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HARALDI

ÓIAFSSON

VlNDSTRENGIR
OG S KJÓL VIÐ FJÖLL
Ungmennafélagsveðrið 14. júlí 1990
Með aðstoð reiknilíkans er gerð grein fyrir vindstreng sem m yndaðist sunnan og
suðvestan undir Esju þann 14. júlí 1990. Veðrinu er lýst og er það tengt fjalllendi
sem suðaustanáttin gat ekki klifið sókum lítils hitafalls m eð hœð. Þess í stað
myndaðist vindstrengur þar sem loftið leitaði fram hjá fyrirstöðunni. Ólíkt óveðri í
Kverkfjöllum, sem lýst er í 3.^4. hefti 66. árg. Náttúrufræðingsins, m yndast þessi
vindstrengur þar sem vindur blæs sam síða fjallgarði. Tilurð vindstrengja af þeirri
gerð, sem og skjóls, er útskýrð m .a. m eð tilvísun í straum loftm assa sem lesa m á úr
veðurkortum. 1 framhaldi af reiknitilrauninni er m eðalvindhraði í ým sum áttum á
Þingvöllum borinn sam an við m eðalvindhraða á öðrum veðurstóðvum
suðvestanlands. Raunverulegt veður á Islandi hefur ekki áður verið reiknað m eð þeirri
nákvœmni sem hér er viðhöfð.

■ OVEÐRIÐ
Hinn 14. júlí 1990 héldu ungmennafélögin
landsmót í Mosfellsbæ (1. mynd). Um
hádegi er kaldi af suðaustri, léttskýjað og
fremur hlýtt í veðri. Er líður á daginn vex
vindur og sandur og mold rjúka upp í
hviðum. Um fimmleytið hvessir fremur
snögglega og er þá ekki lengur stætt. Tjöld
taka að fjúka og tjaldvagnar takast á loft og
berast með vindi. Með kvöldinu lægir svo
aftur.
Haraldur Ólafsson (f. 1965) lauk cand.mag.-prófi
við Óslóarháskóla 1986, cand.scient.-prófi í veðurfræði við sama skóla 1991 og doktorsprófi við
Háskólann í Toulouse f Frakklandi 1996. Haraldur
starfar á Veðurstofu íslands. Hann hefur kynnt
veðurfregnir f sjónvarpi og rekur Rannsóknastofu f
veðurfræði.
Náttúrufraiðingurinn 68 (1), bls. 37-46, 1998.

Þetta sama síðdegi hvessti víðar við
Kollafjörð. Við Veðurstofuna í Reykjavík
mældust mest 9 vindstig og á Skrauthólum á
Kjalarnesi mældust 8 vindstig. Mesta
vindhviða í Reykjavfk var 31 m/s (61
hnútur). Ekki er venja að að mæla vindhviður á þann vindstigakvarða sem notaður
er fyrir meðalhraða vinds í 10 mínútur, en 31
m/s jafngildir 11 vindstigum ef um 10
mínútna meðalvind væri að ræða. Á
Skrauthólum var mesta hviða 27 m/s (52
hnútar), sem á sama hátt samsvarar 10
vindstigum. Á nærliggjandi veðurstöðvum
suðvestanlands var að jafnaði mun minni
vindur. Á Heiðarbæ í Þingvallasveit,
Reykjanesvita og Eyrarbakka voru til dæmis
ekki nema 6 vindstig þrátt fyrir að á tveimur
síðarnefndu veðurstöðvunum standi suðaustanáttin af hafi, sem veitir vindi minna
viðnám en land.
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1. mynd. Horft til norð austurs yfir Mosfellsbœ.
Ljósm./photo Haraldur Ólafsson.

■ VINDU RINN REIKNAÐU R
Svo virðist sem óveðrið hafi verið tiltölulega
staðbundið og það leiðir hugann að
hugsanlegum áhrifum landslags á vindinn.
Til að kanna þau áhrif nánar var gerð
reiknitilraun sem líkir eftir loftstraumnum
þennan umrædda júlídag. Við reiknitilraunina er notast við líkan frönsku
veðurstofunnar „Meso-NH" sem heildar
jöfnur Lipps og Hemlers (1982), en þær lýsa
breytingum andrúmslofts í tíma og rúmi.
Ólíkt þeim kerfum sem almennt eru notuð til
hjálpar við daglegar veðurspár byggist
„Meso-NH" ekki á vökvastöðujafnvægi
(non-hydrostatic), heldur er lóðréttur vindþáttur, þ.e.a.s. upp- eða niðurstreymi,
tímaháð breyta. I nágrenni fjalla bjóða
reikningar af því tagi upp á meiri nákvæmni
en ella og eru nánast forsenda þess að
raunhæfar niðurstöður fáist ef stutt er á milli
reiknipunkta eins og í okkar tilfelli. Reiknað
er í hnitakerfi Gal-Chen Sommerville (1975),
sem hefur þenn eiginleika að laga sig að
landslagi. Niðurbrot skriðþunga vinds við
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Mosfellsbœr seen from the southwest.

yfirborð jarðar er metið með aðferð
Bougeault og Lacarrére (1989).
Sú tilraun sem hér er kynnt er gerð yfir
suðvestanverðu Islandi á 80 km breiðu,
ferningslaga svæði. Nær það frá utanverðu
Reykjanesi í vestri, skammt austur fyrir
Ingólfsfjall í austri, rúma 10 km á haf út til
suðurs en norðurmörk þess eru skammt
norðan Akrafjalls (2. mynd). Fjarlægð milli
reiknipunkta er 1 km. I sérhverjum reiknipunkti erreiknuð hæð yfirborðs jarðar yfir
sjávarmáli, og er það gert með því taka
meðalhæð lands innan ramma sem er 1 km
á hlið og umlykur reiknipunktinn. Því meiri
sem fjarlægð er milli reiknipunkta, þeim
mun lægri verða fjöllin og dalirnir grynnri
sem reiknað er með. Sé það landslag sem
gert er ráð fyrir mjög ólíkt raunveruleikanum eru litlar líkur á að reiknaður
vindur verði líkur þeim vindi sem
raunverulega blæs. Af þessu má sjá að þétt
net reiknipunkta er mikilvæg forsenda þess
að niðurstaðan verði raunhæf. Netið sem
hér er notað er með því þéttasta sem gerist í
tilraunum af þessu tagi og hafa engir sam-
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2. mynd. Landslag og helstu örnefni sem við sögu koma ásamt meginleiðum loftsins við
yfirborð jarðar. - The topography of SW-Iceland and a schematic overview ofthe surface
airflow.
bærilegir reikningar verið gerðir á
staðbundnu veðri á íslandi fyrr. Reiknað er í
40 hæðarflötum, sem ná frá yfirborði jarðar
upp í 20 km hæð. Af flötunum 40 eru 18 undir
lOOOmetrum.
Upphafsgildi hita, vinds og raka eru
sniðin eftir gildum úr háloftaathugun yfir
Keflavfkurflugvelli á hádegi 14. júlí 1990. Eru
þau gildi óbreytt á jaðri reiknisvæðisins, en
að öðru leyti lagar loftstraumurinn sig að
landslaginu. Reiknað er með svigkrafti
jarðar, sem stundum er nefndur Corioliskraftur, og raunhæfu viðnámi við jörð.
3. mynd sýnir vind við yfirborð jarðar sem

blásið hefur í 1 klst. Á þeim tíma ferðast
loftögn við yfirborð yfir hálft reiknisvæðið
og straumurinn er stöðugur að því marki
sem vindar við fjöll geta orðið stöðugir.
Örvarnar sýna í senn stefnu og styrk
vindsins; því lengri sem örvarnar eru, því
hvassara er. Margt vekur athygli á myndinni. Greinilegt er að vindur er meiri yfir
Reykjanesfjallgarðinum, Esju og fjöllunum
norðaustur af henni en víðast hvar á
láglendi. Á það fyrst og fremst rætur að rekja
til þess að vindur jókst töluvert með hæð
þennan dag, og er því ekki nema að litlu leyti
um áhrif landslags og samspil þess við
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3. mynd. Reiknaður vindhraði og vindátt við yfirborð jarðar síðdegis 14. júlí 1990. - The
simulated surface wind speed based onobservations at 1200 UTC on 14 July 1990.
viðnám að ræða. Þótt töluvert hvessi er ofar
dregur er mestan vind ekki að finna á fjöllum
heldur niðri við sjávarmál í vindstreng sem
liggur frá innanverðum Kollafirði og til
norðvesturs fyrir mynni Hvalfjarðar. Mjög
líklegt er að hér sé kominn strengurinn sem
varð mótsgestum í Mosfellsbæ og fbúum
Reykjavíkursvæðisins til leiðinda. Mestur
vindhraði sem reiknaður er í vindstrengnum
er 9 vindstig og er það hámark úti fyrir
Kjalarnesi. Engar heimildir eru um hversu
hvasst varð á þeim slóðum, en á Skrauthólum á Kjalarnesi og við Veðurstofuna í
Reykjavík mældist sem fyrr segir mest 8 og 9
vindstiga meðalvindur og ætla má að um
40

tíma hafi vindur verið nokkru meiri f
Mosfellsbæ. Er það heldur meiri vindur en
reiknaður er á 3. mynd, en á það ber að líta að
við reikningana er einungis notast við
háloftaathugun á hádegi, og í ljósi þess að
5-6 klukkustundir liðu frá því sú athugun
var gerð og þar til vindur náði hámarki má
búast við að skilyrði fyrir myndun vindstrengsins hafi um tíma verið betri en
háloftaathugunin gefur til kynna. Eins má
gera ráð fyrir að vindar og hiti í neðstu
lögum lofthjúpsins yfir austanverðum
Reykjanesskaga víki dálítið frá því sem mælt
er í Keflavfk, en það frávik er að líkindum
minna en fyrrnefnd þróun í tíma.

■ VINDS TRENGIR
OG S KJÓL
Fleira vekur athygli á 3.
mynd. T.d. eru allmargir
staðir þar sem vindur er
minni en víðast annars
staðar. Má þar nefna Hveragerði og Gufudal, Þingvallasveit, svæði norður af
Lönguhlíð og síðast en ekki
síst þann hluta Hvalfjarðar
sem er til hlés við Esju. Búast
má við að skjólið sé háð því
hvernig viðnám við jörð er
reiknað og ber því ekki að
taka það of bókstaflega.
Þess má líka geta að vitað er
að ekki er alltaf góðvíðri
undir hlíðum Esju í suðaustanátt, og stundum er þar
mun hvassara en annars
staðar. Tengjast slík hvassviðri líklega fjallabylgjum,
sem ekki fer sögum af að hafi
haft áhrif á vind á láglendi
þennan dag. Lítið er um
veðurathuganir á þessum
skjólsælu stöðum, að Þingvöllum undanskildum. Þar
Vlndátt á Koflavfkurflugvelll
var veður athugað með hefðbundnum hætti um áratuga 4. mynd. Meðalvindhraði áfjórumveðurathugunarstöðvum
skeið til ársins 1983 og frá suðvestanlands og á Þingvöllum ímismunandi vindáttum. maí 1996 hafa verið gerðar The mean w ind speed at 4 stations in SW-Iceland and at
athuganir á vindi, hita og Þingvellir as afunction ofw ind direction at Keflavik Airraka með sjálfvirkum tækjum. port.
Verður nú nánar litið á þær
vindátt að jafnaði lfkust því sem væri ef
mælingar, m.a. með það fyrir augum að
engin fyrirstaða væri af fjöllum eða óreglukanna hversu raunverulegt það skjól er sem
legu landslagi. Reiknað er með 6 athugunum
reiknitilraunin gefur til kynna að finna megi á
á dag, á 3 klst. fresti frá kl. 9 á morgnana til
Þingvöllum þegar vindur blæs af suðaustri.
miðnættis á tímabilinu frá 1. júní 1996 til
4. mynd sýnir meðalvindhraða í helstu vindjafnlengdar á árinu 1997. Það er óneitanlega
áttum, annars vegar á Þingvöllum og hins
stuttur tími þegar veðurfar er kannað, en
vegar að meðaltali á fjórum öðrum stöðvum
samanburður við fyrri athuganir gefur til
suðvestanlands, en þær ættu að gefa raunskynna að þetta eina ár gefi raunsanna mynd
anna mynd af meðalvindi við suðvesturaf vindi á Þingvöllum. Á þessum tíma
ströndina. S töðvarnar eru Reykjavík,
reyndist meðalvindhraði á stöðvunum
Keflavíkurflugvöllur, Reykjanesviti og
fjórum vera 5,3 m/s en 4,2 m/s á Þingvöllum
Eyrarbakki. Miðað er við vindátt á Kefla(3 vindstig spanna bilið 3,4-5,4 m/s) S á
víkurflugvelli, en þar er land fremur flatt og
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munur kemur ekki á óvart, því Þingvellir eru
eina stöðin sem ekki er nálæg t sjó og
yfirborð sjávar veitir vindi minna viðnám en
hrjúft landslag . Að jafnaði er því hvassara
við strendur en í innsveitum. Á stöðvunum
fjórum vekur athyg li að suðaustanátt og
suðvestanátt eru hvassari en vindur af
öðrum áttum. Það kemur heldur ekki á óvart,
því hvassviðri fylgja læg ðag ang i og flestar
lægðir koma úr suðvestri með hvössum
vindi af suðaustri sem síðan snýst til
suðvesturs þeg ar læg ðin heldur áfram för
sinni í norðaustur. Ekki er með öllu ljóst hví
norðvestanáttin er ekki hvassari en raun ber
vitni, en hug sanleg t er að það teng ist
afmyndun læg ðanna þeg ar þær fara norður
um Grænlandssund. Verður það væntanlega
kannað innan tíðar. Vindurinn á Þingvöllum,
sem sýndur er á 4. mynd, er harla ólíkur
meðaltali stöðvanna fjögurra. Tvennt vekur
sérstaka athyg li. Annars veg ar er suðaustanáttin síst hvassari en aðrar vindáttir
og raunar er vindur af suðaustri á
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5. mynd. Hitabreytingar með
hæð í lofti þar sem eðl ismassi
breytist ekki með hæð, í
stöðluðum l ofthjúpi (algengt),
og mæl d gil di yfir Reykjanesskaga á hádegi 14. júl í
1990. - Temperature l apse
rate in an atmosphere at constant density
(eð
l ismassi
fasti), in the standard atmosphere (al gengt) and as observed above Keflavík Airport
on 14 July 1990 at 1200 UTC.
Þingvöllum hægari en meðalvindur af öllum
áttum. Munar þar töiuverðu á Þing vöiium
og stöðvunum fjórum suðvestanlands, og
kemur það heim og saman við reiknitilraunina (3. mynd). Hins vegar er norðanátt
á Þing völlum hvassari en á hinum
stöðvunum fjórum.

■ HITAFALL MEÐ HÆÐ
OG STAÐBUNDNIR
VINDSTRENGIR
Hafa nú vaknað allmarg ar spurning ar sem
ósvarað er. Hvernig stendur á vindstrengnum undir Esjunni og hinni hvössu norðanátt
á Þingvöllum? Hvernig má skýra skjólið sem
myndast á víð og dreif um reiknisvæðið á 3.
mynd, m.a. á Þingvöllum? Til að g era sér
grein fyrir þessu er nauðsynleg t að líta til
lagskiptingar neðsta hluta veðrahvolfsins
og þess hvernig eðlismassi loftsins breytist
með hæð.

6. mynd. Mosfellsdalur hulinn lágþoku. Myndin er
tekin að kvöldi 2.
júní 1997. Horft
er til norðausturs
af Úlfarsfelli og
er Esja vinstra
megin á myndinni.
- The Mosfellsdalur valley covered with fog. Mt.
Esja is at the left
edge of the frame.
Ljósm./photo:
Haraldur
Ólafs-

7. mynd. Hluti
fjallgarðsins sem
suðaustanáttin
gat ekki klifið.
Hotft er til norðvesturs frá Hengli.
I forgrunni
er
Mosfellsheiði en
Esja rís að baki.
- A viewfrom the
southeast of the
western part of
Mt. Esja. Ljósm./
photo: Einar Þór
Haraldsson.

8. mynd. Austasti
hluti Esju, Móskarðshnjúkar og
Skálafell.
Loftið
leitaði niður dalinn líkt og vatnið
á myndinni. — The
easternmost part
of Mt. Esja, seen
from the southwest. Lj ó s m . /
photo: Svanbjörg
Helga
Haraldsdóttir.
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Eðlismassi lofts er háður loftþrýstingi og
hita; hann eykst með minnkandi hita en
minnkar með minnkandi loftþrýstingi. Bæði
loftþrýstingur og hiti lækkar með hæð,
þanníg að hægt er að hugsa sér að Iækkandí
loftþrýstingur vegi upp minnkandi hita og
eðlismassinn haldist lítt breyttur nokkurn
spöl upp á við. Við slíkar aðstæður er hitafall
um 1 °C á hverja 100 metra. Kólni hraðar með
hæð er það merki um að eðlisþungt loft sé
ofan við eðlislétt loft. Slfk staða er augIjóslega mjög óstöðug og sekkur kalda loftið
nánast samstundis niður en hið hlýja og
létta leitar upp á við, lfkt og loftbólur í vatni.
Lækki hins vegar hiti minna en sem nemur
1°C á hverja 100 metra er það merki um að
eðlismassi loftsins minnki með hæð. Slíkt
ástand er stöðugt, í þeim skilningi að loft
sem þvingað er upp á við eða niður á við
leitar til baka í upprunalega hæð yfir
yfirborði jarðar. Því minni sem hitalækkun er
með hæð, því meiri munur er á eðlismassa lofts
nálægt yfirborði jarðar og í þeim loftlögum sem
ofar eru, og þeim mun meiri orku þarf til að lyfta
lofti upp á við, eins og til dæmis yfir fjöll.
Við náttúrulegar aðstæður er algengt að
hiti lækki um nálægt 0,6°C fyrir hverja 100
metra sem upp er farið, en töluverð frávik
geta verið frá þeirri tölu og fara þau eftir
veðurlagi hverju sinni. Á hádegi 14. júlí 1990
var hiti yfir Keflavíkurflugvelli mældur og
lækkaði hann nánast ekkert að jafnaði í
neðstu 1400 metrum lofthjúpsins. í um 800
metra hæð var hitahvarf, en svó er það nefnt
þegar hiti eykst með hæð (5. mynd). Það er í
góðu samræmi við hádegishitann á Hveravöllum, sem var sá sami og í Reykjavík en
eru þó Hveravellir í 642 metra hæð yfir sjó.
Við þessar aðstæður þarf hið eðlisþunga
loft við yfirborð jarðar að vera á miklum
hraða til að það lyftist yfir fjallgarðinn sem
liggur frá Esju í vestri að Botnssúlum í
austri. Með einföldum reikningum má sýna
fram á að suðaustanáttin á þessum slóðum
var ekki nægilega hvöss til að svo yrði. Á þá
loffið ekki annan kost en þann að krækja
fyrir fjöllin, og staðfestir reiknitilraunin að
svo fór þennan umrædda dag. Loftið sem
krækir fyrir fjöllin þarf að deila rúmi með
suðaustanáttinni sem þar blæs fyrir, og til að
44

allt loftið komist hjá þarf hraði þess að
aukast líkt og straumur í fljóti þar sem
farvegurinn þrengist. Þetta má einnig orða á
þann veg að þar sem hið þunga yfirborðsIoft mætir fjöllunum hrúgast það upp og
myndar yfirþrýsting við yfirborð jarðar.
Yfirþrýstingurinn, eða hæðin, sem þannig
myndast knýr vindinn sem blæs niður
Mosfellsdalinn og fyrir Esjuna líkt og loft
sem streymir úr uppblásinni blöðru. 5., 6. og
7. mynd sýna hluta fjallgarðsins sem
hindraði suðaustanáttina og leiddi hana
niður Mosfellsdalinn. Af framangreindu er
ljóst að hæð fjalla og vindhraði hafa áhrif á
myndun vindstrengja, ekki síður en
hitabreytingar með hæð (Haraldur Ólafsson
1996).
Hugsanlegt er að hina hvössu norðanátt á
Þingvöllum megi skýra með svipuðum hætti.
í norðanátt þrengist farvegur loftsins milli
Ármannsfells og Botnssúlna. Ætla má að
þar aukist vindur og að sá vindstrengur nái
suður á Þingvelli. Ekki er þó hægt að segja
slíkt með fullri vissu, því minniháttar óreglur
í landslagi geta einnig haft veruleg áhrif á
vindstyrk.
Sem fyrr segir er örðugt að meta hversu
raunhæft skjólið er sem víða myndast og sjá
má á 3. mynd. Skjól sem myndast hlémegin
fjalla er sömu ættar og skjól hlémegin
bygginga sem beina vindinum upp á við og
til hliðar við sig. Skjólið sem myndast
vindmegin fjalla, t.d. á Þingvöllum, má skýra
með lögmáli Bernoullis um að hreyfiorka
tapist við að þrýstingur aukist ef stöðuorka
straumsins helst óbreytt. í því sambandi má
hugsa sér hús með opnar dyr sem snúa upp
í vindinn. Ef opnaður er gluggi á hlévegg
hússins myndast trekkur í dyrunum. Líkja
má húsinu með lokaðan glugga við aðstæður vindmegin fjalls og húsi með opinn
glugga við aðstæður ef fjallið væri ekki til
staðar.
Af ofangreindum útskýringum á myndun
yfirþrýstings vindmegin fjalla má ráða að
skjólið sem honum tengist skapist einkum ef
hiti lækkar lítið með hæð. í því tilfelli sem hér
um ræðir lækkaði hiti óvenjulítið með hæð
og má því reikna með að sá litlí vindur
vindmegin fjalla sem víða sést á 3. mynd gefi

ýkta mynd af því hversu skjólgóðir þeir
staðir eru í suðaustanátt. Vindmælingarnar á
Þingvöllum benda þó til að þar sé suðaustanáttin að jafnaði hægari en víðast
annars staðar. Við túlkun hins reiknaða
vinds verður einnig að hafa í huga að
reikningar á áhrifum viðnáms við jörð fela í
sér ýmsar nálganir, og er m.a. ekki tekið tillit
til áhrifa mismunandi gróðurs á vindinn.
Fjallað er um áhrif viðnáms á vindstrengi í
annarri grein höfundar (Haraldur Ólafsson
1997a).
Af því sem hér er greint frá má ráða að
tiltölulega hlýtt loft í og yfir fjallahæð myndi
hagstæð skilyrði fyrir vindstrengi við fjöll.
Spyr þá lesandinn sig hvernig hann geti
sjálfur ráðið í líkur á að vindstrengir
myndist, séu hitamælingar í háloftunum ekki
til taks. Má þá fyrst nefna að veðurathugunum á fjöllum hefur fjölgað mjög á síðustu
árum. Auk þess sem lesið er í útvarp er
ýmsar upplýsingar að finna í textavarpi, á
alneti og í svarsímum Vegagerðar og Veðurstofu. Annar fylgifiskur lítils hitafalls með
hæð er hár hiti á láglendi hlémegin fjalla.
Skýrist hann af því að hið svala loft við
yfirborð leitar framhjá fjöllunum vindmegin,
en þess í stað streymir hlýrra loft úr efri
loftlögum niður á láglendið hlémegin. Á leið
sinni niður á við eykst þrýstingur þess og
það hlýnar enn frekar. U mræddan júlídag
var hlýtt á landinu, einkum þó hlémegin
fjalla. Hámarkshiti dagsins var víða 22-24
stig fyrir norðan og á Hvanneyri í
Borgarfirði, sem telst hlémegin fjalla í
suðaustanátt, mældist mestur hiti 20,3 stig.

■ HVENÆR MYNDAST
HITAHVÖRF SEM DU GA
TIL AÐ SKAPA STERKA
VINDSTRENGI?
Lítið hitafall með hæð er ekki óalgengt á
fslandi, en þennan dag lækkaði hití minna
með hæð en oftast er raunin. Að sumarlagi
myndast hitahvörf í fjallahæð með þeim
hætti að hlýtt loft streymir úr suðri til
íslands. Á leiðinni kólnar og þyngist neðsti
hluti loftmassans vegna snertingar við svalt

9. myn d. Veðurkort frá hádegi 14. júlí
1990. Hitaskil eru rauð og kuldaskil blá.
Yfir íslan di er hlýr loftmassi, komin n úr
suðaustri. — Synoptic weather chart on
1200 UTC14 July 1990. A warm and stable
airmass is over Iceland.
úthafið. Sökum þess hversu þungt
yfirborðsloftið er blandast það lítt hinu hlýja
og létta lofti, sem flýtur ofan á líkt og olía á
vatni. Er loftmassinn kemur að ströndum
Islands leitar hið þunga yfirborðsloft
framhjá fjalllendinu og hlýja loftið streymir
niður hlémegin. 9. mynd sýnir veðurkort frá
hádegi 14. júlí 1990. Á því má sjá að
veðurlagið kemur heim og saman við
aðstæður sem leiða til myndunar hitahvarfs
neðarlega í veðrahvolfinu. Hlýtt loft á
undan kuldaskilum og á eftir hitaskilum
streymir úr suðaustri yfir ísland. Að
vetrarlagi er sjórinn að jafnaði hlýrri en
andrúmsloftið og stuðlar því ekki að
myndun hitahvarfa með sama hætti. Þess í
stað er algengt að hitahvörf myndist yfir
landinu þegar hlýtt loft kemur með lægðum úr
suðri, en vindur er ekki nægur til að blása burt
köldu vetrarloftinu sem liggur við yfirborð
jarðar, einkum í dölum og innsveitum.
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LOCAI WINDSAND SHELTER IN THE
VICINITY OF MOUNTAINS - THE 14 JULY
1990WINDSTORM
A high-resolution numerical non-hydrostatic
model (Meso-NH) is used to simulate a local
orographic windstorm in the Reykjavík area, Iceland. The model is initialized with a radiosounding from Keflavik on 1200 UTC 14 July
1990 and runs with a 1 km mesh in 40 vertical
levels. The lateral boundary conditions come
from the same radiosounding and they are kept
constant during the simulation. Both the
Coriolis force and realistic values of surface friction are taken into account. The experiment reveals a strong corner wind south of the mountain
Esja with maximum wind speeds slightly less
than observed. The corner wind is related to an
orographic blocking by the mountain range extending from Esja to Botnssúlur and an inversion
at about 800 meters height. The numerical calculations also reveal several places where the wind
speed is greatly reduced by the complex landscape. Wind data from one of these places,
Þingvellir, is compared with the mean wind
speed at 4 surrounding stations, and it turns out
that on the average, the wind speed is much less
at Þingvellir than at the other stations when the
wind is blowing from the southeast. Finally, the
atmospheric conditions that led to the windstorm are discussed. These are characterized by
warm and very stable airmass that has traveled
over relatively cold ocean.
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