniku adwekcji nowej, niższej warstwy granicznej Ziemi, (np., zob. rys.

4.12) lub w wyniku ochłodzenia radiacyjnego.

Modele warstwy granicznej Ziemi, stosujące formalizmy drugiego rzędu pozostają

oczywiście wartościowymi narzędziami do poszukiwania bardziej dokładnych schematów

domknięcia pierwszego rzędu i do rozwijania efektywnych parametryzacji dyfuzji

zanieczyszczeń, opisanych w następnym punkcie. Jeszcze cenniejsze jednak może być

użycie modeli (LBS), opartych na symulacji dużych wirów (np., model opisany przez

Badera i McKee, (1983) do określenia małoskalowych odpowiedzi niejednorodnego

terenu na .specyficzne zaburzenia układów mezoskalowych. Dcardorff (1974a) wykorzystał

to podejście bardzo efektywnie do rozwinięcia parametryzacji wysokości warstwy

mieszania.

4.5 Zastosowanie parametryzacji warstwy granic/nej do oceny transportu i dyfuzji

Zgodnie z dyskusja kończącą p u n k t 4.2. poważne uproszczenia są związane ze

stosowaniem modelu Gaussa dla smugi do ocen transportu i dyfuzji zanieczyszczeń atmos-

ferycznych. Aby poprawić tego rodzaju oceny, okazuje się często pożyteczne zastosowanie

parametryzacji dla s t ruktury warstwy granicznej w sposób, j a k i będzie przedstawiony w

dalszym ciągu tego rozdziału w oparciu o pracę Pielke (1983).

4.5.1 Typy opisu

Równania dynamiki atmosfery, stężenia w powietrzu substancji uwolnionych wraz
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z parametryzacją strumieni mikroskalowych i członów źródłowo-u pływowych tworzą

zasadniczą bazę obliczeń transportu i dyspersji takich substancji. Istnieją dwa podstawowe

sposoby użycia tych równań:

|?00

- eoo

CCI
(c)

1000

700

» CCI
Ul

' ?<JO

- O'J 3
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III

Rys. 4-13. Porównanie ocen u/ywaji]cych (a) formuły domknięcia pierws/ego r/ędu (McNider i Pielke,

1981), i (h) formuły domknięcia wy/s/cgo r/.ędu (Andre. 1978), / (c) danymi obserwowanymi

pr/edstawionymi pr/e/. Andre, 1978.Linie ciągła i pr/crywana odpowiadaj;) danym /33 dnia ek.sper>'mentu;

l i n i a kropkowana odpowiada danym /. 34 dnia eksperymentu.

(1) Równanie stężenia substancji uwolnionej może być całkowane łącznie z innymi

równaniami zachowania opisującymi dynamikę atmosfer)', lub

(2) Równanie stężenia substancji lub jego równoważniki mogą być rozwiązywane

oddzielnie przy polu prędkości wiatru wyznaczonym z pozostałych równań d y n a m i k i

atmosfery, pod warunkiem że stężenie to nie wpływa znacząco na współczynniki tych

równań.

Poza sytuacją, gdy oczekuje się, że wpływ y m na wielkość wkładu strumienia radiacyjnego

do ~Se jest ważny, preferowane jest podejście drugie, według którego, równanie stężenia

substancji uwolnionej jest wydzielone z układu praw zachowania, co jest znaczną

oszczędnością, zwłaszcza, gdy !Tm oblicza się dla różnych scenariuszy emisji ze źródła.

Przy takim rozdzieleniu można wyróżnić co najmniej dwa sposoby obliczenia

transportu i dyfuzji zanieczyszczeń.

(1) Równanie stężenia substancji przenoszonej przez powietrze atmosferyczne, (6-

65) jest całkowane wprost jako równanie adwekcji-dyfuzji, w którym wiatr i mieszanie
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mikroskalowe są interpolowane bezpośrednio na podstawie wyników obliczeń z

zastosowaniem mezoskalowego modelu dynamiki atmosfery

(2) adwekcja i dyfuzja mogą być obliczane z użyciem stochastycznej postaci

równania stężenia substancji, z przyjęciem założeń modelu mezoskalowego do określenia

statystycznych własności transportu i mieszania TTm.

Jak pokazał Segal (1980) i potwierdził Piełke (1983) oraz McNider (1981),

pierwsze podejście jest bardziej użyteczne dla powierzchniowych źródeł ~jjj~m, ponieważ

podejście "gradientowe" (strumień dyfuzyjny zależy od gradientu stężenia) obowiązuje

jedynie (1) gdy zanieczyszczenie atmosfery ma skalę przestrzenną równą co najmniej kilku

horyzontalnym i pionowym przedziałom siatki, tak że gradienty te mogą być adekwatnie

zdefiniowane i (2) gdy skala turbulencji jest o wiele mniejsza niż przestrzenna skala

zanieczyszczenia.

W źródłach literaturowych, takich jak EPA (1980), McRae (1982b), Kamst i Lyons

(1982), van Egmond i Kesseboom (1983), można znaleźć bardziej szczegółowe omówienie

zastosowania teorii adwekcji-dyfuzji.

Przy rozważaniu emisji ze źródeł punktowych lecz pośrednio i liniowych, użycie

równania stężenia substancji w postaci różniczkowej byłoby jednak nieodpowiednie,

ponieważ przestrzenna skala tych emisji jest w zasadzie o wiele mniejsza niż rozmiar

skoku siatki, użyty do jawnego wyrażenia adwekcji i dyfuzji opisanych tym równaniem, a

ich skala jest zwykle mniejsza niż charakterystyczne rozmiary wirów turbulencyjnych.

Drugie podejście, tak jak je zastosował NcNider (1981), opisane w dalszym ciągu

rozdziału, nazywane warunkową technika cząstek, ma postać

x(t * Ar) = x ( r ) * \~u\t) «• u1" (t) ] A r
'i— 7 ty(t + Ar) = y(t) * [?(r) + u 2 (r)] A r

z' (t * Ar) = z ' ( r) * [O* (t) * u3"(r)] Ar

gdzie x, y i z* odnoszą się do indywidualnych cząstek w u k ł a d z i e współrzędnych zgodnych

z rzeźbą terenu. Zmienne u , 17", / 17 oraz / / ' " , Cr", i //•'" są uśrednionymi i

mikroskalowymi składowymi prędkości, związanymi z tym układem współrzędnych. Te

78



składowe prędkości są funkcjami zarówno położenia, jak i czasu. Ruch cząsteczek w

przedziale czasu At jest określony na podstawie sumy uśrednionych prędkości,

otrzymanych wprost z obliczeń modelu mezoskalowego i turbulentnych składowych

prędkości mikroskalowych, obliczonych statystycznie z wyrażeń dla warstwy granicznej

użytych w modelu mezoskalowym. Wzorując się na pracach Hanna (1979) i Smitha

(1968), te mikroskalowe składowe można zapisać w postaci

fi'"(0 = u1"(t - AO/? U (AO + a1"'(t - Ar)
a2"(t) = s2"(t - AO/^AO + a2'"(t - A/}

u3"(/) = w3"(r - Ar)/^,(Ar) * u3'"(r - AO

gdzie Ru, Rv i Rw to autokorelacje Lagrange'a dla poszczególnych składowych prędkości

jako funkcji przedziału czasu At, o którym założono tutaj, że odpowiada czasowemu

przedziałowi kroku obliczeniowego w modelu numerycznym. W (4-71) zakłada się, że wiry

turbulencyjne przenoszą się nie zmieniając kształtu w czasie, przy którym R jest znacząco

różny od zera ( hipoteza zamrożonej turbulencji). Wiadomo, że w układzie współrzędnych

związanych z rzeźbą terenu, u -u i u~=v , a na zasadzie umowy ń*=w' .

Drugie człony prawej strony (4-71) to składowe fluktuacji statystycznych, których

własności statystyczne są związane z kinetyczną energią turbulencji pola przepływu (np.,

zob. Wilson, 1981a, 1981b). Dla zapewnienia zgodności między kinetyczną energią cząstek

i kinetyczną energią turbulencji ośrodka, składowa statystyczna musi spełniać warunek

w postaci:

gdzie o" , a" i a" to standardowe odchylenia składowych prędkości w mikroskali.
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Ponieważ otl , av i av są parametrami turbulencj i wyższego rządu, niedostępnymi

wprost ze związków domknięcia pierwszego rzędu modeli mezoskalowych, McNider

(1981) określił te parametry za pomocą modelu mezoskalowego i parametryzacji warstwy

granicznej Ziemi, jak niżej:

<V =

1.21

mw

/&' - Ri \OM

Ri,

przy czym

0.35;,
70 m,

z/L <: O

*
&

Z < 205 m
z * 205 m

gdzie do uwzględnienia adwekcji poprzecznej do gradientu a" służy

(4-73)

(4-74)

(gdzie <7wV, jest obliczony dla początkowej wysokości dla t-At) i

o.. - o.
u.(12 * 0.5z,/|L|)1 / 3 s/L < O
2.3w. j/L > O (4-75)

Przy wyprowadzeniu powyższych wyrażeń wykorzystano zalecenia sformułowane przez

Hanna (1968), Blackadara {1979a) i Panofsky'ego (1977). Przy tym a„. w wypadku z/L>0

wyznaczony jest przez (4-61). Równanie (4-74) zostało wprowadzone jako poprawka

pierwszego rzędu dla ruchów cząstek przy ostrym gradiencie CTW. w pobliżu powierzchni

ziemi, gdy 8\ jest znacząco różny od zera. Można przyjmować również inne wyrażenia na

standardowe odchylenia (np., Mizuno, 1982; Weber, 1982).

Występującą w (4-73) długość fa l i w maksimum widma prędkości pionowej można
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oszacować następująco:

z/(0.55 + 0.38 z / L ) O ś z * \L\
5.9z L < z * O.lz, \ ZIL z O
1.8z,[l -exp(-4z/z,)-0.0003exp(8z/z,)] O.lz, < z < z,

(4-76a)

Xm = z; Xm ś 2.91, z/Li O
(4-76b)

Te dwa wyrażenia oparto na pracy Kaimala (1976), niepublikowanej pracy cytowanej

przez McNidera (1981) oraz w pracy Caughey'a (1979). Szczyt warstwy granicznej Ziemi,

z założenia odpowiadający inwersji temperatury potencjalnej, oznaczono jako Zj.

Parametr R, to gradientowa liczba Richardsona, zdefiniowana w (4-8). McNider

użył krytycznej liczby Richardsona Ri<- w postaci

O 173

Rir = 0.115 A ż " (gdzie A ż * wyra::ona w cm)
(4-77)

Gdy At. przyjmuje małe wartości (np., l m), Ri<- jest w przybliżeniu równa swojej

teoretycznie oczekiwanej wartości równej 0,25, natomiast przy dużych wartościach (np.,

l km), Ri<. zbliża się do jedności. Ta ostatnia wartość jest zgodna z zastosowaną do

oszacowania początku turbulencji w czystym powietrzu przy użyciu standardowych

wyników obserwacji za pomocą sond balonowych.

Korelacje niezbędne dla (4-71) i (4-72) określono na podstawie

/? v (Ar) = c x p ( - A f / r Ł )

gdzie skala czasowa Lagrange'a jest określana dla każdej składowej ze skali turbulencji

obliczonej z widma turbulencji (Pasquill, 1974), tj.,

T, = 0.2 p i. IV
L- " "• _ (4-79)
^ = 0.2 P A,./"
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gdzie lm to maksymalna długość f a l i w w i d m i e dla każdej składowej i

V=[(u1)2 +0?)2 +(i?)2]1/2 • Stosunek skal czasowych - Lagrange'a do Eulera dla każdej

składowej jest określony zależnością:

Pu = 0.6 VI cv, Pv = 0.6P7cv, p„. = 0.6 VI </'.;

przy ograniczeniu /3^ 10. Maksimum długości fali w widmie pionowym można otrzymać

z (4-76), a maksimum dla składowych horyzontalnych w oparciu o prace. Kaimala (1978)

i Caughey'a (1979), gdzie zastosowano następującą zależność:

f 1.5z„ t\L * O
«. " V " J0.7(z/z,)l/2z,, z/L > O

McNider, używając ustalonych wyżej wyrażeń na <?".//<., Km i Am stwierdził

że A = Kla"K.\m zmienia się jako funkcja stabilności od 0,07 do 0,18 w niestabilnej

warstwie granicznej. Tak więc, zamiast zakładać stałość A, jak czyniono poprzednio, A

została obliczona z

| 0.31(1 - 3z/L)-'/ ; i(l I5z/Lr1 / 4(0.55 * 0.38z/L), | z / L | i l
[0.55(1 - 3z/)-' / 3 (l - 15z/L)'1 / 4 0.1 | Z | / L | > | z / L | > l

Wartości / i ' " ( r - A / ) / fr ( / - A r ) . potrzebne w (4-71). mogą wieje zostać

otrzymane statystycznie z normalnego ro/.kładu prawdopodobieństwa z wartością

oczekiwaną równą zero i odchyleniami standardowymi d" i d" zdefiniowanymi w

(4-72). Ponieważ rozkłady t u r b u l e n c j i prędkości pionowej są znane z tego że mają nieco

skośne charakterystyki (np., Cliiba. 1978), McNider (1981) uzyskał uwzględnienie tej

skośności przez modyfikację rozkładu normalnego w następujący sposób. Oblicza

w '(t-8t) przy użyciu
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* + (<•>"/«) - r\, z/L s O
+,,. z / L > 0 (4-80)

gdzie

a = -0.028 + 0.6 |S |
ri = 0.54 \S |

„ _ f 0.1 * (0.6/[0.68(1 - 15Z/L)-"4 - 1.8z/L)] z/L * O
0.1 - 0.2(z/L)02 z/L > 0

Wartości zmiennych w* i M' otrzymuje się w oparciu odpowiednio o dodatnią (w*"2: 0)

i ujemną (w""^ 0) część rozkładu prawdopodobieństwa o wartości oczekiwanej równej

zero i odchyleniu standardowym aK..~ zdefiniowanym przez (4-72). Zaproponowana tu

metoda skośnego rozkładu Gauss'a nie jest w pełni zadowalająca ponieważ wartości « i

T/ są w pewnym stopniu zależne od generatora liczb losowych w systemie komputerowym.

Analityczne wyrażenie dla wymaganego rozkładu może być bardziej wskazane. Analizy

obserwacji wykazały że nachylenie pionowej prędkości turbulencyjnej jest dodatnie

wewnątrz warstwy granicznej (np., Melling i List, 1980). Ci ostatni badacze stwierdzili

jednak, że w zasadzie, unoszenie w górę jest węższe ale bardziej intensywne niż w dół,

przy średnim transporcie energii kinetycznej turbulencji w górę (podobny efekt obserwuje

się w głębokiej konwekcji kumulusowej gdzie region wstępowania jest mały w porównaniu

z obszarem opadania, ale prędkości w kierunku do góry są większe).

Przy użyciu tych parametryzacji dla ruchu mikroskalowego, można obliczyć (4-70)

przyjmując że zmienne takie jak z/L, K,,,, Ri, i7\ u' i u* są otrzymane z modelu

obliczeniowego lub zbioru danych obserwacyjnych. Jeśli bezpośrednie obserwacje tych

zmiennych nie są dostępne, musi zostać użyty model mezoskalowy wykorzystujący

odpowiednie równania zachowania.
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Porównanie wyników doświadczeń i obliczeń na poziomie modeli symulujących

dyspersję cząstek byłoby cenna techniką dla lepszego poznania mezoskali i dynamiki

warstwy granicznej. Doskonały przegląd zagadnień dotyczących turbulencji atmosferycznej

ważnych dla ocen dyspersji zanieczyszczenia, w połączeniu z listą publikacji z tego obszaru

tematycznego, daje Nieuwstadt i van Dop (1982).
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5. METODY NUMERYCZNE STOSOWANE W SYSTEMIE RODOS

Omówimy obecnie metody rozwiązywania równań modeli dynamiki atmosfery i

propagacji skażeń. Część modułów obliczeniowych komputerowego systemu wspomagania

decyzji po wypadku jądrowym w Europie (RODOS) służy tylko do rozwiązywania

równania propagacji skażeń i została napisana przy założeniu, że dane dotyczące

atmosfery dostarczane są przez ośrodki prognozowania pogody. Stosowane przy tym

metody odbiegają od standardowych metod rozwiązywania równań różniczkowych i

wymagają osobnego potraktowania. Omówimy je w pierwszej części rozdziału.

5.1.Metody rozwiązywania równania opisującego propagacje skażeń

Niestandardowe metody numeryczne, stosowane w analizie rozchodzenia skażeń,

można podzielić na następujące grupy:

1. Metody półanalityczne typu pióropusza (plunie) i kłębu ( puff), (patrz roz.4.2)

2. Metody typu Monte Carlo polegające na śledzeniu trajektorii cząstek. ( patrz

Ro/..4.5.I)

3. Metody rozpatrujące ruch cząstek jako progresja odpowiadającego mu procesu

Markowa.

W systemie RODOS przewiduje się dwa programy używające modelu kłębu. Program

RIMPUFF korzysta z wyników skomplikowanego modelu synoptycznego określającego

pole wiatrów (program LINCOM) i ma być zastosowany w terenie niejednorodnym o

skomplikowanym ukształtowaniu oraz w pobliżu l in ii brzegowej. W programie RIMPUFF

emisje skażeń aproksymuje się za pomocą ciągu punktów w czasie emisji. Ostatecznie

stężenie skażeń otrzymuje się sumując wkłady od poszczególnych kłębów. Ponadto, gdy

rozmiary kłębu przekroczą zadaną wielkość, kłąb ulega rozbiciu na pięć kłębów w ten

sposób, że pierwszy i drugi moment przestrzenny rozkładu nie ulega zmianie. Zachowuje

się też całkowita ilość substancji. Jeden z nowych kłębów znajduje się w centrum starego

kłębu a środki pozostałych są wierzchołkami czworokąta o środku odpowiadającym

centrum starego kłębu. Także program SPADE stosuje rozwiązanie w postaci ciągu

kłębów. W obu programach uwzględnia się zmianę radioaktywności kłębu wskutek zaniku

radioaktywności oraz na skutek osadzania materiału radioaktywnego w glebie i na
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roślinach. Niedostatki modelu kłębu wynikają z uproszczeń, takich jak konieczność

założenia stałego stanu atmosfer)', koniecznego w parametryzacji dyspersji określanej

poprzez zależność a od przebytej drogi. Zaletą modelu kłębu jest jego prostota,

pozwalająca na wykonanie obliczeń w krótkim czasie.

W wielu programach stosuje się metody typu Monte Carlo, polegające na

śledzeniu trajektorii cząstki. W podejściu tym przyjmuje się, że w każdym kroku

czasowym cząstka zmienia swoje położenie według wzoru:

t =Lnowt stare

gdzie drugi człon odpowiada unoszeniu a trzeci jest losowy, zgodnie z przyjętą

parametryzacją dyspersji. Takie podejście użyte jest w programie DRAW-3 oraz w

programie SPEEDI. Zaleta metody jest niewątpliwie prostota pozwalająca łatwo ją

zaprogramować. Dla uzyskania wyników z małym błędem należy prześledzić wiele

trajektorii, co powoduje zwiększenie czasu obliczeń.

Sposób na przyspieszenie obliczeń w metodzie śledzenia cząstki został

wprowadzony w programie MC31. W programie tym ruch, traktuje się jako proces

Markowa. Ideę tego podejścia najłatwiej wyjaśnić w przypadku jednowymiarowym.

Zakładamy, że prosta po której odbywa się ruch podzielona została na odcinki. Stany

cząstki odpowiadają jej położeniu w konkretnym przedziale. Z równania adwekcji-dyfuzji

(3-25) możemy określić prawdopodobieństwa, że cząstka opuści przedział w jednym z jego

końców. Suma tych prawdopodobieństw jest równa jedności. Losując zmienną z

przedziału (0.1) przyjmujemy że cząstka opuści przedział przez pierwszy koniec, jeżeli

wylosowana wartość jest mniejsza niż prawdopodobieństwo odpowiadające temu końcowi

odcinka. W przeciwnym przypadku przyjmujemy, że cząstka opuści przedział przez drugi

koniec. Równocześnie zmieniamy czas o wielkość odpowiadającą wartości oczekiwanej

czasu w którym cząstka opuści przedział. W przypadku dwuwymiarowym procedura jest

trochę bardziej skomplikowana. Uproszczenie uzyskuje się przez wyznaczenie

prawdopodobieństw i czasu oczekiwanego opuszczenia obszaru siatki za pomocą

przybliżenia równania adwekcji-dyfuzji dla komórki s ia tk i przez schemat różnicowy. W

każdej komórce siatki przyjmuje się stałe współczynniki w równaniu.
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5.2. Metody przybliżone rozwiązywania równań modelu atmosfery wraz z równaniem
propagacji skażeń

Dla rozwiązywania równań, opisujących zjawiska atmosferyczne, stosuje się prawie

wszystkie znane metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych.

Do metod tych należą:

- metody różnic skończonych

- metody elementu skończonego

- metoda spektralna

- metoda interpolacji

Nie jest możliwe wyliczenie wszystkich wariantów tych metod. Ograniczymy się do

podania charakterystycznych przykładów oraz wskazania trudności i stosowanych

sposobów ich przezwyciężenia. Dla opisania schematów różnicowych omówimy najpierw

dyskretyzacje członów typu adwekcyjnego. Typowymi schematami dla członów

konwekcyjnych są schematy, uwzględniające kierunek prędkości ( upstream). Jawny

schemat tego typu ma postać:

or ' f>x '

Schemat centralny w czasie i przestrzeni przedstawia następujący wzór:

i i = -u* —— — (5-3)
26* ł 2f>x

Człony typu dyfuzyjnego aproksymuje się często schematem centralnym w postaci:

Przy wyborze schematu należy uwzględnić jego stabilność. W praktyce rzadko udaje się
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±K*.K " ' ' - K < > l (5-4)
8z dz "1/z -

zbadać stabilność dla układu równań nieliniowych o tak skomplikowanej strukturze, jakim

jest rozważany model atmosfery. Dlatego często ograniczamy się do badania stabilności

dla układu zlinearyzowanego. Schematy jawne zwykle powodują silniejsze ograniczenie

na długość kroku czasowego. Ponadto długość kroku nie może być większa niż faktyczna

skala zmienności funkcji . Schemat niejawny wymaga zastosowania procedury

rozwiązującej układ równań nieliniowych. Zwykle stosuje się schemat Newtona. Im

mniejszy krok czasowy, tym schemat Newtona jest szybciej zbieżny. Eksperyment

numeryczny wskazuje, że krok czasowy należy dobierać w ten spsób, aby liczba iteracji

w jednym kroku nie przekraczała pięciu. Taki wybór okazuje się najbardziej ekonomiczny.

W praktyce określa to długość kroku w metodach niejawnych.

W metodzie elementu skończonego rozpatrywany obszar dzielimy na elementy,

często są to trójkąty lub prostokąty. Rozwiązanie przedstawiamy w postaci funkcji,

spełniającej odpowiednie w a r u n k i ciągłości na brzegach elementów oraz będącej

wie lomianami określonego stopnia na każdym elemencie. Stopień gładkości funkcj i

(ciągłość funkc j i i jej pochodnych aż do określonego rzędu) oraz stopień wielomianu

określają metodę elementu skończonego. Przybliżone rozwiązanie można przedstawić w

postaci:

i-O

gdzie (t), są wartościami f u n k c j i i jej pochodnych w węzłach elementu, a funkcje w, są

funkc jami bazowymi. Postać funkcj i bazowych zależy od wyboru metody elementu

skończonego. Podobnie ilość uogólnionych współrzędnych ( wartości f u n k c j i i jej

pochodnych)określona jest przez rodzaj metody elementu skończonego. Równania

odpowiadające metodzie e lementu skończonego otrzymujemy przez wstawienie

przybliżonego rozwiązania do równania i scałkowaniu po całym obszarze iloczynu

powstałego wyrażenia przez kolejne funkcje bazowe. Niech £(r,t) oznacza rezultat

otrzymany po wstawieniu do równania postaci przybliżonej rozwiązania, wtedy otrzymane
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warunki przyjmują postać:

; i = l,n C5'6)

Wprowadzając wektor <J>=(<ź>„<£2, ..... ,$„) możemy powstałe równania zapisać w postaci:

(5-7)

Metodę interpolacji wyjaśnimy na prostym równaniu konwekcji w przypadku

jednowymiarowym. Zastosujemy interpolację wielomianami trzeciego stopnia. Dzielimy

rozpatrywany przedział na odcinki o długości h. Zadajemy wartości funkcji w węzłach.

Zakładamy ciągłość funkcj i i jej pochodnych aż do drugiego rzędu włącznie. Nałożone

w a r u n k i pozwalają w pełni określić funkcję interpolującą S(x,t) poprzez wartości funkcj i

w węzłach <£,(t). Dla równania adwekcji postaci:

*L-„J* (5-8)
5r dx

metodę d e f i n i u j e równanie:

Metoda ta nosi nazwę interpolacji zgodnej z kierunkiem prędkości ( upstream).

Zastosowanie wyżej opisanego podejścia jest bardzo kłopotliwe w wypadku bardziej

skomplikowanego równania, a tym bardziej dla większej liczby wymiarów. Usunąć

powyższą trudność można wprowadzając dodatkowo metodę rozdzielenia czasu (time

splitting). Metodę rozdzielenia czasu omówimy w dalszej części rozdziału.

Metoda spektralna polega na przedstawieniu rozwiązania w postaci sumy zadanych

funkc j i mnożonych przez zależne od czasu współczynniki. Różnica między metodą

elementu skończonego a metodą spektralną polega na postaci funkcji bazowych, które w

metodzie elementu zerują się poza kilkoma elementami dla danej funkcji, a w metodzie

spektralnej funkcje bazowe są globalne. Wygodnie jest używać ortogonalnych funkcji
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bazowych. W modelach w skali synoptycznej i mezoskali problemem jest uwzględnienie

warunków brzegowych. W skali globalnej metoda spektralna jest bnrdzo popularna i

panuje przekonanie o jej wyższości nad metodą różnic skończonych.

Metoda rozdzielenia czasu ułatwia implementację pewnych metod, a także

rozwiązywanie układu równań w metodzie niejawnej. Pozwala na zastosowanie metody

jawnej dla części równania i niejawnej dla pozostałej części. Załóżmy, że równanie

możemy zapisać w postaci:

^^(40^(40 (5-10)
ot

gdzie A, i A, są nieliniowymi wyrażeniami różniczkowymi. W każdym kroku czasowym

rozwiązujemy kolejno równania:

OT

Rozwiązanie równania pierwszego dla t+St jest warunkiem początkowym dla równania

drugiego. Przyjmujemy jako przybliżone ro;wiązanie dla l+Sl dla całego równania

rozwiązanie dla drugiego równania dla t- f<5t . Przy podziale równania należy kierować się

charakterem procesów fizycznych, opisywanym przez poszczególne człony równań. Podział

równania może też ułatwić rozwiązywanie równań w metodzie niejawnej. Rozbicie

równania na człony z których, każdy zawiera różniczkowanie tylko w jednym kierunku

umożliwia zastosowanie metody interpolacj i w każdym kierunku niezależnie. Wadą

metody jest zmniejszenie długości kroku czasowego oraz trudności implementacj i kontrol i

długości kroku. Niemożliwość pełnej kontro l i długości kroku powoduje, że aby być

pewnym że uzyskamy wymaganą dokładność rozwiązania zwykle przyjmujemy krok

mniejszy niż wymagany.

Omówimy wpływ efektów nieliniowych na rozwiązywanie równań modelu atmosfery. W
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normalnych warunkach następuje dysypacja energii od fal o dużej długości do fal o

niniejszej długości na skutek turbulencji. W modelu numerycznym taka kaskada energii

do mniejszej skali nie następuje, ponieważ najmniejsza długość fali, jaką możemy

rozpatrywać dla danej siatki, odpowiada podwojonej odległości pomiędzy węzłami.

Rozpatrzmy iloczyn dwóch funkcji odpowiadającym falom o liczbach falowych k, i kz. Taki

iloczyn możemy wyrazić wzorem

= 1/2/1 2[cos((Jt, +fcj)óx) +cos((Jt, -

Dla fal o długościach 25x i 4Sx odpowiada to w wyniku długościom fal 4Sx i l,335x.

Ostatnia długość fali nie może być prawidłowo interpretowana i jest błędnie traktowana

na wybranej siatce jako fala o długości 45x. Takie fikcyjne fale mogą znowu oddziaływać,

przekazując błędnie energię do fal dłuższych. Aby rozwiązanie prawidłowo odpowiadało

rozkładowi energii względem długości fali, pożądane jest t łumienie fal o długościach

mniejszych niż 4<5x. Osiągnąć to można przez zastosowanie procedury wygładzającej.

Jedną z możliwości jest wprowadzenie sztucznej lepkości proporcjonalnej do kwadratu

5x: i | div V | . Inna możliwość polega na użyciu f i l t rów (Shafiro (1978). Cullen (1976).

Wygładzanie rozwiązania może być jawne lub niejawne. Niejawne jest ukryte w metodzie

numerycznej. Metodę numeryczną można odpowiednio zmodyfikować wprowadzając

zależne od długości fa l i tłumienie. Na przykład w metodzie elementu skończonego można

zmodyfikować w a r u n k i generujące układ równań -zwyczajnych. W metodzie Dende'go

(Raymond and Gardcr.1976) w a r u n k i (5.12) zastąpione są przez warunki :

gdzie tensor p jest odpowiedzialny za sztuczne t ł u m i e n i e .

Innym problem, który należy rozważyć rozpatrując metody numeryczne, jest

problem danych początkowych. Na ogół dane z pomiarów nie są kompletne i obarczone

błędami. Zastosowanie surowych danych pomiarowych jako danych początkowych może

prowadzić do dużych błędów. Do metod przygotowujących dane początkowe należą

między innymi następujące metody:

1) metoda wariacyjna,

2) metoda kolejnych korekcji.

W metodzie wariacyjnej zakładamy, że poszukiwana funkcja spełniać powinna pewne
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równanie np. płytkie równanie ciągłości (2.21). W tym przypadku metoda wariacyjna

polega na minimalizacji funkcjonału postaci:

gdzie V=[u,v,w] jest poszukiwanym polem prędkości, a V„ jest interpolowanym polem

prędkości wyznaczonym przez pomiary. W metodzie wariacyjnej można stosować różne

równania nie zawierające pochodnych czasowych. Można zauważyć, że metoda wariacyjna

wprowadza rodzaj wygładzania danych początkowych.

Metoda kolejnych korekcji zakłada, że znamy wartości funkcji w chwili t z

rozwiązania modelu w czasie poprzedzającym moment t. Przewidywane wartości

oznaczymy przez Ap, mierzone przez A" i interpolowane przez A'. Wtedy wartości

interpolowane będą wyznaczone za pomocą formuł)':

Wagi w są funkc jami odległości pomiędzy p u n k t e m siatki a punktem pomiarowym. Często

stosuje się wzór:

Wto= N (5-16)
c'+Yc

Cp nazywany jest wagą danych przewidywanych. Przyjmuje się C(l równe ujemnej potędze

odległości.

Przedstawione wyżej metody mogą być stosowane zarówno do rozwiązywania

równań dynamiki atmosfery jak również do rozwiązywania równań adwekcji i dyfuzj i ,

opisujących propagację skażeń w atmosferze a w związku z tym także do rozwiązywania

obu tych układów również równocześnie. Przykładem modelu, który wymaga tego

ostatniego podejścia, jest model zastosowany w programie ADREA-I (dla obliczeń w

mezoskali w terenie o bardzo złożonej rzeźbie.
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5.3. Przykład modelu atmosfery

Omówimy przykłady modeli używanych w programie ADREA-I. Przewiduje się

użycie tego programu w systemie RODOS. W modelu nie zastosowano przybliżeń

hydrostatycznych, aby móc stosować model w terenie o szczególnie skomplikowanej

rzeźbie. Model jest opisany przez następujące równania.

Równanie ciągłości:

dt

Równanie zachowania pędu:

dput pu dp Q l Bu\
- - ł - Ł = - — 4 — P A ( — -dt a*, a*, axj[ ""ar J

Równanie zachowania energii wewnętrznej:

dpe df>u,f

 D

du, d f K^dT-¥—< »P—-— pc ———
dt dx dr, dx. ' o. ar1 ' j \ " i i

Gęstość pary wodnej:

dt 8Xj Xj o,

Równanie koncentracji skażeń:

dt dr, dXj( ck arj x

Drugie pochodne przestrzenne, zawierające lepkość burzliwą Km j opisują zjawisko
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turbulencji . Dla zamknięcia układu równań konieczna jest parametryzacja K m j i ah. Dla

określenia lepkości burzliwej stosuje się wyrażenie

gdzie k jest kinetyczną energią turbulencji, 1; jest skalą długości i l* jest skalą długości dla

turbulencji. Kinetyczną energię turbulencji można określić za pomocą równania:

dt B

gdzie

W równaniu określającym k pojawiła się nowa wielkość i. W modelu przyjęto dwie

możliwości. W pierwszej F określone jest wzorami:

CD=0.3
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W drugiej E określone jest równaniem :

c
l " 2ar dx. dXj[ a( dr, J k

Dodatkowo

C ł-3/2
t * C =0.1887, C£=0.09, C, = 1.44,

C2=1.92 0.-1.3

Układ równań zamykają wzory określające skale długości:

'„ 'J l'o; j

gd/.ic

11/2
/ ,0.51 —

N
L-OA9-

N -!
e ax,

Dla wyznaczenia ah zastsowano w/ory z podręcznika Pielkc (1984).
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